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 خالصه :

، اکترسن و عجيب ایخانهيتيم در ابدی زندگی به محكوم او. است رزالين نام به يتيم دختری زندگی روايتگر داستان اين

 .است نامهربان سرپرستی همراه به

 راه، خيابان سرمای و سوز از فارغ پيرمردی كه شبی؛ شودمی شروع كريسمس تاريک و سرد شب يک از داستان

 .برساند او به را رزالين كريسمس یهديه تا گيردمی پيش در را خانهيتيم

 شوم یهديه آن شايد و دهدمی مرگ بوی جعبه آن، كندمی دگرگون را رزالين زيبای و كوچک دنيای كه چوبی یجعبه

 !باشد بوده مرگ خاطرات یدفترچه از نانوشته برگی
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 :مقدمه

 !ای دلنشينعروسكی با پيراهن قرمز، گيسوانی طاليی و چهره

 .خواندچه غمگين با سكوتش ترانه تاريكی را می

 .خواهد پرده از دل حقيقت شب كنار بزندچه سوزناک با نگاه ثابتش می

 !گذرندو چه دردناک است كه همه از كنارش به سادگی می

*** 

 :فصل اول

ای را به وجود آورده بودند، در اين بين تنها اِلِنا با پسران و دختران خوابگاه سخت به تكاپو افتاده و همهمه

 .آرامش مشغول مرتب كردن تختش بود

 توانست تا اين حد خونسرد به نظر بيايد؟با كنجكاوی حركات او را زير نظر گرفتم، چگونه می

 .درگمم را از النا گرفتم و به جِس دوختمهای كسی، نگاه سربا شنيدن صدای قدم

 :ای بعد رو به من با لبخند گفتجسيكا نگاه مشكوكی به سمت النا انداخت؛ اما لحظه

 !..زودتر آماده شو رزا، وگرنه -

ام ی رنگ پريدهاش را نيمه تمام رها كرد و نگاه مضطربش را از چهرهبا باز شدن در خوابگاه جس جمله

 .گرفت

ها با ترس و اضطراب كنار يكديگر به صف ايستادند، تنها من و جِس جدا از آنان روی تخت ی بچههمه

 .نشسته بوديم كه با صدای جان به خودمان آمديم و سريع به سمت صف حركت كرديم

هايی شمرده به سمت جان رفتم و كنار او ايستادم، جان نگاه گذرايی به من انداخت و زير لب با قدم

  :غريد

 ای رو توی زيرزمين سر كنی؟ينم رز، تو كه نمی خوای شب ديگهبب -

  :ام رها شده بود، پشت گوش دادم و گفتمتكه مويی را كه بر روی پيشانی

 !ذارم اون اتفاق تكرار شهنترس ديگه نمی -

  .جان تنها به پوزخند تمسـخرآميزی اكتفا كرد. نگاهم را از او به خانم اسميت سوق دادم

 .داشت، قدم هايش محكم و پر صالبت بودندبهت ترسناک خودش روبرويمان قدم از قدم بر میبا همان ا
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ها پيدا كند و از وسيله سرگرمی خود استفاده كاويد تا ايراد كوچكی از آنها را مینگاه جستجوگرش لباس

 !كند، همان شالق لعنتی

شد. هر قدمش مانند صدای ناقوس مرگ  تر میها نيز بيشداشت لرزش اندام بچهبا هر قدمی كه بر می

 .نشستبر قلبم می

 :هايش به جای او فرياد می زدندهايش خبر از قربانی بعدی ميداد، گويا كفشتق تق كفش

  !توانيد از دستم در برويدبه هيچ وجه نمی -

  .ام كه رسيد نفسم را از ترس در سينه حبس كردمبه نزديكی

 .را از روی من برداشت و به جوليا انداخت بر خالف انتظارم نگاه گذرايش

توانستم لرزش سريع و عصبی دست جوليا با چشمانی نگران به جوليا خيره شدم. از همان فاصله هم می

 .را بر اثر ترس ببينم

 .ی ترسيده بودها نگاه نگرانشان مدام در حال گردش ميان خانم اسميت و جوليابچه

 :طنين وحشتناكی را ايجاد كرد فرياد خشمگين اسميت در خوابگاه

 نظم، آخه اين چه وضع لباس پوشيدنه؟ی بیدختره _

 .ی لباس جوليا كه بر اثر زمين خوردن پاره شده بود اشاره كرداش به يقهی درهم رفتهبا چهره

  :جوليا سريع سرش را با شجاعت باال آورد و گفت

 ...خانم اسمی -

 !ان صدای سيلی خانم اسميـت در فضای خوابگاه پيچيدهنوز حرفش تمام نشده بود كه ناگه

 .ی سيلیِ اسميت به سمتی پرتاب شده بود نگاه می كردندهمه وحشت زده به جوليا كه از شدت ضربه

دوست داشتم جلو بروم و به او كمک كنم؛ اما متاسفانه شهامت اين كار را نداشتم، در واقع هيچگاه 

 .نداشتم

 :اسميت برای بار دوم بلند شد فرياد نفرت انگيز خانوم

 !جيسون...جيسون -

  :نظافتچیِ پير هراسان و با عجله پيش خانم اسميت آمد و به نشانه تعظيم كمی خم شد

 با من كاری داشتين خانوم؟ -
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د چه برسد ترسيام نشست، حتی اين پيرمرد بيچاره هم از خانوم اسميت میلبخند تلخی بر لبان خشكيده

 !يتيمبه ما كودكان 

  :داشت زير لب با حرص گفتخانوم اسميت همان طور كه نگاهش را از جوليا برنمی

 .ی شلخته رو به اتاقم بيارتر اين دخترههر چی سريع -

هايی در هم گره خورده، قدم زنان از ها، با اخمی بچههای ترسيدهتوجه به چهرهبعد از زدن اين حرف بی

 .بست خوابگاه خارج شد و در را محكم

 .شان را آزاد كردند های حبس شده در سينهها نفسبا بيرون رفتن اسميت بچه

 .سريع به طرف جوليا رفتم و او را از روی زمين بلند كردم

پاره  ی لبشای كه خورده بود گوشهی سيلیاش خيره شدم، از شدت ضربهی سرخ شدهبا نگرانی به گونه

 !شده و خون می آمد

 آرامی لب زدم: جوليا، حالت خوبه؟با نگرانی و به 

 .توجه به من با نفرت به در بسته خوابگاه خيره شده بوداما جوليا بی

آقای جيسون جلو آمد و مقابل جوليا ايستاد. مانند پدری مهربان و دلسوز دستمالی از جيبش بيرون آورد و 

 .ی لب جوليا را پاک كردخون گوشه

 .ند و با نگاهی آميخته به دلسوزی به جوليا خيره شدندكم كم بچه ها اطرافمان را پر كرد

  : جيسون دستی به شانه لرزان جوليا كشيد و گفت

 !بهتره زياد عصبانيش نكنی، هر چی گفت فقط سكوت كن -

 .يماش می كردجوليا تنها سری تكان داد و به سمت در خوابگاه قدم برداشت و ما با نگاه نگرانمان بدرقه

ی راه پشيمان شد، انگشتانش را در كف دستش دستش را به سمت دستگيره برد اما نيمهبه در كه رسيد 

 .جمع كرد و به سمتمان برگشت

  :چهره های نگران بچه ها را از نظر گذراند و به آرامی زمزمه كرد

 !گردمبرمی -

 .و بعد از آن، با سرعت از خوابگاه خارج شد و در را بست

 .آمد كه اسميت كسی را به اتاقش ببردخيلی كم پيش می .مبا بهت به در بسته خيره شد
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 رفت؟ رفتن به اتاق اسميت برای ما مساوی با مرگ بود، يعنی به همين سادگی جوليا به پيشواز مرگ می

ی مهربان جس ام نگاهم را از در بسته شده گرفتم و به چهرهبا احساس گرمی دست كسی بر روی شانه

 .دوختم

  :امش بخشی زد و گفتجسيكا لبخند آر

 .گردهنشنيدی چی گفت؟ گفت برمی -

 .آهی كشيدم، با ناراحتی سرم را پايين انداختم و در جوابش تنها سكوت كردم

*** 

 .تر شده بود، همه دور كاديالک براقی كه در حياط پارک شده بود جمع شده بودندها بيشهای بچهزمزمه

 !ميت شنيده بودمتنها يكبار اسمش را آن هم از زبان اس

 .بودند جدال و جنگ در ٬ی جيسونِ پيرزير آفتاب كم جان پاييزی، برق كاديالک نو و موتور قراضه و كهنه

كردند و برخی ديگر هم با حسرت چشم به ها در رويای سوار شدن ماشين خيال پردازی میبعضی از بچه

 .كاديالک دوخته بودند

های حسرت بار از ماشين پياده شد و از برانگيختن تمام اين نگاهدر همان بين مرد نسبتا جوانی فارغ 

ای بعد زنی آراسته و زيبا رو كه مشخص بود همسر آن مرد است از ماشين خارج شد و كنار لحظه

 .همسرش ايستاد

ها با شوق و ذوق وصف ناپذيری به زوج جوان خيره شده بودند، زيرا هيچ كدامشان تا به حال همه ی بچه

 .افراد متشخصی را در اين حوالی نديده بودند چنين

 حايل ٬ها كاله مشكی رنگش را كه گويا جنس مرغوبی داشتی بچههای خيرهتوجه به نگاهمرد جوان بی

 .شود خورشيد رمقبی نور تابش مانع تا داد قرار صورتش

اه يخ يمكتی نشسته بود و با نگتفاوتم را از مرد گرفتم و به النا دوختم كه دور از جمعيت بر روی ننگاه بی

 . ها را تماشا ميكرداش بچهزده

 !ی يخیمثل هميشه، سرد و مرموز ، همانند تنديسی از يک الهه
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 گفتند، با گيسوانی بلند همرنگتنديسی زيبا، با چشمانی مشكی و تيره؛ كه از نهايت شب سخن می

 ٬چشمانش

 !ف اما مات و بی روحای به رنگ سرخی خون و با پوستی لطيلبانی غنچه

ند ای كه به دنبال انتخاب فرزبا دقت به چشمانش خيره شدم تا شايد بتوانم احساسی كه از ديدن خانواده

 ...بودند پيدا كنم اما افسوس

 .فرياد به نسبت بلند اسميت رشته افكارم را پاره كرد

 !خب بچه ها، حاال همه به صف بشيد _

ا ای به اينجبان خانم اسميت با تمسخر كمی كج كردم، زمانی كه خانوادهدهانم را برای لحن به ظاهر مهر

 !آورد كه چگونه بايد رفتار كندگذاشت تازه به خاطر میپا می

 .ها بسته بودند حركت كردماز روی نيمكت بلند شدم و به سمت صفی كه بچه

مت اند بعد با چاپلوسی به سوقتی كه صف مرتب شد، خانوم اسميت با نگاه تيزبينش همه را از نظر گذر

  :مرد برگشت و با همان لحن آزاردهنده و لبخند مصنوعی روی لبانش گفت

 !بفرمايين -

 .مان قدم برداشتمرد با تكبر سری تكان داد و به همراه همسرش به سمت

 .كردها را نگاه میبا نگاهی كه در آن تحقير آميخته به تمسخر موج ميزد سر تا پای بچه

 !وجه از طرز نگاه كردنش خوشم نيامد به هيچ

ی تک تكشان مشخص بود كه آرزويشان فرزند اين خانواده شدن ها خيره شدم، از چهرهی بچهبه چهره

  .است

 !ای ثروتمند و محترم داشته باشند؛ اما من به هيچ وجهمسلما همه دوست داشتند خانواده

 !ای از جنس آرامش و محبتستم، خانهخواای كوچک با والدينی مهربان میمن تنها خانه

 .كردزن جوان نگاهش بر روی النا ثابت مانده بود و النا بی هيچ واكنشی با چشمان براقش به زن نگاه می
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اش را در دستانش جا به جا كرد و خيره به النا زن متعجب از طرز نگاه النا كيف خوش دوختِ دستی

  :پرسيد

 اسمت چيه عزيزم؟ -

 :تفاوتش پاسخ دادمول با صدای آرام و بیالنا طبق مع

 !النا -

*** 

 :راوی

ره های كهنه پنج، پردهای از ترانه شب مشغول شده بود و با اجرای هر ريتم موسيقیباد به نواختن قطعه

 .گرفترا به بازی می

 .گريست و پيراهن زمين از ناله و بغض آسمان خيس شده بودآسمان می

آمدند و صدای دلنشينی از اين برخورد ايجاد ام به سمت زمين فرود میقطرات باران با شدت تم

