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خوش آمدید ...
اسم من آر،ال،استاین است  .امروز داستانی در مورد پسری برایتان تعریف می کنم که آرزو می کرد خانه اش درتسخیر
ارواح باشد !
و اکنون این اوست که در گوشه ای کز کرده و شماره های یک دستگاه عجیب و کوچک به نام ،جیغ کش را می
چرخاند .اسم او اسپنسر ترنر است و او این دستگاه را به تازگی از یک مغازۀ وسایل ارواح و اشباح خریداری کرده
است  .آیا این دستگاه خواهد توانست فریاد های ارواح واقعی را دریافت کند ؟
اسپنسر با تمام وجود می خواهد با یک روح یا شبح صحبت کند  .فقط یک مشکل وجود دارد  :گاه بهتر این است
که مزاح یک شبح مویه کش نشوید .فریاد های او ممکن است ناشی از این باشد که واقعاً خشمگین است!
اسپنسر ،احتیاط کن ! شاید همان شبحی را که مرادت بود به دست نیاوردی ! و یا اگر مواظب نباشی  ،شاید خود را در
پیچ و خم های نفس گیر تاالر وحشت بیابی .

چکیده
خیلی خوب  ،جیغ بزن .
هیچ کس صدایت را نخواهد شنید  .تو دیگر در دنیای امنی که می شناختی نیستی .
گامی وحشتناک برداشته ای  . . .قدم به تیره ترین گوشه های تخیل خود گذاشته ای .
تو در را به روی تاالر وحشت گشوده ای .
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اعتقاد به ارواح و اشباح ؟
من در بیشتر عمر خود اعتقادی به آنها نداشتم  .اما از زمستان گذشته به این طرف می خواهم اعتقاد داشته باشم .
این آرزوی من است  ،بزرگ ترین و مهم ترین آرزویم که تقریباً هر روز و هرشب به آن فکر می کنم.
دلم می خواهد با یک شبح روبه رو شوم  .می خواهم با یک شبح صحبت کنم.
اسم این شبح یان است .

تمام جزئیات آن روز سرد یخ زدۀ دسامبر گذشته را به یاد دارم  .برف زیادی باریده بود که در ا ثر سرما  ،الیۀ
خشکی روی آن را پوشانده بود که زیر پا قرچ قرچ صدا می کرد .
خورشید در پایین افق بر فراز درختان دیده می شد.انوار بی رمق نور خورشید برف راهمچون صفحه ای نقره ای
به درخشش واداشته بود  .برف از شاخه های درختان کاج و صنوبر آویزان بود ؛ و الیۀ سفید رنگ ضخیمی روی
پرچین ها را پوشانده بود .
یادم می آید هوای یخ زده گونه هایم را می سوزاند.ابرهای پف آلود و چاق و چله همچون آدم برفی درآسمانِ
صاف شناور بود .
در حالی که اسکیت های خود را روی شانه انداخته بودیم به طرف دریاچه وِرمَن ،حدود یک خیابان باالتر از خانه
ما  ،می رفتیم  .این واقعاً یک دریاچه نیست؛ فقط یک برکۀ کوچک است.
دوستم وانِسا آنجا بود  .ما همیشه به خاطر لباس برفی صورتی رنگش سربه سر او می گذاشتیم  .رنگی بسیار
بچه گانه بود  .ولی وانسا اهمیتی نمی داد  .می گفت که از کُرک پرهای واقعی قو درست شده و واقعاً گرم
و راحت است.
هنوز هم موهای سرخ وانسا را که در زیر آفتاب کم رنگ می درخشید به یاد دارم؛ و انعکاس برف در چشمان

سبزش را .
اسکات نیز با ما بود  .اسکاتِ صورت سرخِ خپله  ،با موهای شانه نکردۀ سیاهی که همچون کاله خز سرش را
پوشانده بود !
اسکات در آن خانۀ نیمه مخروبۀ قدیمی در همسایگی خانۀ ما زندگی می کند  .او مشغول الف زدن دربارۀ
ضبط سی دی دار جدیدش بود و مرتب لطیفه های بی مزه تعریف می کرد و با نوک کفش برف ها را به
طرف ما می انداخت .
همان اسکات همیشگی !
من از اسکات دعوت نکرده بودم همراهمان بیاید  .چندان از او خوشم نمی آمد  .وانسا هم همین طور .
او خیلی وراج و پررو است و همیشه در حال الف زدن  .و مهم تر  ،همیشه دلش می خواهد دعوا راه بیندازد
و در مورد هر چیز احمقانه ای که هیچ کس اهمیتی به آن نمی دهد  ،شرط می بندد .
به نظر من اسکات رادار خاصی دارد  .و یا در غیر این صورت  ،همۀ روز در حال جاسوسی کردنِ خانۀ ما است .
چون هر بارکه از خانه بیرون می روم او هم همراه من است ؛ دوان دوان و کامالً آماده از خانه بیرون می زند و به ما
می پیوندد .
در آن روز  ،هر چهارنفرمان به سمت دریاچه می رفتیم  .نفر چهارم کسی جز پسر عمویم نبود  .عمویم چند
روزی پیش ما می ماند و قصدشان این بود که برای تعطیالت کرسمس به فلوریدا بروند .
من از دیدن او خیلی خوشحال بودم  .یان هم مثل من سیزده سا لش بود  .با و جودی که خیلی همدیگر را
نمی دیدیم  ،ولی همیشه باهم به خوبی کنار می آمدیم  ،مثل دوبرادر بودیم .
بله  . . .من یک برادر واقعی هم دارم  :نیک  . . .زورگو و قلچماق .
نیک فقط سه سال بزرگتر از من است  .ولی همیشه با من مثل حشره ای که می خواهد زیر پایش له کند
رفتار می کند .
نیک می گوید در هر خانواده  ،برادر بزرگتر رییس است و برادر کوچکتر بردۀ او  .شاید احمقانه به نظر رسد ،

اما نیک وا قعاً به این فلسفه اعتقاد دارد .
خانۀ ما پر است از ((اسپنسر  ،برو از آشپزخانه برایم یه ساندویچ بیار )) .یا((اسپنسر  ،من می خوام برم بیرون؛
این تکالیف مدرسۀ منو تایپ و وارد کامپیوتر کن(( ، )).اسپنسر  ،یه نوشابه برام بیار . . .اسپنسر  ،برو ببین
کی در میزنه  . . .اسپنسر  ،زود باش راه بیفت !))
نیک خیلی بزرگتر از من است ؛ و ورزش هم می کند  .عضو تیم کشتی مدرسه است  .لذا با تمام وجود سعی
دارم سر راهش قرار نگیرم .
و به همین دلیل است که دوست داشتم یان را برادر خودم بدانم .
و اکنون  ،تقریباً هر روز  ،راه رفتن همراه یان به طرف دریاچه را به یاد می آورم  .چکمه هایش برف های یخ زده را
می شکست  .و اسکیت هایی را برایش پیدا کرده بودم  ،در همان حال که از شیب خیابان مارلو باال می رفتیم ،
حوالی ناف روی سینه اش باال و پایین می رفت .
یان خیلی شکل خود من بود  :موهای قهوه ای تیره  ،چشمان قهوه ای  ،چهرۀ جدی ،قد متوسط و تا حدودی الغر
و استخوانی .
او دنیایی از انرژی بود  .همیشه در حال باال و پایین پریدن و یا ضرب گرفتن با انگشتانش بر روی هرچیزی که دم
دستش بود و به سر می برد  .او حتی یک دقیقه هم قادر نبود بی حرکت بایستد و یا بنشیند .
یادم می آید در حال عبور از کنار یک دیوار کوتاه سنگی در مقابل خانۀ فاکنرها بودیم  .برف یخ زده ای روی
دیوار را پوشانده بود  .وانسا  ،اسکات و من در کنار دیوار راه می رفتیم .
اما یان با یک جهش روی دیوار پرید  .باالنس دیوانه باری روی دیوار زدو شروع به سُر خوردن روی آن کرد .دست
هایش را دیوانه وار باالی سرش تکان می داد .
سرش داد زدیم که پایین بیاید  .اما او فقط خندید  .وقتی از روی دیوار پایین می افتاد  ،همچنان می خندید .
خوشبختانه با پشت روی برف های روی بوته های پایین دیوار افتاد .
بله خوشبختانه .
اکنون که به آن روز فکر می کنم  ،احساس غم سراسر وجودم را پر می کند  .فکر می کنم آن تنها واقعۀ خوشبختانه

ای بود که در آن روز ا تفاق افتاد .
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یخ خاکستری متمایل به سفیدی که سطح دریاچه را پوشانده بود به یاد می آورم  :صاف و درخشان  .چد کالغ با
مشاهدۀ ما قارقارکنان از روی یخ به هوا پریدند .
توده ای برف از روی شاخه های بلند کاج بر روی سطح یخ فرو ریخت  .صدای تلپ مالیم آن را هنوز به یاد دارم .
چه بسیارصداهای دیگری که از آن روزبه یاد دارم! بعضی از آنها واقعاً وحشتناک ا ست.دلم می خواهدگوشهایم
را می گرفتم و برای همیشه آن صداها را محو می کردم .
با عجله کفش های اسکیتمان را پوشیدیم  .اسکات اصرار داشت که همۀ ما دستکش هایمان را درآوریم و
انگشتهایمان را روی تیغۀ های اسکیت جدید او بکشیم  .می گفت  :از جنس تیتانیوم است که باعث می شد از
هر اسکیت دیگری سریع تر و محکم تر باشد.
یان در گره زدن بند اسکیتش مشکل داشت  .اسکیت ها مال خودش نبودند  .در واقع  ،اسکیت هایی قدیمی نیک
بود که دیگر نمی توانست آن را بپوشد  .و به این دلیل هم کامالً به پای یان نمی خورد .
وانسا به او کمک کرد تا بند اسکیتش را ببندد و سپس  ،خود وانسا اولین کسی بود که روی سطح دریاچه ظاهر
شد .
وانسا اسکیت باز خوبی است ؛ نثل حرفه ای ها اسکیت می کند  .اصوالً او طبیعتاً ورزشکار است  .در مدرسه  ،فوروارد
تیم بسکتبال دختران است و در تیم دو و میدانی هم عضو است .
ولی خودش می گوید عالقۀ چندانی به ورزش ندارد  .ترجیح می دهد در استودیویی که والدینش در گاراژ منزلشان
برای او ترتیب داده اند بماند و نقاشی کند  .می خواهد روزی نقاش معروفی شود .
در حال تماشای یان بودم که لیزخوران بر روی سطح دریاچه پیش می رفت  .پاهایش بدجوری می لرزیدند و هر بار
که زمین می خورد و روی شکم فرود می آمد،با صدای بلند قهقهه سر می داد  .خنده کنان گفت  ((:ببین،اسپنسر
 ،این اسکیت ها به درد نمی خورن  .اصالً نمی تونم بندشونو محکم کنم )) .
گفتم (( :تا حاال هیچ وقت روی یخ اسکیت کرده بودی؟))

دوباره خندید  ((:نه  . . .راستشو بخوایی  ،نه ! ))
کاله پشمی خود را تا روی ابروهایش پایین کشید  .لحظه ای بعد  ،سر پا بود و با همان حالت افتان و خیزان به سمت
وانسا اسکیت می کرد  .وانسا دست یان را گرفت و به آهستگی او را روی یخ هدایت کرد.
لحظاتی بعد  ،هر چهار نفرمان در حال اسکیت بودیم  .من در مقابل باد دوال شده بودم و صورتم از سرما می سوخت .
دست های دستکش دارم را روی زانو هایم می فشردم و در کنار وانسا و یان پیش می رفتم .
اکنون دیگر همۀ ما به راحتی اسکیت می کردیم  .احساس خیلی خوبی داشتم  .دریاچۀ یخ زده در زیر پاهایمان
خودنمایی می کرد  .هوا سرد و لطیف بود  .ابرهای سفید و چاق و چله در پهنه آسمان بسیار زیبا بودند .
اسکات که در حال عقب عقب رفتن بود و به سرعت دور می زد و طبق معمول خودنمایی می کرد  ،گفت ((:
ما به یک موزیک احتیاج داریم )) .
هیچ یک از ما رادیویی با خود نیاورده بود  .بنا براین شروع به آواز خواندن کردیم  .آوازهایی را که از رادیو شنیده
و بلد بودیم می خواندیم و همراه آن اسکیت می کردیم  .همراه آن اسکیت می کردیم  .همزمان با آواز خواندن  ،می
خندیدیم و خوش بودیم .
مشکل از کجا شروع شد ؟
حدس می زنم همه چیز زمانی آغاز شد که اسکات کاله پشمی یان را از روی سرش قاپید  .کاله را به طرف من
پرت کرد و گفت (( :خرس وسط !))
من نتوانستم کاله را در هوا بگیرم و کاله روی یخ افتاد  .یان و من هر دو به سمت آن یورش بردیم  .ولی من زودتر
به آن رسیدم و آن را به طرف وانسا انداختم .
یان که صورتش از سرما سرخ شده بود فریاد زد  ((:هی  . . .زود باشید بدیدش به من !)) موی تیره اش تَر بود
وبه پیشانیش چسپیده بود .
یان برای گرفتن کاله هجوم آورد  .وانسا در حالی که می خندید  ،کاله را جلوی او در هوا گرفت و سپس آن را به
طرف اسکات پرت کرد  .اسکات به هوا پرید تا آن را بگیرد و نزدیک بود زمین بخورد  .کاله درست جلوی پای
یان روی سطح یخ زدۀ دریاچه افتاد .

کاله را برداشت و اسکیت کنان از ما دور شد  .گفت  (( :اصالً خنده دار نبود!)) و همچنان که به جلو خم شده بود
،با سرعت از ما دور شد .
کاله سیاه را همچنان در دست داشت که ناگهان یخ دریاچه شروع به شکافتن کرد .
صدای بلند و طوالنی ترک خوردن یخ به گوش رسید ؛ یکی از آن صداهایی که هرگز در عمرم فراموش نخواهم کرد .
با چشمان از حدقه در آمده شکستن یخ زیر اسکیت های یان را تماشا می کردم  .حتی فرصت نکردم فریاد بزنم.
در یک چشم به هم زدن  ،قطعۀ بزرگی از یخ را دیدم که به هوا بلند شد و سپس  ،چشمان وحشت زدۀ یان را
دیدم ؛ و دست های او را که به هوا پرتاب شد.
مقداری آب یخ زده به باال آمد و روی سطح یخ ریخت و صدای شکستن تودۀ دیگری از یخ در فضا پیچید .
یان شروع به پایین رفتن کرد .
همه چیز در یک چشم برهم زدن و چنان سریع ا تفاق افتاد که باور کردنی نبود .
لحظه ای پاهایش را دیدم که در سوراخی در میان یخ از نظر ناپدید شد  .مقداری دیگر آب به هوا برخاست .
دست های او هم از نظر ناپدید شدند ؛ دست هایی که مذبو حانه سعی داشتند سطح لیز یخ را بگیرند.
کاله پشمی سیاهش همچون جانوری کوچک در لبۀ شکاف یخ دیده می شد .
اما یان رفته بود .
((نـ .. .به !)) آیا این صدای من بود که چنین فریاد کشید ؟
اصالً یادم نمی آید که جیغ زده باشم و اصالً یادم نمی آید که از جایم حرکت کرده باشم .
اما در یک لحظه  ،خود را در کنار شکاف یخ دیدم که دیوانه وار به طرف آن رفته بودم تا پسرعموی عزیزم را
نجات دهم .
و سپس روی زانو نشسته و به داخل شکاف دوال شده بودم و به درون آب تیره و یخ زده نگاه می کردم و مرتب
اسم او را فریاد می کشیدم  (( :یان ! یان ! یان !))
وقتی دستش ظاهر شد  ،همچنان فریاد می کشیدم  .دستش همچون ماهی کوچکی در تیرگی آب تکان می خورد

و من با تمام توان آن را چسبیدم .
دستش سردِ سرد بود .
((یان ! یان ! یان !))
در حالی که روی شکم دراز کشیده بودم  ،دست یان را در دست داشتم و با تمام نیرو و توان آن را می کشیدم.
اما دست او سرد و لیز بود .
((یان ! یان ! یان !))
من توانسته بودم دست او را بگیرم ؛ و آن را به شدت به طرف خودم کشیدم .
((یان . . .سرت کو؟ سرت رو بیار باال ! یان  . . .خواهش می کنم !))
دستش آهسته آهسته از میان دست من سُر خورد .
به طرف مچش چنگ انداختم و آن را با هر دو دست چسبیدم .
((یان . . .من . . .نمی تونم نگهش دارم ! من )). . .
صدای ترک خوردن یخ دوباره شنیده شد و من حرکت یخ در زیر تنۀ خود را احساس کردم .
یک تکه یخ بزرگ در مقابل من به هوا بلند شد و سپس یخِ زیرِ من به طرف پایین رفت .
فریادی از وحشت از اعماق وجودم بیرون آمد .
با تمام وجود تالش کردم دست او را رها نکنم  .ولی دست یان رها شد  .چنان آرام و سبک به داخل آب برگشت
که کوچک ترین موجی به وجود نیامد .
و سپس خود را در حال سقوط یافتم  .با سر به درون آب تیره و یخ زده افتادم .
و آخرین چیزی را که دیدم کاله پشمی سیاه بود که همچنان روی لبۀ یخ  ،همچون بچه گربه ای کوچک  ،نشسته
بود  .کاله سیاه یان جایش امن بود .
و سپس در آب فرو رفتم  . . .پایین و پایین تر به درون تاریکی فرو رفتم .
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بقیۀ ماجرا را به یاد نمی آورم  .همه چیز برایم مبهم و گنگ است .
بیرون کشیده شدنم از داخل آب را به یاد نمی آورم .جمعیتی را که سراسیمه از خانه های اطراف دریاچه آمده بودند
یادم نمی آید  .چیزی از آمدن پلیس  ،مأمورین آتش نشانی  ،دوستانم که وحشت زده گریه می کردند ،
خانواده ام که سراسیمه بدون کت و کاله از میان برف ها به آن طرف می دویدند  . . .هیچ کدام را به خاطر
نمی آورم .
وقتی صحیح و سالم در آغوش خانه قرار گرفتم  ،ماجرای نجاتم را برایم گفتند  .اما من هیچ یک از آن وقایع
را به خاطر نمی آورم .
وسپس تماس آب سرد و سوزندۀ آب و تیرگی عمیق و وهم آوری را که اطرافم را فرا می گرفت و مرا بیشتر
و بیشتر به پایین می کشاند . . .
این تمام چیزی است که به یاد می آورم .
من به خانه آمدم  . . .اما یان برنگشت .
و از آن روز غم انگیز زمستان تا کنون  ،هرگز به آن دریاچه برنگشتم  .من نمی توانم به آنجا بروم .
دوستانم همچنان در تابستان برای شنا به آنجا می روند و اکنون زمستان شده است  ،سطح پوشیده از یخ آن
مملو از اسکیت بازانِ پیر و جوان ا ست .
من از پنجرۀ اتاق خوابم می توانم دریاچه را ببینم  .بعضی شب ها پشت پنجره می ایستم  .به دریاچه  ،که زیر
نور مهتاب حالت وهم انگیزی دارد  ،خیره می شوم .
و احساس غم سراسر وجودم را پر می کند_ تا جایی که ناچار می شوم رویم را برگردانم و پردۀ اتاقم را بکشم .
من دیگر هرگز به آنجا نخواهم رفت  . . .هرگز .
از آن روز غم انگیز تا کنون  ،با تمام وجود دلم می خواسته به روح و شبح ایمان بیاورم .

از صمیم قلب می خواسته ام که اشباح و ارواح واقعی باشند  .همواره می خواسته ام با یک شبح تماس بگیرم.
می خواسته ام با یک روح صحبت کنم .
می خواهم روح یا شبح یان را پیدا کنم  .با تمام وجود دلم می خواهد شبح پسرعمویم را پیدا کنم .
چون می خواهم بداند که من همچنان هنوز هر روز به او فکر می کنم  .و می خواهم بداند که من تمام تالشم را
برای نجات او صرف کردم .
آیا او می داند که من تالشم را کرده ام ؟ آیا می داند که من زندگی خودم را برای نجات او به خطر انداختم ؟
آیا مرا خواهد بخشید که نتوانستم او را از آب بیرون بکشم؟
تمام سال گذشته را سعی کردم او را پیدا کنم .
ازاین موضوع حرفی به والدینم نزده ام چون نمی خواهم نگرانِ حال من شوند .
در حضور آنها وانمود می کنم که همه چیز خوب و مرتب است ؛ ولی در واقع  ،با تمام وجودم می خواهم که
پسر عمویم را پیدا کنم .
و اکنون دستگاه کوچکی پیدا کرده ام که ممکن است در این کار کمکم کند .اسم آن ((روح یاب)) است و من آن را
از فروشگاه اینترنتی سفارش دادم .
این دستگاه جعبه ای است خاکستری که یک دکمه و چند چراغ روی آن نصب است  .خیلی شبیه مودم تلفن است .
خیلی طول کشید تا توانستم آن را به کامپیوتر وصل کنم  .کابل اتصال آن درست جا نمی افتاد  .ولی باالخره
توانستم  .و چراغ سبز روی جعبه شروع به چشم زدن کرد .
مقابل کامپیوتر نشستم و شروع به تایپ کدهایی که در دفترچۀ راهنما ارائه شده بود کردم .
((اسپنسر  ،فکر نمی کنم این وسیله به درد بخوره  .تو نباید پولتو برای خرید آت و آشغال های به درد نخورهدر
بدی )).
وانسا بود که از باالی سرم به صفحۀ کامپیوتر خیره شده بود  .پس از گفتن این حرف ها آهی کشید .من در حالی که
چهار چشمی صفحۀ نمایش کامپیوتر را نگاه می کردم  ،به تایپ کدها ادامه دادم .

((ولی من اینو از انبار ارواح سفارش دادم  .میگن این همون دستگاهیه که در فیلم((جویندگان ارواح)) استفاده شده .
))
وانسا معترضانه گفت (( :ولی اون فقط یه فیلمه ! واقعی که نیست ! همۀ این چیزهایی که می بینی افکت
های ویژه هستن )).
گفتم ((:میدونم  .ولی اگه )). . .
وانسا پشتی صندلی مرا گرفت و چرخاند  ،طوری که رو در روی او قرار گرفتم  .گفت  (( :اسپنسر  ،تو باید دست
از این بچه بازیها برداری  .میدونی تا حاال چقدر پول صرف این دستگاه های احمقانۀ روح یاب کردی ؟ هر وقت که
یکی از این چیزارو می خری امیدوار ترت می کنه و اون وقت هر بار دوباره ناامید می شی )) .
با ناراحتی گفتم  (( :میدونم  . . .میدونم  . . .ولی از کجا معلوم که یکیشون کار نکنه ؟
چرخیدم و دوباره رو به کامپیوتر قرار گرفتم  .چراغ های سبز و قرمز روی روح یاب اکنون دیوانه وار در حال چشمک
زدن بودند  .سطح مانیتور را رنگ زرد درخشانی پوشانده بود و سپس سیاه شد  .دوباره زرد و دوباره سیاه شد .
نومیدانه در دل دعا می کردم  .و التماس می کردم .
یاال. . .کار کن دیگه ! خواهش می کنم کار کن !
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چراغ ها دیوانه وار چشمک می زدند .
وانسا دوباره آهی کشید و گفت  (( :این واقعاً احمقانه س ،اسپنسر  ،تو داری وقتتو هدر میدی ! خودتم میدونی!))
به مانیتور اشاره کردم و گفتم  (( :به صفحه نگاه کن  . . .نگاه کن ! یه چیزی داره اتفاق می افته  )) . . .و تا آنجا که
می تونستم به طرف مانیتور دوال شدم .
((اسپنسر !  . . .هی  ،آشغال !))
فریاد نیک مرا به هوا پراند  .آشغال  .این اسمی است که او وقتی می خواهد مهربان باشد مرا با آن صدا می زند .
نیک از اتاقش از آن طرف راهرو صدا زد ((:هی ،آشغال ! بدو طبقۀ پایین و یه ظرف غله با شیر برای من درست
کن)).
جواب دادم  (( :من  . . .فعالً سرم شلوغه !))
نیک فریاد زد  (( :شیر خیلی نریز ! من دوست دارم کمی خشک باشه  ،شکر خیلی بریز )).
وانسا در حالی که قیافۀ منزجری به خود گرفته بود گفت  (( :چرا اون نمی تونه خودش غذا بیاره )).
من زیر لب جواب دادم  (( :چون مجبور نیست  .اون منو داره )).
نیک دوباره داد کشید و گفت  (( :عجله کن آشغال ! ))
من در حالی که به سایه هایی که روی مانیتور شکل می گرفتند خیره شده بودم  ،فریاد زدم ((:چند دقیقه صبر کن! ))
نیک داد زد  (( :هی  . . .دوست داری دماغت کدوم سکتی باشه  ،پایین یا باال ؟ چون من قصد دارم همین اآلن برات
درستش کنم ! ))

در حالی که از جا می جستم گفتم  (( :خیلی خوب ! خیلی خوب !))
می دانستم که نیک شوخی نمی کند  .او بدش نمی آمد که اجزاء صورت مرا جا به جا کند و گوشم را در جایی که
دماغم باید باشد بکارد .
به وانسا گفتم  (( :حواست به صفحه باشه  )).و سپس به طبقۀ پایین و آشپز خانه دویدم و یک ظرف غله برای برادر
مهربانم درست کردم  .سه قاشق چای خوری شکر روی آن پاشیدم و فقط مقدار کمی شیر روی آن ریختم .
سپس نفس زنان به طبقۀ باال و اتاق او دویدم  .نیک به شکم روی تختش خوابیده بود و یک مجلۀ ورزشی را ورق
می زد  .غُری زد و کاسه را از دستم گرفت  .هیچ کالمی از تشکر جاری نشد  . . .او هیچ وقت از من تشکر نمی کند .
با اخم گفت  (( :حاال از اتاق من برو بیرون  .چند دفعه باید بهت بگم پاتو توی اتاق من نذار ؟ ))
با لحنی کنایه آمیز گفتم  (( :قابلی نداشت ! ))
شتابان به اتاقم دویدم و در را پشت سرم به هم کوبیدم  .از وانسا پرسیدم  (( :اتفاقی نیفتاد ؟ )) سپس او را از
پشت میزم کنار زدم .
وانسا گفت  (( :اسپنسر  ،اینا همه تقلبی هستن  .این فقط رنگ های عجیبی روی صفحۀ درست می کنه و چراغ ها
چشمک می زنن  .هیچ کار دیگه ای نمی کنه  .این نمی تونه روح پیدا کنه )).
گفتم  (( :خوب  . . .پس بذار یه چیز دیگه ای رو امتحان کنم  )) . . .و دفترچۀ راهنما را باز کردم و یک مجموعۀ کُد
دیگر را پیدا کردم  .در همان حال که کد را وارد می کردم  ،جعبۀ کوچک خاکستری شروع به زمزمه کرد  .چراغ ها
دیوانه وار چشمک می زدند .
وانسا غرید  (( :دست بردار !  . . .این دستگاه هم مثل بقیه قالبیه  .فقط پولتو دور ریختی )).
مصرانه گفتم  (( :نه  . . .صبر کن  .روی جعبۀ نوشته که تضمین شده س  .یه خورده صبر کن  ،باید حوصله داشته
باشی .یه چیزی داره اتفاق می افته )).