 .كردندمی

ی كوچک اسباب بازی فروشی، گويا كه در دلش غوغايی بر پا شده باشد پيچ و تاب فانوسِ داخل مغازه

 .رقصيدی باد میی شمع دلش با نواختهخورد و شعلهمی

 .شدم كوبيده میوزيد، بهدرب چوبی پنجره از شدت بادی كه می

 .های مغازه به خاک نشسته بودندهای دست نخورده و زيبا در قفسهعروسک

اش را در گوشه و كنار مغازه اسباب بازی فروشی بنا كرده در ميان اين همه هياهو، تنها سكوت آشيانه

 !بود

 .فانوس همچنان در حال تاب خوردن بود

ی دفترچه بر روی درپی ورق زد تا اين كه صفحهرا پیی كوچک روی ميز مغازه های دفترچهباد برگه

 .تصويری ثابت ماند
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ای كودكانه؛ اما زيبا از يک ی روی آن، به جای مانده بود. نقاشیای كه جوهر خشكيدهنقاشی كودكانه

 .عروسک

 .نسيم موهای طاليی عروسک نشسته بر ميز را به بازی گرفت

ش ابود، پيراهن قرمز و خوش دوختش در دستان مشت شده نگاه غمگين عروسک بر فانوس خيره مانده

 .جمع شده بود

 .های تميز و براق قرمزش عاری از گرد و غبار بودكفش

 .ناگهان همه چيز متوقف شد، باد از حركت ايستاد، پنجره بسته ماند و آسمان به خواب عميقی فرو رفت

 .ی مغازه نهادههای شكسته و كهنسكوت از جا برخاست و قدم بر تخته چوب

 .اش سرازير شدی چشم عروسک بر گونهقطره اشكی از گوشه

ای بوده احساس شور و شعف در وجود بی جانش دميده شد، انگار كه ساليان سال منتظر چنين لحظه

 .است

*** 

 : رزالين

 .ام دادم و قاشقم را پايين آوردمچينی به بينی

 ای نانام جمع شد، سبزيجات له شده با تكهم رفت و چهرههايم با ديدن محتوای داخل بشقابم درهاخم

 !خشک

ام، كه از شدت ضعف و گرسنگی به سر و صدا قاشق را در بشقاب رها كردم و دستم را بر روی معده

 .افتاده بود گذاشتم

 .به ناچار قاشق را برداشتم و آن را پر كردم و داخل دهانم گذاشتم

 .ی سبزيجات بر روی زبانم نشستزخرف آن جمع شد، طعم ماندهی مام از مزهباره چهرهبه يک

 .ام را سريع قورت دادم و نفس عميقی كشيدملقمه
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خوردند از نظر گذراندم، انگار كه ها را كه با ولع غذايشان را مینگاهم را به اطراف گرداندم و بچه

 .اندهای سال است لب به غذا نزدهسال

 .آمد مكثی كردندسی كه به سمتم میدر اين بين چشمانم بر روی ج

اش را پشت گوش داد و صندلی ام رسيد با حالتی غمگين موهای قرمز فرفریزمانی كه به نزديكی

 .ام را بيرون كشيد و نشستكناری

 .حوصله و غمگينش خيره شدم، تا به حال او را با اين حال نديده بودمی بیبه چهره

 .را كامال فراموش كردمی تلخ سبزيجات با ديدن جس، مزه

  :ی لبم را كمی كج كردم و متعجب پرسيدمگوشه

 اتفاقی افتاده جِس؟ -

 .جس آه سوزناكی كشيد و بی هيچ حرفی به چشمان پرسوالم خيره شد

  :با لحنی آرام گفت

 !جوليا، اون باز ناپديد شده -

ام نشاندم. اين امكان ندارد كه یبا شنيدن نام جوليا قاشقم را داخل بشقاب رها كردم و اخمی بر پيشان

 .جوليا باز هم ناپديد شده باشد

 ی حياط پيدا كردهاش نمانده بود، گوشهجان او را در حالی كه رنگ به چهرهی پيش جيسون بدن بیدفعه

 .بود

  :جس نگاه كوتاهی به ظرف پيش رويم انداخت و با چشمانی براق پرسيد

 برای چی غذات رو نمی خوری؟ -

 .ای باال انداختم و بشقاب غذايم را به سمت جس سُر دادم شانه

 .هيچ حرفی مشغول خوردن شدجس با ديدن ظرف سبزيجات، چشمانش درخشيد و بی

 .دانستم تا فردا صبح چيزی برای خوردن گيرم نمی آيد، باز هم حاضر به خوردن آن غذا نشدمبا اينكه می
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نگاه ناراحتم را از جسيكا گرفتم و دور تا دور سالن چرخاندم تا نفسم را محكم از سينه به بيرون فرستادم، 

 .شداثری از النا پيدا كنم؛ اما طبق معمول اينجا هم پيدايش نمی

 .صدای زنگ گوشخراش يتيم خانه خطی شد بر روی افكار آشفته و پريشانم

 .به صف ايستاديم از جا بلند شدم و به همراه جسيكا از سالن ناهارخوری بيرون آمديم و در حياط

 .كشيددانست كه اينبار چه اتفاق ديگری انتظارمان را میخدا می

 .هايی كه جلوی من در صف ايستاده بودند انداختم، من آخرين نفر ايستاده بودمنگاهی به بچه

 .نفس عميقی كشيدم و به عمارت مقابلم خيره شدم

 .ا به اين جا آوردندها و اوايل كريسمس بود كه مردرست در حوالی همين روز

زيادی  هایهای سنگی و بلندش، پوشيده از پيچکبار اول با ديدن يتيم خانه دلگير و وهم انگيز، كه ديوار

 .بودند، به گريه افتادم

 .خواست كه باقی عمرم را در اين جا بگذرانم؛ اما انتخاب با من نبودآن زمان به هيچ عنوان دلم نمی

 .م را كج كردم و چشم به اسميت كه باالی سكويی ايستاده بود، دوختمسرم را تكان دادم و لبان

من هميشه اسميت را يک جادوگر پير و بدجنس كه در قصری تاريک زندگی ميكرد مجسم ميكردم، كه 

 .توان دادها فهميدم كه به او جز جادوگر خبيث، لقب ديگری نمیالبته بعد

كشيد، به طوری كه هيچ كس جرئت نفس كشيدن را هم  هااسميت فرياد بلندی برای ساكت كردن بچه

 .نداشت

 .با نسيم آرامی كه وزيد، لرز سردی بر بدنم نشست

وذ ها را گرم كنم اما مثل اينكه قدرت و نفهايم آندستانم را مقابل صورتم، باال گرفتم و سعی كردم با نفس

 .های ضعيف من بيش تر بودسرما از هرم نفس

های ای به درخشش وا داشته بود، برف بر روی شاخهای نقرهبرف را همچون صفحهنور بيرمق خورشيد 

 .ها را پوشانده بودی سفيد رنگ ضخيمی روی پرچيندرختان كاج نشسته بود و اليه
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توانست ترتيب فصلی را رعايت كند و زودتر از زمان اواخر پاييز بود؛ اما با اين حال گويا آسمان نمی

 .موعود باريده بود

 :ای از ساكت شدن بچه ها نگذشته بود كه اسميت شروع به سخن گفتن كردلحظه

 .شيمدونيد كه هفته اولِ عيد هر سال رو به نظافت مشغول میتون میطبق معمول همه _

  :ها را از نظر گذراند و ادامه دادهای رنگ پريده بچهسپس با زيركی چهره

 !كنه، كل عيد رو در چه وضعيتی به سر می بره؟ و حتما اطالع داريد كه هر كس مخالفت -

دانستيم كه سزای مخالفت، لِه شدن زير دست و پای اين جادوگر بدجنس درست است، به خوبی می

 .است

نداشت. با  اشای بر لب نشاند كه هيچ شباهتی با ابروان گره شده بر پيشانیخانم اسميت لبخند مرموزانه

  :فرياد گفت

 .كنيمعتراضی از فردا شروع میپس بدون هيچ ا -

 .های گرفته به حال خودمان رها كردسپس از سكو پايين آمد و ما را با چهره

*** 

 :فصل دوم

 .ای كه درست در مقابل تختم قرار داشتند، بر اثر وزش باد به اهتزاز در آمده بودندهای پنجرهپرده

شده بود؛ اما ابرهای تيره همچنان در ارتفاع  ی دنيا خاكستری بود. باران متوقفدرآن سوی پنجره، همه

 .شدندپايين در آسمان ديده می

ن هايشان گوش آسماشدند و صدای قژقژ شاخهوزيد و درختان زير فشار باد خم میباد نسبتا شديدی می

 .كردرا كر می

 .شده بودند جانی بر روی مالفه ولوهای بیها روی تخت، همچون جسدبه اطرافم نگاهی انداختم. بچه

 .تر به دور خود پيچاندم و به آسمان خيره شدمپتويم را محكم
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هايم آماده برای فرو افتادن بودند كه با صدای برخورد يكنواخت شيئی هايم كم كم گرم شدند و پلکچشم

 .ی پنجره خواب كامال از سرم پريدبه شيشه

ری ها خبودند و ديگر از تكان خوردن پردههايش بسته شده بمتعجب و سرگردان به پنجره خيره شدم، در

 .نبود

  .آب دهانم را از شدت ترس به سختی قورت دادم و از روی تخت بلند شدم

 .ای قطع شد و بعد از آن صدای كشيده شدن ناخن بر روی شيشه بلند شدصدای تق تق برای لحظه

 .هايم فشردمگوش صدا آنقدر گوشخراش و اعصاب خورد كن بود كه دستانم را محكم بر روی

  .ناگهان صدا قطع شد و همان صدای تق تق وهم انگيز، جای آن را گرفت. ضربان قلبم باال رفته بود

 .ی پشت پنجره را به خوبی ببينمی تيرهتوانستم سايهچشمانم را ريز كردم، می

 .های لرزانم را به سمت پنجره برداشتمام از ترس می لرزيد، به آرامی قدمچانه

 .كرديا نيرويی مرا وادار به اينكار میگو

 ی پرده را در دستكردم. به پنجره كه رسيدم با احتياط گوشههای لرزانم را به سختی كنترل مینفس

 .گرفتم

در يک تصميم ناگهانی پرده را كشيدم و با ديدن صورتی كه از پشت پنجره به من خيره شده بود نفسم 

 .برای ثانيه ای در سينه حبس شد

 .ای به شيشه زد و اشاره كرد كه در پنجره را برايش باز كنمالنا يكبار ديگر ضربه

  .ی پنجره را فشردم كه پنجره با صدای تيكی باز شداز بهت در آمدم و دستگيره

 .اش را از من بگيرد داخل شد و پنجره را بستالنا بدون آنكه نگاه خيره

ود پوزخندی زدم، واقعا انتظار چه چيزی را در پشت از سر آسودگی نفس عميقی كشيدم و به حال خ

 !كشيدم؟پنجره می

داد كه النا هنوز هم در همان حالت ايستاده با نگاهی خوفناک به من خيره شده بود. مغزم هشدار می
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 .ی بدی در شرف رخ دادن استحادثه

 ه ناگهان سوالی غير منتظرهبه آرامی نگاهم را از النا دزديدم و پشت به او به سمت تخت قدم برداشتم ك

 .در ذهنم پررنگ شد

  :زير لب زمزمه كردم

 كرد؟كار میالنا، او پشت پنجره چه -

لمات در ی روبرويم كپاهايم از حركت ايستادند. به سوی او برگشتم كه سوالم را بپرسم كه با ديدن صحنه

 .دهانم ماسيدند و چشمانم از ترس درشت شدند

 .چند ثانيه پيش حضور داشت نبود النا آن النايی كه تا

 .ام خارج نشددهانم را برای جيغ زدن باز كردم كه در كمال تعجب هيچ صدايی از حنجره

 .ی وحشتناک مقابلم بگيرمتوانستم نگاهم را از چهرههايم پياپی قطع می شدند، به هيچ وجه نمینفس

ای جای دهانش را عميق و ترک خورده آور باز شد، هر چند كه شكافدهانش با شعف به لبخندی تهوع

 !گرفته بود

 .شدندهای روی آن به وضوح ديده میپوست صورتش كِدِر و خاكستری شده بود كه ترک

 .كف دستانم از شدت اضطراب و ترس عرق كرده بود

شد چشم ها ديده میبه چشمانش كه حاال يک دست سياه بودند و برق ترسناک و دلهره آوری در آن