زمزمۀ جعبه بیشتر شد .
چراغ زردی شروع به چشمک زدن کرد .
صفحۀ مانیتور کامپیوتر هم شروع به چشمک زدن کرد .
از پشت سر صدا تقه ای را شنیدم .
و سپس صدای قژقژ . . .
رو به وانسا کردم  . . .و چیزی پشت سر او نظرم را جلب کرد  .زیر لب گفتم  (( :ببین . )) . . .
او هم نگاهش را به طرف در برگرداند و هر دوی ما به در اتاق خواب خیره شده بودیم .
در  ،آرام آرام باز می شد .
زیر لب گفتم  (( :میدونستم  . . .میدونستم کار می کنه  . . .مطمئن بودم )).
در حالی که نفسم را در سینه حبس کرده بودم  ،در را نگاه می کردم که آرام آرام در سکوت باز می شد .
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با صدایی که از ترس گره خورده بود گفتم  (( :کی  . . .کی اونجاس ؟ ))
صدایی جواب داد  (( :من هستم )).
اسکات قدم به داخل نهاد  .وقتی چهر ه های وحشتزدۀ ما را دید گفت  (( :هی  . . .چی شده ؟ ))
وانسا زیر خنده زد  .گفت  (( :اسپنسر فکر کرد تو یه روح هستی )).
اسکات شکلکی در آورد و گفت  (( :آره  ،چرا که نه ! ))
سپس به طرف کامپیوتر آمد و روح یاب را برداشت ((.این چیه ؟ بازی جدیده ؟ چه بازی هایی داره ؟ ))
آن را از دستم قاپیدم و گفتم  (( :بازی نیس )).
وانسا گفت  (( :این یه روح یاب دیگه س  .ولی کار نمی کنه )).
اسکات روی تختخواب من ولو شد  .بالشم را برداشت و آن را میان دست هایش مچاله کرد  .سپس در همان حال که
رو به مانیتور خوابیده بود  ،شر.ع به باال و پریدن کرد .
(( اسپنسر ،تو چرا وقتتو هدر میدی ؟ من که بارها گفتم. . .خونۀ ما پر از روحه! سرتا سر خونه پر از اشباح مختلفه )) .
با ناراحتی گفتم  (( :آره اسکات  . . .خواهش می کنم لطفاً دوباره اون اراجیف رو شروع نکن ! ))
اسکات در اعتراض گفت  (( :ولی راست میگم ! ))
پس از آنکه من به ارواح و اشباح عالقه مند شدم  ،اسکات شروع کرد به الف زدن دربارۀ اینکه خانۀ آنها محل رفت و
آمد ازواح است  .او هر بار داستان جدیدی در مورد اینکه چگونه یک روح سراسر شب او را بیدار نگه داشته است به
مدرسه می آمد ؛ و یا گاه می گفت شبحی را در زیر زمین یا در اتاق زیر شیروانی مشاهده کرده است .

معدودی از بچه ها حرف های او را با ور کردند  .اما من می دانستم که همه را دروغ می گوید .
می دانستم چرا این کار را می کند  .او می خواست توجه دیگران را به خود جلب کند  .او همیشه می خواست و ماچار
بود (( اولین )) باشد ؛ اولین کسی که چنین کرده و اولین کسی که چنان کرده !
و اکنون می خواست مطمئن شود که اولین کسی است که یک روح را دیده است .
در واقع  ،این کار او تا حدودی غم انگیز بود .
اصالً چرا الزم داشت محور توجه دیگرا ن باشد ؟ چرا احساس می کرد باید دروغ بگوید و الف بزند و داستان هایی سر
هم ببافد تا بچه ها دوستش داشته باشند ؟
در حالی که از روی رختخواب من پایین پرید  ،گفت  (( :بیایید اینجا  )) . . .بالش مرا به طرف دیوار پرت کرد و سپس
مرا از روی صندلی بیرون کشید و به طرف پنجرۀ اتاق خوابم برد .
چانۀ مرا گرفت و سرم را به طرف خانۀ خودشان گرداند و گفت  (( :یه سری هم به خونۀ ما بزن  .اون پنجره های زیر
شیروونی رو ببین که تاریکه ! کامالً شبیه یه خونۀ ارواحه  ،غیر از اینه ؟ ))
سرم را از دستش بیرون آوردم و در حالی که سعی داشتم دستش را پس بزنم گفتم  (( :نه  .فقط شبیه یه خونۀ
قدیمیه  .فقط به این دلیل که قدیمیه و یه کمی درب و داغون  ،معنیش این نیست که ارواح توش لونه کرده
باشن )).
اسکات غرید  .همچنان چانۀ مرا گرفته بود  .با پافشاری گفت (( :یه نگاه بهش بنداز . . .دروغ نمیگم  .من چند بار
اشباحی رو توش دیدم  . . .هرشب صداهاشونو می شنوم که در اتاق زیر شیروونی باال و پایین میرن )).
آهی کشیدم و گفتم  (( :کم چاخان بگو ! ))
وانسا نیز گفت  (( :آر راسته می گه  ،این قدر اراجیف سر هم نباف !))

اسکات نمی دانست که این مسأله برای من چقدر جدی است  .من واقعاً تحمل شنیدن داستان های مسخرۀ او را
نداشتم  .تصمیم گرفتم که یک بار و برای همیشه به این داستان های او در مورد ارواح و اشباح خاتمه دهم .
گفتم  (( :خیلی خُب  .نشونمون بده  .اشباح و ارواح خودت رو بهمون نشون بده  . . .همین اآلن )).
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گونه های اسکات صورتی رنگ شد  .در حالی که نگاهش را به زمین دوخته بود  ،من و من کنان گفت  (( :اِه  . . .حاال
که نمی تونم )).
آمرانه گفتم  (( :چرا که نه ؟))
جواب داد  (( :آخه گروه کتابخونی مامانم اونجا مشغولن  . . .من اجازه ندارم مزاحمشون بشم )) . . .دست هایش را
در جیب های شلوارش چپاند و افزود  . . . (( :فردا چطوره ؟ ))
رو به وانسا کردم و گفتم  (( :فردا خوبه ؟ ))
وانسا با سر تأکید کرد و گفت  (( :فکر می کنم خوب باشه  .ولی مطمئنم که داریم وقتمونو هدر میدیم  .تو که
میدونی هیچ روح یا شبحی توی خونه شون نداره  .همه چیزو از خودش درآورده )).
اسکات مصرانه گفت  (( :اصالً اینطور نیس  . . .من بهتون ثابت می کنم  .همین فردا  ،بعد از مدرسه  ،بهتون ثابت
می کنم  )).و شتابان از در بیرون رفت .
جعبه خاکستری وزوز کرد  .رویم را از پنجزه برگرداندم و شتابان به سمت کامپیوتر رفتم  .صفحۀ مانیتور سیاه بود .
خبری از چراغ های قرمز و سبز نبود .
وانسا گفت  (( :من که باورم نمی شه که تو یه همچه چیز مسخره ای رو خریده باشی ! این فقط یه اسباب بازیه ! یه
اسباب بازی و بس !))
شانه ام را باال انداختم و گفتم  (( :به هر حال ! )). . .

روز بعد  ،در تمام طول مدرسه در مورد اشباح خانۀ اسکات فکر می کردم  .می دانستم که او به هیچ وجه نخواهد
توانست اشباحی را نشان دهد  .فقط در حیرت بودم که می خواهد چه بهانه ای بیاورد .
وانسا و من لحظاتی بعد از ساعت سه و نیم به خانۀ او رسیدیم  .درِ پشتی خانه را باز کرد و ما وارد آشپزخانه شدیم .
نفس عمیقی کشیدم و گفتم  (( :هوم  . . .چه بوی خوبی میده اینجا )).
اسکات گفت  (( :مامان داره یه مرغ بریون می کنه )).
وانسا پرسید  (( :ببینم  ،اشباح از دست پخت مامانت خوششون میاد ؟ ))
وانسا این حرف را به مسخره زده بود  ،ولی اسکات خیلی جدی جواب داد  (( :من تا حاال ندیدم که اونا چیزی بخورن .
بعضی وقتا چیزهایی رو جا به جا می کنن  . . .بشقاب ها و وسایلی جا به جا می شن  ،که ما اونا رو توی قفسه های
دیگه ای پیدا می کنیم  . . .ولی تا حاال هیچ وقت ندیدم غذا گم بشه )).
به دقت به صورت اسکات خیره شده بودم  .آیا او واقعاً جدی می گفت ؟
به این نتیجه رسیدم که خیر  .اسکات برای اینکه کانون توجه دیگران باشد  ،حاضر است هر کاری بکند .
و سپس صدای مویه ای را شنیدم  .مویه ای بلند و ترسناک .
زوزه ای ارواح گونه بود  .از فاصله ای بسیار نزدیک  . . .خیلی خیلی نزدیک . . .
جا خوردم و رو به وانسا کردم  .او نیز آن را شنیده بود .
چشمانم اطراف اتاق را کاوید و دوباره آن صدا را شنیدم .
صدای مذبوحانه ؛ و به دنبال آن  ،صدای وهمناک خراشیده شدن چیزی به پشت در ! صدا  ،مویۀ یک روح بود .
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سپس زوزۀ ناله مانند دیگری در فضای آشپزخانه پیچید و به دنبال آن  ،صدای خراشیده شدن ها ی دیگر شنیده شد .
مادر اسکات از اتاق پذیرایی فریاد زد  (( :اسکات  ،درو باز کن گربه بیاد تو ! اون دوباره بیرون جا مونده  .صداشو نمی
شنوی .
اسکات گفت  (( :چشم مامان  .همین اآلن میارمش تو  )) .. .و در حالی که به سمت در می دوید  ،زیر لب غر زد (( :
گربه مسخره ! ))
نفس عمیقی کشیدم.
وانسا خندید  (( :فکر کردی صدای روح شنیدی ؟ ))
به دروغ گفتم (( :نه  . . .البته که نه  .میدونستم که صدای یه گربه س )).
داغ شدن صورتم را حس کردم  .من هربار که دروغ بگویم رنگم سرخ می شود  .کمی حالت عصبی پیدا کرده بودم .
راستی چرا ناگهان فکر کرده بودم که اسکات واقعاً در خانۀ اشباحی دارد ؟
فکر می کنم دلیلش این بود که من با تمام وجود دلم می خواست باور کنم .
ماتیلدا  ،گربۀ سیاه اسکات  ،دوان دوان از جلوی ما گذشت و به طرف ظرف آبش شتافت  .لحظه ای بعد  ،اسکات در
چهارچوب در آشپزخانه ظاهر شد ((.خوب بریم  . . .ما که نمی خواهیم اشباح رو منتظر بذاریم )).
به دنبال او از سالن گذشتیم و به راه پله رسیدیم  .راهروی بلند و باریکی بود که دیوارهایش با کاغذ دیواری
خاکستری رنگ پوشانده شده بود و چراغ های روی دیوارها به شکل شمع بودند .
مادر اسکات از اتاق پذیرایی فریاد زد  (( :اسکات  . . .کی اونجاس ؟))

اسکات در جواب مادرش گفت  (( :اسپنسر و وانسا )). . .و سپس با صدایی بم که ظاهراً قرار بود ترسناک باشد
افزود  (( :اونا اومدن خونۀ اشباح زده رو ببینن ! ))
مادرش گفت  ((:چی ؟ خونه چی ؟))
اسکات زیر لب به ما گفت  (( :مامان سعی داره وجود اشباح رو مخفی نگه داره  .اون نمی خواد کسی از این موضوع
خبردار بشه )).
من و من کنان گقتم (( :آره  . . .درسته )).
پله های چوبی قدیمی زیر پای ما به قژقژ و ناله افتاده بود  .همچنان که من و وانسا به دنبال اسکات از پله ها باال
می رفتیم  ،اسکات گفت  (( :بعضی وقتا  ،آخرای شب  ،صدای پاهایی رو که از این پله ها باال و پایین میرن می شنوم
 .ولی وقتی چراغا رو روشن می کنم هیچی دیده نمی شه)).
وانسا سرش را تکان داد و زیر لب گفت  (( :عجب خوب سر هم می بافه ! واقعاً بی نظیره ! چیزی نمونده که منم
باور کنم ! ))
زیر لب جواب دادم  (( :ولی من که نه )).
در راهروی طبقۀ باال  ،زیر یک دریچه در سقف متوقف شدیم  .اسکات طنابی را که از در آویزان بود گرفت .
گفت  (( :این در به اتاق زیر شیروونی میره  .من فکر می کنم این همون جاییه که اشباح قبل از تاریکی توش به سر
می برن )).
طناب را کشید  .در با صدای چندش آوری به طرف پایین حرکت کرد  .سمت دیگر در  ،تعدادی پلۀ چوبی نصب شده
بود  .اسکات گفت (( :مواظب باشید  .بعضی از این پله ها پوسیده هستن )).

من به آهستگی شروع به باال رفتن از پله ها کردم  . . .یکی یکی  .پله ها لیز بودند و نرده ای هم نبود که بتوان
دست را به آن گرفت  .در نیمۀ راه  ،برگشتم و رو به اسکات گفتم (( :یعنی تو می خوای بگی که ما این باال اشباحی
خواهیم دید ؟ ))
اسکات با حالتی جدی سرش را به نشانۀ تأکید تکان داد و گفت  (( :آره .اونا اصالً خجالتی نیستن  .از ما هم ترسی
ندارن  .اونا اهمیتی نمیدن که ما ببینیمشون یا نه )) .
بقیۀ راه را طی کردم و در باالی پله ها منتظر وانسا و اسکات شدم تا به من بپیوندند  .اتاق زیر شیروانی دراز بود و
سقفی کوتاه داشت  .یک اتاق بزرگ به شکلlکه به سمت راست انحنا می یافت .
فقط یک پنجره داشت که الیۀ ضخیمی از غبار شیشه آن را پوشانده بود .
نور نارنجی رنگ آفتاب از ورای الیۀ غبار به درون نفوذ می کرد  ،اما فقط قسمت کوچکی از آن را روشن کرده بود .
بقیۀ اتاق زیر شیروانی در تاریکی قرار داشت .
چند بار پلک زدم و منتظر ماندم تا چشمایم به نور عجیب آنجا عادت کند  .اتاق انباشته بود از کارت ها و توده های
مجالت  ،کتاب ها و اثاثیه قدیمی  .صندلی و کاناپه هایی را دیدم که همچون اشباج هالووین رویشان کشیده شده
بود .
از یک جارختی قدیمی تار عنکبوت آویزان بود  .توده ای عکس های قاب شده به دیوار رو به رو تکیه داشت .عکس
ها تیره و کاغذ آنها زرد و ترک خورده بود .
در یکی از عکس ها ،پسری با قیافۀ عجیب و کاله سیاه به نظر می رسید به ما خیره شده است  .اطراف چشمان
غمگینش را حلقه های سیاه پوشانده بود .صورتش همچون هلو به دو نیم شد بود و بیشتر شبیه میمون بود تا آدم.
وانسا به شوخی به اسکات گفت (( :این عکس بچگی هاته )).
اسکات انگشتش راروی لبش گذاشت و گفت  (( :هیس  . . .دلت می خواد شبح ببینی یا نه ؟ ))

ما از قسمت روشن وارد قسمت تاریک اتاق شددیم  .کفش هایم روی الیۀ ضخیم غبار کف اتاق سُر می خورد  .پایم
به یک میز کوچک گرفت و نزدیک بود زمین بخورم  ،اما توانستم جلوی سقوطم را بگیرم .
از پیچ گذشتیم  .چهار چشمی اطراف اتاق را نگاه می کردم تا شاید در تاریکی چیزی ببینم  .این بخش کامالً تاریک
بود .
اسکات نخی را که یک چراغ وصل بود کشید و المپ کوچکی آویخته از سقف روشن شد .
در تاریک و روشن نور چراغ  ،یک صندلی ننوئی را دیدم که یک دستۀ آن هم شکسته بود  .یک ساعت چوبی در کنار
صندلی قرار داشت و توده ای از ظروف . . .
و سپس  .. .وانسا و من  ،همزمان او را دیدیم ! زنی پیر با چهره ای بی رنگ  . . .صورتش  ،همچون اشباح  ،عاری از هر
نوع رنگ بود  .در مقابل دیوار رو به رو که پوشیده از پرده بود ایستاده بود  .لباس های قدیمیش رنگ و رو رفته
بودند  . . .و بی رنگ  .هیچ رنگی در سراپای او به چشم نمی خورد .
دهانم باز ماند  .صدای ضعیفی از گلویم خارج شد .
وانسا بازوی مرا چسبید و زیر لب گفت  (( :اسکات دروغ نمی گفت !))
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آب دهانم را قورت دادم  .آیا آنچه جلویم بود و اقعاً یک روح بود ؟
پیرزن با چشمان شیشه ای خود به ما زل زده بود  .به نظر می رسید نگاهش به فاصله ای دور دوخته شده است ،
چنانکه گویی دنبال کس دیگری می گردد .
بی حرکت ایستاده بود  .پیراهن رنگ و رو رفته اش چرک و لکه دار بود  .یک کاله قهوه ای رنگ و رو رفته
موهایش را پوشانده بود  .دست هایش در چین های کهنۀ دامن بلند قدیمیش پنهان بود .
زیر لب گفتم  (( :اَ  . . .اصالً باورم نمی شه ! )) و متوجه شدم که دارم می لرزم .
اسکات دستش را به طرف کلید برق برد و نجوا کنان گفت  (( :بیایید مزاحمش نشیم )).
وانسا گفت  (( :نه  ،صبر کن  )) . . .و چند قدم به جلو برداشت .
اسکات بازوی وانسا را گرفت و گفت  (( :نه  ،نرو ! )) جلوتر نرو  .ممکنه خطر ناک باشه )).
وانسا بازویش را از دست او بیرون کشید و به طرف شبح رفت .
اسکات داد زد  (( :نرو ! ))
اما دیر شده بود  .وانسا به شبح رسید و سر او را کشید و کند .
با صدای لرزان گفتم  (( :چی ؟ یه مجسمه بود ؟ ))
وانسا خندید و گفت  (( :اسپنسر  ،انتظار نداشتم که این همه طول بکشه تا بفهمی  .من به محض اینکه اونو دیدم
فهمیدم یه مجسمۀ خیاطیه !))
اسکات خندید و گفت  (( :اسپنسر  ،خوب حالتو گرفتم  .باید چهرۀ خودتو می دیدی !))

سر چوبی را از وانسا گرفت و دوباره روی تنۀ مجسمه قرار داد  ((.در واقع  ،این یه مجسمۀ خیاطی قدیمیه که پدر و
مادرم وقتی به این خونه آمدیم همین جا پیداش کردن  .کسایی که قبالً اینجا زندگی می کردن از اون به عنوان مدل
لباس استفاده می کردن  .سرشو پدرم سال پیش درست کرد )).
دوباره با انگشت به طرف من اشاره کرد و با صدای بلند خندید  ((.ترسو ! ))
نفس عمیقی کشیدم  .احساس بدی داشتم  .چه چیزی می توانست بدتر از این باشد که از این اسکات مسخره
رودست خورده باشم ؟
می دانستم که فردا همۀ مدرسه این ماجرا را خواهند شنید و مسخره ام خواهد کرد .
یک جعبۀ مقوایی را که روی زمین بود با عصبانیت و با لگد به گوشه ای پرتاب کردم و به طرف پله ها رفتم  .دوان
دوان از خانۀ او بیرون زدم و به طرف خانه خودمان رفتم  .از شدت عصبانیت دست هایم مشت شده بودند .دلم می
خواست برگردم و یک مشت جانانه توی سورت اسکات بکوبم تا خودش هم به یک شبح تبدیل شود .
از چنین احساسی بیزار بودم  .ولی از طرفی می دانستم که همۀ این مسایل به خاطر این بود که من واقعاً نیاز داشتم
باور کنم  .من چنان در فکر تماس با یان بودم که حتی اراجیف اسکات را هم باور کردم !
وانسا دوان دوان از پشت سر به من رسید  .بازویم را گرفت و در چهار چوب در آشپزخانه متوقفم کرد  ((.گوش کن
اسپنسر  ،ناراحت نباش  .فقط اینکه تو باید هر چه زود تر این ماجرای روح و شبح بازی رو از سرت بیرون کنی .
فراموشش کن )).
وقتی رویم را به طرف او گرداندم  ،ناگهان احساس کردم دلم می خواهد گریه کنم  .زیر لب گفتم  (( :ولی  . . .اصالً
فکر نمی کنم که بتونم )).
و آن شب فکر می کنم شبح یان را دیدم .
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بعد از شام  ،با دستگاه روح یاب ور می رفتم که نیک سراسیمه وارد اتاقم شد  .انتهای یک شکالت بزرگ را در
دهانش چپاند و لفاف آن را کف اتاقم انداخت  .در حالی که با سر و صدا آن را می جوید و شکالت از گوشه های
دهانش بر روی چانه اش روان بود پرسید  (( :اون دیگه چیه ؟ ))
زیر لبی گفتم  (( :هیچی  )) .اصالً حوصله ی دعوا کردن با او را نداشتم .
نیک خندید و گفت  ((:ببینم  ،نکنه یکی از اون دستگاه های مسخرۀ روح یابه  . . .؟)) تکه ای شکالت به دندانش
چسبیده بود  .دوباره خندید و ا فزود  (( :اسپنسر  ،میدونی تو چی هستی ؟ تو یه دیوونۀ به تمام معنی هستی  .دارم
ازت ناامید می شم .خیلی خُلی )) .
من و من کنان گفتم  (( :دیوونه می خواد دیوونه رو بشناسه ! ))
نیک در حالی که همچنان می خندید گفت  (( :کَلّت پر از گچه  .واقعاً باال خونه رو اجاره دادی ! دائم داری دنبال روح و
شبح می گردی  . . .آره ؟ با اون دیوونه های دیگه ؟خیلی واظب باش اسپنسر  .اگه دنبال بشقاب پرنده بگردی بهتره .
شاید بتونی یه بشقاب پرنده پیدا کنی  .جالب نیس ؟))
با ناراحتی گفتم  (( :دست از سرم وردار  .من واقعاً نمی )) . . .
نیک با فریاد حرفم را قطع کرد و گفت  (( :ببین ! یه چیزی می بینم  .آه نه  . . .یه مپ داره میاد ! ))
و با کف دست به پشت سرم زد ؛ چنان شدید که از روی صندلی کنده شدم .
داد زدم  (( :هی  ،بس کن دیگه !))
(( تو اومدنش رو ندیدی ؟ تو مرد اصابت یه ((مپ)) قرار گرفتی  . . .یه مشت پرنده!)) و چنان خندید که گویی
بزرگترین لطیفۀ جهان را تعریف کرده است .
در حالی که پشت سرم را مالیدم گفتم  (( :تو واقعاً مردم آزاری ! ))
نیکی با لحنی شیطنت آمیز گفت  (( :اونجا نشین  .ممکنه دوباره مورد اصابت یه مپ قرار بگیری ! بپر برو طبقۀ
پایین و یه ساندویچ برای من درست کن )).

گفتم  (( :چی ؟ یه ساندویچ ؟ ما که همین یه ساعت پیش شام خوردیم ! ))
نیک گفت  (( :آره  . . .اون یه ساعت پیش بود ! )) سپس دستش را باال آورد و افزود  (( :بهتره عجله کنی چون
یه مپ دیگه داره میاد )) .
با ناراحتی از جا بلند شدم و پرسیدم  (( :چه ساندویچی می خوای ؟))
نیک با تکبر و غرور گفت  (( :هیچ وقت از من نپرس چه ساندویچی می خوام ! فقط مواظب باش خوب باشه)).
در همان حال که از کنارش می گذشتم  ،دستش به حرکت در آمد و سعی کرد دوباره پسِ گردن من بزند ولی جاخالی
دادم و انگشتان او فقط با نوک موهایم تماس گرفت .
در راهرو  ،سرم را برگرداندم و فریاد زدم  (( :اگه یه کمی حامی من بودی بد نبود ! ))
او در پاسخ آروغ بسیار بلندی سر داد  .چه پسر خوبی !
اما خوشبختانه او ساندویچی را که برایش درست کرده بودم با خود به اتاقش برد و در بقیۀ آن شب  ،مزاحمتی برایم
درست نکرد .
من یک ساعت دیگر  ،یا چیزی حدود آن را صرف کشف چیزی کردم که کامالً از آن مطمئن بودم  :روح یاب چیزی جز
آت و آشغال نیست .
آن را از برق کشیدم و از کامپیوتر جدا کردم و داخل سطل آشغال انداختم .
اندکی قبل از ساعت یازده  ،لباس عوض کردم و پیژامه پوشیدم  .باد زمستانی چهار چوب پنجرۀ اتاق خوابم را می
لرزاند  .به طرف پنجره رفتم و به بیرون نگاه کردم .
از پنجرۀ اتاقم می توانستم نوک پوشیده از برف درختان کاج اطراف ساحل دریاچۀ ولمن را ببینم و قسمت بزرگی از
سطح بزرگ دریاچۀ یخ زده نیز دیده می شد  .سطح یخی در زیر نور ماه به آرامی می درخشید .
در شب های بدون مهتاب  ،هوا تاریک تر از آن است که سطح دریاچه دیده شود  .اما در شب هایی مثل این ،
همچون حفره ای سیاه و بزرگ در ورای درخت ها به نظر می آمد .
حفره ای سیاه و عمیق .

بله .این بهترین توصیف برای آن دریاچه است  :حفره ای سیاه و عمیق که قادر است انسانی را برای همیشه در خود
نگه دارد .
پیشانی خود را به شیشه یخ زدۀ پنجره چسپاندم و به بیرون خیره شدم  .چشمانم حیاط های پوشیده از برف اطراف
می کاویدند  .برف خیابان را سر شب جمع کرده بودند  .الیۀ ضخیمی از برف پیاده رو ها را پوشانده بود.
چهار چوب پنجره دوباره زیر فشار باد لرزید  .درخت های تیرۀ بیرون به نظر می رسید که می لرزیدند .
و سپس درست در آن طرف درختان  ،بر روی سطح وهم انگیز خاکستری رنگ دریاچۀ یخ زده ،چیزی نظرم را جلب کرد
چیزی که دا شت روی سطح دریاچه حرکت می کرد .
چیزی که می درخشید و به سرعت و به طور پیوسته حرکت می کرد  .و آن شی ء درخشان به داخل درختان خزید .
من دست هایم را باال آوردم و دو طرف صورتم را گرفتم تا جلوی نور اتاق را بگیرم و بهتر بتوان بیرون را ببینم .
پسری را دیدم که روی یخ ها سُر می خورد  .نوری مالیم و آبی رنگ او را احاطه کرده بود  .در همان حال که به آرامی و
همچون موج بر سطح یخ زدۀ دریاچه سُر می خورد  ،آن نور سرد همه جا او را احاطه داشت .
تنهای تنها بود  .پسری که در تاریکی می درخشید  .پسری که چنین نرم و با وقار اسکیت می کرد .
قلبم از شدت تپش می خواست از سینه بیرون بپرد  .بی اختیار با صدای بلند گفتم  (( :یان تو هستی ؟ )) و در همان
حال که با تمام وجود به بیرون خیره شده بودم  ،سراپا می لرزیدم .
(( یان  . . .تو هستی  . . .خودتی! جایی نرو ! من دارم میام ! )) به سرعت از پنجره دور شدم و به طرف کمدم رفتم تا
لباس عوض کنم .
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وقتی از خانه بیرون زدم هنوز داشتم کاپشنم را می پوشیدم  .موجی از هوای سرد به من خوش آمد گفت .
دو روز بود که برف می بارید  .چکمه هایم در برف فرو می رفت  .در همان حال که شروع به دویدن کردم  ،وزش باد
برف ها را از روی درختان به صورتم می پاشید .
برگشتم و به خانه خودمان نگاه کردم  .چراغ اتاق پدر و مادرم روشن بود  .آیا آنها متوجه بیرون رفتن من شده
بودند؟ با خود فکر کردم شاید بهتر بود به آنها می گفتم .
ولی در آن صورت  ،آنها دلیل رفتنم را می پرسیدند و آن وقت من مجبور به توضیح بودم .
و آن وقت آنها فکر می کردند که من دیوانه شده ام .
آنها فکر می کنند که عالقه من به ارواح و اشباح یک سرگرمی گذراست ؛ مرحله ای که من از آن گذر خواهم کرد و
دیر یا زود از سرم خواهد رفت .
آنها از دلیل واقعی من برای تمایل به باور کردن ارواح خبر ندارند  .آنها نمی دانند که من چطور دیوانه وار دلم می
خواهد پسر عمویم را پیدا کنم .
در همان حال که در میان درختان کاجِ پوشیده از برف به سمت ساحل دریاچه می دویدم  ،دست هایم را دور دهانم
حلقه گرده و او را صدا می زدم (( :یان؟  . . .کجایی یان ؟))
وزش باد برف های پودر مانند را در سطح یخ زدۀ دریاچه به این طرف و آن طرف می برد  .برف در چرخش خود اوج می
گرفت و شکل های عجیبی همچون اشباحی که از میان یخ سر بر می افرازند  ،به وجود می آورد  .در زیر نور مهتاب ،
درختان سایه های بلند خود را در سطح یخ زدۀ دریاچه انداخته بودند .
((یان ؟ تو اینجایی ؟)) صدایم در میان باد خفه شد .
سطح یخ را به دنبال نور آبی رنگ گشتم  -به دنبال پسری که آنچنان باوقار در میان درخشش نور آبی رنگ اسکیت
می کرد  .بر سطح نقره فام یخ چیزی جز سایه های تیره و متحرک درختان دیده نمی شد .
((یان؟))
ایستادم  .احساس کردم گرهی در گلویم دارم .ناگهان به سختی نفس می کشیدم .