 .دوختم

 .هايش رها شده بودنداش آزادانه روی شانهموهای مشكی

 .لرزيدندپاهايم از ترس به شدت می

 با و دادم دست از را تعادلم ٬كرد گير ایوسيله به پايم ٬قدمی به سمتم برداشت كه سريع به عقب رفتم

 .افتادم زمين روی بر محكم كمر

ه انگشتانم خيسی مايع گرم و غليظی را بر روی دستم را بر روی زمين گذاشتم تا خودم را عقب بكشم ك
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 .زمين احساس كردند

 .توجه به النا با وحشت دستم را زير نور ماه باال گرفتم و به آن خيره شدمبی

 .ردكآن مايع غليظ و گرم خون تيره رنگی بود كه رنگش زير نور ماه با سياهی چشمان النا برابری می

 .رفتندجاری شده بود، سياهی می چشمانم با ديدن خونی كه از دستم

 .ای اكسيژن باز كردمنفسم بند آمده بود، دهانم را برای بلعيدن ذره

حركت به من زُل زده های خالی نگاهی انداختم و در آخر نگاهم را به النا كه همچنان بیهراسان به تخت

  .بود دوختم

ناگهان دهانش را باز كرد و جيغی كشيد،  اش مات.مردمک تيره چشمانش ثابت مانده بودند و نگاه تيره

 .جيغی گوشخراش و وحشتناک كه روح را از بدن جدا می كرد

 .ای نداشت، گويا جيغ در سرم به صدا در آمده بودهايم فشار دادم، اما فايدهدستانم را بر روی گوش

  .شدندهايم محكم به هم چسبيده بودند و برهم فشرده میپلک

شد. جيغش همچنان ادامه خورد و اِكو میهای سرد خوابگاهِ خالی میرش به ديوارهآوصدای جيغ دلهره

 .ام دهدداشت، انگار كه قصد داشت با آن شكنجه

  .پيچيدمآلود در خود میای شديد افتاده بود و از زجر و درد بر روی زمين خونتمام بدنم به لرزه

 .ر قطع شدتر شد و در آخكم كم پژواک جيغ در خوابگاه ضعيف

هايم لرزش بدنم به يكباره از بين رفت. ديگر از صدای جيغ خبری نبود؛ بلكه تنها صدای نفس نفس زدن

 .پيچيددر فضا می

در قعر  ی پيشگرمم بود و بدنم خيس از عرق شده و لباسم به بدنم چسبيده بود، انگار كه تا چند دقيقه

 .جهنم در حال سوختن بودم

ی ا باز كردم و به جای خالی النا نگاه كردم، ديگر خبری از النا و خون ريخته شدهحالی چشمانم ربا بی

 .روی زمين نبود
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های ديگر در سكوت مطلقی های خود خوابيده بودند و خوابگاه مانند شبها با آرامش بر روی تختبچه

 .فرو رفته بود

د انگار نه انگار كه تا چن خوردند سوق دادم،یهايی كه در اثر باد تكان منگاهم را به پنجره نيمه باز و پرده

 .ی پيش موجودی وحشتناک و عجيب غريب در اين جا حضور داشته استلحظه

هايی كه ديده بودم درست مثل يک خواب از پيش روی رسيد. تمام صحنههمه چيز عادی به نظر می

 .اش كابوس ترسناكی بيش نبودچشمانم گذر كردند؛ درست است، همه

 .عميقی كشيدم و بر روی تختم رها شدم نفس

 .با آرامش از اينكه تمام آن اتفاقات خواب بودند چشمانم را بستم و به خواب فرو رفتم

*** 

 !رز؟ رزالين؟ هی رزا بلند شو -

 .با فرياد جان كه با هيجان سعی در بيدار كردن من داشت، از خواب بيدار شدم

  .گشودم به پهلو غلتيدم و به آرامی چشمانم را

 .ای را كه در دست داشت باال آورد و مقابل چشمانم تكان دادی كادو پيچ شدهجان با خوشحالی جعبه

  :با شادی كه در كالمش نشسته بود گفت

 ! كريسمس مبارک -

با شنيدن جمله جان خواب به كلی از چشمانم پريد، به سرعت از روی تخت به پايين پريدم و به سمت 

 .پنجره دويدم

 .مام منظره بيرون را برف سپيد رنگی پوشانده بود كه موجب نشستن لبخندی محو بر لبانم شدت

 درنگ با ذوق وی خود را در دست گرفته بودند. بیها دوختم، همه بيدار شده بودند و هديهنگاهم را به بچه

ن آكنده از آثار شوقی كودكانه و غرق در خوشی مشغول پاره كردن كاغذ كادو می شدند، چهره تک تكشا

 .شادی بود
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نگاهم را به جستجوی كادويی كه نام من بر روی آن حک شده باشد گرداندم؛ اما جعبه خاصی كه نظرم را 

 .جلب كند نيافتم

 .ای روبرو شدمبه سمت تختم رفتم و به زير آن نگاهی انداختم كه با فضای خالی و خاک خورده

 .ی كريسمس من نبودهيچ اثری از هديه

  :ر لب زمزمه كردمزي

  پس كادوی من كجاست؟ -

 !اين رو ببين -

 .چشمانم را از فضای خالی زير تخت گرفتم و به جس كه گردنبندی در دست داشت دوختم

  :داد گفتطور كه گردنبند را پيش روی چشمانم تاب می همان

 .خواستماين همون چيزی بود كه می -

ردنبند طاليی رنگی كه بر روی پالک الماس مانندش نام جسيكا حک تری انداختم، گبه گردنبند نگاه دقيق

 .شده بود

  :متفكر سری تكان دادم و گفتم

 .مونهقشنگه، درست شبيه گردنبند خانم اسميت می -

  :ای باال انداخت و گفتشانه

 .اما برای من بدليه -

كه هر  هااندم و نا اميد به بچهگذاشت اخمی بر چهره نشتوجه به جسيكا كه گردنبند را در جيبش میبی

 .كدام با هدايای خود مشغول شده بودند خيره شدم

  :ام كرد و پرسيدی چهره دمغ شدهجس نگاه متعجبی حواله

 صبر كن ببينم، پس كادوی تو كجاست؟ -
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 .ام اشاره كردو به دستان خالی

 :آهی كشيدم و خيره به پنجره گفتم

 .يستفكر كنم امسال خبری از كادو ن -

 :ای بعد گردنبندش را به سمتم گرفتی متفكری به خود گرفت و لحظهجسيكا چهره

 .بيا اين مال تو -

 .روی گردنبند اشاره كردم ای كردم و به نام حک شدهتک خنده

  :جسيكا نيز با ديدن نامش لبخندی بر لب نشاند و گفت

 .ناراحت نباش. مطمئنم توماس تورو فراموش نكرده -

 .ای ناراحت سری تكان دادمبا چهره

 .شدطبق معمول هر سال عيد، از طرف آقای توماس هدايايی به ما داده می

های ديگر در اينجا خبری از انجمن خيرين نبود، شايد آقای توماس تنها كسی بود كه به برخالف يتيم خانه

 .بودكودكان اين يتيم خانه توجه می كرد و اسميت چندان از اين موضوع خوشحال ن

 .تفاوت و اخمويش بودی بیها آقای توماس را دوست نداشتند، شايد به خاطر چهرهاكثريت بچه

 .بين ابروانش را باز كند توانست گرههای هميشه درهمش؛ گويا هيچ دستی نمیاخم

 .های سرد زمستان ايجاد كرده بودندچشمان آبی و موهای يک دست سفيدش همخوانی جالبی را با برف

 .بلند شدن صدای زنگ، افكارم را پس زدم و به جای خالی جسيكا خيره شدمبا 

 "ناراحت نباش. مطمئنم توماس تو رو فراموش نكرده"اش مدام در ذهنم زنگ می زد:جمله

 .نفس عميقی كشيدم و به سمت حياط قدم برداشتم

خانم اسميت هم طبق هر سال  .شد و قطعا تا چند روز ديگر هم ادامه داشتامروز نظافت خوابگاه آغاز می

ها هم از خدا خواسته كرد، آنهای معدودی كه در اينجا مشغول به كار بودند را مرخص میمربيان و خدمه

 .كردند تا از اين عمارت وحشتناک رهايی يابندتر وسايلشان را جمع میهر چه سريع
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ديم ديخانه كه به ندرت او را میيتيمدر نتيجه ما هر سال عيد را با خانم اسميت و آقای جيسون و آشپز 

 .گذرانديممی

 .شدوارد راهرويی شدم كه انتهايش به حياط ختم می

  . به اواسط راهرو رسيده بودم كه نگاهم به در بزرگ و قرمز رنگی كه اتاق اسميت بود، خيره ماند

های نم كه صدای پچ پچآب دهانم را قورت دادم و سعی كردم مثل هميشه با احتياط از كنار آن عبور ك

 .ضعيفی توجهم را به خود جلب كرد

ام كردم نتوانستم مانع پيشروی حس كنجكاویتوجه از كنار آن عبور میاينبار بر خالف دفعات قبل كه بی

 .شوم

به اطراف نگاهی انداختم تا از خالی بودن راهرو اطمينان حاصل كنم و سپس با قدم هايی آرام و شمرده به 

 .فتمسمت در ر

تمام سعيم را كردم تا هيچ صدايی ايجاد نشود، به در كه رسيدم كمی خم شدم و يک چشمی، از سوراخ 

 .كليد به داخل اتاق نگاهی انداختم

ای ايستاد و با عصبانيت به سمتی خيره شد كرد. لحظهای برافروخته عرض اتاق را طی میاسميت با چهره

 .ردو زير لب به تندی شروع به سخن گفتن ك

 .هايش گوش سپردمهای اسميت دوختم و به حرفبا دقت چشم به لب

 اگه بشنوم كه در اين مورد با كسی صحبت كردی خودم تحويلت ميدم. فهميدی يا نه؟ -

كند. دانستم روی صحبتش با چه كسی است كه آنقدر خشن رفتار مینفسم را در سينه حبس كردم، نمی

 ...شايد جيسون باشد يا شايد هم

 كنين؟هام رو باور نمیخانم اسميت؟ چرا حرف -

 .هايم تيز شدندبا شنيدن صدای دخترانه و بغض آلودی گوش

 .آن صدا به كسی جز جوليا تعلق نداشت
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 مطمئن بودم كه خود اوست؛ اما او در اتاق اسميت چه می كرد؟ 

  :او سراغ داشتم گفت رحمانه ترين لحنی كه ازاسميت را ديدم كه پوزخندی بر لب نشاند و با بی

 ی بدبخت و يتيم رو باور كنم؟ی ذهنته. انتظار داری من تخيالت ذهن يه دختر بچهی اونا ساختههمه -

  .از همان جا هم ميتوانستم صورت جوليا را كه بر اثر نفرت درهم رفته بود تصور كنم

 .ی جوليا در اتاق پيچيدای بعد صدای جيغ وحشتزدهلحظه

تر قبل از آنكه اسميت مرا ببيند راهرو ب تمام وجودم را در بر گرفته بود، بايد هر چه سريعترس و اضطرا

 .كردمرا ترک می

قدمی به عقب برداشتم تا از در فاصله بگيرم كه در به شدت باز شد و با صدای بلندی به ديوار برخورد كرد 

 .و قامت اسميت در چارچوب در نمايان شد

 .اس اسميت ثابت ماندنگاهم بر چهره بی احس

 .در چشمانش هيچ حسی پديدار نبود، پوچ و خالی

 .ترساندو همين نگاه مرا بيش از پيش از او می

مردمک لرزانم را از چشمان مكار اسميت به سمت پايين سر دادم و به جوليا كه اسير دستان اسميت با 

 .چشمانی خيس و ملتمس به من خيره شده بود نگاه كردم

 .اش رنگ پريده و چشمان سبزش تيره شده بودندته و پريشان بود، چهرهجوليا آشف

 .در عمق نگاهش ترسی خفته نشسته بود

كردند تا او را از شر اسميت خالص كنم؛ اما من شهامت ايستادن در برابر اسميت را چشمانش التماس می

 .نداشتم

  :لب خطاب به من غريد اسميت همانطور كه با خشونت سعی در آرام كردن جوليا داشت زير

 .كنی دختر؟ برو جيسون رو صدا كنچرا وايسادی من رو نگاه می -

 .با شرمندگی نگاهم را از چشمان ملتمس جوليا گرفتم و دوان دوان به سمت حياط رفتم
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ها كه در تكاپو بودند به سختی يک دور كامل نگاهم را در حياط چرخاندم، در بين جمعيتی از بچه