با خود فکر کردم یک سال است اینجا نیامده ام .
از بعد از آن روز وحشتناک تاکنون قدم به اینجا نگذاشته بودم .
موجی از ترس برمن مستولی شد  .احساس کردم قدرت حرکت را از دست داده ام .احساس عجیبی داشتم مبنی بر
اینکه دیگر نخواهم توانست از جا حرکت کنم ؛ اینکه هرگز دیگر دوباره تکان نخواهم خورد .
اما می دانستم که یان اینجا بوده است  .می دانستم که او را دیده بودم .
بدون اینکه متوجه باشم  ،چند قدم بر روی یخ پیش رفتم .
اکنون فقط تاریکی بود  .و زوزۀ باد و صدای قژقژ شاخه های درختان و برفی که بر سطح یخ زدۀ دریاچه حرکت می
کرد .
چند قدم دیگر برداشتم  .یخ در زیر چکمه هایم سخت و محکم می نمود .
دوباره صدا زدم  (( :یان ؟ تو اینجایی ؟ من هستم  . . .اسپنسر!))
صدای باد در گوشم می پیچید  .موجی از هوای سرد از یقۀ کاپشنم به درون نفوذ کرد و لرزشی در تیغۀ پشتم به
وجود آورد .
دستم را روی چشمانم سایبان کردم تا مهتاب مزاحم نشود و با دقت به سطح یخ چشم دوختم و به دنبال نور آبی
گشتم .
((یان ؟ ))
چند قدم دیگر جلو رفتم  .و سپس پایم روی چیزی لیز خورد – یک برجستگی روی یخ .
نتوانستم تعادلم را حفظ کنم و به زانو روی زمین افتادم  .با مشاهدۀ بریدگی های نازک روی یخ  ،نفس در سینه ام
حبس شد  :دو بریدگی در داخل برفِ تازه باریده .
جای تیغه های اسکیت .
(( عجیبه ! )) دوال شدم تا آنها را بهتر ببینم و رد آنها مرا در یک دایرۀ بزرگ به حوالی جای اولم برگرداند .
رد تیغه ها تازه بود ؛ تازه و واضح  .پیدا بود که همین چند دقیقه پیش ایجاد شده اند  .دو خط موازی که در یک
دایرۀ وسیع امتداد داشت و سپس در یک چرخش به سمت وسط دریاچه می رفت .

آیا اینها رد اسکیت های یان است ؟ رد شبح او ؟
با بروز این فکر لرزش پشتم تکرار شد  .کاپشنم را محکم تر به خود پیچیدم و به پاهای لرزانم فشار آوردم تا به
حرکت ادامه دهم .
(( اوه  ،خدای من ! )) ایستادم و به پایین خیره شدم  .ردّ تیغه ها متوقف شد .
رد تیغه ها به یک تودۀ کوتاه متحرک برف ختم شد  .ختم شد و دیگر اثری از ادامۀ آن نبود .
برف ها را با هر دو دست کنار زدم  .هیچ اثری از در اسکیت بر روی یخ زیر آن دیده نمی شد  .از جا بلند شدم و در یک
دایرۀ بزرگ شروع به حرکت کردم و سعی داشتم ببینم رد تیغه ها دوباره از کجا شروع خواهد شد .
ولی هیچ نیافتم  .به همین سادگی  . . .محو شده بودند  .درست مثل اینکه اسکیت باز ناگهان از سطح دریاچه به
آسمان صعود کرده باشد .
و یا به زیر یخ ها فرو رفته باشد !
درحالی که دندانهایم از ترس و سرما به هم می خوردند برگشتم .درختان کاج ناگهان به نظر خیلی دور می آمدند .
اصالً متوجه نشده نبودم که به دنبال رد تیغه های اسکیت تا چه اندازه دور شده ام .
باد سرد شدت گرفت و گونه هایم را می سوزاند  .برف بر روی زمین جابه جا می شد و گاه به ساق ها و پاهایم می
خورد .
ناگهان صدای شکسته شدن چیزی را شنیدم .
آیا یخ در این فاصله دور از ساحل بیش از حد نازک است ؟ آیا یخ دارد در زیر بار وزن من می شکافد ؟
ملتمسانه زیر لب دعا می کردم  (( :خدایا خواهش می کنم  . . .نه ! )) با احتیاط شروع به پیشروی به طرف ساحل
کردم .
صدای شکسته شدن دیگری را از فاصله نزدیک در پشت سرم شنیدم .
به جلو خم شده بودم و با کشیدن کف چکمه هایم بر روی یخ  ،همچون اسکیت باز ها به سرعت سروع به سُر
خوردن کردم و با گام های بلند به طرف ساحل شتافتم .
درخت ها همچنان دور به نظر می رسیدند  .باد شدید تر شده بود و چنان می نمود که قصد دارد از رسیدن من به

ساحل جلوگیری کند .
ویک صدای شکستنِ دیگر  . . .صدایی بلند و نزدیک .
نفس عمیقی کشیدم و با تمام توان به جلو شتافتم .
یک گام بلند دیگر و  . . .و یک دیگر  . . .و یکی دیگر .
ودر این لحظه با بیرون آمدن دستی از میان یخ ِ شکافته شده که به دور مچ پایم حلقه شد  ،فریادی از وحشت
کشیدم .
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(( آ آ آ آ آ آخ !))
فریادی از وحشت از گلویم خارج شد  .به شدت پایم را تکان دادم ؛ ولی به زمین افتادم .
دست هایم ابتدا با سطح یخ برخورد کرد و موجی از درد در طول بازوهایم به جریان افتاد .
با شکم روی زمین فرو افتادم  .سعی کردم بلند شوم و روی زانوهایم قرار گرفتم  .نفس زنان همچون جانوری وحشت
زده به طرف عقب چرخیدم .
وقتی دستی را که مچ پایم را گرفته بود دیدم  ،دوباره از ترس فریاد کشیدم .
اما نه  .صبر کن . . .
آنچه مچم را گرفته بود  ،یک دست نبود  .دستی نبود که از اعماق دریاچۀ یخ زده بیرون آمده باشد .
در همان حال که آن را از پایم جدا می کردم سراپا می لرزیدم  .یک دستکش بود ؛ یک دستکش چرمی سیاه  .که شاید
یک اسکیت باز آن را گم کرده بود .
دستکش را باال گرفتم و به دقت آن را وارسی کردم  .مثل همۀ دستکش های دیگر نرم بود و تا می شد  .اما  . . .این
دستکش لحظاتی قبل پای مرا چسبیده بود !
در آن موقع به نظر می رسید که سخت و محکم باشد  .من محکم شدن آن به دور مچ پایم را حس کرده بودم .
اما چنین چیزی چگونه می توان ست واقعیت داشته باشد ؟
همراه با فریادی از وحشت  ،دستکش را دور انداختم ؛ هرچه دورتر .
و سپس افتان و خیزان و با سرعت عازم خانه شدم .
وقتی به اتاقم رسیدم توی تختخوابم رفتم و پتو را تا زیر چانه ام باال کشیدم  .اما نمی توانستم جلوی لرزیدنم را
بگیرم .
با خود گفتم که دیگر نمی توانم به آنجا برگردم  .نمی توانم چون آنجا وحشت انگیز است .
اما آنچه که دیده بودم چه ؟ آن رد تیغه های اسکیت بر روی یخ ؟ نور آبی رنگ ؟ مطمئن بودم که آنها را دیده بودم

.
یان  . . .آیا تو بودی ؟
من قول می دهم که همچنان به تالش برای پیدا کردن تو ادامه دهم .

روز بعد  ،پس از تعطیل شدن مدرسه  ،وانسا را جلوی کمدم دیدم  .برنامۀ ما این بود که دونفری پیاده به مرکز شهر
برویم  .وانسا قصد داشت مقداری وسایل نقاشی برای تابلویی که به تازگی روی آن کار می کرد بخرد .
وانسا بند کوله پشتی خود را روی شانه اش مرتب کرد و زیپ کاپشن قرمز خوشرنگش را باال کشید ((.اوضاع چطوره
؟))
نفس عمیقی کشیدم و ابروهایم را بلند کردم و گفتم  (( :نپرس ! اسکات همۀ مدرسه رو پر کرده از اینکه چطور
من وقتی مجسمۀ خیاطی رو توی اتاق زیر شیروانی اونا دیدم خودمو باختم  .هرجا که میرم با بچه هایی رو به رو می
شم که بهم می خندن )).
وانسا سرش را با ناراحتی تکان داد و گفت  (( :اسکات آدم ِ مزخرفیه )) .
رویم را برگرداندم  .اسکات را دیدم که سالنه سالنه به طرف ما می آمد  .بازوی وانسا را گرفتم و در حالی که او رابه
طرف خود می کشیدم گفتم((:زود باش  . . .عجله کن ! ))و هر دو ازدر بیرون رفتیم وشروع به دویدن کردیم.
آسمان خاکستری و پوشیده از ابرهای ضخیم تیره رنگ بود که وعدۀ برف بیشتری را می دادند  .موجی از باد مرا یک
قدم به عقب فرستاد  .سر و باال تنه را پایین گرفتم و همچنان به دویدن ادامه دادم .
صدای اسکات را از باالی پله های جلوی مدرسه شنیدم که ما را صدا می زد  (( :صبر کن! من همین اآلن یه روح دیدم
!)) و خنده اش فضا را پر کرد .
بر سرعت خود افزودم و به سرعت به داخل کوچۀ تنگی که به پشت زمین بازی نتهی می شد چرخیدم .
وانسا نفس زنان و در حالی که با هر نفس بخار سفید رنگی جلوی صورتش شکل می گرفت  ،گفت  (( :داری کجا

میری ؟ ))
گفتم  (( :مهم نیس  . . .هرجایی که منو دور از اسکات نگه داره )) .
وارد کوچۀ تنگ دیگری شدیم که در دوطرف آن  ،حیاط خانه ها دیده می شد  .سطل های آشغال در دو طرف
کوچه در پشت پرچین های کوتاه به چشم می خورد  .در کنار یکی از آنها توده ای از روزنامه های قدیمی پوشیده از
برف قرار داشت .
وانسا که در کنار من می دوید  ،آمرانه گفت  (( :دیگه بسه ! ما توی این کوچه چه کار می کنیم ما تا حاال هیچ وقت
از این راه نیومده بودیم  .دیگه الزم نیست ادامه بدی  .اسکات در تعقیب ما نیست )).
گفتم ((:من دلم می خواهد تا ابد به دویدن ادامه بدم  .امروز هرکسی رو که دیدم بهم می خندید _همه )) .
وانسا گفت  ((:خُب  . . .می خوای چه کار کنی ؟ می خوای از خونه فرار کنی چون اسکات یه شوخی بی مزه با تو کرد و
حاال بچه ها به خاطر اون سر به سرت میذارن ؟  )) . . .سپس آستین کاپشنم را گرفت و مرا وادار به توقف کرد .

با لگدتوده ای از برف را به هوا پرتاب کردم((.نمیدونم  . . .منتفرم از اینکه مسخرۀ تمام مدرسه باشم  .ولی ))...
در این لحظه مقداری برف از روی درختی که باالی سرمان بود روی پیشانیم ریخت .آن را کنار زدم و ناگهان چشمم به
مغازۀ کوچکی در آن طرف خیابان افتاد .
پرسیدم  (( :تو میدونی ما کجا هستیم ؟ )) در قسمتی از شهر بودیم که من نمی شناختم .
وانسا جواب داد  (( :فکر می کنم خیابون اُک باشه  . . .یا شاید هم چمبرز  . . .من تا حاال از این کوچه نیومده بودم
بنابراین )) . . .
او نیز مغازۀ کوچک آن طرف خیابان را دید  .بیشتر شبیه یک خانه بود تا یک مغازه  .درها و پنجره های آن رنگ و
رو رفته و سیاه رنگ بودند  .به تابلوی باالی در نگاه کردم  :خانۀ کوچک ارواح .
پرسیدم  (( :اون مغازه چیه ؟ جدید باز شده ؟ ))
از عرض خیابان گذشتیم و پیشاپیش وانسا به جلوی مغازۀ کوچک رسیدیم  .وانسا پرسید  (( :بازه ؟ ظاهرش به نظر
نمی رسه باز باشه ؟ ))

از پنجره به داخل نگاه کردم  .هیچ چیز در پشت ویترین به نمایش گذاشته نشده بود و هیچ نشانه ای وجود نداشت
که این مغازه چه می فروشد  .و ناگهان یک تابلوی کوچک را دیدم که با حروف دستی روی آن نوشته بود  :ملزومات
اشباح .
حیرتزده گفتم  (( :چی ؟ آیا چشمام درست می بینه ؟ ))
وانسا بازویم را کشید ((.بیا بریم اسپنسر  .تو که میدونی اینا واقعیت نداره )).
همچنان به تابلوی کوچک خیره شده بودم  .ملزومات اشباح . . .
وانسا دوباره گفت  (( :دیگه باید فهمیده باشی که این آت و آشغاال فقط پول آدمو هدر میدن )) .
بی اراده دستگیرۀ در را گرفتم و گفتم  (( :بیا  . . .بیا بریم ببنیم چی دارن )) .
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در را باز کردم .با باز شدن در ،زنگوله ای که از سقف داخل مغازه آویزان بود به صدا در آمد .چند بار پاهایم را به زمین
زدم تا برف کف پوتین هایم ریخت و سپس قدم به راهروی نیمه روشن گذاشتم .
وانسا از پشت سر به من برخورد کرد  .نجواکنان گفت (( :اینجا خیلی تاریکه  .فکر می کنی باز باشه )) .
چند قدم دیگر جلو رفتم و وارد اتاق جلویی شدم  .میز کوچکی پوشیده ازانواع کاغذها در کنار یکی از دیوارها قرار
داشت .دو ردیف بلند جعبه هایی از انواع کاال روبه روی میز دیده می شد .
صدا زدم(( :کسی اینجا نیس؟))
وانسا در گوشم گفت (( :بیا بریم  . . .اینجا یه کمی ترسناک به نظر می رسه  .فکر نمی کنم یه فروشگاه واقعی
باشه )).
به قفسه های بلند کاالهای نمایشی خیره شده بودم .در حیرت بودم که این قفسه های بلند تیره رنگ چه چیزهایی
را در خود دارند  .اتاق تاریک تر از آن بود که بتوان داخل آنها را دید .
گفتم (( :خیلی خوب  . . .ظاهراً تعطیل هستن  )).و به طرف در برگشتم که خارج شویم .
در این لحظه صدای سرفۀ کسی را شنیدم  .دری در انتهای سالن باز شد و نور زرد رنگی به درون سالن تابید .
مردی از اتاق بیرون آمد  .قد خیلی کوتاهی داشت  .خیلی الغر و خسته به نظر می رسید  .تا حدودی خمیده بود ،
چنانکه گویی نیروی کافی برای صاف ایستادن نداشت .
موی سفید رنگ براقی داشت که پشت سرش به صورت دم اسبی جمع کرده بود .وقتی جلوتر آمد ،عینک
چهارگوشی را که تقریباً نوک بینی استخوانی و بلندش قرار گرفته بود دیدم .
حتی در آن نور اندک هم می توانستم ببینم تا چه حد رنگ پریده است .لبخند کوچکی بر لب داشت و چشمان
خاکستری رنگش از وانسا به من دوخته شدند  .به آهستگی و با کمی لنگیدن به طرف ما آمد  .به نظر خیلی شکننده
می آمد .
گفت  (( :بفرمایید تو  .به خانۀ کوچک ارواح خوش آمدید  )).انتظار داشتم صدای ضعیف و لرزانی را بشنوم اما
صدایش بلند و آمرانه بود .

من و من کنان گفتم  (( :شما  . . .شما باز هستید ؟))
لبخندش وسیع تر شد و گونه های او را با هزاران خطِ ریز  ،چین انداخت (( .من همیشه باز هستم .ارواح هرگز
استراحت نمی کنند  .من هم همین طور )).
به میز تکیه داد و شروع به بازی کردن با موی دم اسبی بلند سفیدش کرد ((.دنبال تلۀ روح می گردید ؟))
به او خیره شدم((.اِ  . . .چی؟))
((می خواهید از دست اشباح خالص بشید ؟ من یه کاالی خیلی متداول دارم که بهش می گن (( ضد شبح))  .به شکل
قوطی اسپری ارائه می شه )).
جواب دادم ((:نه  .خونۀ ما روح نداره )).
سرش را به نشانۀ تأیید تکان داد و گفت (( :بیشتر مردم دنبال تله یا وسیلۀ هشدار به اینجا میان  .اونا اشباح
ناحواسته ای دارن که می خوان دور کنن )). . .و از ورای عینک چهارگوشش سراپای مرا برانداز کرد و افزود (( :پدر و
مادرت تو رو فرستادن ؟ خودشون خجالت می کشیدن بیان ؟))
جواب دادم (( :نه  ،پدرو مادرم به اشباح اعتقاد ندارن )).
او خود را باال کشید و صاف ایستاد ((.و تو می خوایی به اونا ثابت کنی که اشباح واقعاً وجود دارن ؟))
گفتم  ((:نه  )).و نگاهی به وانسا انداختم  .او واقعاً ناراحت به نظر می رسید  .با چشم به طرف در اشاره کرد .
رو به مرد کوچک اندام عجیب کردم و گفتم  (( :من  . . .سعی دارم یه روح رو پیدا کنم )) .
سر تکان داد و گفت (( :اوهوم !  )) . . .و دست های الغرش را به هم مالید و افزود (( :تو می خوای شبحی رو که در
خونۀ شما زندگی می کنه پیدا کنی ؟ ))
جواب دادم (( :من حتی نمیدونم اون یه شبح هست یا نه  .توضیحش  . . .یه کمی مشکله )).
مرد سرش را به عالمت تأیید تکان داد و به آرامی گفت (( :دنیای ارواح آسان نیست .ارواح به گونه ای حرکت می
کنند که ما تصورش را هم نمی کنیم  .جالب نبود اگه ما می تونستیم گوشی تلفن را برداریم و  . . .؟))
گوشی تلفن را برداشت و آن را دم گوشش گذاشت .

((  . . .بله فقط گوشی رو برداریم و یه شماره بگیریم و  . . .با عالم مردگان تماس برقرار کنیم ؟ ))
احساس کردم موجی از ترس تیغۀ پشتم را به لرزه انداخت  .تلفنی که در دست او بود آیا واقعاً می توانست با
ارواح تماس بگیرد ؟ شیوۀ حرف زدن او این باور را درمن به وجود آورد که واقعاً در تماس با ارواح است  .و یا اینکه
دوباره تحت تأثیر افکار خودم داشتم گول می خوردم ؟
مرد در حالی که تلفن را همچنان به گوش خود چسپانده بود گفت  (( :اشباح گاهی اصالً صحبت نمی کنند )). . .
عینکش درزیر نور ضعیف چراغ می درخشید.درخشش آن باعث شده بودکه به نظر رسد چشمانش درحال شعله ور
بودن است .
لبخندی به من و وانسا زد و افزود  (( :گاهی فقط زوزه می کشند  .گاهی تمام دردی را که در درونشان است با زوزه
هایشان بیرون می ریزند )).
خواستم چیزی بگویم ولی او گردنش را کج و دهانش را باز کرد و زوزه ای بلند و لرزه انگیز سر داد .
وانسا یک قدم به طرف در برداشت و نجواکنان گفت (( :بیا بریم  . . .اسپنسر ،جدی می گم )).
مرد کوچک اندام خندید ((.معذرت می خوام .بعضی وقتا یهو این حس بهم دست میده که می خوام زوزه بکشم .تا
حاال چنین احساسی به شما دست نداده ؟ ))
جواب دادم (( :راستش  ،نه )).گوشی تلفن را سرجایش گذاشت  .سپس دوباره دست هایش را به هم مالید  .دست
هایش چنان صاف و نازک بودند که مرا به یاد بال های پروانه می انداختند .
پرسید  :خُب  ،پس بگید دقیقاً دنبال چی می گردید ؟ یه روح یاب  ،نه ؟ می خواهید ببینید که آیا اشباحی در اونجا
وجود دارند یا نه !))
گفتم((:خُب )) . . .
وانسا حرفم را قطع کرد  ((.نه  .ما دیگه باید بریم  .دیرمون شده  .مادیگه در واقع وقت نداریم )).
وانسا هنگام گفتن این کلمات تقریباً به در خروجی رسیده بود  .یکی دو قدم به سمت او برداشتم و درهمان حال
گفتم  (( :فکر می کنم باید بریم  .اِه  . . .شاید یه موقع دیگه برگردم )).

مرد گفت (( :من میدونم تو به چی احتیاج داری  .یه دونۀ خوبشو دارم  .این درست همون چیزیه که تو بهش احتیاج
داری )) .
ایستادم و رویم را به طرف او برگرداندم  .می دانستم که نخواهم توانست آنجا را ترک کنم  .می دانستم که باید
ببینم آنچه او می گوید چیست .
مرد با همان صدای بم و گیرای خود گفت ((:دقیقاً همون چیزیه که تو احتیاج داری )). . .چنین صدای بم و عمیقی از
چنین مرد کوچک اندام و شکننده ای بعید بود .او انگشت اشارۀ خودرا خم کرد و مرا به طرف خود فراخواند . . .
یا در واقع مرا به طرف خود کشید .
وانسا با صدای لرزان گفت (( :اسپنسر  . . .نرو!))
ولی من باید می فهمیدم  .پرسیدم(( :اون که میگی چیه؟))
مرد جواب نداد  .به طرف قفسۀ تیره رنگ رفت و چیزی را از طبقۀ پایین آن برداشت  .سپس آن را به داخل روشنایی
آورد و در میان دو دستش آن را به طرف من گرفت .
یک جعبۀ مکعب خاکستری رنگ با یک شماره گیر زرد و بلندگوهای گرد بود و یک دکمۀ قرمز جلوی آن دیده می
شد  .خیلی شبیه یک رادیوی معمولی بود .
مرد گفت  (( :به این میگن مویه کش )).
نزدیک تر شدم و دست خود را روی شماره گیر کشیدم  ((.چه کار می کنه؟))
وانسا از همان جلوی در گفت  (( :هیچ کاری نمی کنه ! بیا بریم .بیش از این پول خودتو دور نریز  .یادت باشه که تو
قول داد بودی دیگه این کارو نمی کنی !))
به شماره گیر زرد خیره شده بودم ؛ و به بلندگوی سیاه دایره شکل  .دستم را روی سطح نرم جعبۀ خاکستری کشیدم
 .تکرار کردم  ((:مویه کش ؟ چرا بهش می گن مویه کش ؟ اصالً یعنی چه ؟))
مرد از ورای عینکش نگاهی به من انداخت و جواب داد  (( :درواقع  ،یه نوع ردیابه  .امواج صوتی الکتریکی رو تجزیه
می کنه و صدای مویۀ اشباح رو پیدا می کنه )).

به سرعت دست خود را پس کشیدم ((.اوف ! ))
وانسا با عصبانیت گفت  (( :اسپنسر ! ))
پرسیدم  (( :آیا اشباح رو فرا می خونه ؟ یعنی اینکه می تونه اونا رو صدا بزنه ؟ ))
مرد سرش را به نشانۀ نفی تکان داد و گفت  (( :نه  ،اشباح رو فرا نمی خونه  .این فقط صدای مویۀ اونا رو  ،اگه دور و
بر باشن دریافت می کنه )).
جعبه را به طرف من گرفت  ((.این دکمۀ قرمزو می بینی ؟ اگه صدای مویۀ شبحی رو شنیدی این دکمۀ قرمزو
می زنی و توی این دایرۀ سیاه در این قسمت حرف می زنی  .و اونوقت می تونی با شبح صحبت کنی )).
پرسیدم  (( :یعنی شبح صدارو می شنوه ؟ و جواب هم میده ؟ ))
مردگفت  (( :فقط زمانی که بخواد جواب میده )) . . .و سر خود را جلوتر آورد و با صدایی نجواگونه گفت((:گاهی
شبح در چنان وضعیت دردناکی قرار داره که فقط می تونه مویه کنه  .در اون موقع نمی تونه حرف بزنه )).
پرسیدم  ((:شبح رو می شه دید ؟))مرد سرش را تکان داد و گفت ((:این دستگاه فقط امواج صوتی رو می گیره –
امواج صوتی اون سمت رو )) .
آب دهانم را به سختی قورت دادم  .قلبم به شدت می تپید  .رو به وانسا گفتم  (( :این همون چیزیه که من دنبالش
می گشتم  .تو باورش می کنی ؟ ))
وانسا سرش را تکان داد و با ناراحتی گفت  (( :نه .من که باور نمی کنم )).
جواب او را نشنیده گرفتم  .می دانستم که باید این دستگاه را صاحب شوم .
پرسیدم (( :قیمتش چنده ؟ ))
مرد نگاهی به جعبه ای که در دست داشت انداخت  ،سپس به من نگاه کرد و گفت  (( :تو دوست داری چقدر براش
بدی ؟ ))
جواب دادم  (( :خوب  . . .من از هدایای کریسمس فقط سی دالر برام باقی مونده )).
مرد لحظه ای چشمانش را بست  .و سپس گفت  (( :باشه  ،باشه  .سی دالر  .اینو ارزون بهت میدم چون نمونۀ توی
ویترینه )).

کیف پولم را از جیب عقب شلوارم درآوردم و گفتم  (( :خیلی خُب !  . . .می خرمش )).
وانسا در تالش برای منع من از خرید آن گفت  (( :اسپنسر  . . .روح یاب قبلی رو یادت هست ؟))
مرد حیرتزده گفت  (( :تو یکی از اونا رو خریدی ؟ یعنی واقعاً انتظار داشتی کار کنه ؟ اون فقط یه اسباب بازیه یه
اسباب بازی بچه گونه )).
سی دالر را به دست او دادم و او نیز به آرامی و بادقت مویه کش را در دست های من گذاشت .
پرسیدم  (( :یعنی این یکی کار می کنه ؟ ))
لبخند مرد تمام صورتش را پوشاند  .یک بار دیگر چهره اش هزاران چین ریز به خود دید و عینکش به نظر رسید
براق تر شده است .
گفت (( :اُه  ،بله  .حتماً کار می کنه  .خیلی هم خوب کار می کنه  .ولی این نصیحت رو از کسی که واقعاً میدونه
بپذیر  . . .اشباح  ،دیگه کامالً انسان نیستن  .شاید به این آرزو برسی که ای کاش کار نکرده بود )).
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مویه کش را تقریباً زیر کاپشنم پنهان کردم و به طبقۀ باال  ،به اتاقم خزیدم  .صدای موزیکی را که از اتاق نیک می
آمد می شنیدم  .نمی خواستم قبل از این که فرصتی برای امتحان دستگاه جدید داشته باشم نیک آن را ببیند  .جعبۀ
کوچک را روی تختخوابم گذاشتم  .سپس یواشکی در اتاق را قفل کردم .
دستگاه سی دی و تمام سی دی هایم را از میز کوچکی که کنار کمدم بود برداشتم و مویه کش را با دقت روی آن
گذاشتم و به برق وصل کردم .
وانسا حاضر نشد برای امتحان آن با من به خانه بیاید  .او مرتب به من گوشزد می کرد که این یکی هم کار نخواهد
کرد  .گفت  (( :تو فقط آخرین سی دالری رو که داشتی دور انداختی )).
آهی کشیده و گفتم  (( :شاید درست بگی  .ولی من واقعاً دلم می خواد باور کنم  .با تمام وجود می خوام باور کنم
)) .
و وانسا گفت  (( :اسکات حق داره سر به سرت بزاره ! ))
و این واقعاً مرا رنجاند !
و اکنون من در اتاقم سراپا هیجان زده _ و تا حدودی عصبی – آمادۀ امتحان ِ خریدِ جدیدم بودم .
همۀ چیز های دیگر را از ذهنم بیرون راندم و سپس صندلی را جلوی میز گذاشتم و نشستم  .با احتیاط انگشت هایم را
دور کلید روشن و خاموش کردن آن حلقه کردم و به آرامی آن را روشن کردم .
چراغ آن فوراً روشن شد  .نور زرد خفیفی داشت .
سرم را به بلندگو نزدیک کردم و گوش دادم .
هیچ چیز شنیده نمی شد  .سکوت محض برقرار بود .
برای پیدا کردن دکمه ای برای کم و زیاد کردن صدا گشتم ولی چیزی پیدا نکردم .
به چراغ آن خیره شده بودم  .نور زرد به نظر می رسید که به تدریج قوی تر می شود .