 .م او را پيدا كنم. كف دستانم از شدت استرس و اضطراب عرق كرده بودتوانستمی

 . اش ديدمچند قدمی به سمت گوشه حياط رفتم كه، جيسون را مشغول تميز كردن موتور قراضه

 :با عجله به سمتش دويدم و نفس نفس زنان گفتم

 !جيسون، اسميت جوليا رو گرفته، اون -

ای مات و مبهوت به من خيره شد؛ اما بعد دستانش را د كرد، لحظهجيسون با شنيدن صدايم سرش را بلن

  :برای آرام كردنم باال برد و زمزمه كرد

 .آروم باش -

  :هايم كشيدم و شمرده شمرده گفتمنفس عميقی برای منظم كردن ريتم نفس

 .اسميت جوليا رو گرفته،گفت كه بيام دنبالت -

  :تفاوت سری تكان داد و گفتجيسون بی

 .تو همين جا بمون ، من خودم تنها ميرم -

 .دهانم را برای اعتراض باز كردم كه جيسون فرصت حرف زدن را از من دريغ كرد و به راه افتاد

 .ام شدام مانع از پيشرویخواستم به دنبالش روانه شوم كه گرمی دست فردی بر روی شانه

 .ی متيو خيره شدمبا سردرگمی برگشتم و به چهره

  :ی زد و گفتلبخند

 حالت خوبه؟ -

 .بر خالف حال خرابم سری به نشانه مثبت تكان دادم

  :هايش فرو برد و گفتدستانش را داخل جيب

 پس چرا انقدر مضطربی؟ -

 .ای بر زبان بياورم، با كالفگی سرم را تكان دادمبدون آنكه كلمه
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هر طور كه شده بود موضوع را با او در  نگاهم را بين جمعيت چرخاندم تا اثری از جسيكا پيدا كنم. بايد

 .گذاشتمميان می

  .باالخره او را در حال صحبت با النا پيدا كردم

های خواب وحشتناک ديشب مانند فيلمی از پيش روی چشمانم گذر با ديدن النا در كنار جسيكا صحنه

 .كرد

ه حضور متيو به سمت آن دو تكه مويی را كه بر روی چشمانم افتاده بود پشت گوش دادم و بی توجه ب

 .حركت كردم

ها نزديک شدم النا بدون انداختن نگاهی به سمت من لبخند عجيبی زد و سری برای جس زمانی كه به آن

 .تكان داد و از ما دور شد

  :جسيكا نگاهش را از النا كه حاال در بين جمعيت ناپديد شده بود گرفت و به من دوخت، زمزمه كرد

 !دختر عجيبيه -

سرم را برای تائيد كردن حرفش تكان دادم. جس بدون اينكه مهلت حرف زدن به من دهد نگاهی به 

  :ساعت بزرگ يتيم خانه انداخت و گفت

 .تا چند دقيقه ديگه بايد مشغول نظافت بشيم -

  :آهی كشيدم و مغموم گفتم

 .درسته -

و بگويم كه جسيكا سريع تر از من ای سكوت بينمان برقرار شد، خواستم ماجرای جوليا را به الحظه

  :گفت

 راستی، كادوت رو پيدا نكردی؟ -

  :اخمی بر پيشانيم نشاندم و جواب دادم

 .نه، پيدا نكردم -
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 .و بعد آن دوباره دهان به سخن گشودم تا ماجرا را بازگو كنم كه فرياد اسميت در حياط پيچيد

 .ست هم داده بودند تا جسيكا از موضوع مطلع نشودای گفتم. انگار زمين و زمان دست به دزير لب لعنتی

 .طبق معمول منظم در صف ايستاديم

هايی كه پشت سر هم بر كاغذ سوار جا كرد و خيره به نوشتههايی را كه در دست داشت جا بهاسميت برگه

  :شده بودند با صدای رسايی گفت

 .كنيمهای خوابگاه رو تميز میول راهروخونه آغاز ميشه و برای شروع، اخب، از امروز نظافت يتيم -

  :جا كرد و ادامه دادی ديگری را جابهبرگه

ن ها با جسيكا و تری و تام. پاک كردتميز كردن و طی كشيدن زمين با متيو و جان و ايان. گردگيری تابلو -

 ...های پنجره با النا و سام و رزالين وشيشه

يخواند و من تمام حواسم را به او داده بودم و منتظر شنيدن نام جوليا ها را مخانم اسميت با صدای بلند نام

 .بودم

 .ها تمام شد؛ اما هنوز نام جوليا ذكر نشده بودی بعد باالخره اسامی بچهچند دقيقه

  :جان متعجب به پيش من و جسيكا آمد و پرسيد

 چرا اسميت اسمی از جوليا نبرد؟ -

  .دونم اكتفا كردجسيكا در جواب تنها به كلمه نمی

 .به كار خودش مشغول شد ها پراكنده شدند و هر كسیبا رفتن اسميت به داخل اتاقش، بچه

*** 

  :سام غرغركنان دستمال خيس را به سمتم پرت كرد و گفت

 .های سمت چپم برای الناهای سمت راست مال تو پنجرهپنجره -

  :دستمال را در دستم مچاله كردم و با اخم پرسيدم

 پس تو چی؟ -
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  :لبخند خبيثی زد و گفت

 .ام، ميرم بخوابممن امروز خسته -

 .ها رفتخشمگين نگاهی به چشمانش انداختم كه نيشخندی زد و به سمت پله

 .دستمال را بر روی زمين انداختم تا به دنبالش روانه شوم كه النا صدايم زد

 . نگاه كردم حرف به من خيره شده بودعصبی برگشتم و به النا كه بی

 .به آرامی خم شد و دستمال را از روی زمين برداشت و به طرفم گرفت

 .با سردرگمی نگاهش كردم

  :وقتی هيچ عكس العملی از من نديد دستمال را پيش روی چشمانم تكان داد و سرد گفت

 .وقت زيادی نداريم، بهتره كارمون رو شروع كنيم -

 .ل را از دستانش گرفتمبا شنيدن صدايش به خود آمدم و دستما

 .حرف به سمت اولين پنجره رفتم و دستمال را در سطل آب انداختمبی

*** 

 : فصل سوم

 :راوی

 .داشتهای لرزانش را به سختی بر میقدم

 .خوردجانش با هر قدم كمی تكان میی بدن نحيف و بیسايه

  .دادی بيش از حدش میاش بر روی زمين، خبر از خستگصدای گوشخراش كشيده شدن عصای چوبی

ی يخ تر كشيد تا پيشاناش را كه موهای يک دست سپيدش را در بر گرفته بود كمی پايينكاله بافتنی

 .اش را كمی گرم نگه داردزده

به اواسط راه كه رسيده بود كمی ايستاد و نفسی تازه كرد، نفس كشيدن در آن هوای مرطوب و نمدار 

 .برايش حكم مرگ را داشت
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ها را از نظر گذراند و در آخر نگاهش بر روی تخت يخی و آبی رنگش را باال آورد و تک تک تخت نگاه

 .مورد نظرش ثابت ماند

 .زانوان بی جانش به آرامی به حركت در آمدند و به سمت تخت رفت

 .ماند دوختای معصوم میچشمانش را به صورت دخترک كه در خواب چون فرشته

 .ی قديمی و چوبی را كه در دست داشت، زير تخت گذاشتهبا احتياط خم شد و جعب

 .ی دخترک انداختصاف ايستاد و برای آخرين بار نگاه گيرايش را به چهره

 !اش پيش نخواهد رفتدانست كه از فردا، ديگر زندگی اين دختر به روال هميشگیبه خوبی می

همراهش بود، در دستان پير و  اش را كه هميشه و در همه حالآهی سوزناک كشيد و عصای چوبی

 .جا كرداش جابهچروكيده

اش تفاوتی خود را حفظ كنند و كم كم، غم و اندوه به چشمان آبیچشمانش ديگر نتوانستند سردی و بی

 .سرازير شد

 .ی نازک دخترک را كه بر روی زمين رها شده بود برداشت و بر رويش كشيدخم شد و ملحفه

 .اش، راه خروج را در پيش گرفتلب نشاند و با كمر خميده به آرامی لبخند تلخی بر

*** 

 :رزالين

  .چشمانم را به آرامی باز كردم

 .ی تمام قدِ مقابل تختم قرار داشت بوداولين چيزی كه به چشمم خورد پنجره

 .دستی به چشمانم كشيدم و ملحفه را كنار زدم

  .ها شدمرتب بچههای خالی و منگاهی به اطراف انداختم كه متوجه تخت

 .های خالی با عجله از تخت پايين پريدم و ملحفه را روی تخت مرتب كردمبا ديدن تخت

ای كه يادگار مادرم بود موهايم را شانه كنم كه انگشتانم جای دستم را به زير بالشتم بردم تا با شانه
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  .اش را لمس كردندخالی

 .ودای رنگ نبی نقرهگاه كردم، نبود! هيچ اثری از آن شانهسريع بالشت را برداشتم و زير آن را به دقت ن

 .تنها يادگاری كه از مادرم داشتم همان شانه بود

اه ای رنگ به داخل خوابگبالشت را سر جايش مرتب كردم و نگاه كاوشگرم را به دنبال شيئی براق و نقره

 .ی تختم ثابت ماندچرخاندم، تا اينكه نگاهم كنار پايه

 .ام از زير تخت نمايان شده بودانهی شدسته

چشمانم با شعف برقی زدند و خوشحال از پيدا شدن شانه روی زانوانم نشستم و خم شدم، دستم را زير 

 .تخت بردم تا آن را بردارم

 .ی خاكی و چوبیِ زير تخت خوردلبخند بر لب شانه را برداشتم كه نگاهم به جعبه

و جای آن را ابروانی كه از سر كنجكاوی در هم گره خورده بودند،  لبخند خود به خود از لبانم محو شد

 .گرفت

 .شانه را برداشتم و زير بالشتم گذاشتم

 .ها را از نظر گذراندم تا از خالی بودن خوابگاه مطمئن شومبا چشمانی ريز شده تخت

 .ی چوبی را از زير تخت بيرون آوردمدوباره خم شدم و به سختی جعبه

های زيبايی كه بر روی جعبه كنده كاری شده بودند خيره شدم ، دستی بر رويش قش و نگاربا دقت به ن

 !های رويش را پاک كنم كه متوجه چيزی شدمكشيدم تا گرد و غبار

 .ای شبيه به خط التينای نا معلوم حک شده بود، نوشتهقسمتی از جعبه نوشته

 .ش را تميز كردمچشمانم را ريز كردم و با آستين لباسم گرد و غبار

 .به سختی با همان سواد ناچيزی كه در اختيار داشتم زير لب شروع به خواندن نوشته كردم

 ع...عرو...س...د -

 .دمشكردم، دچار سردردی وحشتناک میوقتی كه با دقت بيشتری به نوشته عجيب و غريب نگاه می



 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن كاربر EYNA.SH   | ترس پروای بی ی سايه رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 28 

 .ز جسيكا بخواهم كه آن را برايم بخواندتوانستم ابه ناچار نگاهم را از نوشته گرفتم، شايد بعدا می

 .دستم را جلو بردم تا درِ جعبه را باز كنم كه متوجه موضوع غير معقولی شدم

ای نسبتا بزرگ و ای را زير تخت نديدم اما امروز صبح جعبهام بودم هيچ جعبهديروز كه به دنبال هديه

 .پيدا كردمقديمی كه مقدار زيادی گرد و غبار بر روی آن نشسته بود 

توجه به سواالت كوچک و بزرگی كه در ذهنم ام را با زبان خيس كردم و سعی كردم بیلبان خشكيده

 .شكل گرفته بودند در جعبه را باز كنم

 .گشتمدانست! شايد اين همان كادوی كريسمسی بود كه به دنبالش میكسی چه می

شود در ام میباعث زير و رو شدن زندگی بدون آنكه بدانم چيزی كه در درون جعبه جای گرفته است

 .جعبه چوبی را باز كردم

 .ديدم شگفت زده شدماز چيزی كه داخل جعبه می

 با تعجبی وصف نشدنی، مات و مبهوت به داخل جعبه نگاه كردم 

 .ای رنگ، عروسكی چشمگير و زيبا قرار داشتدر مقابل چشمانم، درست در داخل جعبه چوبیِ قهوه

 .گيسوانی طاليی و لبخندی نفسگير كه بر لبان قرمزش نقش بسته بودعروسكی با 

 .دستم را جلو بردم و عروسک را از داخل جعبه بيرون آوردم

 .به راستی كه تا به حال در تمام عمرم عروسكی به اين زيبايی نديده بودم

 .صورت دلنشينش را از نظر گذراندم

  .ی و لطافت ابريشم بودند نوازش كردمو به آرامی گيسوان طاليی رنگش را كه به نرم

دستی به پيرهن قرمز رنگش كشيدم و لبخندی به چشمان آبی رنگش كه معصوميت خاصی در درونش 