سپس صدای خرخر شنیده شد _ خرخری شبیه پارازیت امواج رادیویی  .گوشم را به بلندگو چسپاندم و منتظر شنیدن
مویه های اشباح شدم .
اما هیچ .
تقریباً با صدایی فریاد گونه گفتم  (( :یالّا اشباح !  . . .شماها کجایید ؟
سپس به خود گفتم  :باید صبر داشته باشم .
صدای پارازیت دیگری را شنیدم  .چراغ زرد روشن و خاموش شد و سپس دوباره سکوت همه جارا فرا گرفت .
نمی دانم چه مدت درآنجا نشستم و به چراغ زرد خیره شدم  .پنج دقیقه ؟ ده دقیقه ؟
پس از چندی از جا بلند شدم  .شروع به قدم زدن در اتاق کردم  .سپس به طرف پنجره رفتم و به خانۀ اسکات خیره
شدم .
اسکات داشت به خانه می رفت  .او را دیدم که جلوی در پشتی خانه لحظه ای ایستاد و به طرف پنجرۀ اتاق من نگاه
کرد .
سرم را دزدیدم چون نمی خواستم مرا ببیند  .نمی خواستم به اینجا بیاید و در مورد این دستگاه جدید روزگارم را سیاه
کند  .تمسخر های او آخرین چیزی بود که می خواستم !
به مویه کش نگاه کردم که همچنان ساکت روی میز کوچک من قرار داشت .
به طرف آن رفتم و دوباره در مقابل آن پشت میز نشستم  .آرنج هایم را روی میز گذاشتم و به چراغ آن زل زدم .
مرتب در دل دعا کردم و التماس  . . .امیدوار بودم چیزی بشنوم _ حتی اگر یک صدای کوچک اشباح باشد .
وقتی صدای زمزمه گونۀ شبح مانندی را شنیدم  ،تقریباً از روی صندلی به زمین افتادم .
((اس  . . .پن  . . .سر )) . . .
یک روح ! یک شبح ! صدای آن را شنیدم ! چقدر نزدیک بود ! به نظر می رسید که از چند قدمی می آید !
((اس  . . .پن  . . .سر )) . . .
و سپس از پشت مرا چسبید .

و رویم را به طرف خودش گرداند .
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وحشت زده فریاد زدم  (( :نیک !احمق آشغال ! ولم کن ! ))
با صدای بلند خندید و چنان محکم مرا هُل داد که تقریباً روی میز پرت شدم  .سپس با پشت دست  ،کوله پشتی مرا
روی زمین انداخت و خودش به جای آن روی تختخوابم ولو شد .
((خُب بد ترکیب ! چه خبر ؟ ))
با لحنی موذیانه گفتم  (( :هیچ خبری که به درد تو بخوره نیس  .حاال خواهش می کنم از اتاق من برو بیرون ،من کار
دارم )).
آدامس بادکنکی خود را با دهان به سمت سطل آشغال در گوشۀ اتاق پرتاب کرد ولی آدامس به جای سطل آشغال ،
به دبوار خورد و روی موکت افتاد .
گفتم  (( :هی  ،برش دار ! ))
لبخندی استهزاء آمیز به من زد و گفت  (( :چی رو بردارم ؟ )) سپس از جا پرید و به طرف من آمد و پشت سرم ایستاد
و پرسید  (( :این ،یکی دیگه از اون اسباب بازی های اشباحه ؟ ))
جواب دادم  (( :نخیر ! اسباب بازی نیس !)) و بال فاصله از این حرف خودم متأسف شدم  .باید به نیک می گفتم که
اسباب بازی است  ،چون دنبال کار خودش می رفت و مرا راحت می گذاشت .
اما حاال ناچار بودم برایش توضیح دهم .

نیک جعبه را از روی میز برداشت و گفت  (( :رادیوس ؟))
گفتم  (( :یه چیزی شبیه اون  .بهش میگن مویه کش  .با استفاده از امواج رادیویی  ،یا یه چیزی مثل اون  ،مویۀ
اشباح رو دریافت می کنه )).
نیک به مسخره گفت  (( :بله البته  )).و دستگاه را به گوشش نزدیک کرد .
گفتم  (( :مواظب باش  . . .ممکنه سیمش از برق در بیاد )).
نیک چشمانش را رو به من تنگ کرد و متفکرانه پرسید  (( :ببینم  ،تو داری ادای اون بازیگران پیشتازان فضا رو در
میاری ؟ این وسیله مال همون کاراس ؟ ))
گفتم  (( :اصالً چنین نیس  .من فقط )) . . .
نیک دهانش را به دکمۀ خاموش و روشن کردن دستگاه چسپاند و چنانکه گویی در بلندگو حرف می زند گفت :
((اسکاتی  ،منو بیار باال ! از طریق امواج منو بیار باال  .من اسپاک هستم !))
و سپس به شدت زیر خنده زد  ،چنانکه گویی همین اآلن بزرگ ترین لطیفۀ دنیا را تعریف کرده است  .سپس مویه
کش را روی میز انداخت .
تقریباً جیغ کشیدیم  (( :مواظب باش ! ممکنه بشکنه )).

نیک به طرف در به راه افتاد و در همان حال گفت  (( :تو واقعاً تأسف انگیزی ! حتی خنده دار هم نیس  . . .تو مایۀ
تأسفی  .تو واقعاً فکر کردی می تونی یه رادیوی کوچک مسخره یا چیزی شبیه اونو بخری و باهاش صدای مویه یا هر
چیز دیگۀ اشباح رو بشنوی ؟ ))
فریاد زدم  (( :دست از سرم بردار ! ))
نیک گفت  (( :مایۀ تأسفه ! )) و از اتاقم بیرون رفت .
مایۀ تأسف  . . .این عبارت مرتب در گوشم تکرار می شد .
شاید راست می گوید  .و در همان حال که این افکار در ذهنم نقش می گرفت  ،ساکت به جعبۀ خاکستری چشم
دوخته بودم  .شاید من واقعاً مایۀ تأسف باشم .
یا شاید هم نه .
اواخر آن شب  ،در اثر صدای عجیبی از خواب بیدار شدم .
توی تختخوابم نشستم و گوش دادم .
اتاق گرم بود  .بخاری با شعلۀ بلند تمام شب می سوخت  .بدنم خیس عرق بود و لباس هایم به تنم چسبیده بود .
مهتاب نقره فام از پنجرۀ اتاق به درون می تابید  .چند بار پلک زدم و چشم هایم را مالیدم تا کامالً از خواب بیدار
شوم  .قد کشه ای کردم و رویم را به طرف نور زرد رنگ چراغ مویه کش در آن سوی اتاق گرداندم .
آن صدا چه بود ؟ چه چیزی مرا از خواب بیدار کرده بود ؟

عوووووو
صدای زوزه یا مویه ای ضعیف و بسیار مالیم !
و سپس یک بار دیگر تکرار شد  :عو ووووو
مویه های درد  .مویه های شبح واره  . . .که از مویه کش بیرون می آمد .
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با عجله پتو را کنار زدم و از تخت پایین آمدم  .تپش قلبم شدت گرفته بود .شتابان چراغ کنار تختم را روشن کردم و
کم مانده بود آن را بیندازم .
عوووووو
صدای مویه اکنون ضعیف تر شد  .از خیلی دور می آمد .
چراغ زرد پررنگ تر شد .
زیر شلواری را صاف کردم و به سمت میز کوچک شیرجه رفتم  .در حالی که از شدت هیجان می لرزیدم ،روی صندلی
نشستم .
شاید هم لرزیدنم از ترس بود .
دوطرف جعبۀ کوچک را گرفتم و سراپا گوش شدم.
مویه ای دیگر _ غم ناک و از فاصله ای بسیار دور .
ناگهان دست هایم خیس و سرد شدند .دست ها را بیشتر به طرفین مویه کش فشار دادم .
آیا واقعاً داشتم صدای شبحی را می شنیدم؟ آیا واقعاً توانسته بودم امواج صوتی دنیای ارواح را دریافت کنم؟
این همان چیزی بود که من همواره خواسته بودم  .این همان چیزی است که من همیشه آرزویش را داشتم.
ولی اکنون که داشت واقعاً اتفاق می افتاد  ،یک باره داشتم از وحشت سکته می کردم .
دندان هایم به هم می خوردند و نمی توانستم جلوی لرزش بدنم را بگیرم.
با خودم فکر کردم ارواح و اشباح،آدم های مرده هستند.آنها مرده اند.

دوباره صدای طوالنی و دوردست مویه ای را شنیدم که از دستگاه بیرون می آمد.
آیا من واقعا داشتم به نالۀ یک انسان مرده گوش می دادم؟
به جعبه ای که در دست داشتم خیره شدم؛به چراغ زرد آن؛به دکمۀ قرمز . . .من توانسته بودم با شبح تماس برقرار
کنم  .من می توانستم با او حرف بزنم.
در همان حال که دکمۀ قرمز را فشار داده و پایین نگه داشته بودم،دستم می لرزید  .کمی به جلوتر و به سمت جعبه
خم شدم  .گفتم((:سالاام))
اکنون سکوت برقرار شده بود  .با قلبی که از شدت تپش می خواست از سینه ام بیرون بپرد  ،منتظر ماندم .
وسپس صدای نجواگونه ای را شنیدم _خیل آهسته ودور _ چنانکه به زحمت می توانستم آن را بشنوم((.خواهش
می کنم)) . . .
فریادی از حیرت از دهان خارج شد.
این صدایی بود از عالم دیگر!
((داره اتفاق می افته!این دستگاه واقعیه!))
احساس می کردم دلم می خواهد از روی صندلی بلند شوم و باال و پایین بپرم .
اما در عوض،دکمۀ قرمز را فشار دادم و بیشتر به طرف مویه کش دوال شدم.گفتم((:من صدای تورو می شنوم ،
دستگاه کار می کنه.من می تونم صدای تورو بشنوم !))

به بلندگوی کوچک و گرد خیره شدم و گوش دادم .
سکوت،فقط برای چند ثانیۀ کوتاه  . . .اما به نظرم بی پایان می آمد .
و سپس زمزمه ای دیگر((.خواهش می کنم  . . .کمک)).
کمک؟چگونه؟ این شبح کجاست؟ آیا او در جایی مدفون است؟ آیا در تابوتی در اعماق زمین در خاک است؟
میلیون ها سؤال داشتم که می خواستم بپرسم.اما اکنون نفسم بند آمده بود .قلبم چنان با شدت می تپید که نمی
توانستم حرف بزنم.
صدا دوباره زمزمه کرد((:خواهش می کنم کمک کن )). . .
باألخره توانستم به زحمت بگویم (( :تو کجایی؟ تو کی هستی ؟ من چطور می تونم کمکت کنم ؟ ))
سکوت.
از جابلند شدم  .دوباره نشستم .سعی کردم جلوی لرزیدن پاهایم رابگیرم.
از پشت سر ،صدای شعلۀ بخاری بیشتر شد و گرمای بیشتری در اتاق پراکند .می دانستم که اتاقم چون کوره گرم
شده است  ،اما خودم شدیداً احساس سرما می کردم  .سرما راتا مغز استخوانم حس می کردم .
دهانم را به بلندگو نزدیک کردم و گفتم (( :تو صدای منو می شنوی ؟ توکی هستی؟ خواهش می کنم جواب بده.
تو کی هستی ؟

سکوت.
و دوباره زمزمه شنیده شد ((.خواهش می کنم کمکم کن )). . .
پرسیدم  (( :تو کی هستی ؟ کجا هستی ؟))
((مدفون )). . .
از شنیدن این کلمه نفسم بند آمد .
خودم را مچاله کردم تا بلکه جلوی لرزیدم را بگیرم .گوشم را به بلندگو چسپاندم  .گوش دادم .
اما مویه کش دوباره ساکت شده بود .
دکمۀ قرمز رنگ را فشار دادم  .پرسیدم  (( :من چطور می تونم کمکت کنم؟ چه کاری هست که من بتونم بکنم ؟
تو کی هستی ؟ خواهش می کنم بگو )) .
سکوت .
و سپس (( :پیدایم کن  .خواهش می کنم  . . .پیدایم کن )). . .
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پرسیدم (( :ولی تو کجایی ؟ کی هستی ؟  )). . .نفس عمیق و بریده بریده کشیدم ((.یان ؟ تو هستی ؟ یان ؟))
چشمانم را بستم و انگشتانم را به نشانۀ شانس روی هم قرار دادم .
خدا کند خودش باشد!
زمزمه کنان گفتم (( :یان ؟جواب بده  .تو هستی؟))
بازهم سکوت .
منتظر ماندم  .و بیشتر منتظر ماندم .اما دیگر صدایی از جعبه شنیده نمی شد  .تماس قطع شده بود .
آب دهانم را به سختی قورت دادم  .ساکت و بی حرکت نشسته بودم و به دستگاهِ ساکت نگاه می کردم .
زیر لب گفتم ((:پس اشباح واقعاً وجود دارند .من صدای یکی را شنیدم  .من واقعاً صدای یک روح را شنیدم  .آیا یان
بود ؟پس آیا من خواهم توانست با یان تماس بگیرم ؟))
از جا بلند شدم و در اتاق شروع به باال و پایین پریدن کردم  .اصالً قادر به کنترل خودم نبودم  .باید جست و خیز می
کردم  . . .از روی هیجان ،از روی ترس ،و به خاطر شوکی که دریافت کرده بودم !
می دانستم که آن شب دیگر قادر نخواهم بود به خواب بروم .

به هیج وجه قصد نداشتم از این ماجرا با نیک سخنی برزبا ن آورم .ولی وقتی دونفری روبه روی هم در آشپز خانه
پشت میز صبحانه نشسته بودیم نتوانستم جلوی خودم را بگیرم .
مادر جلوی ظرف شویی مشغول شستن تابه ای بود که در آن نیمرو درست کرده بود  .با صدای آهسته  ،به گونه ای
که او نشنود  ،گفتم  (( :مویه کش کار میکنه  .من دیشب صدای یک شبح رو شنیدم  .واقعاً شنیدم .
نیک در حالی که صبحانۀ خود را با سر و صدا می جوید ،بدون اینکه سرش را از بشقابش باال آورد  ،گفت  (( :بهت
نگفت که دندوناتو مسواک بزن ؟ نفست بوی گند میده )).
معترضانه گفتم  (( :نیک )). . .
در این لحظه مامان در حالی که داشت دست هایش را خشک می کرد به طرف میز آمد و گفت (( :شما دو تا دارید
دربارۀ چی صحبت می کنید ؟))
نیک جواب داد ((:اسپنسر دیشب یه خواب بد دیده )).
به اعتراض گفتم ((:نخیر ،اینطور نیس ! من )). . .
نیک گفت (( :دربارۀ یه شبح خواب دیده که واقعاً اونو ترسونده )).
مصرانه گفتم(( :مامان حقیقت نداره !))
مامان با مهربانی دستی به موهایم کشید و گفت (( :اسپنسر ،عزیزم  ،این قدر خودتو اذیت نکن  .من فکر می کردم
تا حاال از شر این کابوس ها خالص شدی  .ببینم  ،اخیراً از چیزی ناراحت شدی ؟

نیک به مسخره گفت  (( :آره  .از قیافه خودش!))
مامان گفت (( :نیک  ،این قدر سر به سرش نذار  .مگه نمی بینی ناراحته ؟ ))
فریاد زدم ((:من ناراحت نیستم !))
مامان دستش را باال آورد و مانند اینکه تسلیم شده باشد یک قدم به عقب برداشت و گفت  (( :خیلی خُب . . .بعداً
در این باره صحبت می کنیم )).
بقیۀ نیمرویم را به سرعت بلعیدم  ،در حالی که در تمام مدت به نیک خیره شده بودم  .چرا من وقت خودم را تلف
کرده و موضوع را با نیک در میان گذاشتم؟
او فکر می کند زندگی یک مسخره بازی به تمام معناست  .والبته همیشه این مسخره بازی ها سر من پیاده می
شود؟
به هر حال  ،اصالً اهمیتی به افکار او ندادم  .دستگاهی داشتم که واقعاً با ارواح تماس می گرفت  .وشاید  . . .شاید
انتظار طوالنی من به زودی به پایان برسد  .شاید به زودی زود بتوانم با پسر عمویم یان صحبت کنم .

در مدرسه ،همه چیز را برای وانسا تعریف کردم .
برای مدتی طوالنی به من خیره شد  .سپس گفت  ((:جدی میگی؟ مطمئنی که خواب ندیدی یا خیاالتی نشده بودی ؟))

غریدم  (( :این همون چیزیه که نیک می گفت  .اما وانسا ،این واقعاً اتفاق افتاد  .واقعیِ واقعی بود  .مویه کش کار
می کنه )).
چشمانش گرد شد ((.هوم  . . .فکر می کنی منم بتونم صدای یه شبح رو بشنوم ؟))
گفتم (( :بعد از مدرسه منتظرم باش  .می تونیم بریم خونۀ ما و امتحانش کنیم  .مطمئن باش حیرت انگیزه !))
بعد از مدرسه  ،وانسا را پشت محوطۀ پارک اتومبیل مدرسه مالقات کردم  .اِد و جاستین  ،دوتا از پسرهای کالس ما
هم همراه او منتظر من بودند .
اد وجاستین به نظر می رسید که برادر باشند ؛ اما چنین نبود  .هردو بلند والغرند  .هر دو موی قهوه ای صاف دارند که
خیلی کوتاه می کنند و هر دو چشمان قهوه ای و صورت های جدی و کشیده دارند .
هردو شلوارهای ارتشی گشاد با میلیون ها جیب و زیپ می پوشند .هردو عضو تیم بسکتبال مدرسه هستند و
دونفری در کنار هم در رفت و آمد به مدرسه اسکیت می کنند  .حتی خندۀ آنها نیز شبیه هم است _ خنده ای بلند
و پر سر وصدا .
بچه های مدرسه آنها را دوقلو ها می گویند  ،گرچه همه می دانند که آنها هیچ نسبتی با هم ندارند .
جاستین گفت (( :وانسا در مورد دستگاه رادیو مانند تو به ما گفت  .ما هم می تونیم به اون گوش بدیم ؟ ))
اد افزود (( :ما اصالً مسخره و شوخی نمی کنیم  .وانسا گفت که تو در این مورد خیلی جدی هستی )).
گفتم (( :خُب  . . .تقریباً ترسناکه  .اگه از شنیدن صدای آدم های مرده می ترسید بهتره نیایید )).

وانسا گفت  (( :اونا در حال تهیۀ یه پروژه علمی در مورد خونه های تسخیر شده توسط اشباح هستند و دلشون می
خواد که صدای یه شبح رو بشنون )).
سرم را به نشانۀ موافقت تکان دادم و گفتم (( :خیلی خُب  .پس بریم ببینیم چی می شه )).
دقایقی بعد  ،من پیشاپیش بچه ها در حال باال رفتن از پله ها به سمت اتاقم بودم  .نیک در خانه بود .صدای
تلویزیون را از اتاق خوابش در انتهای راهرو می شنیدم  .اما درِ اتاقش بسته بود .
بچه ها را به داخل اتاق دعوت کردم و در را بستم  .آنها کاپشن و کوله پشتی هایشان را روی تختخواب انداختند  .و
سپس من پشت میز ،مقابل مویه کش نشستم و آنها نیز دورم جمع شدند .
دکمه را چرخاندم و دستگاه روشن شد  .چراغ زرد شروع به درخشیدن کرد .
جاستین گفت  (( :چه جالب ! با این دستگاه می تونی ایستگاه رَپ رو بگیری ؟  Q- 201؟
اد با آرنج به پهلوی او زد ((.مگه قرار نبود که شوخی نکنیم ؟))
گفتم  (( :این رادیو نیس  .این فقط صدای امواج صوتی رو که می گیره ؛ امواجی رو که از سمت دیگه اومده باشن
!))
جاستین به شوخی گفت (( :از سمت دیگۀ کجا ؟ خیابون؟ ))
اد خندید  .وانسا به آنها اخم کرد و گفت  (( :مواظب رفتارتون باشین بچه ها  .شما قول دادید ! ))

درحالی که سعی داشتم روی دستگاه تمرکز داشته باشم  ،زیر لب غرغرکنان گفتم (( :اصالً شوخی نیس  . . .ارواح درد
زیادی رو تحمل می کنن و به همین دلیله که مویه می کنن )).
اد سرش را عقب گرفت و صدای زوزه مانند طوالنی بلندی را سر داد  .جاستین هم به او پیوست .
وانسا در حالی که از روی شانۀ من به جلو دوال شده بود گفت  (( :هیس  . . .بچه ها ساکت بشید  .فکر کنم من یه
صدایی شنیدم )).
اد و جاستین نگاهشان را به دستگاه دوختند  .هر چهار نفر ما به چراغ زرد خیره شده و سراپا گوش بودیم .
سکوت .
از انتهای راهرو صدای تلویزیون نیک شنیده می شد  .دعا می کردم که در اتاقش باقی بماند .می دانستم که خیلی
دوست دارد بیاید و همه چیز را به هم بزند .
اد گفت  (( :چی باعث شده که اشباح این همه طولش بدن ؟  )). . .و در حالی که با بی صبری پا به پا می شد افزود :
((من ساعت چهار درس پیانو دارم )).
حرف اورا قطع کردم و گفتم  (( :هیس  . . .یه خورده صبر داشته باش )).
وانسا گفت  (( :ولی اینکه اصالً صدایی ازش در نمیاد )).
گفتم (( :من که بهت گفتم  .دیشب یه شبح با من تماس گرفت  .این ترسناک ترین واقعه ای بود که تو زندگیم
تجربه کرده بودم !))

اد آه بلندی کشید و به طرف پنجره رفت و روی لبۀ آن نشست  .جاستین هم عقب رفت و روی تودۀ کاپشن های
روی تختخواب من ولو شد .
وانسا و من چهار چشمی به مویه کش خیره شده بودیم .
سکوت.
سگوت محض.
و سپس . . .عوووووو
مویه ای وهم انگیز  ،نرم و ضعیف .
ولی هرچه بود یه مویه بود  .ناله ای ترسناک و وهم آور .
اد و جاستین ایستاده بودند .
اد به طرف میز شتافت و در همان حال  ،زیر لب می گفت  (( :اُه  ...چه جالب ! ))
جاستین با صدایی لرزان و نجوا مانند پرسید  (( :این چه صدایی بود ؟ شماها هم شنیدید ؟ ))
هر چهار نفر ما به طرف جعبۀ کوچک خاکستری دوال شده بودیم .
و مویۀ دیگری  . . .بلند و غم انگیز  . . .شنیده شد
و سپس  . . .سپس

صدایی وهم ناک و آرام .
صدای شبح گونه ف سرد و ترس انگیز !
و سپس کلمات وحشت انگیز . . .
((من شما را می بینم  .من می توانم هر چهار نفر شما را ببینم )). . .
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وانسا فریادی از ترس کشید و محکم پشتی صندلی مرا چسپید .
اد و جاستین با دهان باز و چشمان گرد شده از ترس به هم نزدیک شدند .
قفسۀ سینه ام به درد آمد  .متوجه شدم که من در تمام این مدت نفس خود را نگه داشته بودم  .به شدت نفسم را
بیرون دادم .
جاستین نجواکنان گفت  (( :یعنی این سبح واقعی بود ؟ یعنی اون اآلن توی اتاق پیش ماست ؟))
در حالی که دستم را به طرف دکمۀ قرمز می بردم گفتم  (( :سعی می کنم ازش بپرسم )).
اما قبل از اینکه من دستم به دکمه برسد و آن را فشار بدهم  ،صدای وهم انگیز و مالیم را دوباره شنیدیم ((:
من شما را می بینم  . . .شما باید کمک کنید  . . .باید به من کمک کنید)) .
جاستین شانۀ مرا فشار داد و گفت (( :اسپنسر  ،این خیلی ترسناکه  . . .من  . . .حتی به اشباح اعتقاد هم ندارم )). . .
وانسا آهسته گفت  (( :من که فکر می کنم حاال باور می کنم !))
عووووو
صدای مویه این بار نزدیک تر _ و کمی عصبانی تر _ بود .
احساس می کردم رگه ای از سرما از پشت گردنم به پایین می دود  ،چنانکه گویی نفس شبح به گردنم می خورد .
به سرعت چرخیدم  .انتظار داشتم موجودی شبح مانند را ببینم .
اما نه  .فقط دوستانم بودند که دوال شده و به مویه کش خیره شده بودند .

نفس عمیقی کشیدم  .سپس دوباره دستم را دراز کردم و دکمۀ قرمز را فشار دادم  .با کلماتی شمرده گفتم  (( :ما .
 ..ما صدای تو را می شنویم  .آیا تو اینجایی ؟ آیا تو اینجا و در همین اتاقی ؟ ))
سکوت .
و سپس صدای مویۀ کوتاه دیگری شنیده شد و به دنبال آن  ((:کمکم کنید  . . .خواهش می کنم کمکم کنید ). ..
با صدای بلند  ،رو به بلند گو گفتم  (( :چطوری ؟ ما چطور می تونیم به تو کمک کنیم ؟ تو کجا هستی ؟))
((من  . . .مدت های طوالنی مدفون  . . .مدفون بوده ام )).
سرم را برگرداندم و دیدم جاستین دارد عقب عقب از اتاق بیرون می رود  .گفت (( :این خیلی ترسناکه ! من فکر می
کنم دیگه باید برم )) .
وانسا آهسته گفت  (( :هیس  . . .نرو  .صبر کن ببینیم شبح چی می خواد )).
جاستین که حاال دیگر تقریباً به در اتاق رسیده بود گفت  (( :ازکجا معلوم که نخواد مارو هم به شبح تبدیل کنه ؟ ))
اد وحشت زده پرسید  (( :یعنی اون اینجاس ؟ اون واقعا ً اینجاس؟))
به نظر می رسید که شک به او وارد شده باشد چشمانش مرتب به این طرف و آن طرف حرکت می کرد و رنگش به
سفیدی گچ شده بود .
رویم را به طرف دستگاه کردم  .دکمۀ قرمز را فشار دادم و گفتم  (( :تو کجا هستی ؟))
صدا جواب داد (( :کمکم کنید  . . .کمک  . . .من مدفون شده ام  . . .مرفون در قفسۀ تو)).
وحشت زده گفتم  (( :چی ؟))
وانسا شانه ام را چنان محکم فشار داد که دردم آمد  .اد و جاستین همچون دو مجسمه سرجا خشکشان زده بود .

شبح دوباره گفت (( :در قفسۀ تو  . . .لطفاً کمکم کن !  . . .من مدتی بس طوالنی مدفون بوده ام  . . .مرا آزاد
کنید !  . . .خواهش می کنم مرا بیرون بیاورید ! ))
به سرعت از جا بلند شدم .
وانسا که ترس از چهره اش آشکار بود گفت  (( :تو  . . .تو داری چه کار می کنی ؟))
به کمد کنار میز کوچک اشاره کردم و گفتم  (( :من می خوام بازش کنم  .ما باید ببینیم که )) . . .
جاستین و اد به طور همزمان فریاد زدند  (( :نه ! اسپنسر  ،این کارو نکن ! ))
وانسا دست هایش را باال آورده و دو طرف صورتش را چسبیده بود  .نگاهش به کمد دوخته شده بود ولی چیزی نمی
گفت.
اد با صدای لرزان گفت  (( :اون  . . .اون توی کمده  . . .اسپنسر  ،جلو نرو  .اونو باز نکن )) .
در حالی که دستم را به طرف دستگیره می بردم گفتم (( :ولی من باید بازش کنم )).
اد و جاستین هردو عقب عقب از در بیرون رفتند  .وانسا در حالی که دست هایش را همچنان در دوطرف صورتش
گرفته بود  ،وسط اتاق ایستاده بود  .آهسته گفت  (( :خیلی خُب  . . .خودت می دونی که تو این کارو خواهی کرد؛
پس بازش کن  . . .در کمدو باز کن )).
من دستگیره را محکم گرفتم و آن را چرخاندم .
و سپس با یک حرکت سریع در کمد را باز کردم.
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((آ آ آخیش !))
با فریادی از اعماق سینه  ،شبح از کمد بیرون پرید .
فقط اینکه ،یک شبح نبود  . . .برادرم نیک بود .
جیغ بلندی کشیدم  .هرچهار نفرمان جیغ زدیم .
اد پشتش را به دیوار تکیه داد .
و نیک زیر خنده زد .شانه های مرا گرفت و چرخاند .باشادی دیوانه واری شروع به رقصیدن به دور اتاق کرد .کاپشن ها
را کنار زد و روی تخت پرید و شروع به باال و پایین کرد .
مرتب می گفت (( :مسخره ها ! شما مسخره های ترسو ! نمی فهمیدید که من هستم ؟ نمی فهمیدید که صدا از
توی کمد میاد؟ ))
وانسا روی صندلی پشت میز ولو شد  .در حالی که چشمانش را به زمین دوخته بود  ،مرتب سرش را تکان می داد .
نیک مشت هایش را به هوا می کوبید  ،چنان که گویی پیروزی عظیمی را جشن گرفته است و دائم می گفت :
((مسخره های ترسو  . . .عجب ترسوهایی ! ))
جاستین من و من کنان گفت (( :من میدونستم واقعی نیس  .میدونستم که شبح نیست )).
اد با آرنج به پهلوی او زد و گفت (( :دروغگو !تو حتی بیشتر از من می لرزیدی )).
دلم می خواست با تمام وجود جیغ بکشم  .ام قادر به باز کردن دهانم نبودم .من هرگز در زندگی تا این حد احساس
حقارت نکرده بودم .

نیک با همان صدای وهم انگیز گفت  (( :من مدفون هستم . . .مدفون در قفسۀ تو  )). . .وسپس از خنده ریسه
رفت ((.من صدای اومدن شماها رو توی پله ها شنیدم  .میدونستم برای چی اومدید  .میدونستم اسپنسر می خواد
اسباب بازی جدیدش رو بهتون نشون بده  .لذا رفتم توی کمد قایم شدم و مطمئن بودم که شما گول منو می
خورید)).
وانسا در حالی که همچنان نگاهش به زمین دوخته شده بود آهسته گفت (( :ولی خیلی موذیگری بود )).
نیک با غرور گفت  (( :موذیگری . . .و البته خنده دار !))
به طرف نیک برگشتم  .می خواستم به او حمله کنم  .می خواستم روی زمین بکوبمش و با تمام وجود با مشت به
سر و رویش بکوبم .
پرسیدم (( :صدای تو بود که دیشب شنیدم ؟ تو بودی که همین برنامه رو دیشب پیاده کردی ؟ ))
صورت نیک به خنده ای باز شد  .سرش را به نشانۀ تأیید تکان داد و گفت (( :خوب حدس زدی)) سپس به طرف میز
رفت و با دست روی مویه کش زد و گفت (( :اسپنسر  ،دستگاه تو قالبیه  .اونو به هرجایی که ازش خریدی برگردون
و اقرار کن که عقلت کمه )).
به دستگاه خیره شدم و آه بلندی کشیدم  .این هم یکی دیگر از آن آت و آشغال های به درد نخور از آب در آمد !
نیک  ،خوشحال و در حالی که زیر لب آواز می خواند  ،به طرف اتاق خودش رفت  .در را محکم پشت سرش به هم
کوبیدم و رو به دوستانم کردم .
آنها کف اتاق نشسته بودند  .در کمد همچنان باز بود  .چراغ روی مویه کش می درخشید  .صدای خش خش پارازیت
گونه ای از بلندگو شنیده شد .
وانسا لبخند عجیبی بر چهره داشت .
پرسیدم (( :چه چیز خنده داری پیش اومده ؟ ))

لبخند وانسا وسیع تر شد و جواب داد  (( :من یه فکر خوبی به سرم زده  .یه فکر واقعا ًخوب !))
من روی لبۀ تخت نشستم و آه دیگری ناشی از از ناراحتی از دل برکشیدم ((.چه فکری؟))
وانسا گفت  (( :حقۀ برادرت خیلی موذیانه بود  .ولی حقۀ خوبی بود  .چطوره اونو روی اسکات پیاده کنیم ؟))
جاستین و اد همزمان گفتند  (( :آره ! ))و به نشانۀ شادی دست های خود را به هم کوبیدند .
من اصالً حوصلۀ دوز و کلک را نداشتم .پرسیدم (( :چرا باید این کارو بکنیم ؟ ))
وانسا جواب داد  (( :اسکات اون حقۀ موذیانه رو با استفاده از مجسمۀ خیاطی روی تو پیاده کرد و اونوقت تمام
مدرسه رو پر کرد که تونسته تورو گول بزنه و وادار به جیغ کشیدن بکنه )).
اد افزود (( :و تازه ،ماه هاست که دربارۀ اشباح ساکن خونه شون دروغ سرهم می بافه )).
وانسا گفت (( :بنابراین چطوره ما این کلک رو به اون بزنیم و اسکات فکر کنه که خونۀ اونا واقعاً محل رفت و آمد
اشباح شده ؟از ترس سکته می کنه .مطمئنم که از ترس خودشو خیس می کنه !))
اد گفت  (( :عالیه ! وقتی ما ماجرا رو به همه بگیم  ،اون دیگه هیچ وقت نمی تونه دوباره الف بزنه !))
هر سه نفر نگاه هایشان را به من دوخته و منتظر پاسخ من بودند .
با لحنی اندوهگین گفتم (( :من این دستگاهو نخریدم که باهاش به دیگران کلک بزنم ! ))
وانسا دستش را روی شانه ام گذاشت و گفت (( :ولی من مطمئنم که اگر بتونیم اسکاتو گول بزنیم و بترسونیم ،
خوشحال خواهی شد )).
از این فکر نتوانستم لبخند خود را مخفی کنم  .گفتم  (( :خیلی خُب  . . .باشه ولی فقط یه کمی  . . .قبول دارم )).
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روز دوشنبه بعد از مدرسه  ،وانسا  ،اد و جاستین جلوی خانۀ ما به من پیوستند  .من دستگاه را آماده کرده بودم .
فقط الزم بود نقشۀ خود برای ترساندن اسکات مرور کنیم .
(( من  ،وانسا و اد از در پشتی به خونۀ اسکات میریم  .باید کاری کنیم که در قفل نشه تا جاستین بتونه بعداً
یواشکی وارد بشه  .بعد سر اسکات رو توی اتاق خودش گرم می کنیم تا ورود جاستین رو نبینه )).
جاستین پرسید (( :من کجا باید برم ؟ به اتاق زیر زیر شیروونی ؟))
سرم را تکان دادم و گفتم (( :بله  .یواشکی میری به اتاق زیر شیروونی  .یه اتاق  Lشکل بزرگه  .درست سرپیچl
یه قفسه می بینی .توی اون قفسه قایم شو .
وانسا گفت (( :بعد ما همراه اسکات به اتاق زیر شیروونی میاییم و دستگا رو کنار قفسه ای که جاستین توش قایم
شده نصب می کنیم )).
اد خندید و گفت (( :عالیه ! واقعاً که عالیه )).
من هم خندیدم ((.من که دیگه حالم داره از این همه وراجی های اسکات در مورد رفت و آمد ارواح به خونه شون به
هم می خوره  .بی صبرانه منتظرم که ببینم وقتی خیال کنه صدای یه شبح واقعی رو می شنوه چه حالی بهش دست
میده !))
وانسا خندید و گفت (( :مطمئنم که از ترس سکته می کنه )).

اسکات درِ آشپز خانه را به روی ما باز کرد و گفت (( :چی شده بچه ها ؟)) او یک شیرینی شکالتی نیم خورده در دست
داشت و چانه اش هم شکالتی شده بود .
اد با اشاره به شیرینی اوگفت  (( :از اینا دیگه داری ؟ من که از گرسنگی دارم می میرم )).
اسکات بقیه شیرینی ررا به داخل دهانش چپاند و با همان دهان پر به سختی گفت  (( :نه  . . .این آخریش بود )).
هر سۀ ما وارد آشپز خانه شدیم .وانسا از اسکات پرسید  (( :چطور شد که امروز مدرسه نیومده بودی ؟))
اسکات جواب داد  (( :امروز صبح دل درد داشتم )).
با خود فکر کردم شاید به واسطۀ خوردن بیش از حد شیرینی بوده .
در حالی که دستگاه مویه کش را نشانش می دادم گفتم  (( :یه چیزی آوردم که شاید ازش خوشت بیاد )).
اسکات انگشتان شکالتی خود را روی پاچۀ شلوارش پاک کرد  .دستگاه را از من گرفت و زیر و روی آن را وارسی کرد
.گفت  (( :چه کاری ازش میاد ؟ هفتۀ پیش یه چیزی شبیه همین توی اتاقت نداشتی ؟))
گفتم  (( :ولی این یکی فرق داره  .این کار می کنه )).
اد گفت  (( :ما شاهد بودیم که کار کرد  .این یکی قالبی نیست )).
اسکات در حالی که همچنان جعبه را برانداز می کرد گفت  (( :ولی چه کاری می کنه ؟))
جواب دادم (( :بهش میگن مویه کش .ما می تونیم یه جا بشینیم ؟ بشینیم برات توضیح میدم )).

اسکات پیشاپیش ما به راه افتاد و مارا به یک اتاق کوچک در سمت دیگر راهنمایی کرد .من لحظه ای کوتاه در
آشپزخانه از دیگران عقب ماندم تا الی درِ پشتی را کمی باز کنم تا جاستین بتواند وارد شود .
سپس به سرعت به راه افتادم تا به دیگران برسم  .به وسط آشپزخانه که رسیدم چشمم به یک بشقاب روی
پیشخوان افتاد که پر از شیرینی های شکالتی بود .
با خود فکر کردم اسکات چه دروغگوی بزرگی است !او می خواهد همه را برای خودش نگه دارد .
کاپشن هایمان را در آوردیم و کف اتاق پرت کردیم .سپس روی صندلی های چرمی سبز رنگ دور هم نشستیم و من
طرز کار مویه کش را برای اسکات توضیح دادم .
ابتدا او فقط خندید و گفت  (( :تو زیادی کارتون تماشا کردی)).
اما وانسا در تأیید حرف های من گفت (( :ولی ما صدای مویۀ اشباح رو شنیدیم  .اسکات  ،واقعا ً ترسناک بود  .ما
صدای یه شبح رو شنیدیم که مویه می کرد و با التماس می خواست به او کمک کنیم )).
اد گفت (( :من هم شنیدم  .دیشب توی خواب مرتب کابوس می دیدم )).
لبخند اسکات محو شد .
از پشت سر صدای قژقژ پله های جلو را شنیدم  .فهمیدم که جاستین دارد به اتاق زیر شیروانی می رود  .باید کمی
بیشتر سر اسکات را گرم می کردیم تا جاستین وقت داشته باشد در کمد پنهان شود .

اسکات جعبۀ کوچک خاکستری را در دست های خود چرخاند و زیر و روی آن را وارسی کرد و گفت  (( :این دستگاه
صدای مویۀ اشباح رو دریافت می کنه ؟ و شما صحبت کردن اشباح رو می شنوید ؟))
گفتم  (( :مهم تر اینکه ما حتی میتونیم با اونا صحبت کنیم  .فقط کافیه این دکمۀ قرمز رو فشار بدی و توی این
دایره حرف بزنی )).
وانسا گفت  (( :خونۀ شما پر از اشباحه مگه نه ؟ تو خودت این چیزا رو مرتب به همه میگی  .تو بارها اشباحی رو
دیدی که از این طرف به اون طرف می رفتن .بنابر این مویه کش حتماً در اینجا کار می کنه )).
اسکات تردید کرد و گفت  .گوشه های دهانش شروع به پرش عصبی کردند  .با دو دلی گفت  (( :خُب . . .نمیدونم .
من مطمئن نیستم که اشباح در طول روز هم بیرون بیان  .اونا فقط شبا بیرون میان )).
می دانستم که او دنبال بهانه می گردد  .او دلش نمی خواهد ما مویه کش را در اینجا امتحان کنیم  ،چون نمی خواهد
ثابت کنیم که شبحی در خانۀ او وجود ندارد .
گفتم  (( :شاید اینکه فقط تو توی روز قادر به دیدن اونا نیستی  .ولی با این دستگاه ما می تونیم صدا شونو
بشنویم .
اسکات پافشاری کرد ((.نه  ،من اینطور فکر نمی کنم  .نمی خوام با این دستگاه مزاحمشون بشم  .آخه چرا ما باید
اونا رو تحریک کنیم ؟ ))
جواب دادم  (( :این کار مزاحمتی برای اونا نیست و ناراحت نمی شن این )) . . .

اسکات حرفم را قطع کرد وگفت (( :به عالوه  ،من تکالیف زیادی دارم که باید انجام بدم  .شما بچه ها بهتره برید
.من دیگه باید نوشتن تکالیفم رو شروع کنم )).
وانسا گفت (( :ولی تو که امروز مدرسه نیودی  .بنا براین تکلیفی هم نداری که انجام بدی )).
قیافۀ اسکات کم کم درهم رفت  .گوشۀ دهانش بدجوری پرش می کرد و صورتش کامالً سرخ شده بود  .او در واقع
نمی خواست که ما ثابت کنیم او در تمام مدت دروغ می گفته .
از جا بلند شدم و مویه کش را برداشتم و به طرف پله ها رفتم و گفتم (( :یاال بچه ها  .بیایید بریم طبقۀ باال توی
اتاق زیر شیروونی و به صدای اشباح اسکات گوش بدیم )).
اسکات از جا پرید و سر راه من قرار گرفت و گفت  (( :اِه  . . .این دستگاه  . . .واقعی ک نیست ؟ اینم یه اسباب
بازی مثل بقیۀ آت و آشغال هاییه که تو می خری ؟ ))
گفتم  (( :من که بهت گفتم  ،این یکی کار می کنه ! تعجب می کنی وقتی ببینی  .مطمئنم که از تعجب شاخ در
میاری )).
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در حالی که مویه کش را جلوی خود گرفته بودم  ،پیشاپیش بچه ها به طرف پله ها رفتم .اسکات  .دریچه را پایین
کشید و ما به طرف اتاق زیر شیروانی رفتیم .
خورشید عصرگاهی در افق پایین می رفت  .نور ضعیفی از تنها پنجرۀ اتاق به درون می تابید  .سایه های بلند ما روی
کف انباشته از وسایل فراوان نقش بسته بود .
اد نگاهی به اطراف انداخت و گفت ((:هوم . . .چه باال خونۀ خوبی ! به ظاهرش که خیلی می خوره شبح داشته باشه )).
وانسا یک جعبۀ مقوایی را کنار کمد گذاشت و من دستگاه را روی آن قرار دادم  .سپس دوشاخۀ مویه کش را به پریز
پشت جعبۀ مقوایی وصل کردم .
چُنده جلوی دستگاه روی زمین نشستم و آن را روشن کردم  .وانسا  ،اد و اسکات پشت سرم نشستند .
نگاهی به پشت سرم انداختم و چهرۀ درهم رفته و نگران اسکات را دیدم .
من داشت یواش یواش از شوخی کوچکمان خوشم می امد  ،گرچه هنوز شروع ماجرا بود  .به چراغ زرد خیره شده بودم
چون این تنهاکاری بود که مانع می شد زیر خنده بزنم .
وانسا و اِد هم در حفظ چهره های جدی مشکل داشتند  .کامالً می توانستم ببینم که آنها نیز از این ماجرا واقعاً لذت
می برند .
اسکات با حالتی عصبی گفت (( :اتفاقی نیفتاده ؟ روشن شده ؟بعدش چه کار می کنه ؟))

جواب دادم (( :فعالً داره گرم می شه  .فقط الزمه منتظر بمونی و با دقت گوش بده  . . .اگه شبحی در این اطراف
باشه و اگه اونا در حال سر و صدا کردن باشن ،این دستگاه صداشونو دریافت می کنه )).
اسکات گفت  (( :شاید  . . .اما شاید اشباح من ساکت باشن .شاید اصالً مویه نکنن  .من فکر می کنم اونا احتماالً در
طول روز خواب باشن )).
اد پرسید  (( :مگه اشباح هم می خوابن ؟اونا که زنده نیستن که به خواب احتیاج داشته باشن ؟ ))
بیشتر به طرف جعبۀ خاکستری خم شدم و در همان حال انگشتم را روی لب گذاشتم و گفتم (( :هیس !))
وانسا با صدای بلند گفت  (( :من  . . .من فکر می کنم که یه صدایی شنیدم )).
این عالمتی بود که باید به جاستین می دادیم تا ادای روح در آوردن خود را شروع کند .
همه ساکت شدند .از بیرون صدای بوق اتوموبیلی شنیده شد  .تنها صدای دیگری که شنیده می شد صدای خس خس
نفس های اسکات تز پشت سر من بود .
چند ثانیه گذشت  .همۀ ما در مقابل دستگاه کوچک میخ کوب شده و مستقیماً به جلو خیره شده بودیم و گوش
می دادیم  .و سپس . . .
عوووووو
مویه ای نرم و بسیار ضعیف  .تقریباً شبیه صدای نفس عمیقی که از سینۀ بر آید .
اسکات وحشت زده گفت  (( :شنیدید ؟))

من خیلی جدی سرم را تکان دادم و گفتم و در حالی که دوباره انگشتم را روی لب هایم می گذاشتم آهسته گفتم ((:
دستگاه داره یه صداهایی رو دریافت می کنه )).
وانسا کنار من روی زانو نشست و وانمود کرد به اینکه واقعاً حیرت زده شده است .گفت (( :اوه  ،چه جالب ! )) و ما
نگاه هایی باهم رد و بدل کردیم .
عوووووو
مویه ای دیگر ولی این بار بلند تر .
رو به اسکات خیلی آهسته گفتم (( :به نظر می رسه که این سبح خیلی غمگینه  .به همین دلیله مویه می کنه .اونا
تحمل درد رو ندارن )).
اسکات سرش را به نشانۀ تأیید تکان داد اما هیچ نگفت .چشم هایش داشتند از حدقه بیرون می زدند و گوشه های
دهانش مرتب پرش می کردند .
اد آهسته گفت (( :من  . . .من که باورم نمی شه )).
((کمک کنید  . . .به ما کمک کنید از اینجا بیرون بیاییم )) . . .
کلمات وهم انگیز و نجواگونه ،اسکات را از جا پراند .تقریباً فریاد زد(( :خاموشش کن ! نمی خوام مزاحم اونا بشیم !))
به بلندگوی دستگاه اشاره کردم و گفتم (( :هیس  . . .گوش کن )).
دکمۀ قرمز را فشار دادم  .پرسیدم  (( :کجا هستی ؟ تو در این اتاق با ما هستی ؟))

سکوت
سکوتی طوالنی و سهمگین
((کمکمان کن  . . .برفِ خیلی سنگینیه )). . .
وانسا جلوی دهانش را گرفت  .می دیدم که آمادۀ این است که زیر خنده بزند .
به عقب نگاه کردم ولی اسکات نمی خندید  .او باورم کرده بود .
اوباور کرده بود که ما صدای اشباح واقعی را می شنویم .
دکمۀ قرمز را فشار دادم  .پرسیدم  (( :صدای منو می شنوی ؟ کجا هستی ؟ کی هستی ؟ لطفاً بگو))
صدای نجواگونه ای گفت (( :برف ِ خیلی سنگینه  .ما روزهای متمالی در برف گیر کرده ایم و خیلی گرسنه ایم . . .
خیلی گرسنه )).
جلوی بلندگوی مویه کش گفتم  (( :ولی کجا هستید ؟ )) و رو به دیگران کردم و گفتم  (( :فکر نمی کنم بتونه
صدای منو بشنوه )).
اسکات گفت (( :شاید فاصلۀ زیادی با اونا داشته باشیم  )).او مرتب آب دهانش را قورت می داد  .دست هایش را در
جیب های شلوارش گرده و به جعبۀ خاکستری زل زده بود .
صدای نجواگونه دوباره شنیده شد (( :شما می تونید به ما کمک کنید ؟ ما برای مدتی خیلی طوالنی در اینجا گیر
افتاده ایم  .خیلی خوشحال خواهیم شد  . . .خیلی ممنون می شویم  . . .لطفاً )) . . .

صورتم را به دستگاه چسپاندم و گفتم (( :ما می تونیم کمکت کنیم  .فقط باید بگی که شما کجا هستید !))
اسکات با صدای آهسته گفت (( :ولی  . . .شاید ما نخواهیم کمکشون کنیم )).
اد خندید ((.تو ترسو هستی  . . .مگه نه ؟))
اسکات جواب نداد .
وانسا گفت (( :این شبح خیلی غمگین به نظر می رسید  .ما حتماً باید کمکش کنیم )).
صدایی ضعیف که به نظر می رسید از فاصله ای خیلی دور می آید گفت (( :لطفاً  . . .ما را از اینجا بیرون بیارید .
خواهش می کنم ما رو بیرون بیارید !))
در دل گفتم  :جاستین عجب معرکه نقشش را بازی می کند  .اسکات را ببین که مثل بید می لرزد  .واقعاً عالی نقش
بازی می کند !
دوباره دکمۀ قرمز را فشار دادم .گفتم  ((:ما سعی می کنیم  .ولی شما باید به ما بگید که کجا هستید )).
جواب داده شد (( :در کمد  . . .خواهش می کنم  . . .ما مدتی بس طوالنی در کمد بودیم  . . .اینجا خیلی تاریک و
خیلی سرده  .وما هم خیلی گرسنه ایم  .خواهش می کنم )) . . .
من از جا پریدم و رویم را به طرف کمد کردم .
لحظۀ بزرگ فرا رسیده بود  .وقت آن رسیده بود که اسکات بزرگ ترین ترس زندگی خود را تجربه کند .

قلبم به شدت می تپید  .نمی توانستم بیشتر صبر کنم  .هیجان را در چهره های وانسا و اد می دیدم .
به کمد اشاره کردم و گفتم (( :به طرف کمد  ،ما باید کمد رو باز کنیم )).
اسکات با تردید گفت (( :ولی  . . .ولی )). . .
وانسا گفت (( :تو مرتب در مورد اشباح این خونه برای ما حرف زدی  .خودت نمی خوایی اونا رو ببینی ؟ ))
اد افزود  (( :نمی خوایی بهشون کمک کنی ؟))
منتظر پاسخ اسکات نماندم  .او را به طرف در کمد هول دادم و گفتم  (( :بازش کن )).
او سعی کرد از کمد دور شود  ،اما او را محاصره کرده بودیم  .اسکات به طور واضحی می لرزید  .قطرات درست عرق
از گونه هایش پایین می چکید .
وانسا گفت  (( :اسکات بازش کن )).
من گفتم  (( :فقط الزمه دستگیره رو بچرخونی )).
اسکات تسلیم شد ((.خیلی خُب  ،باشه )).دستگیره را گرفت و نفس عمیقی کشید .
من  ،وانسا و اد خیلی سعی داشتیم زیر خنده نزنیم  .منتظر لحظۀ بزرگ بودیم .
اسکات لحظه ای تردید کرد  . . .و سپس در کمد را به طرف خود کشید و باز کرد .
هر چهار نفر ما به داخل کمد خیره شدیم  . . .به داخل کمد تاریک و خالی .

هیچ کس در کمد نبود .
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در همان حال که به کمد خالی خیره شده بودم  ،گفتم  (( :اوه  .. .عجیبه ! ))
وانسا بازویم را گرفت و آهسته گفت  (( :جاستین کجاس ؟))
قبل از اینکه بتوانم جواب او را بدهم  ،صدای پاهایی را روی پله ها شنیدم .رویم را به طرف پله ها گرداندم و
جاستین را دیدم که وارد اتاق زیر شیروانی می شد .
گفت  (( :هی بچه ها  ،معذرت می خوام که دیر کردم  .مامانم زنگ زد و من ناچار شدم ببینم چی می خواد )).
اسکات همچنان دستگیرۀ در کمد را در دست داشت  .رو به من کرد و با حیرت پرسید  ((:اسپنسر  ،اینجا چه خبره ؟ ))
چشمان اد از ترس گشاد شده بودند  .با کلماتی بریده گفت  (( :من . . .من نمی فهمم )). . .
در همین لحظه با خروج موجی از هوای یخ زده از داخل کمد  ،فریادی از ترس از گلویم خارج شد ؛(( اوه ! ))
دست اسکات از دستگیره جدا شد و خود او به عقب هول داده شد  .یک موج نیرومند دیگر وانسا  ،اد و مرا به طرف
دیوار هُل داد  .هوای سرد بوی گوشت گندیده می داد .
نالیدم  (( :اوف  .. .چه بویی !))
جاستین که حاال در وسط اتاق ایستاده بود گفت  ((:چی شده ؟ شماها بدون من شروع کردید ؟))
و سپس حالت چهره اش تغییر کرد  .و در همان حال که هوای سر و متعفن اطراف او را فرا می گرفت رنگ خود را می
باخت .

اسکات فریاد زد  (( :در کمدو ببند ! زود باش ! در کمدو ببند !))
با دو انگشت بینی خود خود را گرفته بودم تا بوی وحشتناک را حس نکنم .سپس سر خود را پایین گرفتم و در مقابل
موج چرخان هوا  ،یکی دو قدم به سمت کمد برداشتم .
اما ناگهان با جیغی بلند و ترسناک برجا میخ کوب شدم .
صدای جیغ  ،همچون آژیر پلیس  ،از داخل کمد بیرون می آمد  .و هر لحظه بلند و بلند تر شد تا  . . .به صدایی
کرکننده تبدیل شد .
احساس می کردم پرده های گوشم دارد پاره می شود  .دست هایم را محکم روی گوش هایم فشار دادم  ،اما
نتوانستم از نفوذ فریاد ناله مانند ترسناک و درد ناک به داخل گوش هایم جلوگیری کنم .
در همان حال که دو دستی گوش هایم را گرفته بودم ،سعی کردم به سمت کمد بروم ؛ ولی گردباد متعفن مرا به
عقب هُل داد و مرتب عقب تر می برد .
در مقابل نیروی آن مقاومتم تمام شد و روی زانوهایم قرار گرفتم  .جریان هوا به سرعت از روی من گذشت .
و از ورای آن جیغ ،صداهایی را می شنیدم  .نجواهایی همراه با هیجان .
((آزاد )). . .
((ما آزاد شدیم  . . .باالخره آزاد شدیم ! ))
((سزاشونو بده ! سزای آنها را بده ! ))

سرم را بلند کردم و وانسا را دیدم که او نیز روی زانوهایش قرار داشت  .او نیزدر مقابل امواج توفندۀ هوای چرخان
زانو زده بود .
اد به پشت روی زمین افتاده بود و حرکت نمی کرد .
اسکات در یک گوشه کز کرده و با دو دست سرش را چسبیده بود .
فریاد آژیرگونۀ دیگری سرم را به چرخش انداخت  .درد غیر قابل تحملی سراپایام را فرا گرفت  .شعاع های دیوانه وار
زرد رنگی همچون برق در اتاق زیر شیروانی درخشیدند  .چشمانم را محکم بستم  ،اما باز هم نمی توانستم آن نور کور
کننده را نبینم .
وقتی چشمانم را باز کردم  ،جاستین را دیدم که نزدیک پله ها دوال شده بود و استفراغ می کرد  .وانسا با صورت روی
زمین افتاده بود و سرش را زیر دست هایش مخفی کرده بود .
گردباد متعفن در اطراف ما می چرخید و مارا محاصره کرده بود .
صداهای زشت و نجواگونه در اطرافمان شنیده می شد و گاه خنده های آنها را می شنیدیم  .و سپس فریاد بلند و
طوالنی دیگری باعث شد که من از شدت درد و ناراحتی فریاد بکشم .
با حالت زار و گریان گفتم  (( :آه ،نه  . . .ما چه کار کردیم ؟ این چه کاری بود که ما کردیم ؟ ))
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(( سزای آنها را بده ! سزای آنها را بده ! ))
صداها از میان گردباد یخ زده و متعفن شنیده می شدند .
((صد سال  . . .ولی حاال دیگر آزادیم ! ))
ناله ای از ترس از دل برآوردم  .حالم داشت از بوی عفونت و ترشیدگی به هم می خورد  .با فشار در برابر آن گردباد با
هر زحمتی بود سرپا ایستادم .
باید در کمد را ببندم .
گردباد باالی سرم چرخ می زد  .تا آنجا که می توانستم خود را به زمین نزدیک کردم  .چشمانم را بستم و با تمام نیرو
به سمت جلو حرکت کردم .
احساس می کردم که دارم به یک دیوار محکم فشار می آورم .
بوی تعفن و ترشیدگی معده ام را به هم زد  .نفسم را نگه داشتم  ،اما نتوانستم جلوی احساس آن بو را بگیرم .
یک قدم به جلو برداشتم  . . .و سپس قدمی دیگر . . .
دریافتم که قادر نخواهم بود به کمد برسم  .گردباد بیش از حد قوی بود .
در همان حال که به طرف زمبن سقوط می کردم  ،فریادی از ناتوانی سر دادم و با صورت روی زمین فرود آمدم .