  .موج می زد ، زدم

 !دينگ،دينگ،دينگ

اش گذاشتم و درش را بستم و جعبه را به زير تخت با شنيدن صدای زنگ هراسان عروسک را داخل جعبه
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 .هل دادم

 .شدتر میهايشان هر لحظه نزديک و نزديکها و زمزمههای بچهدمصدای ق

 .سريع از جا برخواستم و لباسم را مرتب كردم

ها وارد خوابگاه شدند، هر كدام مشغول صحبت با ديگری بودند و توجهی به حضور من آن هم كم كم بچه

 .به تنهايی در خوابگاه نداشتند

 .ی از سر آسودگی كشيدماز اينكه متوجه من نشده بودند نفس

سنگينی نگاهی را بر روی خود احساس كردم، گيج و سردرگم سرم را برگرداندم و نگاهم را در بين 

 .جمعيت اندک چرخاندم تا اين كه منبع آن نگاه سنگين را پيدا كردم

 .آن نگاه متعلق به النا بود كه با چشمان مشكی رنگش به من خيره شده بود

را قورت دادم و سعی كردم نگاهم را از او بگيرم و ياد خواب ترسناک آن شبم را از نامحسوس آب دهانم 

 .ذهنم پاک كنم

  .باالخره توانستم نگاهم را به سختی از آن چشمان سرد و مخوف بگيرم

 .نفس عميقی برای منظم كردن ريتم تپش قلبم كشيدم

 .م رها كردم و به طرف جسيكا رفتمگيسوان خرمايی رنگم را با دست جمع كردم و بر روی شانه راست

*** 

 .دو سه روز هم به همين منوال سپری شده بود و من تنها به جسيكا عروسک را نشان داده بودم

 .ی روی جعبه را برايم بخواندزمانی كه از او درخواست كردم تا نوشته

وانا شدن چوب جعبه خمتاسفم، نوشته به خاطر پوسيده »بعد از كمی خيره شدن به جعبه رو به من گفت:

 «.نيست

های جسيكا كمی نااميد شده بودم اما به خود قول دادم كه هر طور كه شده سر از با اينكه با شنيدن سخن

 .آن نوشته در آورم
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 .وزيداز پنجره نگاهی به بيرون انداختم، هوا گرگ و ميش بود و نسيم ماليمی می

  .يدرسز آسمان يتيم خانه پرواز ميكردند به گوش میهايی كه پرواز كنان بر فراصدای گوشخراش كالغ

 .پيچيدهای روی تپه مانند الاليی ماليمی در فضای نيمه تاريک خوابگاه میی گرگصدای زوزه

 :ی مادرم شانه ميكردم زير لب شعر می خواندمهمانطور كه گيسوان طاليی عروسک را با شانه

 باز دوباره شب تكرار شد -

 ه دست باد داده شدپيراهن قرمزت ب

 باز برگی اسير آغوش درخت شد

 جادوی چشمانت در نگاه تاريک شب زندانی شد

 آوای سكوتت با باد همگام شد

 دانم كجای اين شهرم نمی

 ی مادر بزرگمدانم كجای قصهنمی

 !..دانمدانم، نمینمی

 .شانه را كنار گذاشتم و مشغول بافتن موهای لطيفش شدم

توانستم به راحتی عروسک را حضور من در خوابگاه اطالع نداشت و با اين وجود می خوشبختانه كسی از

ترسيدم كه كسی با ديدن عروسک به خانم اسميت اطالع دهد، آن موقع بود می. اش بيرون بياورماز جعبه

 .دادگاه به من پس نمیگرفت و هيچكه خانم اسميت عروسک را از من می

  .بستم و به سمت خودم برش گرداندماش را موهای بافته شده

ای احساس كردم، آن ماند خيره شدم، برای لحظهاش كه به زاللی آب میهای آبیبا دقت به چشم

 .معصوميتی كه اوايل در چشمانش موج ميزد از بين رفته است

  .ام نشاندم و با چشمانی ريز شده به عروسک خيره شدماخمی بر پيشانی

م اراده در ذهنپوزخندی به خياالت و افكاری كه بی! توانست تغيير حالت دهد؟میاصال مگر يک عروسک 



 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن كاربر EYNA.SH   | ترس پروای بی ی سايه رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 31 

 .نقش بسته بود زدم و عروسک را داخل جعبه گذاشتم

 .برای آخرين بار نگاهی به چشمانش انداختم، اينبار معصوميت قبل در چشمانش پديدار شده بود

 .درِ جعبه را بستم و آن را زير تخت گذاشتم

كشيدم و خودم را بر روی تخت رها كردم، شانه را پيش روی چشمانم باال گرفتم و به آن خيره ای خميازه

 .شدم

 .درخشيدكرد بيش از پيش میی آن خودنمايی میياقوت آبی رنگی كه بر روی دسته

ار نای شانه و ماه تناسب جالبی كشانه را كنار ماه كه در چارچوب پنجره نمايان شده بود گرفتم، رنگ نقره

 .يكديگر به وجود آورده بودند

 .تكه مويی را كه بر روی چشمم آزادانه رها شده بود، كنار زدم

با تعجب شانه را پايين آوردم و به پنجره خيره . ای از پشت پنجره شدمای متوجه عبور سايهبرای لحظه

 .شدم

 .زدمی سفيد را كنار ای باال انداختم و ملحفهوقتی كه چيز خاصی نديدم شانه

داری كردم و با ی خشسرفه .كردهايم سنگينی میدار خوابگاه بر روی ريهنفس عميقی كشيدم، هوای نم

 .دست گرد و غبارهای معلق در هوا را پس زدم

 .تر شوددرپی پلک زدم تا شايد ديدم واضحديدند، چند باری پیچشمانم كمی تار می

 .نع عبور سوز و سرمای زمستان به داخل شومبه سمت پنجره رفتم تا درهايش را ببندم و ما

 .ی پرده توجهم را به خود جلب كردای تيره رنگ گوشهدستم را به سمت دستگيره پنجره بردم كه لكه

  .ی نه چندان كوچک خيره شدمبا چشمانی كه خواب آلودگی در آن موج ميزد به لكه

 .جودم دميدی تيره و قرمز رنگ، احساس ناخوشايندی در وبا ديدن لكه

 .ی مبهمی در ذهنم نقش بستای كلمهبرای ثانيه

 :چشمانم با وحشت گرد شدند، زير لب زمزمه كردم
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 !اين، اين خونه...اوه خدای من -

ی چشم حركت سريع آب دهانم را به طرز نامحسوسی قورت دادم، شايد اشتباه می كردم؛ اما از گوشه

 .ای را احساس كردمسايه

 .برگرداندم و به كنارم خيره شدم؛ اما هيچ چيز آن جا نبودبه سرعت سرم را 

  .سوختتر شده بود و گلويم میام بيشسرگيجه. ام بودخوابیشايد تمام اين توهمات عجيبم به خاطر بی

تفاوتی پنجره را بستم و برگشتم تا به سمت تخت خواب بروم كه محكم با كسی كه پشت سرم با بی

 .ردمايستاده بود برخورد ك

 .حضور آن شخص آنقدر ناگهانی بود كه تعادلم را از دست دادم و پخش زمين شدم

سرم را باال آوردم و با چشمان قرمزم به النا خيره شدم كه باالی سرم ايستاده بود، خواب به كلی از سرم 

د او بوديم اما قبا ديدن النا سريع از روی زمين بلند شدم و روبروی او ايستادم، با اينكه همسن هم . پريد

 .بلندتر از من بود

روح و مصنوعی بر لب آورد و با همان صدای آرام النا با ديدن چشمان ملتهب و قرمز رنگم لبخندی بی

  :اش زمزمه كردهميشگی

 خوبی؟ -

 :با دستپاچگی پاسخ دادم

 !ره خوبم...آ -

 .تر شدام لبخندش عميقبا ديدن دستپاچگی

 .ت خودش كه در انتهای راهرو قرار داشت قدم برداشتسری تكان داد و به سمت تخ

 .های النا نفسم بند آمدام را از او بگيرم نفس عميقی كشيدم كه با ديدن دستبدون آنكه نگاه خيره

 .با چشمان گرد شده به دستانش خيره شدم كه سعی در پنهان كردنشان داشت

 .كردمی مايعی غليظ و قرمز رنگ از انگشتانش بر روی زمين چكه
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 .ی روبرويم تار شدام شدت گرفت و چشمانم سياهی رفتند و صحنهای سرگيجهبرای لحظه

 .با دستان لرزانم چشمانم را مالش دادم و باز هم به دستان النا خيره شدم

 .همينطور هم شد اميدوار بودم كه اشتباه ديده باشم و

 .شدای خون هم ديده نمیبر روی دستان النا حتی قطره

ت و برگش. مات و مبهوت به او خيره شده بودم و پلک نمی زدم تا اينكه سنگينی نگاهم را احساس كرد

 :اش را به من دوخت و زير لب پرسيدنگاه تيز بينانه

 چيزی شده؟ -

 .با ترديد قدمی به عقب برداشتم و سرم را به نشانه نه تكان دادم

 .برگشت و به راهش ادامه داد باز هم همان لبخند دلهره آورش را بر لب آورد و

 .به سختی نگاهم را از او كه حاال به انتهای راهرو رسيده بود گرفتم و به سمت حياط رفتم

 .در آن موقع شب هوا سردتر از حد معمول بود

  .تر به دور خود پيچاندم تا از نفوذ سرما جلوگيری كنملباس نازک خود را محكم

  .خوردندیهايم بر اثر سرما به هم مدندان

 كردم جلویبا چشمان ريز شده سعی می. شد حياط را ديدبا وجود فانوس آويزان بر ديوار به سختی می

 .پايم را نگاه كنم

ی حياط بود رفتم، زمانی كه به آبخوری رسيدم دستان يخ ای كه در گوشهبه سمت آبخوریِ زنگ زده

 .ام را جلو بردم و شير آب را باز كردمزده

های آب يخ زده اندم تا آب از شير جاری شود؛ اما متاسفانه به خاطر سرمای زمستان تمام لولهمنتظر م

 .بودند

توانستم تا فردا تشنگی را تحمل آهی كشيدم و به ناچار باز به سمت خوابگاه قدم برداشتم، حداقل می

 .كنم
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 .توهم شوم ترسيدم باز هم دچاركردم تنها به روبرويم نگاه كنم، میدر راه سعی می

هم كشيدم تا كمی گرم شوند ، به آرامی داخل تخت خزيدم و چشمانم را  به تختم كه رسيدم دستانم را به

 .ام پناه بياوردبستم تا خواب به چشمان بسته

  .و بعد از مدتی كم كم چشمانم گرم شدند و پلكانم بر روی هم افتادند

*** 

 :راوی

 .يده بودآوای موسيقی ماليمی در خوابگاه پيچ

 .آوردهای ويولن به حركت در میدخترک غمگين به نرمی آرشه را روی سيم

آهی سوزناک كشيد و . گرفتكرد نوای موزيک عمق مینواخت و با هر نتی كه اجرا میبا تمام وجود می

 .همچنان به نواختن ادامه داد

ی دخترک همخوانی نواختههای زمستان با آمد، صدای هوهوی جغدپنجره باز بود و سوز سردی می

 .كردندمی

 .ماه كامل بود، آن شب، شب چهاردهم بود

 .تر شدندهای انگشتان دخترک بر روی آرشه ويولن محكمحلقه

 .آورد؛ گويا ديگر كنترلی بر روی حركات خود نداشتدخترک با تمام قدرت آرشه را به حركت در می

نبود، بلكه تنها صدای گوشخراش كشيده شدن  ديگر از آن موسيقی آرامبخش چند لحظه پيش خبری

 .پيچيدها بود كه در فضا میآرشه بر روی سيم

ی ويولن از دستانش سر داد كه ناگهان دستهدستانش عرق كرده بودند و او همچنان به كار خود ادامه می

 .خورد و بر زمين افتاد

 .درد عميقی در تمام بدنش پيچيد

 .اش را بست و آرشه را بر زمين انداختيكديگر فشرد، چشمان اشكی دندان هايش را با زجر بر روی
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 .اش جای خود را به خشمی غير قابل توصيف دادطولی نكشيد كه غم در چهره