سینه خیز به طرف کمد رفتم .هر دو دستم را باال آوردم و محکم در را به جلو فشار آوردم .
بله !
گردباد متوقف شد  .اکنون فقط سکوت بود و سکوت .سکوتی وهم انگیز  .بوی ترشیدگی هنوز در مشامم بود  .و
وقتی آب دهانم را قورت دادم  ،طعم تعفن آن را حس کردم .
چند بار پلک زدم ؛ و سپس در حالی که احساس منگی می کردم  ،به در کمد خیره شدم .
آیا من واقعاً این کار را کرده بودم ؟ آیا من واقعاً آن اشباح را در آن محبوس کرده بودم ؟
اتاق دور سرم می چرخید .رو به دوستانم گفتم  (( :عجله کنید ! ما باید هرچه زود تر از اینجا بیرون بریم ! ))
دست وانسا را گرفتم و سعی کردم او را از زمین بلند کنم  (( .زود باش  ،بلند شو ! )) و سپس به زحمت او را بلند
کردم و به طرف در اتاق زیر شیروانی کشیدم .
جاستین نشسته بود و فقط سرش را ناباورانه تکان می داد  .مرتب پلک می زد و بسیار سردر گم به نظر می رسید .اد
در کنار او به پشت روی زمین افتاده و در حالی که با دست شکمش را گرفته بود می نالید .
داد زدم  (( :عجله کنید ! زود باشید بریم پایین ! باید هرچه زود تر از اینجا دور بشیم )).
وانسا را چند قدم دیگر به دنبال خود کشیدم  .پایم به یک جعبۀ کوچک روی زمین و توده ای روزنامه گرفت و
نزدیک بود زمین بخورم  .اسکات قبل از همه به پله ها رسیده بود و داشت پایین می رفت  .وانسا و من پشت سر
او بودیم .

سر اد و جاستین داد زدم  (( :زود باشید ،تکون بخورید ! ))
آنها نیز افتان و خیزان از پله ها پایین آمدند  .اسکات دریچۀ سقف را گرفت و با هر دو دست پایین کشید و کلون
فلزی آن را انداخت .
در حالی که همچون جانوران نفس نفس می زدیم  ،روی زمین کز کرده بودیم  .من همچنان صدای مویه های
آژیرگونه را در گوش هایم حس می کردم .دماغم پر بود از بوی تعفن مرگ و پوسیدگی و احساس می کردم که این
بو به پوست و لباس هایم نیز چسبیده است .
از جا بلند شدم و در حالی که به طرف در خانه می رفتم گفتم  (( :ز  . . .زود باشید بریم !))
اسکات دستم را گرفت و کشید  ((.منو اینجا تنها نذارید  .من نمیدونستم که این باال اشباح واقعی وجود داره  .من
تمام اون قصه هارو از خودم در آورده بودم )).
نگاهم را به طرف دریچۀ سقف انداختم و گفتم  (( :عیبی نداره  .. .فعالً که ساکته  .ما اونا رو حبس کردیم و دیگه
خطری ندارن )).
چانۀ اسکات می لرزید  .قطرات درشت عرق از پیشانیش پایین می چکید  .گفت  (( :من دیگه هیچ وقت پامو اون
باال نمیذارم  . . .هیچ وقت ! ))
و من نمی دانستم که چند روز بعد  ،در اتاق زیر شیروانی خانۀ اسکات  ،زندگی خود را به خطر خواهم انداخت .
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یکی دو روز بعد در یک حالت گنگی و بی خبری گذشت  .من کامالً گیج بودم  .به هیچ وجه نمی توانستم اشباح را از
ذهنم بیرون کنم .
نمی دانستم آیا هرگز قادر خواهم بود آن صحنۀ دهشتناک را فراموش کنم یا نه .
اصالً قادر به تمرکز بر روی تکالیف مدرسه و درس هایم نبودم  .حتی نمی توانستم درست فکر کنم .
روز سه شنبه بعد از مدرسه  ،کف اتاقم نشسته بودم و دیوان وار مشغول کشیدن یک پوستر بودم  .قرار بود که
این پوستر را چهار شنبه تحویل دهم  .تا همین امروز بعد از ظهر فراموشم شده بود که من در مسابقه هنری پوستر
مدرسه شرکت کرده بودم .
می دانستم که بسیاری از بچه ها جلوه های گرافیکی عجیب و غریبی را با استفاده از کامپیوتر هایشان خلق خواهند
کرد  .ولی من تصمیم داشتم پوستر خود رابه همان شیوۀ قدیمی نقاشی کنم .
قوطی های رنگ قرمز و سیاه و سه قلم مو در اندازه های مختلف کنار ورقه ام روی زمین قرار داشت  .قصد داشتم
کلمات (( بغرید ببرها )) را با حروف درشت در باالی پوستر بنویسم  .ببرها لقب تیم های ورزشی مدرسۀ ماست .
با مداد یک ببر غران و خیلی خشمگین را روی کاغذ کشیده بودم  .قصد داشتم نوار های روی بدن او را قرمز وسیاه
رنگ کنم تا کامالً جلوه داشته باشد .

در حالی که روی ورقۀ پوستر دوال شده بودم و تازه داشتم خطوط سیاه دور سر را پر رنگ می کردم ،صدای پاهایی را
شنیدم  .و سپس یک نفر مرا صدا زد .
سرم را باال آوردم و اسکات را دیدم که وارد اتاقم شد  .آن روز اسکات را در مدرسه ندیده بودم  .ولی اکنون هم وقت
صحبت کردن با او را نداشتم .
او در چندسانتی متری پوستر ایستاد و گفت  (( :سالم اسپنسر  . . .تو هنوز داری روی پوستر کار می کنی ؟ من مال
خودمو دیشب تموم کردم  .یه کار خیلی قشنگ با کامپیوتر طراحی کردم )) .
گفتم  ((:من مسابقۀ پوستر رو فراموش کرده بودم و حاال هم عجله دارم  )).همچنان که سرم زیر بود به کارم ادامه
دادم .
اسکات پرسید (( :چیه ؟ عکس یه سگ؟ ))
غریدم  ( (:نه  . . .یه ببره ! )) و قلم مو را روی روزنامه ای که پهن کرده بودم انداختم  (( .چیه اسکات ؟ تو حالت
خوبه؟ دیگه که شبح ندیدی ؟))
لبخند او محو شد  .سرش را تکان داد و گفت  (( :نه  .تا حاال که ساکت بوده  .فکر می کنم ما اونا رو حبس کردیم )).
آهسته گفتم  (( :چه بهتر ! )) و با یاد آوری آن اشباح  ،موجی از سرما در پشتم دوید .
اسکات گفت  (( :من ماجرا رو برای پدر و مادرم تعریف کردم و همه چیزو به اونا گفتم )).
پرسیدم  (( :خُب  ،اونا چی گفتن ؟ ))

ابرووانش را در هم کشید و گفت  (( :تونا گفتن قصۀ اشباح رو برای جشن هالووین نگه دار )).
با ناراحتی گفتم  (( :یعنی  . . .می خوای بگی که اونا حرفتو باور نکردن  .و محال بود که من اونا رو به اتاق زیر
شیروونی ببرم و در کمد رو باز کنم تا بهشون ثابت بشه )).
گفتم  (( :کار صحیح همینه  )).می دانستم که والدین او حرفش را باور نخواهند کرد  ،چنانکه پدر و مادر من هم
حرفم را باور نمی کردند  .و شاید به همین دلیل بود که اصالً در این باره به آنها حرفی نزده بودم .
اسکات با ناراحتی گفت  (( :من هنوز هم ترس دارم  .شب ا هربار که صدای قژقژ  ،یا هر صدایی رو می شنوم  ،از جا
می پرم و فکر می کنم که اون اشباح همین اآلن روی من می پرن )).
به نشانۀ تأیید سرم را تکان دادم و گفتم  (( :میدونم چی میگی  .منم به اونا فکر می کنم  .ولی فکر می کنم که ما
موفق شدیم اونا رو سر جای اولشون بفرستیم  .تا زمانی که کسی اون کمدو باز نکنه خطری هم وجود نداره )).
کامالً می دیدم که فکر اسکات به شدت به چیزی مشغول است  .دقایقی بعد  ،خداحافظی کرد و رفت  .قلم مو را
برداشتم و روی پوستر دوال شدم و دوباره شروع به نقاشی کردم .
چند دقیقۀ بعد  ،نیک با سرو صدا وارد اتاقم شد  (( .آشغال !  . . .اینجا چرا اینقدر به هم ریخته س ؟))
گفتم  (( :دارم یه پوستر می کشم )).
((یه پوستر ؟ اینکه بیشتر شبیه اینه که ناهارتو روی کاغذ باال آوردی ! ))
گفتم  (( :خیلی ممنون نیک ! تو برادر خیلی خوبی هستی ! ))

او جلو تر آمد تا جایی که جلوی نور را گرفته بود  .تصویری را که می کشیدم کامالً نمی دیدم .
پرسید  (( :حرف "ب" نشونۀ چیه ؟ ))
((ب؟))
جواب داد  (( :آره " ،ب" !  .. .نشونۀ چیه ؟))
سخت فکر کردم تا جواب مناسبی به او بدهم و گفتم  (( :اِه . . .بَبو ؟))
نیک خندید و گفت  (( :خوبه که اسم خودتو بلدی  .ولی این بار اشتباه کردی ".ب" یعنی بستنی ! ))
قیافۀ حق به جانبی به خودم گرفتم و گفتم  (( :خُب ! چرا اینو به من میگی ؟))
او با نوک کفش های گنده اش به آرامی وی پهلوی من زد و گفت  ((:چون بستنی توی یخچال نداریم  .آشغال عزیز ،
زود برو و یک کیلو بستنی بخر  .باشه ؟ از پول خودت  .من این هفته یه کمی ورشکسته شدم )).
فریاد زدم  (( :محاله نیک ! من این کارو نمی کنم ! من نمیرم !))
نیک گفت  (( :زود برگرد  .وقت شام نزدیکه و فکر نکنم تو بخوای دیر برسی )).
دوباره فریاد زدم  (( :نه ! من نمیرم !))
او پایش را باال آورد و روی پوستر من در هوا نگه داشت و گفت  ((:فکر می کنی پوسترت در کدوم حالت قشنگ تر
بشه  :قبل ازاینکه پامو بذارم روش یا بعد از اون ؟ )) و آهسته آهسته شروع به پایین آوردن پایش کرد .

با عصبانیت پایش را کنار زدم و گفتم  (( :نه ! من نمی تونم برم ! من باید این پوسترو تموم کنم  .نیک  ،من
نمیرم برات بستنی بخرم و تو هم زود گم شو ! از اتاقم برو بیرون ! ))
او یک قدم عقب رفت و آهسته گفت  (( :خیل خُب  ،خیلی خُب  . . .نمی خواد عصبانی بشی  )).و در میان ناباوری
من به طرف در چرخید و از اتاق بیرون رفت .
با خوشحالی گفتم  (( :اوه  . . .من پیروز شدم ))! .
جه پیروزی بزرگی ! من تا آن زمان هرگز رو در روی نیک نایستاده بود  .و این اولین باری بود که با او مخا لفت کرده و
پیروز هم شده بودم !
روی پوستر دوال شدم و دوباره شروع به رنگ کردن آن کردم .
اما کارم چندان ادامه نیافت  .چند دقیقۀ بعد  ،صدای مامان را از طبقۀ پایین شنیدم که صدایم می زد  (( :اسپنسر ،
بابا از سوپرمارکت اومده  .بیا پایین وسایلو کمکش کن )).
به اعتراض گفتم  (( :ولی مامان من کار دارم  .چرا این هفته نیک این کارو نکنه ؟))
مامان فریاد کشید  (( :چون وظیفۀ توس  .حاال زود باش بیا پایین  .من دارم شامو می کشم )).
چارۀ دیگری نداشتم  .قلم مو را توی قوطی رنگ قرمز انداختم و به طبقۀ پایین شتافتم تا به پدر کمک کنم .
کارمان خیلی طول نکشید  .فکر می کنم در آن روز رکورد جهانی برای سرعت در تخلیۀ پاکت های خرید را به جا
گذاشته باشم  .سپس دوبارۀ به طبقۀ باال شتافتم .

وارد اتاقم شدم  . . .و فریادی از ناراحتی سر دادم  ((.آخ خدای من !))
یک نوار کلفت و قرمز  . . .یک نفر با رنگ یک نوار کلفت قرمز روی دیوار اتاق خوابم کشیده بود .
اما نه  ،نوار نبود .
حرف (( یـ )) بود  .یک حرف (( یـ )) بزرگ و قرمز .
جیغ کشیدم  (( :نیک ! احمق آشغال ! تو واقعاً بدجنسی ! بدجنس موذی ! ))
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نیک از اتاقش بیرون آمد و در حالی که گوشی تلفن را با حالتی تهدید آمیز به طرف من گرفته بود گفت  (( :چیه ؟
چه مرگته ؟ مگه نمی بینی دارم تلفن می کنم ؟ ))
فریاد کشیدم  (( :آشغال موذی ! چطوری تونستی این کارو بکنی ؟ چطوری تونستی دیوار اتاق منو خراب کنی ؟ ))
نیک گفت  (( :نمیدونم چی میگی  .حاال گم شو برو توی قفست !))
فریاد زدم  (( :نه ! نمیرم  )). . .و به طرفش دویدم و دستش را گرفتم  ((.بیا ! اآلن به مامان و بابا میگم !))
نیک دستش را از دست من بیرون کشید و مرا کنار زد .سپس گوشی را به گوشش چسپاند و گفت  (( :من بعداً
باهات تماس می گیرم  .فعالً داداش کوچیک دیوونه شده )).
پدر از طبقۀ پایین گفت  (( :اون باال چه خبره ؟ )) و سپس همراه مامان در باالی پله ها ظاهر شدند .
مامان یک کت و شلوار آبی رنگِ آویخته به چوب رختی را در دست داشت .
زاری کنان گفتم (( :این اتاق منو خراب کرده ! روی دیوار اتاقم رنگ پاشیده !))
مامان با عصبانیت گفت  (( :اون چه کار کرده ؟))
او و پدر به اتاق من شتافتند و صدای ناشی از ناراحتی آنها را شنیدم .
پدر غرید  (( :نیک  . . .بیا اینجا !))

نیک ابروانش را درهم کشید و غرغر کنان گفت  (( :نمیدونم شماها چه تون شده ؟ )) مرا از سر راه خود کنار زد و
وارد اتاقم شد .
به محض مشاهدۀ دیوار گفت  (( :هوم ! اسپنسر  . . .تو دیوارو با کاغذت عوضی گرفتی !))
در حالی که پاهایم می لرزید در چهارچوب در ایستاده بودم  .قلبم به شدت می تپید  .به نیک گفتم (( :خودت
میدونی که من این کارو نکردم ! تو این کارو کردی ! تو بودی !))
پدر با عصبانیت گفت  (( :نیک  . . .تو چطور جرأت کردی و چطور تونستی اتاق برادرت رو این جور خراب کنی !))
مامان آهی کشید و گفت  (( :من که  . . .من که باورم نمیشه !از دیدن این وضع حالم به هم می خوره  .باور
نکردنیه !))
نیک با ناراحتی گفت  (( :ولی من این کارو نکردم ! )). . .سپس دست راستش را باال آورد و گفت  (( :قسم می خورم
 .قسم می خورم که من این کارو نکردم  .من توی اتاق خودم بودم و تمام مدت داشتم با تلفن صحبت می کردم )).
گفتم  (( :دروغگو ! هیچ کس دیگه ای اینجا نبود  .کار خودته )).
نیک فریاد زد  (( :آشغال  ،میدونم چه کار کردی ! تو خودت این کارو کردی تا بتونی تقصیرارو گردن من بندازی تا
من توی دردسر بیفتم )).
فریاد زدم  (( :دروغگو ! )) و به طرف نیک شیرجه رفتم و سعی کردم او را زمین بزنم .

پدر ناچار به مداخله شد و در حالی که مارا از هم جدا می کرد گفت  (( :این داد و فریاد ها مارو به جایی نمی بره  .حاال
شاید رنگ قابل شست و شو باشه  .شاید بتونیم یه جوری ماجرا رو حل کنیم )).
مامان لباسی را که حمل می کرد روی تخت خواب من انداخت و گفت  (( :باشه  ،بعداً  ،برای بعد از شام  .اسپنسر  ،تو
هم بعد از شام این لباسو بپوش ببین اندازه ت هست یا نه  .این همون لباسیه که توی عروسی دختر عموی من
پوشیدی ! من درز های اونو درآوردم  .حاال ببین اندازه هست یا نه )).
نیک با لحنی کنایه آمیز گفت  (( :و سعی کن قرمز رنگش نکنی ! ))
فریاد زدم  (( :خفه شو ! دروغگو ! تو این کارو کردی چون من برات بستنی نخریدم ! ))
پدر با لحنی آمرانه گفت  (( :بس کنید ! هر دوی شما ! بذارید حداقل یه شام آروم و متمدنانه بخوریم  ،باشه ؟ ))
آهسته گفتم  (( :از نظر من که عیبی نداره )).
اما شام چندان هم خوب پیش نرفت .

مامان در حالی که قابلمۀ غذا را جلوی من روی میز آشپزخانه گذاشت گفت  (( :میرونم که بعد از اون فاجعۀ طبقۀ
باال  ،دیگه برای کسی حال غذا خوردن نمونده  .ولی امشب غذای مورد عالقۀ شما رو درست کرده بودم )) .
پدر بویی کشید و گفت  (( :ماکارانی و پنیر ! غذای محبوب منم هست )).

من در واقع چندان از ماکارانی خوشم نمی آید  .دیگر برایمان تکراری شده و من از چسبیدن پنیر به دندان هایم
متنفرم  .ولی هیچ وقت جرأت آن را پیدا نکرده ام که این موضوع را به مادر بگویم .
نگاهی به برادرم که در مقابل من پشت میز نشسته بود انداختم  .با خود گفتم او دیوار مرا رنگی کرده و حاال هم
بدون تنبیه قِصِر در خواهد رفت  .او دروغگوی خیلی خوبیست و مامان و بابا حرف او را باور خواهند کرد .
اما هیچ کس دیگری ز او نمی توانسته دیوار مرا رنگی کند چون کس دیگری حضور نداشته است .
مامان یک کفگیر بزرگ ماکارونی توی بشقاب من ریخت  .مقداری هم ساالد سبزی گوشۀ آن گذاشت .
تاز ه می خواستم غذا خوردن را شروع کنم که نجواها را شنیدم .
توی صندلی چرخیدم  ،اما هیچ کس را ندیدم .
((اینجا  . . .اینجا )). . .
یا حداقل فکر می کنم چنین کلماتی را شنیدم .
انگشت کوچکم را تو گوشم کردم و چرخاندم  .فکر کردم شاید گوشم جرم گرفته است .
مامان و بابا مشغول صحبت کردن دربارۀ خرید یک اجاق گاز جدید بودند  .پدر در حالی که مقداری دیگر ساالد توی
بشقابش می ریخت گفت  (( :بله  ،هزینۀ سوخت داره سر به فلک می کشه )).
دوباره شروع به غذا خوردن کردم  .اما هنوز لقمه را در دهان نگذاشته بودم که دوباره نجوا ها را شنیدم .

((اینجا  . . .این طرف )). . .
((اینجا رو نگاه کن  . . .نگاه کن )).
ناگهان احساس کردم حالم دارد به هم می خورد  .وحشت زده به این نتیجه رسیدم که حادثۀ خاصی در حال شکل گیری
است .
به اطرافم نگاه کردم و چشمانم تمام آشپزخانه را کاویدند  .اما هیچ کس دیده نمی شد .
((از این طرف . . .اینجا رو نگاه کن )).
اشباح ؟ اشباح خانۀ اسکات ؟
شاید ما نتوانسته بودیم آنها را در کمد اتاق زیر شیروانی زندانی کنیم  .شاید آنها در تعقیب من به خانۀ ما آمده
باشند .
شاید نیک درست بگوید و او نبوده که دیوار اتاق مرا رنگی کرده کرده  .شاید اشباح این کار را کرده اند .
(( ولی این احمقانه است !)) بدون اینکه متوجه شده باشم با صدای بلند این حرف را زده بودم .
پدر پرسید  (( :چی احمقانه س ؟ ))
او و مامان هر دو به من خیره شده بودند .
گفتم  (( :اوه معذرت می خوام  .داشتم در مورد یه چیزی فکر می کردم )).

(( اینجا  . . .اینجا رو نگاه کن  . . .اینجا )).
موج ضعیفی از هوای گرم را پشت گردنم حس کردم _ درست مثل نفس کشیدن یک نفر .
فوری سرم را برگرداندم اما کسی نبود .
(( اینجا رو نگاه کن )) . . .
و یک موج دیگرِ نفس  ،پوست دستم را به مورمور انداخت .
بی اراده داد زدم  (( :نه ! گم شید ! برید گم شید ! ))
از جا پریدم  .دستم به لیوان خورد و روی میز افتاد و لبۀ بشقابم را شکست  .مقداری ماکارونی روی میز و روی زمین
ریخت .
(( اینجا  . . .از این طرف  . . .نگاه کن )) . . .
دویاره فریاد زدم  (( :نه ! ))
مامان و بابا که حاال از جا پریده بودند با هم گفتند  (( :اسپنسر  . . .چی شده ؟ ))
با لحنی بغض آلود گفتم (( :شما نمی شنوید ؟ شما صداشو نمی شنوید ؟))
پدر با حیرت پرسید  (( :چی رو نمی شنویم ؟ ))
با یک چرخش از پشت میز بلند شدم  .صندلی از پشت سر افتاد  ،اما من صبر نکردم که آن را بردارم .

به سرعت از آشپز خانه بیرون دویدم  .به طرف اتاقم رفتم  .در را پشت سرم به هم کوبیدم و آن را قفل کردم  .اما
می دانستم که این عمل مانع از ورود آنها نخواهد شد .
می دانستم که اشباح اتاق زیر شیروانی خانۀ اسکات مرا تعقیب کرده اند .
چرا آنها به اینجا آمده اند ؟ و حاال قصد دارند چکار کنند ؟ آیا قصد دارند تا آخر عمر مزاحم من باشند ؟
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به اسکات تلفن کردم  .ماجرای رنگ قرمز روی دیوار اتاق خوابم را به او گفتم  .و همچنین نجواهای ترسناک در
هنگام شام را برایش تعریف کردم .
اوساکت ماند و حرفی نزد .
گفتم (( :من فکر می کنم اشباح باشن  .شاید موفق نشده باشیم به موقع اونا رو توی کمد محبوس کنیم )).
پس از سکوتی طوالنی  ،او باال خره گفت  (( :ولی تو خونۀ ما همه چیز کامالً عادیه )).
آیا اشباح همگی به خانۀ ما نقل مکان کرده بودند ؟
آن شب اصالً نمی توانستم بخوابم  .توی تختخوابم دراز کشیده و کامالً بیدار به درون تاریکی اتاقم خیره شده بودم .
گوش می دادم که آیا زمزمه ای می شنوم یا نه  .چشمانم به دنبال هر سایه ای برای یافتن نشانه ای از اشباح به این
طرف و آن طرف می چرخیدند .
باالخره چشمان داشتند سنگین می شدند که ناگهان چیزی توجم را جلب کرد .
چیزی جا به جا شد .
چشمانم را تا آنجا که می توانستم باز کردم و به سرعت توی تخت خوابم نشستم .
و آستین لباسم را دیدم که حرکت کرد .

این همان لباسی بود که مادرم آورده بود تا من امتحان کنم  .اصالً یادم رفته بود تا امتحان کنم و آن را روی صندلی
کنار دیوار گذاشته بودم .
و در این لحظه که من از ترس نفسم بند آمده بود  ،آستین لباسم بلند شد  .و سپس آستین دیگر باال آمد  .و سپس
تمام کت از روی صندلی به هوا بلند شد .
صدا زدم (( :کی اونجاس ؟ تو کی هستی ؟ ))
سکوت .
می خواستم از رختخواب بیرون بپرم ولی پاهایم حرکت نمی کردند  .سراپایم از شدت ترس فلج شده بود .
در همان لحظه که شلوارِ روی صندلی به آرامی شروع به باال آمدن کرد فریاد زدم  (( :هی )) . . .
به نظر می رسید که یک نفر دارد شلوار را می پوشد  .یک نفر نامرئی !
با صدایی که از ترس می لرزید گفتم  (( :نه  . . .از اینجا برو ! ))
کت و شلوار من درست مثل این که تن کسی باشد  ،چند سانتی متر باال تر از سطح زمین ایستاده بود و سپس شروع
کرد به حرکت به طرف من .
اما کسی در داخل آن نبود .
دوباره نالیدم  (( :نه  ،نه ! )) . . .

سعی کردم از تخت پایین بیایم ،اما ملحفه دور پاهایم پیچیده بود  .در همان حال که کت و شلوار در هوا به طرفم
می آمد  ،دیوانه وار سعی داشتم با لگد پرانی ملحه را ار دور پاهایم جدا کنم .
سپس هر دو آستین کت باال آمد  ،مثل اینکه آماده می شد مرا بگیرد .
باال خره توانستم ملحفه را از دور پاهایم باز کنم و از تخت خواب پایین پریدم .
باد سردی که نمی دانم از کجا آمده بود دورم چرخید .پردۀ جلوی پنجره تکان خورد و مرتب به شیشه پنجرۀ اتاق
خواب می خورد  .پنجرۀ کشویی باال رفت و دوباره به شدت پایین آمد و دوباره باال رفت و پنجره کامالً باز شد .
سپس یک دست نامرئی آن را به سرعت پایین کشید .
کت و شلوار در حالی که آستین هایش باال بود لحظه به لحظه نزدیک تر می شد . . .
و من ناگهان از شدت ترس  ،از اعماق وجودم جیغ کشیدم .
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((اسپنسر  . . .چی شده ؟ ))
((عزیزم چه اتفاقی افتاده ؟ ))
چراغ سقف روشن شد  .مامان و بابا به دروت اتاق شتافتند  .مامان لباس خواب بلندی با رنگ های قهوه ای وسفید
پوشیده بود و بابا داشت دکمه های پیراهنش را می بست .
پدرم گفت  (( :صدای جیغ تورو شنیدیم  .چه )) . . .
با اشاره به لباس  ،با کلماتی بریده گفتم  (( :اون لباس )) . . .
و ناگهان از حیرت خشکم زد .کت و شلوار روی صندلی قرار داشت .
گفتم  (( :کت و شوالر داشت حرکت می کرد  .و پنجره شروع کرد به باز و بسته شدن )).
نگاه آنها از کت و شلوار روی صندلی به پنجرۀ بسته اتاق خواب دوید .
مامان به طرفم آمد و دستش را روی پیشانی من گذاشت  ((.آه عزیزم  . . .تو خیس عرقی  ،پیشونیت خیسه  .تب
داری ؟ ))
پدر در حالی که به کت و سلوار بی حرکت روی صندلی خیره شده بود پرسید  (( :کابوس دیدی ؟ ))
گفتم  (( :یه نفر توی کت و شلوار بود  .یه نفر داشت اوو می پوشید و )) . . .

مامان با حالتی اندوهگین سرش را تکان داد  .دستش هنوز روی پیشانی من قرار داشت  .آرام دستش را پایین آورد و
روی شانه ام گذاشت  .آهسته گفت (( :فکر می کنم یه چیزی موجب ناراحتی تو شده )).
پدر زیر لب گفت  (( :آره  . . .اولش اون حرکات سر میز شام و حاال هم این یکی )).
مامان پرسید (( :فکر می کنی الزم باشه تورو پیش دکتر راس ببریم ؟)
جواب دادم  (( :نه  .من حالم خوبه  .دارم واقعیتو می گم ؛ کت و شلوار )) . . .
مامان و بابا نگاهی بهم رد و بدل کردند  .کامالً می دیدم که آنها نگران وضع من هستند .
نگاهم را به زمین انداختم و گفتم (( :فکر می کنم کابوس بود  .آره  . . .فقط یه کابوس بود )).
این توضیح من به نظر رسید که آنها را خوشحال کرد  .مادر دوباره مرا خواباند و ملحف را مرتب کرد و پدر به سرعت
پایین رفت تا یک لیوان آب برایم بیاورد .
و دقایقی بعد  ،هر دو به اتاقشان برگشتند .
توی تخت خوابم نشستم و شروع کردم به فکر کردن  .فکر کردن به کت و شلوار  . . .زمزمه ها . . .
فکر کردن به اشباح خانۀ اسکات .
و سپس ناگهان با دست محکم به پیشانی خود زدم و با صدای بلند گفتم (( :عجب احمقی بودم من ! واقعاً که احمق
بودم ! ))
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پرسیدم  (( :درک نمی کنی ؟ نمی بینی که چقدر احمق بودم ؟))
وانسا ابرو در هم کشید  .جاستین و اد فقط سر تکان دادند .
بعد از مدرسه  ،آنها را به خانه دعوت کرده بودم  .می دانستم که آنها از نقشه ای که کشیده ام خوششان نخواهد
آمد  .اما به کمک آنها احتیاج داشتم  .به تنهایی از عهده آن بر نمی آمدم .
گفتم  (( :من اصالً مویه کش رو یادم رفته بود  )).به بیرون پنجره اشاره کردم و گفتم  (( :دستگاه هنوز توی اتاق
زیر شیروونی اسکاته  .ولی ما اونو جا گذاشتیم  .ولی حاال باید برش داریم )).
وانسا از پنجرۀ اتاق خواب به خانۀ اسکات نگاه کرد و گفت  (( :یعنی به اونجا برگردیم ؟ ))
اد گفت  (( :شوخی می کنی  ،مگه نه ؟ یادته که گفتیم ما دیگه هرگز به اتاق زیر شیروونی اسکات نزدیک نمی شیم
؟ ))
جاستین افزود  (( :یادته که وقتی درکمدو باز کردیم چه اتفاقی افتاد ؟ ))
گفتم  (( :البته که یادمه  .ولی اون اشباح حاال دیگه رفتن  .اونا دیگه توی اتاق زیر شیروونی خونه اسکات نیستن  .اونا
اینجا توی خونۀ ما هستن )).
از ترس دهانشان باز ماند و شروع کردند به پرسیدن میلیون ها سؤال  .تمام وقایعی را که رخ داده بود از سیر تا پیاز
تعریف کردم  :از لکۀ رنگ روی دیوار تا نجواهای هنگام شام و کت و شلواری که در تاریکی از جا بلند شد .

اد با صدای لرزان گفت  (( :عجیبه ! ))
جاستین پرسید (( :تو نمی ترسی ؟ ))
جواب دادم  (( :ترس که چه عرض کنم  ،دارم سکته می کنم  .ولی همۀ اینها ارزششو داره اگه بتونم با یان تماس
برقرار کنم )).
نگاه وانسا در چشمان من دوخت شد  .پرسید  (( :به همین دلیله که می خوای به اتاق زیر شیروونی اسکات برگردی ؟
به همین دلیله که می خوای مویه کش رو بیاری پایین ؟ ))
با سر حرفش را تأیید کردم و گفتم  (( :در یک سال گذشته من هر کاری کردم تا بتونم با پسر عمویم تماس برقرار
کنم  .و اآلن چند روزه که مویه کش اون باال بی کار افتاده )).
اد پرسید (( :و تو فکر می کنی که با اون دستگاه می تونی با یان تماس بگیری ؟ ))
گفتم  (( :ناچارم سعی خودمو بکنم )).
و در همان حال که به طرف در به راه می افتادم گفتم  (( :پس بیایید بریم  . . .کی با من میاد ؟ ))
هیچ کس از جا تکان نخورد .
گفتم  (( :همه با هم داوطلب نشید  . . .یاال بچه ها  . . .من باید اونو برگردونم  .و دلم نمی خواد تنها برم  .هیچ
خطری وجود نداره  .در واقع  ،اون باالخونه امن تر از اتاق منه )).
وانسا پرسید  (( :تو واقعاً این طور فکر می کنی ؟ ))

گفتم  (( :من مطمئنم )).
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اسکات جلوی در آشپزخانه به استقبالمان آمد  .از دیدن ما خیلی شگفت زده به نظر می رسید  .وقتی به او گفتیم که
چرا آمده ایم  ،بیشتر شگفت زده شد .
لحظه ای موهای سیاهش را خاراند و سپس گفت  (( :تو واقعاً می خوایی به اتاق زیر شیروونی برگردی ؟پس اون
اشباح چی ؟))
گفتم  (( :اونا دیگه اون باال نیستن  .من که اون شب بهت گفتم (( :اونا به خونۀ ما نقل مکان کردن  .من فقط می
خوام مویه کش رو بردارم )).
اسکات با موذی گری گفت (( :اسپنسر  ،اگه تو از اشباح نمی ترسی چرا سه نفرو با خودت آوردی ؟ ))
گفتم  (( :خُب . . .من می ترسیدم این کارو به تنهایی انجام بدم  . . .فکر کردم اگه چند تایی بریم امن تر باش )).
اسکات گفت (( :پدر و مادرم خونه نیستن  .اگه اتفاق بدی بیفته )) . . .
گفتم  (( :من فقط یه لحظه دستگاهو بر می دارم و از اینجا میریم  .هیچ اتفاق بدی نخواهد افتاد )).
اسکات شانه باال انداخت و گفت  (( :خیلی خُب  ،باشه  )).و پیشاپیش ما به طرف پله ها رفت .
در پایین آوردن دریچۀ زیر سقف به او کمک کردم و او عقب رفت و پشت سر اِد و جاستین سنگر گرفت ((.من که
اول نمیرم )).

گفتم (( :مشکلی نیست  .من که گفتم اشباح دیگه اون جا نیستن  .خودت خواهی دید  )).و شروع کردم به باال رفتن
از پله ها .
دوستانم پشت سر من شروع به باال آمدن کردند و اسکات آخرین نفری بود که باال آمد .
نگاهی به اطراف اتاق زیر شیروونی انداختم  .آفتاب بعد از ظهر از شیشۀ غبار گرفته به درون می تابید  .و در جایی که
نور آفتاب به پایان می رسید  ،سایه های تیره ای بر کف اتاق گسترده می شد .
مویه کش را همان جایی که گذاشته بودم دیدم _ کنار کمد  .در کمد باز بود .
جاستین با صدایی که از ترس می لرزید گفت (( :زود باشید  ،مویه کش رو بردارید و هر چه زودتر از اینجا بریم )).
من فرصت نکردم حتی جوابش را بدهم .
جیغی بلند و کرکننده و تیز  ،همچون سوت  ،در اتاق پیچید .
با بلند تر شدن صدای جیغ  ،دست هایم را روی گوش هایم گذاشتم و فشار دادم  .موجی از درد در سرم _ درست
پشت چشم هایم _ پیچید و چنان زیاد شد که احساس کردم چشم هایم دارند از کاسه بیرون می زنند .
فریاد زدم  (( :فرار کنید !)) اما صدایم در میان جیغ کر کننده گم شد .
و سپس اشباح ظاهر شدند  .پنج موجود در حال جیغ زدن  ،رقص کنان از کمد باز بیرون آمدند  .یک زن و یک مرد  .و
سپس زن دیگری که خیلی پیر بود  .و یک پسر و یک دختر  .لباس هایی قدیمی  ،کهنه و مندرس پوشیده بودند .

پوست بی رنگ آنها گویی به استخوان هایشان چسبیده بود  .قسمت هایی از پوست آنها ریخته بود و استخوان
های زرد شده از زیر آن دیده می شد .
روی جمجمه های تقریباً طاس آنها مشتی موی شبیه تار عنکبوت روییده بود .
آنها در حالی که سرهایشان را عقب گرفته بودند ،هم نوا با هم  ،جیغی کرکننده را سر داده بودند .دست در دست
یکدیگر مویه می کردند و می رقصیدند  ،رقصی به نشانۀ شادی  .رقص پیروزی .
کفش های کهنه و قدیمی آنها بر کف اتاق زیر شیروانی کوبیده می شد اما صدایی به وجود نمی آورد  .آنها به نظر
رسید که در ابتدا متوجه حضور ما نشدند .
اما نگاه پیرزن به من افتاد  .رقص دیوانه وار خود را متوقف کرد و دیگران نیز از او پیروی کردند  .هوای اتاق سنگین و
آکنده از بوی ترشیدگی شد .
اکنون چنان سکوتی برقرار شده بود که من می توانستم صدای تاالپ تاالپ قلب هایمان را بشنوم .
چرخیدم و شروع یه دویدن کردم  .وقتی به پله ها رسیدم اسکات تقریباً به پایین رسیده بود  .اد  ،جاستین و وانسا نیز
به دنبالم شروع به پایین آمدن کردند .
از پله های متحرک قدم به راهرو گذاشتیم و شروع به دویدن کردیم  .جیغ های بلند و شبح گونه دوباره شروع شد .
ما را دنبال می کردند  .صدا هر لحظه بلندتر  ،تیز تر ئ هیجان زده تر می شد  .درست پشت سر ما بود .

در همان حال که می دویدم احساس می کردم قلبم دارد از سینه بیرون می پرد  .دیوارها  ،پله ها و اتاق ها _ همه و
همه چیز _ در سرم که از شدت درد می خواست بترکد  ،مبهم و دور از دسترس می نمودند .
به دنبال اسکات وارد آشپز خانه شدم  .او دستش را دراز کرد و دستگیره در خروجی را گرفت . . .
و سپس فریادی از درد دل بر آورد .
((چسبیده !  . . .دستم به دستگیره چسبیده ! ))
با تمام قدرت دست خود را می کشید و تالش داشت دستگیره را رها کند  .و سپس با دست دیگرش شروع کرد به
کشیدن این دستش .
((کمک کن ! آخ !  . . .داره می سوزه !))
اد و جاستین بی حرکت ایستاده بودند و با چشمان از حدقه در آمده به دست اسکات نگاه می کردند .
من و وانسا به طرف اسکات رفتیم  .کف دست او محکم به دستگیرۀ برنجی چسبیده بود  .انگشت هایش قرمز
بودند و در مقابل چشمان حیرت زدۀ ما به رنگ ارغوانی در آمدند .
اسکات نالید  ((:یه کاری بکنید !  . . .مثل اینکه دستم با چسب چسبیده باشد !))
سعی کردم انگشت هایش را باال بیاورم  ،اما اسکات از درد فریاد کشید .
دست او را گرفتم و سعی کردم آن را بپیچانم و از دستگیره جدا کنم.

اسکات نالید و گفت  (( :نه  . . .فایده ای نداره  .آزاد نمی شه  .ولش کن اسپنسر )).
سعی کردم دست اورا رها کنم اما نتوانستم  .دوباره با شدت دستم را عقب کشیدم  ،اما فایده ای نداشت و دستم
دست اسکات را رها نمی کرد .
اسکات فریاد زد  (( :آخ ! چه کار داری می کنی؟ دستمو ول کن !))
و من ناله کنان گفتم  (( :دست من  . . .به دست تو چسبیده ! ))
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هر دو نفر با تمام قدرت دست هایمان را می پیچاندیم و می کشیدیم  .من دندان هایم را محکم به هم فشرده و با
تمام قدرت دستم را می کشیدم  .اما کف دستم محکم به پشت دست اسکات چسبیده بود و کف دست اسکات نیز
از دستگیرۀ جدا نمی شد .
صدای مویه ها از پشت سر نزدیک تر می شد  .موجی از هوای سر و متعفن به داخل آشپزخانه یورش آورد  .می
دانستم که اشباح مویه کش فاصلۀ زیادی با ما ندارند .
وانسا از پشت به من نزدیک شد و گفت  (( :بذار کمک کنم )).
فریاد زدم  (( :نه ! نزدیک نشو ! به ما دست نزن ! ))
وانسا از مشاهدۀ من و اسکات که دست هایمان به یکدیگر قفل شده بود از ترس دهانش باز مانده بود .
ناگهان سکوت بر آشپزخانه حاکم شد .
سرم را برگرداندم و پنج شبح را دیدم که به ما زل زده بودند .
با چشمان تهی و شیشه ای خود به ما خیره شده بودند .
آنها یک خانواذه بودند  .یک خانوادۀ اشباح _ مادر بزرگ  ،پدر  ،مادر  ،و دو فرزند .
وانسا آهسته گفت  (( :اونا  . . .اونا به دنبال ما هستن )).

بله  ،آنها اکنون به سرعت به این طرف و آن طرف می رفتند و در سکوت  .در اطراف پیشخوان آشپزخانه شناور
بودند .
چشمان تهی آنها به ما دوخته شده بود  .و چهره هایشان از خشم درهم رفته بود .
در همان حال که به طرف ما می آمدند ،دستم را پیچاندم و محکم کشیدم و سعی کردم آن را از دست اسکات جدا
کنم  .ولی نتوانستم .
دلم می خواست فریاد بکشم  ،اما ترس راه گلویم را بسته بود .
جاستین و اد پشتشان را به دیوار چشبانده و کز کرده بودند .
وانسا با چهره ای عبوس شانه هایش را جمع کرده و با مشت هایی گره کرده ایستاده بود .
پیرزن با صدایی خش دار به ما گفت  (( :گیر افتاده اید  . . .شما ها گیر افتاده اید ! ))
به آسانی روی زمین سُر می خوردند و حرکت می کردند تا ما را محاصره کنند و در همان حال که به سمت ما شناور
بودند  ،شروع به تغییر کردند .
دست های مو فرو ریخت و صورت هایشان ذوب شد و کامالً از بین رفت و آنچه باقی ماند  ،جمجمه هایی با آروارۀ
باز و بدون دندان بود .
و آ نها از لباس هایشان بیرون آمدند .
از ترس نفسم بند آمده بود  .روی اسکلت هیچ کدام از آنها پوستی وجود نداشت .

و در همان حال که به طرف ما می آمدند  ،استخوان هایشان تلق تلق به هم می خورد .
و با نزدیک شدنشان به ما ،جمجمه هایشان را عقب انداختند  .سپس جیغی بلند و رعد آسا از دهان های بدون لب و
دندان آنها خارج شد .
((ای ی ی ی ی !))
در حالی که جمجمه اش را عقب گرفته بود و مویه می کشید و با استخوان هایی که سایش آنها به یکدیگر را می
شنیدیم  ،پدر خانواده به طرف جاستین پرید .
شبح دختر به سمت وانسا شناور شد  .وانسا مشتش را در هوا تکان داد اما نمی توانست شبح دختر را از خود دورکند .
اسکات و من با تمام وجود دست و پا می زدیم و در حالی که خم شده بودیم زور می زدیم تا دست های خود را جدا
کنیم  .دست هایمان به سوزش افتاده بودند  .می دانستیم که گیر افتاده ایم و راه فراری نداریم .
مادر و پسر دست های استخوانی خود را باال آوردند و حمله ور شدند .
در آن لحظه که شبح پسر سرش را پایین آورد و آروارۀ بدون دندانش را به شانه ام نزدیک کرد  ،دهانم را باز کردم تا
جیغ بکشم .
پیچ و تاب خوران با تمام وجود  ،در تالش برای آزاد کردن دستم  ،چشمانم را بستم و منتظر درد شدم .
منتظر ماندم . . .
اما از درد خبری نشد  .چشم هایم را باز کردم  .آروارۀ پسر از بدن من گذشته بود بدون اینکه آن را حس کنم !

دست استخوانی خود را باال آورد و آن را مشت کرد و با تمام قدرت مشتش را به طرف شکم من پرتاب کرد .
اما هیچ چیزی را احساس نکردم  .دست او از بدن من گذشت و از سمت دیگر بیرون آمد .
رویم را به وانسا کردم که توانست با یک پرش از داخل اسکلت دختر شبح به آن طرف برود .
جاستین در حال مبارزه با پدر بود  .مرتب جاخالی می داد و سعی داشت به او ضربه بزند و یک بار هم سرش از سینۀ
پدر عبور کرد  .جاستین فریاد کشید  (( :من  . . .احساسش نمی کنم ! ))
وانسا داد زد  (( :اونا نمی تونن مارو لمس کنن ! اونا نمی تونن به ما آسیب برسونن ! ))
((ای ی ی ی !))
اشباح ناخشنودی و خشم خود را بیرون ریختند .
پسر انگشت استخوانی خود را به طرف وانسا گرفت و با صدایی زنگ دار گفت  (( :ما می تونیم به شما آسیب
برسونیم  .ما برای این کار خیلی وقت داریم )).
پیرزن گفت  ((:گیر افتادید  )) . . .و سپس دهانن بی دندانش را باز کرد و با صدایی شبیه سرفۀ خشک گفت (( :گیر
افتادید )).
و پدر خانواده غرید  (( :شما ! هیچ وقت دیگه این خونه رو ترک نمی کنید ! ))
و مادر نالید  (( :خونۀ ما! زندان ما  . . .حاال زندان شما خواهد بود !))
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اشباح مویه کنان و لق لق کنان محو شدند .
و ناگهان چنان سکوت سنگینی برقرار شد که تقریباً به همان ترسناکی مویه های کریه آنها بود .
نگاهم را به اطراف آشپزخانه دواندم  .اشباح ناپدید شده بودند  . . .اما تا کی ؟
در این لحظه ناگهان احساس کردم که دستم آزاد شده است و از خوشحالی فریاد زدم  (( :من آزاد هستم !))
اسکات نیز از جا بلند شد و در حالی که دست خود را گرفته بود  ،آن را تکان می داد  .دستش ارغوانی و متورم بود .
(( اون  . . .از دستگیره جدا شد ! ))
به دست خودم نگاه کردم .به آرامی آن را فشار دادم  .انگشت هایم را آنقدر تکان دادم تا درد آن رو به تسکین نهاد .
((شاید با رفتن اشباح  ،اونا مارو آزاد کردن )).
اسکات گفت (( :اصالً مهم نیست ! بیایید بریم ! و سعی کرد دستگیره را بچرخاند و ناباورانه گفت  (( :ولی در باز
نمی شه ! ))
وانسا پرسید  (( :حاال چه کار باید بکنیم ؟))
اسکات گفت  (( :می تونیم از پنجره بریم  .پنجرۀ اتاق نشیمن راحته )).
من با خوشحالی مشتم را در هوا تکان دادم و گفتم  (( :آره ! بزنید بریم ! ))

به طرف اتاق نشیمن دویدیم  .اما در اتاق پذیرایی از حرکت ایستادم .
چشمم روی میز کنار کاناپه به چیزی خورد  .فریاد زدم  (( :آره تلفن ! ))
به طرف آن تلفن دویدم  ((.ما می تونیم تلفن کنیم کمک بیاد  .از بیرون می تونن مارو نجات بدن ! ))
وانسا ملتمسانه گفت  (( :خواهش می کنم عجله کن ! ))
گفتم  (( :باشه ! ))گوشی را برداشتم و شمارۀ  122پلیس را گرفتم .
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شمارۀ اورژانس را گرفتم و گوشی را به گوشم چسباندم و منتظر ماندم .
پس از یکی دو ثانیه سکوت  ،ناگهان . . .
((ها ها ها ها))
صدای خندۀ بلند و زنگ داری که به نظر می رسید از فاصله ای بسیار دور می آید شنیده شد .
به سرعت گوشی را از خودم دور کردم  ،اما خنده کریه همچنان از بیرون می آمد .
با غرشی از خشم تلفن را روی زمین انداختم و به دوستانم گفتم (( :ما نمی تونیم با بیرون تماس بگیریم )).همچنان
صدای خندۀ زنگ دار را از گوشی روی زمین می شنیدم .
جاستین نالید  (( :بیایید زودتر از اینجا خالص شیم ! آخه چرا بیخودی داریم وقت خودمونو تلف می کنیم ؟ ))
او شروع به دویدن به طرف اتاق نشیمن کرد و ما هم به سرعت به دنبالش به راه افتادیم  .پنجرۀ اتاق نشیمن
پشت کاناپه و رو به خانۀ همسایه قرار داشت  .جاستین روی کاناپه دوال شد و خواست پنجره را باال بکشد .
من فریاد زدم  (( :نه !  . . .دست بهش نزن ! ))
جاستین دست خود را عقب کشید .
توضیح دادم  (( :ممکنه داغ یا چسبنده باشه )).

چشمان جاستین حالت خاصی داشت  .صورتش کامالً سرخ شده بود  .نفس نفس زنان کفت  (( :پس بیایید شیشه رو
بشکنیم و بیرون بپریم )).
به طرف شومینه در آن طرف اتاق دوید و خاک انداز آهنی دود زده را برداشت  .آن را باالی سر گرفت و دیوانه وار به
طرف پنجره دوید .
در نیمۀ راه  ،ناگهان برجا میخکوب شد  .چشمانش گرد شدند و دهانش با فریادی از حیرت باز ماند .
خاک انداز از دستش روی زمین افتاد .
با نگرانی پرسیدم  (( :جاستین  . . .چی شد ؟))
جواب نداد .
چندبار دست هایش را تکان داد و سپس سعی کرد پاهایش را حرکت دهد  .در حالی که می غرید  ،شانه هایش را
پایین آورد _ چنانکه گویی می خواهد با فشار شانه چیزی را از سر راه کنار بزند .
آیا او در مقابل یک دیوار نامرئی قرار داشت ؟ نیرویی از جانب اشباح او را متوقف کرده بود ؟
به جلو پریدم تا به او کمک کنم .
اما دیر شده بود .
نیرویی که جاستین را متوقف کرده بود او را چرخاند و با سر به دیوار مقابل کوبید .

بنگ !
هرگز صدای برخورد سر جاستین با دیوار ِ پوشش چوبیِ اتاق را فراموش نمی کنم .
نفسم را در سینه حبس کرده و منتظر او بودم تا به زمین بیفتد .
اما او به زمین نیفتاد .
سرش همچنان به داخل دیوار می رفت .
سرش در میان چوب ناپدید شد و سپس شانه هایش . . .
درست مثل اینکه او را از یک دهانۀ لولۀ توپ شلیک کرده باشند  .و یا مثل اینکه دیوار در حال بلعیدن او بود .
بدنش تا کمر در دیوار فرو رفته بود  .پاهایش در هوا آویزان بود  .با پاها مرتب لگد می پراند و نومیدانه تالش می
کرد ولی همچنان به داخل دیوار فرو می رفت .
اد فریاد کشید  (( :جلوشو بگیر ! نجاتش بده ! نذار بره ! ))
و سپس همراه با فریادی از خشم و ترس  ،اد به جلو پرید و مچ پاهای جاستین را گرفت .
در حالی که می غرید با تمام قدرتش شروع به کشیدن کرد .
((من  . . .من نمی تونم  . . .جلوشو بگیرم )).
کفش های جاستین به دیوار رسیده بودند .

با مشاهدۀ دست های اد که به تدریج توسط دیوار بلعیده می شدند نا له ای کردم .
اد مرتب جیغ می کشید  .دست هایش چنانکه گویی توسط نیرویی قدرتمند کشیده می شوند در داخل چوب فرو می
رفتند .
و سپس فریادهای اد نیز متوقف شد  .سرش با دیوار برخورد کرد صدایی خفه از این برخورد شنیده شد _ چنانکه گویی
دیوار قالبی پنیر است  .و سپس سر اد نیز در دیوار گم شد .
و پس از آن  ،شانه هایش .
و سپس تمام بدنش .
آخرین چیزی که دیده شد  ،کفش هایش بود که آنها نیز ناپدید شدند .
دوستانمان رفته بودند .
اسکات  ،وانسا و من به دیوار خیره شده بودیم ک اکنون صاف و بی شکاف بود .بدون هیچ عالمتی  .بدون حتی یک
خراش  .در محلی که دو انسان بلعیده شده بودند  ،حتی سوراخ کوچکی هم دیده نمی شد.
وانسا وحشت زده پرسید  (( :اونا کـ  -کجا رفتن ؟ ))
اسکات روی موکت زانو زد و در حالی که سراپا می لرزید گفت  (( :یعنی اونا مردن ؟ یعنی اونا حاال دیگه شبح شدن ؟
یعنی این همون برنامه ایه که خونوادۀ اشباح برای ما دارن ؟ ))

قلبم به شدت در سینه می تپید  .قادر نبودم نگاهم را از دیوار اتاق نشیمن بردارم  .نمی دانستم آنها کجا رفتند ! آیا
برای همیشه رفته بودند ؟ بدون هیچ نشانی ؟ بدون اینکه اثری از خود باقی گذاشته باشند ؟
نگاهم به خاک انداز روی زمین افتاد و می خواستم آن را بردارم و باقدرت به این طرف و آن طرف بکوبم .
می خواستم دیوار را بشکافم و دوستانم را پیدا کنم  .سپس میل به کوبیدن آنها به اطراف و بر پیکر اشباحی که
داشتند این کار را با ما می کردند در من تقویت شد .
اما ترس بر خشم غلبه کرد .
حاال ما دیگر فقط سه تن بودیم .
باید خیلی احتیاط می کردیم .
وانسا زیر لب گفت  ((:حاال باید چه کار کنیم ؟ فکری به نظرت میرسه ؟))
قبل از اینکه من یا اسکات بتوانیم جواب بدهیم  ،صدایی را شنیدیم  .صدای بوق یک اتومبیل از جلوی خانه .
سه نفری به سمت پنجرۀ اتاق پذیرایی دویدیم و اتومبیلی را دیدیم که به طرف گاراژ می رفت  .اسکات فریاد زد :
(( پدر و مادرم ! ))
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کوبیده شدن برف ها زیر الستیک های اتومبیل آبی رنگ آنها را تماشا می کردیم که داشت به سمت گاراژ در پشت
خانه می رفت  .پدر اسکات دوباره بوق را به صدا در آورد تا به اسکات بفهماند که برگشته اند .
اسکات با چشمانی که از ترس گشاد شده بود گفت  (( :ما باید به اونا هشدار بدیم که از اینجا دور بمونن )).
شروع به دویدن به طرف عقب کردیم  ،ولی ناگهان شانه های اسکات را گرفتم و او را متوقف کردم و گفتم  (( :نه
اسکات  . . .صبر کن  .این می تونه شانس نجات ما باشه  . . .شاید آخرین شانس )).
اسکات با حیرت گفت (( :یعنی میگی )). . .
وانسا هیجان زده گفت  (( :شاید اونا بتونن درو از بیرون باز کنن  .ما نمی تونیم بریم بیرون  ،ولی شاید اونا بتونن
مارو بیرون بیارن )).
صدای بسته شدن در اتومبیل را شنیدم  .و سپس صدای بسته شدن در دیگر را  .پدر و مادر اسکات از ماشین پیاده ده
بودند و به طرف در پشتی آشپزخانه می آمدند .
به آشپزخانه دویدیم  .از پنجره آنها را می دیدیم  .کنار پرچین  ،لحظه ای توقف کردند و قسمتی از آن را که به کمی
اصالح و تعمیر نیاز داشت وارسی کردند .
صدا زدم  (( :عجله کنید ! خواهش می کنم  . . .عجله کنید ! ))
سپس فریادی را شنیدم  .سرم را برگرداندم و اسکات را دیدم که شروع به چرخیدن کرد .

دست هایش در هوا تکان می خوردند و او فریاد می زد  (( :کمک ! ))
موی سیاهش در اثر چرخش بدنش در هوا به اهتزاز در آمده بود  .هر لحظه بر سرعت چرخش او افزوده می شد ؛
همچون فرفره ای که شتاب گرفته باشد .
(( کمک !)) فریادش اکنون در میان موج نیرومند هوایی که در اثر چرخش اطراف او ایجاد شده بود خفه شنیده می
شد .او تحت تأثیر نیرویی نامرئی بدون اراده می چرخید .
(( کمک )) . . .
سپس پایش از زمین بلند شد .
در همان حال که با وحشت تماشا می کردیم  ،وانسا بازوی مرا دو دستی چسبیده بود .
اسکات در مقابل چشمان وحشت زدۀ ما هر لحظه سریع تر می چرخید  . . .چنان سریع که به توده ای از رنگ ِ درهم
آمیخته تبدیل شده بود .
همچنان که می چرخید  ،باال رفت تا به سقف آشپز خانه رسید  .سقف آشپزخانه در این لحظه همچون مایع شروع به
حرکت کرد  .مایعی کرم رنگ و غلیظ .
با برخورد سر اسکات با سقف  ،صدایی همچون صدای فرو افتادن سنگی به داخل آب شنیده شد و سر اسکات از نظر
ناپدید شد .
لحظه ای بعد  ،تنۀ اسکات نیز در میان سقف مذاب گم شد .