 .از شدت درد غرشی كوتاه كرد و بر روی زمين زانو زد، نفس كشيدن برايش سخت شده بود

اش بود كه او از آن هراس داشت، حال آن كابوس هپيچيد و اين اتفاق همان كابوس شباناز درد به خود می

 .پيوستداشت به واقعيت می

  .سعی كرد جيغش را در گلو خفه كند؛ اما با وجود آن درد وحشتناک كه گريبانش را گرفته بود، موفق نشد

 .از ته دل جيغی بلند كشيد تا اينكه درد به طور كامل از بين رفت

رمقش داد و با خستگی از جای تكانی به بدن بی. هوش نگه داشته بودتا به آن موقع به زحمت خود را ب

 .برخواست

  .ی قدیِ گوشه اتاق رفت و روبروی آن ايستادهای كوتاه به سمت آينهبا گام

گنجيد كه تصوير آن دخترک در ديد با وحشت قدمی به عقب برداشت، حتی در باورش هم نمیاز آنچه می

 .آينه خود او باشد

 .رنگش كشيد ه چشمان غمگين و مشكیدستی ب

 .اش رفتآهی حسرت بار كشيد و به سمت ويولن شكسته

هايش پاره شده بودند و دسته مشكی رنگش شكسته آرام خم شد و آن را از روی زمين برداشت، سيم

 .بود، ديگر غير قابل استفاده بود

 .دآه سوزناک ديگری كشيد و ويولن را به سمت ديوار سنگی پرتاب كر

 .ی ريز و درشت تبديل شدبا اين كارش ساز چوبی به هزار تكه

*** 

 :رزالين

  .خانه از خواب بيدار شدمصبح با صدای زنگ يتيم

  .هوا هنوز هم سرد بود
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  :صدای جسيكا از كنارم بلند شد. ای كشيدمچشمانم را بستم و خميازه

 .صبح بخير -

 :به آرامی چشمانم را باز كردم و لبخندی زدم

 .سالم -

او هم متقابل لبخندی بر لب نشاند و خواست حرفی بزند كه صدای فرياد جان كه سعی ميكرد توجه همه 

 :را به خود جلب كند، بلند شد

 .دوستان، يه خبر خوش براتون دارم و يه خبر بد -

  .ها با كنجكاوی به جان خيره شدند و زير لب پچ پچی كردندی بچههمه

 :ه خود گرفت و داد زدی بشاشی بجان چهره

 .خبر خوشم اينه كه اسميت به مدت يک ماه به مسافرت ميره -

 .ها با شنيدن اين حرف با خوشحالی هورا كشيدندناگهان بچه

 :ها باال گرفت و گفتهايش را برای آرام كردن بچهجان با عجله دست

 .صبر كنيد، هنوز خبر بدم رو نگفتم -

 .همه منتظر چشم به دهان جان دوخته بودند به يكباره خوابگاه ساكت شد و

  :جان آب دهانش را قورت داد و گفت

 !اسميت توی راهروئه، داره مياد باال -

های خود رفتند و مشغول مرتب كردنشان به يكباره همه با شنيدن اين حرف دستپاچه به سمت تخت

 .شدند

 .سيدهای خانم اسميت به گوش رای بعد صدای بلند تق تق كفشلحظه

ها سريع به طور منظم ايستادند و منتظر آمدن اسميت شدند، شايد اين اولين باری بود كه خواهان بچه

 .بازرسی اسميت بودند، البته برای آخرين بار قبل از سفر
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ترين كردند تا كوچكهايی بلند وارد خوابگاه شد و كنار در ايستاد. همه سعی میاسميت مثل هميشه با گام

 .يجاد نكنندصدايی را ا

  .ها را از نظر گذراندبا نگاه تيزش ظاهر بچه

 .ها انداختمزير چشمی نگاهی به بچه

 گردی؟دنبال چيزی می -

 .با شنيدن صدای خانم اسميت چشمانم از ترس گرد شدند. سريع صاف ايستادم و سرم را پايين انداختم

  :اسميت برای بار دوم پرسيد

 گردی؟پرسيدم دنبال چی می -

 .نا محسوس آب دهانم را قورت دادم و باز هم سكوت كردم

 :حوصلگی زير لب غريداسميت با بی

 ...چون امروز آخرين بازديدمه كاری بهت ندارم؛ اما -

 :وار گفتبعد با چشمانی ريز شده نگاهش را به چشمان سبزرنگم دوخت و زمزمه

 ...نم بهم نگاه نكنیكاگه فقط يكبار ديگه زمانی كه من دارم باهات صحبت می -

 :بعد مكثی كوتاه ادامه داد

 !كنم كه زنده بذارمتاون موقع ديگه تضمين نمی -

 .نفس لرزانم را به آرامی بيرون دادم و زير لب چَشمی گفتم

*** 

 "فصل چهارم"

  .روز بعد ديگر خبری از خانوم اسميت نبود

 .خارج شده بوداش با چمدانی بسته از يتيم خانه گويا بعد آخرين بازرسی

 :اش غريدهای كليد شدهجان غرغركنان دستمال را در سطل آب انداخت و از ميان دندان
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 .ی مزخرف خالص شديمباالخره از شر اين هفته -

 .ی مزخرف خالص شديمسرم را با دست مالش دادم و نفس عميقی كشيدم. به قول جان از شر اين هفته

 . زيرزمين ببرم با خستگی سطل آب را برداشتم تا به

ا كندتر هايم رهنوز چند قدمی برنداشته بودم كه صدای جسيكا كه نامم را فرياد ميزد مانع رفتنم شد. قدم

 .دويد، خيره شدمكردم و به جسيكا كه به سمتم می

  :ام كه رسيد نفس نفس زنان گفتبه نزديكی

 ! صبر كن رزا -

 :رسيدماش نگاه كردم و پبا تعجب به چهره درهم رفته

 اتفاقی افتاده؟ -

 :های قرمز رنگش كشيد و گفتجس دستی به لپ

 .خوام باهات بيام زيرزمينمن هم می -

 .سردرگم سری تكان دادم و به همراه جسيكا به سمت زيرزمين به راه افتادم

ر با د وقتی كه به درِ زيرزمين رسيديم سطل آب را زمين گذاشتم و دستگيره در را فشردم و پيچاندم، قفل

 .صدای تيكی باز شد

  .جسيكا خم شد و سطل آب را از روی زمين برداشت

 .با كنجكاوی از الی در نگاهی به داخل اتاقک تاريک و نمور انداختم

 :جسيكا زير لب با حرص گفت

 ببينم رزالين، جای بهتری برای گذاشتن سطل پيدا نكردی؟ -

 .بزرگ را با تمام توانم هل دادم كه با صدای قيژی باز شدای باال انداختم و در آهنی تفاوتی شانهبا بی

 .نگاه جستجوگرم را برای ديدن زيرزمين به داخل اتاقک تاريک انداختم

 نميای بريم داخل؟: جسيكا
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 .با حرف جس قدمی به داخل اتاقک نهادم

  .جسيكا سطل آب را به دستم داد و كورمال كورمال مشغول پيدا كردن كليد برق شد

 .تر كردمی سطل تنگی فلزی و زنگ زدهی انگشتانم را به دور دستهحلقه

 .ترسيدماز زمانی كه آن خواب وحشتناک را راجع به النا ديده بودم كمی از تاريكی می

 :صدای غرغر جس بلند شد

 !اوه مثل اينكه المپ روشن نميشه -

  :يدمپرداختم پرسجستجوی جسيكا میكمی جمع و جورتر ايستادم و همانطور كه با نگاهم در تاريكی به 

 برای چی؟ -

  :وار گفتجس زمزمه

 !ها رو قطع كردهچون يه شبح عصبانی برق -

وار جسيكا از كنار گوشم ترسيدم و با جيغی خفيف سطل آب را رها دار و زمزمهبا شنيدن صدای خش

 .كردم

 :ای زد و با هيجان پرسيدجسيكا با ديدن واكنشم قهقه

 ترسيدی؟ -

 :تابيد، قابل ديدن بود اخمی كردم و با حرص گفتماش كه با نوری كه از سمت در میبه چهره

 !اصال شوخی جالبی نبود -

 .ی ديگری كرد و كليدی را فشرد كه باعث روشن شدن اتاقک شدجس خنده

ه را كه خنديد گرفتم و سطل فلزیِ زنگ زدكرد و مینگاهم را از جسيكا كه زير لب با خودش زمزمه می

 .حاال خالی از آب شده بود برداشتم

 .با كنجكاوی نگاهی به اطراف انداختم

 .در كمال تعجب همه جا تميز بود و خبری از گرد و غبار نبود؛ گويا قبل از ما كسی به اين جا آمده بود



 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن كاربر EYNA.SH   | ترس پروای بی ی سايه رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 40 

ير ز ی اتاقک بگذارم كه حرف جيسون قبل از ورودمان بهتوجه به اين مسئله سطل را گوشهخواستم بی

 ".نگران نباشيد، در زيرزمين قفله و مدت زياديه كه كسی وارد اونجا نشده":زمين در گوشم زنگ زد

  .هايی آرام، آشفته به سمت گوشه اتاقک رفتم و سطل را همان جا روی زمين گذاشتمبا گام

 .زد به سمت در برگشتمبا چشمانی كه در آن آشفتگی موج می

 .زمان ورودمان به زيرزمين در آن باز بودای متوجه شدم كه برای لحظه

 :ام را از در بگيرم خطاب به جسيكا گفتمبدون آنكه نگاه خيره

هی جس، مگه جيسون نگفته بود كه در زيرزمين قفله؟ پس چرا در باز بود؟ به نظرت اين عجيب  -

 ...جسيكا؟جسی...نيست؟

 .اش آه از نهادم بلند شدبا ديدن جای خالی

 .اف انداختم؛ اما هيچ اثری از جسيكا نديدم، به احتمال زياد از زيرزمين خارج شده بودنگاهی به اطر

 .قدمی به جلو برداشتم تا به سمت در بروم كه ناگهان فضای اتاقک تاريک شد

 .در آن تاريكی نگاه كوتاهی به چراغ خاموش شده انداختم

ندی كه عصبانيت به خوبی در آن مشهود بود اول با ترس نام جسيكا را زمزمه كردم؛ اما بعد با صدای بل

 :فرياد زدم

 !هات اصال جالب نيستنشوخی. بس كن جسيكا -

 .ای نصيبم شددر پاسخ، تنها سكوت آزار دهنده

 :قدمی ديگر به سمت در برداشتم و با صدای لرزانی گفتم

 هی جسيكا تو اين جايی؟ -

 :صدايم كم كم رو به تحليل رفت

 كا؟...جس؟ جسی -

  .هايم را به سمت در تند تر كردممقد
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به محض اينكه به در رسيدم دستم را پيش بردم تا در را كامل باز كنم كه در با صدای وحشتناكی بسته 

 .شد

 .جيغی كشيدم و به عقب پريدم

 :آب دهانم را به وضوح قورت دادم و زير لب با خود گفتم

 .چيزی نيست، حتما با باد بسته شده -

 .ای ندارددانستم كه زيرزمين هيچ پنجرهه خوبی میدرحالی كه، ب

 .هايم را بشنومتوانستم صدای نفس نفس زدنزيرزمين به قدری ساكت بود كه به راحتی می

  .دار و مرطوب اتاقک را به سينه كشيدمنفس عميقی كشيدم و هوای نم

 .انداختم میحتی فكر يک شب ماندن در اين زير زمين سرد و تاريک نيز رعشه بر اندام

دوباره دستم را برای باز كردن در پيش . با دستان لرزان دستگيره در را باال و پايين كردم؛ اما در باز نشد

بردم كه با صدای افتادن چيزی دستم در هوا ثابت ماند، با ترس به سمت صدا برگشتم؛ اما در آن تاريكی 

 .چيزی نديدم

ام را از صفحه تيره و تار مقابلم گرفتم و به سمت در با شنيدن صدای جيرجير ضعيفی چشمان خيره

 .برگشتم و به در نيمه باز نگاه كردم

 .درنگ از آن اتاقک خفقان آور بيرون آمدمبا ديدن در باز شده زيرزمين گامی بلند برداشتم و بی

  .گذاشتمها را پشت سر میهدف پلهسريع و بی

 .كه دست در جيب و متعجب به من خيره شده بود به باالی پلكان كه رسيدم جسيكا را ديدم؛

 :ای از ديدنش خوشحال شدم اما بعد با عصبانيت غريدملحظه

 معلومه كجا رفته بودی؟ واسه چی من رو توی زيرزمين تنها گذاشتی؟ -

  :ی جسيكا بيش از پيش متعجب شد، با حيرت گفتچهره

 !زيرزمين؟ -
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  .كرد و نگاهی به چشمان ترسيده و چهره درهمم