دست هایش دیوانه وار رو به پایین تکان می خوردند و با پاهایش مرتب به هوا می کوبید . . .
و سپس شانه هایش نیز در سقف نرم فرو رفتند  . . .و ثانیه هایی بعد  ،کامالً از نظر ناپدید شد .
سقف دوباره به همان صورت اول  ،یعنی سخت و صاف شد بدون کوچک ترین نشانی از اسکات .
وانسا و من به هم نگاه کردیم  .او همچنان بازوی مرا چسبیده بود  .هر دو می لرزیدیم .
وانسا زیر لب گفت  (( :حاال فقط ما دوتا موندیم ! ))
به طرف در آشپزخانه حرکت کردیم  .مواظب بودیم که یک قدم با آن فاصله داشته باشیم و هردو شروع کردیم به
فریاد زدن .
((کمک ! ))
((لطفاً عجله کنید ! ))
((ما رو از اینجا بیرون بیارید ! ))
پدر و مادر اسکات رویشان را از پرچین به طرف خانه برگرداندند  .آثار حیرت در چهره هایشان دیده می شد  ،به اطراف
نگاه کردند  ،گویی سعی داشتند بفهمند صداها از کجا می آید .
باال خره مادر اسکات  ،من و وانسا از شیشه در آشپزخانه دیدند  .از تعجب دهانش بازماند  .دست شوهرش را گرفت و
به وانسا و من اشاره کرد .

وانسا فریاد زد  (( :عجله کنید  . . .خواهش می کنم ! درو باز کنید ! ))
آنها روی برف ها شروع به دویدن کردند  .بخار سفید نفس آنها را می دیدم  .هنوز چهار یا پنج قدم برنداشته بودند
که شروع به پایین رفتن کردند .
دست هایشان به هوا پرتاب شد  .و دفترچۀ مادر اسکات به هوا پرتاب شد و روی برف افتاد .
آنها به سرعت فرو می رفتند  .برف در اطرافشان باال می آمد  .و چنین به نظر می رسید که قدم به داخل یک گودال
عمیق گذاشته بودند  .صدای فرو کشیده شدن آنها به داخل را از درون خانه می شنیدم .
اطرافشان را امواج بلند و برف های سفید و درخشان پوشانده بود و سپس همزمان با فرو افتادن امواج بر روی زمین ،
پدر و مادر اسکات نیز همراه آن به زمین خوردند .
هر دوتای آنها از ترس و حیرت فریاد می کشیدند .
در همان حال که روی زمین سر می خوردند  ،از اعماق سینه جیغ می کشیدند و دست هایشان را روی برف ها می
کوبیدند .
صدای جیغ های آنها را حتی پس از آنکه سرهایشان در زیر برف ناپدید شد می شنیدم .
و سپس سکوت مطلق .
برف همچون گذشته صاف و سطح آن دست نخورده بود  .نسیم مالیمی برف ها را روی زمین جا به جا کرد .
سکوت .

وانسا و من در حالی که سراپا می لرزیدیم رو به هم کردیم  .حاال دیگر تنهای تنها بودیم .
تنهای تنها در خانه ای پر از اشباح خشمگین ! اشباحی که می خواستند انتقام خود را بگیرند !
به طرف داخل آشپزخانه چرخیدم  .دیگر دلم نمی خواست سطح صاف برف را ببینم ؛ برفی که لحظاتی پیش پدر و
مادر اسکات را بلعیده بود  .آنها آخرین امید ما بودند .
وانسا با صدایی لرزان پرسید  (( :حاال چه کار کنیم ؟ منتظر بمونیم تا مارو هم اسیر کنن ؟ ))
سؤال او رگه ای از سرما را از پشت گردن و در طول ستون فقراتم جاری کرد .
صدای قژقژ تخته های کف در جلوی خانه را می شنیدم  .نجواهایی را شنیدم  .خنده های موذیانه و صدای نرم پاهای
اشباح را .
آیا آنها حاال به دنبال ما خواهند آمد ؟
آیا ما هم مثل بقیه ناپدید خواهیم شد ؟
سعی کردم مجسم کنم که با سر به داخل دیوار رفتن چه احساسی دارد و یا با سر به داخل سقف کشیده شدن چه قدر
می توانست درد ناک باشد ؟
چشمانم را بستم  .ترس باعث شده بود افکار جنون آسایی در ذهنم نقش ببندد  .کجا می توانستیم پنهان شویم ؟
اصالً از اشباح چگونه می توان پنهان شد ؟
حتی اگر پنهان هم شویم  ،تا چه مدت می توانستیم در این خانۀ اشباح زده بمانیم ؟

((مویه کش !)) این کلمات ناگهان بدون اراده بر زبانم جاری شدند .
چشمانم را باز کردم و نگاهم را به وانسا دوختم و تکرار کردم  (( :بله مویه کش )).
وانسا آهسته گفت  (( :مویه کش چی؟))
((شاید بتونیم حوادث رو برگردونیم  .شاید بتونیم این اشباح رو به داخل کمد برگردونیم )).
وانسا به حالت تأسف سرش را تکان داد و گفت (( :فایده ای نداره  ،اسپنسر  .مویه کش نبود که اونا رو فراخوند .
مویه کش به فرار اونا کمک نکرد  .ما بودیم که درِ کمدو باز کردیم  . . .یادت هست ؟ اونا به این وسیله آزاد شدن
! مویه کش فقط به ما کمک کرد صدای اونا رو بشنویم )).
در حالی که افکار متعدد در مغزم دور می زد به او خیره شدم  .او درست می گفت  .اما ناگهان فکر دیگری به مغزم
خطور کرد .گفتم  (( :یان !  . . .اگه بتونیم با استفاده از مویه کش با یان تماس بگیریم چی ؟ یعنی ممکنه به ما
کمک کنه از اینجا بیرون بیاییم ؟ ))
دست وانسا را گرفتم و به طرف پله ها کشیدم  ((.زود باش عجله کن  . . .اشباح وقت زیادی در اختیار ما نمیذارن .
شاید  . . .شاید بتونیم با اون تماس بگیریم )).
وانسا گفت  (( :ارزش امتحانو داره  )) . . .و سپس با صدایی لرزان افزود  ((:البته شاید )) .
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از پله ها باال و به داخل اتاق زیر شیروانی رفتیم  .خورشید دیگر در پشت درختان فرو رفته بود  ،واتاق زیر شیروانی در
تاریکی .
انتظار داشتم آنها _ خانوادۀ اشباح _ را در آنجا منتظرمان ببینم که در آن نیمه تاریک عصرگاهی به طرف ما
شناور باشند  . . .با مویه های بلند و چهره های استخوانی درخشان از خشم .
اما اتاق زیر شیروانی خالی و ساکت بود .
تقریباً به هم چسبیده بودیم  .وانسا و من عرض اتاق را طی کرده و به سمت مویه کش رفتیم که روی جعبۀ
مقوایی و در همانجا که ابتدا آن را گذاشته بودیم قرار داشت  .جلوی آن زانو زدیم .
دکمۀ برق را زدم و چراغ زرد روشن شد  .چند ثانیۀ صبر کردم تا گرم شود .
آیا این نقشه درست از آب در می آید ؟ نقشۀ دور از ذهنی بود اما اکنون که تمام دوستانمان ناپدید شده و من و
وانسا باقی مانده بودیم و احتماالً قربانبان بعدی بودیم  ،چارۀ دیگری نمی دیدم .
صورتم را به بلندگو نزدیک کردم و دکمۀ قرمز را فشار دادم .
با صدایی لرزان و ضعیف گفتم  (( :سالم ؟ ))  . . .دوباره سعی کردم  (( .سالم ؟یان ؟ من هستم  ،اسپنسر  .تو صدامو
می شنوی ؟ می تونی جواب بدی ؟ ))
سکوت .

دست یخ زدۀ وانسا را روی شانه ام حس کردم  .زیر لب گفت  (( :این دیوونگیه  )).دوباره رویم را به طرف مویه
کش کردم و گفتم  (( :سالم ؟ یان ؟  . . .خواهش می کنم  ،یان ؟  . . .تو اونجایی ؟))
وانسا و من چهار چشمی به چراغ زرد خیره شده و منتظر جواب بودیم  .منتظر . . .
دیگر برایم مسلم شده بود که این نقشه عملی نخواهد بود و من فقط دارم وقت خودمو تلف می کنم .
ما محکوم به ماندن در این خانه بودیم .
این آخرین فکری بود که در ذهنم نقش بست  . . .آخرین فکر  . . .قبل از انفجار مویه کش .
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مویه کش یک مرتبه بدون هیچ نشانۀ خاصی منفجر شد .
صدای انفجار را حتی بعد از آنکه از پشت به دیوار رو به رو خوردم نشنیدم .به حالت نشسته در کنج دیوار فرود آمدم .
از آنجا که برخورد با دیوار تمام هوای درون ریه هایم را تخلیه کرده بود  ،فقط نالۀ خفیفی از گلویم خارج شد .
برق شعله ای که از دستگاه بیرون جست چنان درخشان بود که حتی آن را از پشت پلک های بسته نیز می دیدم .
وسپس درد در سراسر تنم دوید و سراپایم را در برگرفت و تازه در آن وقت بود که صدای انفجار را شنیدم  .صدایی
که تا استخوان هایم را لرزاند و دندان هایم را به ارتعاش واداشت .
اتاق زیر شیروانی مثل گهواره می جنبید  .ستون بلند دیگری از شعله ها را دیدم و سپس همه جا سیاه شد .

چشمان خود را باز کردم و پیش رویم دیواری از شعله های زرد و نارنجی زبانه می کشید .
نفس عمیقی کشیدم و سرفه ام گرفت  .دود سیاه غلیظی اتاق را پر کرده بود  .کمر و شانه هایم درد می کرد  .اما
احساس می کردم دارم نیرویم را باز می یابم  .من و من کنان گفتم (( :من هنوز  . . .زنده ام )).
کنار دیوار چمباتمه نشسته بودم .سعی کردم از جا بلند شوم  ،و به هر زحمتی بود روی پا بلند شدم  .ولی زانوهایم
می لرزیدند .
شعله های رقصان تا سقف اتاق زبانه می کشیدند .

صدا زدم  (( :وانسا ؟  )) . . .صدایم از شدت دود  ،گرفته و زنگ دار بود  ((.وانسا  . . .تو حالت خوبه ؟ ))
او از میان دود افتان و خیزان به طرفم آمد  .دوده و خاکستر موهایش را پوشانده بود  .بلوزش پاره شده بود و
بریدگی عمیقی را روی شانۀ راستش می دیدم .
در حالی که گلویش را گرفته بود  ،بریده بریده گفت  (( :بیرون  . . .باید بریم بیرون )).
شعله ها  ،شعله های رقصان  ،اطرافمان را گرفته بود  .در پشت شعله ها به نظر می رسید که دیوارها در حال ذوب
شدن هستند _ مثل موم یک شمع روشن !
احساس سرگیجه می کردم  .به اطراف نگاه کردم و دنبال راه پله گشتم .
و در همان حال که نگاهم به اطراف می چرخید  ،صورت ها را دیدم  .صورت های خانوادۀ شبح در دیوارِ در حالِ ذوب
شدن  .برادر و خواهر  ،پدر و مادرشان  ،و مادر بزرگشان  .آنها را از میان شعله های آتش به وضوح می دیدم .
در حال خنده و مویه بودند  .صدای کریه آنها را از ورای شعله های آتش شنیده می شد.
و سپس اشباح مویه کش از دیوار جدا شدند و به طرف من و وانسا یورش آوردند .
بدون یک کلمه حرف  ،هردو چرخیدیم و در حالی که در دود غلیظ به سختی نفس می کشیدیم  ،شروع به دویدن
کردیم .
وانسا زود تر به پله ها رسید و من به دنبال او  .با تمام توان پله ها را پشت سر گذاشتیم .

ما می دویدیم و مویه ها و خنده ها به دنبالمان می آمد  .به پاگرد پله های طبقۀ دوم رسیده بودیم و پله ها را تا
طبقۀ هم کف چند در میان طی کردیم .
خانوادۀ اشباح در حالی که همچون گرگ مویه می کشیدند به دنبالمان می آمدند .
وانسا و من خود را به اتاق پذیرایی رساندیم و در آنجا انفجار دیگری به استقبالمان آمد  .دیوار ها لرزیدند  .پرده ها به
پرواز در آمدند و پنجرۀ جلو خرد شد و خرده شیشه ها در جهات مختلف همچون باران فرو باریدند .
خانوادۀ اشباح را می دیدم که در پشت سرمان از پله ها به طرف پایین شناور بودند  .سراپا پوشیده از شعله بودند .
شعله های قرمز و نارنجی از آنها زبانه می کشید .
هر پنج شبح در حالی که عرض اتاق را طی می کردند به ما خیره شده بودند  .با چشمان تهی خود به ما زل زده بودند .
در جایی که قاعدتاً باید جای چشم ها قرار می گرفت حفره های تیره ای وجو داشت  .وقتی نزدیک تر شدند  .رقص
شعله ها در کاسه ی خالی چشم هایشان را می دیدم .
رو به وانسا به پنجره اشاره کردم و گفتم  (( :پنجره !  . . .حاال می تونیم بزنیم بیرون )).
از پنجرۀ شکسته به بیرون شیرجه رفتیم و روی تودۀ برف ها فرود آمدیم.
سرمای هوا برای لحظه ای مرا لرزاند  ،ولی از جا جستم  .وانسا قبل از من سرپا شده بود  .دستم را گرفت و به سمت
خیابان کشید .

روی برف هایی که در اثر سردی هوا با الیۀ یخ پوشانده شده بود می دویدیم  .مرتب سُر می خوردیم  .نفس های
تندمان انبوهی از بخار جلوی صورت هایمان درست می کرد .
آیا اشباح همچنان به دنبال ما بودند ؟
آری .
نگاهی به عقب انداختم و دیدم که از پنجره بیرون آمدند _ به صورت انفجاری از شعله های مویه کش  .روی زمین
غلت می خوردند و همچون جانوران وحشی چهار دست و پا ما را تعقیب می کردند  .به این ترتیب پس از اندکی ،
شعله ها فرو مردند و بدن هایشان به رنگ آبی در آمد .
به پنج موجود آبی رنگ درخشان که مویه کشان و ناله کنان بر روی برف پیش می آمدند نگاه کردم .
سرم را برگرداندم و بر سرعتم افزودم تا به وانسا پیوستم  .او تقریباً به وسط خیابان رسیده بود و هر لحظه بر
سرعتش افزوده می شد  .موی قرمزش در پشت سرش در اهتزاز بود .
به دریاچه رسیدیم و همچنان به دویدن ادامه دادیم  .گویی نیرویی نامرئی ما را به اینجا می کشاند  .وقتی برای فکر
کردن نبود  .با سرعت روی سطح یخی دریاچه جلو می رفتیم .
و سپس  . . .دیگر برای فکر کردن خیلی دیر شده بود .
اشباح در ساحل دریاچه متوقف نشدند  .آنها نیز روی یخ خزیدند و روی دوپا در حرکتی نرم و آسان  ،و در حالی که
چشمانشان به ما دوخته شده بود  ،به طرف ما آمدند .

وانسا در حالی که دست هایش را به گونه هایش می فشرد  ،گریه کنان گفت  (( :کـ  -کجا می تونیم بریم ؟ ما
اشتباه بزرگی کردیم )).
بازهم به دویدن ادامه دادیم .پاشنه کفش هایم برف روی سطح سخت یخ را به هوا می پراند  .در حالی که سعی
داشتم نفس خود را باز یابم گفتم  (( :اگه تند بریم شاید بتونیم ازگیرشون فرار کنیم  . . .اگه بتونیم ازشون بگذریم
 . . .یعنی برگردیم به طرف ساحل  )) . . .و سپس ساکت شدم .
می دانستم که فایده ای ندارد  .حرکت به سمت دریاچه کار اشتباهی بود .
اشباح اکنون همچون توده ای یخ زده و آبی رنگ به نظر می رسیدند  .دورمان را گرفتند  .صدای خندۀ آنها بر فراز یخ
پیچید و در میان درختان ساحل انعکاس یافت .
آنها می دانستند که ما را گیر انداخته اند .
مویه کشان  ،و در حالی که مشت هایشان را در هوا تکان می دادند  ،دایرۀ دور ما را تنگ تر کردند  .و سپس به
سرعت  . . .با سرعتی که هر لحظه افزون تر شد  . . .شروع کردند به چرخیدن به دور ما .
مجموعۀ آنها همچون گردبادی سرد و آبی رنگ به دور ما می چرخید .
صدای شکاف برداشتن یخ را شنیدم .
اشباح حرکت خود به دور ما را تند تر کردند و همزمان  ،به دور خود نیز می چرخیدند .
وحشت زده گفتم (( :اونا می خوان  . . .با ایجاد اصطکاک بخارو ذوب کنن !))

و صدای شکافته شدنی طوالنی تر .
سطح یخ دوام نیاورد و شکافت  .جدا شدن قطعات یخ در زیر پا در اطراف خود را می دیدیم .
فریاد کشیدم  (( :ما داریم غرق می شیم )).
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سعی کردم از جا حرکت کنم  .اما احساس می کردم یخ زیر پایم در حال فرو رفتن است .
اشباح در حالی که هر لحظه برسرعت چرخش خود می افزودند همچنان به دور ما چرخ می زدند .
صدای شکسته شدن یخ دوباره به گوش رسید  .این بار صدا بلند تر و عمیق تر بود  .بلند شدن یخ را احساس کردم و
می دانستم که تا لحظاتی دیگر  ،قطعۀ یخ به درون آب سرد سقوط خواهد کرد .
نفس عمیقی کشیدم و خود را آمادۀ غرق شدن کردم .
شکافت دوبارۀ یخ .
قطعه ای یخ به هوا بلند شد و بیرون ریختن آب تیرۀ زیر آن را دیدم .
و سپس . . .
در میان ناباوری  ،پسری را دیدم که از میان آب سرد بیرون آمد  .پوشیده در نوری آبی بر فراز یخ به طرف ما آمد .
دست هایش را جلوی سینه صلیب کرده بود  .کامالً مصمم و با قدی افراشته پیش آمد .
بالفاصله او را شناختم .
فریاد زدم  (( :یان !  . . .یان ! پس خودت بودی ! این خودت بودی که اون شب دیدم روی یخ اسکیت می کردی !))

ناگهان احساس کردم خوشحال ترین فرد روی زمین هستم  .خوشحال از دیدن او  . . .تا اینکه حالت سرد و عصبانی
چهره او را دیدم  .از ورای درخشش آبی ،چشمانش را می دیدم که از خشم تنگ شده بود و دهانش که آ ماده برای
غرشی از عصبانیت بود .
دستش را باال آورد و با همان حالت عصبانی به طرف من آمد  ،چنانکه گویی آمادۀ خفه کردن من است .
فریاد زدم  (( :نه  . . .یان ! خواهش می کنم  . . .نکن ! ))
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خانوادۀ اشباح چرخش به دور خود را متوقف کردند و در یک خط مستقیم با چشمان تهی خود به یان خیره شدند .
دست های یان مشت شده بودند  .او یک گام دیگر بر فراز یخ برداشت و من دیدم که اسکیت پوشیده است .
همان اسکیت های برادرم را  .همان هایی که یان در هنگام غرق شدن به پا داشت .
در حالی که به صورت های آبی و خیس او خیره شده بودم  ،با التماس گفتم (( :یان !  .. .خواهش می کنم ! من سعی
خودمو کردم که تو رو نجات بدم  .من واقعاً تالشمو کردم !))
او یک قدم تهدید آمیز دیگر برداشت .
باالخره به حرف آمد  ((.اسپنسر  ،میدونم که تو سعی کردی )) . . .صدایش خفه و شبیه زمزمۀ مبهم بود _ چنانکه
گویی از دور دست شنیده می شد . . . (( .تو زندگی خودتو برای نجات من به خطر انداختی  .و نزدیک بود که خودت
هم غرق بشی )).
سپس یک گام دیگر به جلو برداشت  .گفت (( :به همین دلیله که من ای ن حوالی موندم  .من در تمام مدت اینجا
بودم  .می خواستم از تو برای تالش برای نجاتم تشکر کنم  .اما خیلی ضعیف بودم  . . .ضعیف تر از اونکه بتونم
باهات تماس بگیرم )).
ناباورانه گفتم  (( :یعنی  . . .یعنی اینکه تو در تمام طول سال اینجا بودی ؟ ))

سرش را تکان داد وگفت  ((:بله  ،ولی خیلی ضعیف بودم  .ضعیف تر از اونکه بتونم کاری بکنم  .ولی باال خره اینقدر
قدرت پیدا کردم که با تو تماس بگیرم  .سعی کردم حضور خودم رو بهت اطالع بدم )).
گفتم  (( :من که از حرفت سر در نمیارم )).
((اون شب روی یخ دریاچۀ  ،یه دستکش روی یخ پیدا کردم و دستم کردم و می خواستم تو رو بگیرم ولی خیلی
ضعیف بودم )) . . .
حیرت زده گفتم  (( :پس تو بودی ! ))
یان ادامه داد  (( :و رنگ قرمز  . . .سعی کردم اسممو روی دیوار بنویسم ولی خیلی خسته شدم و بعد از نوشتن حرف
((ی)) نتونستم ادامه بدم  .و بعدش  .سر شام سعی کردم صدات بزنم  .ولی فقط تونستم صدای ضعیفی در بیارم و
تو نتونستی بشنوی )).
دوبار ه گفتم  (( :پس تو بودی ! پس در تمام این مدت تو بودی و من فکر می کردم که )) . . .
یان گفت  (( :دیشب سعی کردم لباس تو رو بپوشم  .فکر کردم شاید اونجوری بتونی بهتر منو ببینی  .ولی متأسفانه
فقط موجب وحشتت شدم )).
گفتم  (( :یان  ،واقعاً متأسفم )) . . .
اما او چشمانش بر روی پنج شبح دوخته شده بود  ،حرفم را قطع کرد و گفت  (( :حاال اومدم بهت کمک کنم  )).و
سپس از جلوی من عبور کرد و به اسکیت کردن پرداخت .

پنج شبح سعی کردند عقب نشینی کنند  .سرهایشان را به عقب گرفتند و غریدند  .گوش هایم را باهر دو دست
گرفته بودم  .غرش آنها شبیه صدای صدها شیر خشمگین بود  .صدا حتی درخت ها را نیز به لرزه انداخت .
یان به جلو خم شده بود و به سرعت اسکیت می کرد  .چنان سریع می رفت که فقط به صورت نوری آبی رنگ دیده
می شد  .تیغه های اسکیت های او شکاف عمیقی در یخ به وجود می آوردند .
در یک دایرۀ  ،دور اشباح غران اسکیت می کرد و هر لحظه بر سرعتش می افزود  .در مقابل چشمان حیرت زدۀ من و
وانسا  ،یان دایرۀ بزرگی از یخ را برید  .یخ با صدای مهیبی شکست و دایرۀ یخ به طرف پایین سقوط کرد  . . .پایین . .
 .تا جایی که زیر آب قرار گرفت .
خانوادۀ اشباح در همان حال که می غرید و دست هایشان را در هول تکان می دادند به داخل آب ریختند .
همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد  .ستونی تیره رنگ از آب به هوا بلند شد و دوباره به درون دریاچه ریخت .
اشباح ناپدید شده بودند و غرش ها و مویه ها متوقف شده بود .
درخشش نور آبی رنگ را در زیر آب می دیدم  .و سپس از میان سوراخی که یان در یخ به وجود آورده بود  ،بخار شروع
به باال آمدن کرد .
بخار سفید همچون فواره بیرون زد  .هر لحظه بر غلظت آن افزوده می شد  .بخار پخش شد و تمام سطح دریاچه ،
من و وانسا را  ،در برگرفت .
بخاری گرم بر روی آن یخ سرد . . .

پس از آن که بخار باالخره از بین رفت  ،چند بار پلک زدم و چشم هایم را مالیدم  .وقتی دوباره به پایین نگاه کردم ،
دیدم که یخ همچنان یکپارچه تمام سطح دریاچه را پوشانده است .
از اشباح خبری نبود .
صدا زدم  (( :یان ؟  . . .یان  ،تو هنوز اینجایی ؟ ))
نه . . .یان نیز رفته بود .
درختان کاج با قامت های بلندشان ساکت در ساحل خودنمایی می کردند  .دو پرندۀ بزرگ برفراز درختان می چرخیدند .
و پودر برف همرا با باد بر روی یخ در پرواز بود .
همه چیز دوباره به همان صورت عادی در آمده بود .
وانسا و من به طرف ساحل دویدیم  .چند دقیقه بعد به خیابان اصلی رسیدیم و همچنان به دویدن ادامه دادیم .
مرتب در مغزم کلمۀ (( عادی)) را تکرار می کردم  .آنقدر آن را تکان کردم که برایم به صورت دعا در آمد  .خدایا همه
چیز را به صورت عادی برگردان .
و چنین نیز بود .
خانۀ اسکات همچون همیشه در کنار خانۀ ما قرار داشت  ،بدون هیچ نشانی از پنجرۀ شکسته و یا آتش سوزی .
در همان حال که وانسا و من به طرف درِ خانه می دویدیم  ،اسکات  ،اد و جاستین دوان دوان خارج شدند و اسکات
پرسید  (( :شما دوتا کجا بودید ؟ چه بالیی سرتون آمده ؟ ))

اسکات اصالً به یاد نمی آورد که چه اتفاقی افتاده _ هیچ یک از آنها به یاد نمی آوردند .
من به طرف اتاق زیر شیروانی شتافتم  .تاریک و ساکت بود  ،بدون نشانی از آتش سوزی و بدون اثری از اشباح .
مویه کش روی جعبۀ مقوایی در همان جایی که گذاشته بودیم قرار داشت  .آن را برداشتم و وارسی کردم  .نشانی از
انفجار در آن دیده نمی شد .
همه مشتاق بودند به خانه هایشان برگردند  .بنابراین با هم خداحافظی کردیم  .من و وانسا نگاهی با هم رد و بدل
کردیم  .ما تنها کسانی بودیم که خاطره ای از آن حوادث وحشتناک داشتیم و می دانستیم که خیلی شانس آوردیم
که زنده ماندیم .
دستگاه را به خانه آوردیم و به اتاق خوابم بردم  .با خود عهد کردم که دیگر هرگز با دنیای اشباح کاری نداشته باشم .
من یان را دیده بودم و یان مرا بخشیده بود  .و او زندگی مرا نجات داد و آرزو می کردم که از این پس در آرامش به
سر برد .
سیم دستگاه را محکم به دور آن پیچیدم  .اسن جعبۀ کوچک بیش از حد خطر ناک بود  .واقعاًًٌ خطرناک  .قصد
داشتم آن را در زیر زمین و جایی که هیچ کس نتواند پیدایش کند پنهان کنم .
اما قبل از اینکه از اتاقم بیرون بروم  ،نیک سر زده وارد شد  .گفت  (( :هی آشغال  ،این صورت خودته یا اینکه با
کامیون تصادف کرده ؟))
با دهان کجی گفتم  (( :ها ها !  . . .واقعاً خنده دار بود )).

نیک دستش را دراز کرد و گفت  (( :اون دستگاهو بده )).
در حالی که دستم را پس می کشیدم گفتم  ( :محاله )).
نیک گفت  (( :محاله ؟ زود باش اونو بده به من  .اون شوخی که با شما کردم یادته ؟ اون دفعه ای که تو از ترس
مثل یه نی نی کوچولو جیغ کشیدی ؟ می خوام همون بال رو سر چند تا از دوستام بیارم )).
لحظه ای تردید کردم  .دهانم را باز کردم تا برای برادرم توضیح دهم که این دستگاه تا چه حد می تواند خطر ناک
باشد .
اما او با لحنی آمرانه گفتم (( :جوجه  ،اونو بده وگرنه اینقدر می زنمت که صورتت شبیه ساالد الویه بشه )).
در اینجا بود که نتوانستم جلوی خودم را بگیرم و خنده ای جانانه بر صورتم نقش بست که نتوانستم جلویش رابگیرم.
در حالی که مویه کش را به نیک می دادم  ،گفتم  (( :خیلی خُب بگیرش  ،و باهاش خوش بگذرون  .تا می تونی خوش
بگذرون .

پایان
تیر 39
منتظر کارهای بعدی ما باشید . . .

Tars15.blogfa.com