 .توجه به چهره متعجب و سوالی كه پرسيد، با حرص از كنارش گذشتمبی

 .داد به سمت حياط رفتمبا قدم هايی محكم و سريع كه خبر از عصبانيتی بيش از حد می

 .وقتی كه به حياط رسيدم سعی كردم تصوير چشمان مات و مبهوت و پرسوال جسيكا را از ذهنم پاک كنم

 چرخاندم و به نيكالس خيره شدم، نگاهم را داخل حياط

 .سرپرست جديدِ يتيم خانه سِرنت، كسی كه به جای خانوم اسميت برای مدت كوتاهی به اين جا آمده بود

 .با اينكه جای اسميت را پر كرده بود؛ اما خلق و خويش بهتر از او بود

ن خاكی رنگی به تتی شرت سبز رنگ و شلوارک . نيكالس روی صندلی چوبی، زير سايه نشسته بود

 .داشت

 .رسيداش انداختم كه بر خالف اخالقش كمی خشن به نظر مینيم نگاه كوتاهی به چهره

 رزالين؟ حالت خوبه؟ -

 .با شنيدن صدای جسيكا جا خوردم و به عقب برگشتم

  :جسيكا با ديدن چشمان مبهوتم لبخند آرامی زد و گفت

 !نظر ميایاز وقتی كه از زيرزمين برگشتی آشفته به  -

 .اخمی كردم و نگاهم را از او گرفتم و به آسمان صاف و آبی خيره شدم

 :هايش را در جيبش فرو برد و گفتجسيكا با ديدن واكنشم دست

 ...كنی؛ امادونم واسه چی اينجوری با من برخورد مینمی -

 :كالمش را قطع كردم و با حرص گفتم

، ات توی زيرزمينميگم واسه چی، به خاطر اون شوخيه مسخرهدونی؟ باشه، باشه بهت يعنی واقعا نمی -

 ...حاال

 :اين بار جسيكا ميان حرفم پريد و رشته كالم را در دستش گرفت



 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن كاربر EYNA.SH   | ترس پروای بی ی سايه رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 43 

منظورت چيه رزا ؟ كدوم شوخی؟ من از ديشب تا حاال تو رو نديدم، بعد تو چجوری ميگی من توی  -

 زيرزمين بودم؟

از ديشب تا به االن مرا نديده بود؟ مگر آن كسی كه همراه من  متعجب به جسيكا خيره شدم، او چه گفت؟

 به زير زمين آمد جسيكا نبود؟

 ...مات و مبهوت به چشمانش خيره شدم، ممكن بود كه جسيكا به من دروغ گفته باشد؛ اما

 !هی -

يره ام توسط جسيكا به خود آمدم و متوجه شدم كه زمان زيادی است كه به او خبا تكان خوردن شانه

 .امشده

 :اش صليبی كشيد و گفتجسيكا با ديدن نگاه پر شک و ترديدم به او، با دستش بر روی سينه

 .خورمقسم می -

 .گويدبا قسمی كه خورده بود مطمئن شده بودم كه دروغ نمی

 ...پس آن كسی كه همراهم بود

 .ها همه جمع بشيدبچه -

 .ه شدمی نيكالس به او خيربا شنيدن صدای فرياد گونه

 .نيكالس با سوتی كه بر گردنش آويزان بود سوت بلندی كشيد و همه را دور خود جمع كرد

 :جسيكا دستم را گرفت و گفت

 .كنيمبعدا در موردش با هم صحبت می. خيال اون موضوع شو رزبی -

 .ها بردو بعد كشان كشان مرا به سمت بچه

 :بالی را باال گرفت و گفتزمانی كه همه دور نيكالس جمع شدند، او توپ فوت

 با يه بازی موافقيد؟ -

 .ها هورايی كشيدند و موافقت خودشان را اعالم كردندبچه
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*** 

 .ی بزرگ مقابلم در فكر فرو رفتممالفه سفيد را كنار زدم و روی تخت دراز كشيدم، خيره به پنجره

 توانست باشد؟ه كسی میاگر آن كسی كه به همراه من به زيرزمين آمده بود جسيكا نبود، پس چ

 .آوردم كسی در اين جا شبيه به جس نبودتا آنجايی كه به ياد می

  .نگاهی به اطراف انداختم، همه غرق در خواب عميقی بودند

 .ناخودآگاه نگاهم معطوف آخرين تختی كه در تاريكی مطلق فرو رفته بود شد، النا بيدار بود

با احتياط نگاهی به اطراف انداخت و بعد . ای بوددن با وسيلهبر روی تختش نشسته بود و مشغول كار كر

 .يكی از دستانش را باال آورد

 .در دستش شيئی شبيه به چوب نازک و باريكی قرار داشت

 .ای كه در دست ديگرش بود گذاشتبه آرامی چوب را بر روی وسيله

 .پلكانم به آرامی بر روی هم افتادند و به خواب فرو رفتم

 .ن ملودی زيبايی چشمانم را به آرامی باز كردمبا شنيد

 .با چشمانی خواب آلود به اطراف نگاهی انداختم، هوا هنوز هم تاريک بود

های دراز و بد عقربه .نگاهم را به ساعت ديواری نسبتا بزرگی كه بر روی ديوار نصب شده بود، دوختم

 .دادند، ساعت سه صبح را نشان میقواره

ردم. اين پيچيد گوش سپی زيبايی كه در فضا میمار خوابم كشيدم و با دقت به نواختهدستی به چشمان خ

 آمد؟صدا از كجا می

 .بردای شيرين فرو میشد آنقدر زيبا بود كه آدم را ناخودآگاه در خلسهآهنگی كه نواخته می

 .لبخند محوی از شنيدن آن صدا بر لبانم نقش بست

 نواخت و هر باريی مادری بود كه هر شب برای خواباندن كودک خود، می، شبيه به الالآن صدای موسيقی

 .خواندبا آن می
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آنقدر در همان حال ماندم و به موسيقی گوش سپردم كه چشمانم گرم شدند و پلكانم كم كم بر روی هم 

 .های موسيقی به خواب عميقی فرو رفتمافتادند و من در ميان آن همه نت

*** 

شد و صدای بهم خوردنشان سكوت عذاب آور يتيم خانه را ره بهم كوبيده میهای چوبی پنجدر

 .شكستمی

  !باريدآمد، باران با شدت تمام میسوز سردی از ال به الی پنجره می

های سياه رنگ، قارقار كنان بر فراز آسمان به دنبال آسمان آبی به رنگ خاكستری در آمده بود، كالغ

 .وقت خالص شوندتر از شر اين باران بیسريعسرپناهی بودند تا هر چه 

 .نفس عميقی كشيدم، بوی آب و خاک حاصل از باران زمستانی در فضا پيچيده بود

 .كرد به سمت پنجره رفت و آن را بستجسيكا همانطور كه سعی در گرم نگه داشتن دستانش می

 :زير لب گفت

 .هوا خيلی سرد شده -

 .تر به دور خود پيچاندمام را بيشان دادم و ژاكت كهنهسرم را به نشانه تائيد حرفش تك

 .توانستم انگشتان دستم را احساس كنمهوا سردتر از حد معمول شده بود، به قدری كه حتی نمی

 :زد نفس نفس زنان گفتجان در حالی كه برای گرم كردن بدنش در جا می

 !شيماگه همينطوری پيش بريم از سرما هالک می -

 .هايم گرمشان كنممقابل صورتم باال گرفتم و سعی كردم با نفس دستانم را

  :جسيكا غرغركنان گفت

 !زنمدارم يخ می -

 .ها هم به دنبال او شروع به اعتراض كردندبقيه بچه

ای آرزو كردم كه ای كاش تحمل سرما نه تنها برای من بلكه برای بقيه هم سخت شده بود. برای لحظه
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ان گرم و سوزان بوديم؛ اما با ياد آوری آن هوای گرم و غير قابل تحمل افكارم را االن در اواسط تابست

 .پس زدم

  .زيپ ژاكتم را باالتر كشيدم و دستانم را در جيبم فرو بردم

مان با شنيدن صدای جيرجير باز شدن در به متيو كه با كاپشن بزرگی در چارچوب در خوابگاه ايستاده همه

 .بود، خيره شديم

 هایمان بر روی خودش لبخند سردی زد و سری تكان داد، سپس دستی به موبا ديدن نگاه خيره متيو

 :اش كشيد و گفتتيره

 !خبری از نيكالس نيست -

 .هايمان درهم رفتبا شنيدن اين حرف چهره

 .نبود از اوها را از نظر گذراندم و به دنبال النا گشتم؛ اما هيچ اثریهای گرفته بچهبا چشمانم صورت

 النا بر روی نيمكت چوبی گوشه حياط. به سمت پنجره رفتم و از پشت شيشه نگاهی به بيرون انداختم

 .نشسته بود

 واسه چی تو اين سرما بيرون رفته؟ -

به جسيكا كه متعجب و حيران، به النا كه بدون هيچ لباس گرمی داخل حياط حضور داشت، خيره شده بود، 

 !نيم نگاهی انداختم

 .ی جسيكا گذاشتمراستم را از جيبم در آوردم و بر روی شانهدست 

 .با اين كارم جسيكا نگاهش را از النا گرفت و سوالی به من چشم دوخت

 :به طوری كه صدايم به گوش كسی نرسد آرام گفتم

 جسيكا به نظرت كسی شبيه به تو توی عمارت هست؟ -

 :جسيكا قيافه متفكری به خود گرفت و گفت

 !تِری، اون خيلی شبيه به منه خب آره -
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 .سرم رو به نشانه نفی تكان دادم

 :جس اخمی كرد و گفت

 خب جوليا چی؟ -

 :با اين حرفش خنديدم و با تمسخر گفتم

 !حق با توئه، چرا تا حاال به شباهت زياد بين تو و جوليا فكر نكرده بودم -

 .شدجسيكا با دلخوری نگاهی به من انداخت و باز به پنجره خيره 

 :ای بعد زير لب گفتلحظه

 !ناپديد شد -

 :متعجب نگاهش كردم و پرسيدم

 چی گفتی؟ -

 :ای به نيمكت خالی كرد و گفتجسيكا اشاره

 .مثل اينكه اومد داخل -

 .نگاه جستجوگرم را به داخل حياط چرخاندم تا اثری از او پيدا كنم؛ اما حياط خالی بود

 :زير لب گفتم

 !عجيبه -

 :ای باال انداخت و بی تفاوت گفتجسيكا شانه

 !ای بود، حداقل واسه منخيال رزا، امروز روز سرد و كسل كنندهبی -

 .و غرغركنان به سوی تختش رفت

 .من هم به تبعيت از جسيكا به سمت تختم رفتم

  .دار خيره شدمبر روی تختم دراز كشيدم و به سقف ترک خورده و نم

گويا هر دو سعی بر  .كردها همخوانی میان با فرياد گوشخراش كالغصدای برخورد يكنواخت قطرات بار
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 .اين داشتند تا سرودی دردناک را زمزمه كنند

 .كردمبه پهلو دراز كشيدم، احساس خستگی و گرسنگی زيادی می

 .شدمبه قدری گرسنه بودم كه به همان سبزيجات مانده و له شده نيز قانع می

با بسته شدن چشمانم و ديدن صحنه وحشتناكی سريع از جا بلند شدم و بر پلكانم كم كم سنگين شدند و 

 .روی تخت نشستم

سرم را در بين دستانم گرفتم و فشردم، چرا از شر اين كابوس خالص . باز هم همان چهره لعنتی

 شدم؟نمی

 .شدمرفت، خيره هايی شمرده و آرام به سمت پنجره میسرم را باال آوردم و به النا كه با قدم

  .ای احساس كردم كه لبخند ريز و نامحسوسی بر لبانش نشستبرای ثانيه

 .نگاهم را سريع از او گرفتم و سرم را تكان دادم تا اين افكار مزاحم را از ذهنم دور كنم

 !ظهر بود، وقت ناهار 21نگاه كوتاهی به ساعت انداختم، 

 .سالن ناهار خوری حركت كردملبخند كوچكی زدم و از روی تخت پايين پريدم و به سمت 

 .های پر شده را از نظر گذاراندم تا اينكه نگاهم بر روی ميز گوشه سالن ثابت ماندبه سالن كه رسيدم ميز

 .های غذا را برداشتم و به سمت ميز رفتم، صندلی را عقب كشيدم و نشستميكی از ظرف

 .ل انقدر با اشتها غذا نخورده بودمبا اشتها مشغول خوردن پوره سيب زمينی شدم، شايد تا به حا

 !هی از جای من بلند شو -

 .كرد، خيره شدمسرم را بلند كردم و به سام كه با تحقير به من نگاه می

 .تفاوت دوباره مشغول خوردن غذايم شدمبی

 .توجهی مرا ديد پوزخندی بر لب نشاند و بشقابم را از زير دستم كشيدسام وقتی بی

 .بردم و با اخم به او نگاه كردم سريع سرم را باال

 :زير لب غريدم
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  !اون رو بدش به من -

 :ی كوتاهی زد و گفتسام قهقهه

 ای؟خيلی گرسنه -

ام دستانش را باال برد و بشقاب را رها كرد، بشقاب محكم به زمين و بعد در مقابل چشمان حيرت زده

 .خورد و به هزار تكه ريز و درشت تبديل شد

 :ديگری كرد و گفتی تک خنده

 .تونی بریخب، حاال می -

هايم را از حرص بر روی هم فشردم، از روی صندلی بلند شدم و ام پررنگ تر از پيش شد، لباخم پيشانی

 .به آرامی از مقابلش گذشتم

وی ها را بر رهای خيره بچهتوانستم سنگينی نگاهبه سمت در سالن غذاخوری حركت كردم، به خوبی می

 .حساس كنمخود ا

 .آمددستانم را مشت كردم، هميشه از اينكه مركز توجه ديگران باشم بدم می

 .از سالن كه خارج شدم نگاهم را به راهروی خوابگاه دوختم، آه سردی كشيدم و به خوابگاه رفتم

 .دستگيره را فشردم و در را به آرامی هل دادم كه با صدای قيژ قيژ خفيفی باز شد

 .د و من هميشه اين سكوت را دوست داشتمخوابگاه ساكت بو

 .نگاهی به پنجره انداختم، باران ديگر بند آمده و اكنون آسمان كمی ابری شده بود

 .آرام كنار تخت زانو زدم و خم شدم. چشمانم را از پنجره گرفتم و به سمت تخت رفتم

كردم، تا جايی كه به ياد ی عروسک كه درش نيمه باز بود خيره شدم، چشمانم را ريز متعجب به جعبه

 .داشتم آخرين بار خودم در جعبه را بسته بودم

 .ی چوبی را از زير تخت بيرون آوردمدستم را پيش بردم و به سختی آن جعبه

 .در نيمه بازش را كامل برداشتم و به عروسک خيره شدم و لبخند كوچكی زدم
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ی تق تقی، سريع در جعبه را رويش گذاشتم خواستم عروسک را از جعبه بيرون بياورم كه با شنيدن صدا

 .و آن را به زير تخت هل دادم

  .دستم را به زمين گرفتم و آهسته بلند شدم. به هيچ وجه دوست نداشتم كسی اين عروسک را ببيند

 .آمد خيره شدم، صدا قطع شده بودسرم را كج كردم و به سمتی كه صدا از آن جا می

 :شتم و فرياد زدمبا كنجكاوی قدمی به جلو بردا

 كسی اون جاست؟ -

  .و در جوابم تنها صدای تق تق ديگری بلند شد

 :اينبار بلند تر از پيش گفتم

 گفتم كسی اون جاست؟! آهای -

تر هايم را به آن سمت تندنفس عميقی كشيدم و قدم. باز هم همان صدا، اين بار بلندتر از قبل تكرار شد

  .كردم

 .آمدق تق از سمت تخت النا میدر كمال تعجب آن صدای ت

  .ام را مشت كردم و قدمی به جلو برداشتمدستان عرق كرده

  !شد، به قدری كه در آخر ديگر هيچ صدايی به گوش نرسيدتر و كندتر میصدای تق تق به مرور آرام

خت النا تی كه تبا اينكه هوا روشن بود؛ اما قسم. نفسم را از دهان به بيرون فرستادم و كنار تخت ايستادم

 .قرار داشت هنوز هم كمی تاريک بود

 .اندم خيره بود النا تخت روی بر كه شيئی روی بر نگاهم كه كنم پيدا را صدا ٔ  كمی خم شدم تا منشا

  .ی موزيكال خيره شدممتعجب صاف ايستادم و به جعبه

 .تر كردم و نگاهی به آن طرف خوابگاه انداختم، هيچ كس نبودسرم را كمی كج

ام را باز كردم و دستم را جلو بردم، به آرامی دستی به طرح زيبای رويش كشيدم، دستان مشت شده

 .های خود را گشوده و به ماه خيره شده بودندای كه بر فراز آسمان آبی رنگ بالتصوير دو فرشته
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  .ای رنگش را گرفتم و چند دور آهسته چرخاندمی كوچک نقرهدستگيره

  .و دخترک كوچكی از آن بيرون آمد در جعبه باز شد

با لبخند محوی به دختركی كه ويولن به دست مشغول نواختن آهنگ زيبايی بود، خيره شدم و به موسيقی 

 .پيچيد گوش سپردمدلنشين جعبه كه در فضا می

آهنگ رو به اتمام بود، دستم را پيش بردم تا دوباره دستگيره را بچرخانم كه با شنيدن صدای سردی 

 .سرم را بلند كردم و با ترس به النا خيره شدم

 قشنگه نه؟ -

 :با دستپاچگی صاف ايستادم و گفتم

 ...خواستمراستش، من نمی -

 :النا كالمم رو قطع كرد و به سردی گفت

 !مهم نيست -

ی موزيكال را از روی تخت برداشت و منتظر به من خيره ماند، در نگاهش هيچ حسی ديده سپس جعبه

  !احساس، درست مانند يک ربات آهنين، مات و بیشدنمی

 .اش گرفتم و با سری افتاده از او دور شدمنگاهم را از چشمان خيره كننده

*** 

 "فصل پنجم"

 !ترسريع: نيكالس

 .تمام توانم را در پاهايم جمع كردم و سرعت بيش تری به دويدنم بخشيدم

  .هوا ابری بود؛ اما خبری از باران نبود

 تابيد، با اين وجود هواالی ابرهای خاكستری به زمين سرد و نمناک حياط میرمق خورشيد از البهینور ب

 .باز هم سرد بود
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 :فرياد نيكالس برای بار دوم بلند شد

 !تر بدو، هنوز شش دور ديگه موندههی سريع -

 .جان به دويدنم ادامه دادمای كردم و بیناله

 !وايسا -

 .م و روی زمين نشستم، صورتم به خاطر دويدن قرمز شده بودنفس نفس زنان ايستاد

 :نيكالس رضايتمند سری تكان داد و گفت

 !پنج دقيقه و چهل ثانيه -

 :جسيكا ليوان آبی به دستم داد و گفت

 !فكر كنم نيكالس توی زندگی قبليش مربی ورزش بوده -

 .جانی زدم و ليوان آب را يک نفس سر كشيدملبخند بی

 :وار گفتی كوتاه به ليستی كه در دست نيكالس بود انداخت و زمزمهجان نگاه

 ...خوشبختانه من نفر آخر -

 :هنوز حرفش تمام نشده بود كه فرياد نيكالس بلند شد

 !جان نوبت توئه -

 :جان متعجب از جا بلند شد و با اعتراض لب گشود

 !چی؟ ولی من آخرين نفرم -

 :نيكالس اخمی كرد و گفت

 !ايد بيست دور دورِ زمين بدويیياال، ب -

 .هايش را بر هم فشرد و شروع به دويدن كردجان با حرص لب

 :جس نگاه خندانش را از جان گرفت و بر من دوخت

 فكر كنم بيست دور زياد باشه نه؟ -
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 :پوزخندی زدم و گفتم

 .كنم پاهام مال خودم نيستاحساس می -

 .ين نشستای سرخوشانه زد و كنارم روی زمجسی قهقهه

 :اش گرفتم و گفتمنگاهم را از چهره

 !رسهباالخره نوبت تو هم می -

با خنده به جس كه متعجب به روبرويش . ی جس قطع شد و حاال نوبت من بود كه بخندمبه يكباره خنده

 .زل زده بود نگاه كردم، لبخندم خود به خود محو شد

 جس ؟ -

 :اش را تكان دادمانهدهد، با دست شوقتی كه ديدم جوابم را نمی

 حواست كجاس؟! هی جسيكا -

 .باالخره جس نگاه گيج و ماتش را از روبرويش گرفت و نگاهش را در چشمانم دوخت

 خوبی؟-

 :جسيكا دستپاچه سری تكان داد و با صدای لرزانی گفت

 !بم..خو-

 .سری به نشانه تاسف تكان دادم و به جان كه از نفس افتاده بود خيره شدم

 !نفر بعدی، متيو: سنيكال

 :اش با صدای غمگينی گفتهای رنگ و رو رفتهجسيكا خيره به كفش

 شيم؟رزالين؟ به نظرت ما باالخره صاحب يه خانواده می -

 .اكتفا كردم "دونمنمی"آهی كشيدم و تنها به گفتن كلمه 

 :جسيكا هم به تبعيت از من آه سردی كشيد و زير لب گفت

 .يا بودمكاشكی من هم جای جول -
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 :با شنيدن حرف جس متعجب سرم را بلند كردم و آرام از او پرسيدم

 جوليا؟ چرا اون؟ -

 :آهسته زمزمه كرد. سرش را پايين انداخت و مشغول بازی با انگشتانش شد

 مگه نديدی كه يه خانواده اون رو پذيرفت؟! همه دوست دارن جای اون باشن -

 :از سر حيرت با صدای بلند فرياد زدم

 تو االن چی گفتی؟ -

 :جسيكا با چشمان گرد شده مرا نگاه كرد و با تعجب گفت

 .مونه، به خاطر اينكه يه خوانواده اون رو با خودشون بردناسميت اعالم كرد كه جوليا ديگه اين جا نمی -

  .نفسم در سينه حبس شد

يت به هيچ عنوان اجازه ترک شد، اسمای هم برای جوليا پيدا میمن مطمئن بودم كه حتی اگر خانواده

 .دادكردن يتيم خانه را به او نمی

 تازه وسايلش هم هنوز در خوابگاه بود، پس او چگونه توانسته بود؟

 .نوبت توئه النا -

 .النا سری برای نيكالس تكان داد و سر خط ايستاد

 .ع به دويدن كرد، النا مانند تيری رها شده از كمان شرو"شروع"به محض اينكه نيكالس فرياد زد 

 :اش را جمع كرد، سپس گفتجسيكا با گيجی سرش را خاراند و موهای قرمز فرفری

 !چقدر سريع -

 .دويدسرم به نشانه تائيد حرفش باال و پايين كردم، واقعا هم سريع می

 :به دور آخر كه رسيد نيكالس داد زد

 !تموم شد، دو دقيقه و سه ثانيه -

 .كالس دوختندهمه متعجب چشم به دهان ني
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 :كرد با رضايت سرش را تكان داد و گفتنيكالس همانطور كه با خودكارش نام النا را در دفترش ثبت می

 !خوبه -

 ها رفت و بر روی دومين پلههايی شمرده به سمت پلهای نفس نفس بزند با قدمالنا بدون آنكه حتی ذره

 .نشست، مثل هميشه تنها و دور از جمعيت

ی زمان دويدن خودم و النا فكر كردم، واقعا كه چقدر هم حرص از دهان بيرون دادم و به فاصلهنفسم را با 

 !به هم نزديک بودند

 .اش را تكاند، كمی خم شد و مچ دستم را گرفتجسيكا از روی زمين بلند و شد و لباس خاكی

 .بلند شو همه دارن ميرن داخل: جسيكا

 .ه دنبال بقيه وارد ساختمان يتيم خانه شدمبا كمک جس از روی زمين بلند شدم و ب

*** 

 .نگاه متعجبم را در زير تخت جوليا چرخاندم

  !كدام از وسايلش نبودهيچ

 .انگار نه انگار كه شخصی به نام جوليا قبال در اين جا حضور داشته است

 .لرزيدماز اينكه ممكن بود اسميت چه باليی بر سرش آورده باشد، می

كه غرق خواب بود انداختم، به آرامی به سمت تختش رفتم و خم شدم، دستم را پيش  نگاهی به جسيكا

 .بردم و شمع كوچكی را لمس كردم

 .گرفتجسيكا به خاطر ترسش از تاريكی هميشه با هزار ترفند شمعی از جيسون می

 .شمع كوچک را در دست ديگرم گرفتم و جعبه كبريت را با احتياط از زير بالشتش برداشتم

 :اش انداختم و چشمكی زدمنگاهی به چشمان بسته

 !ممنون -

 .هايی بلند و آرام از خوابگاه بيرون آمدمو بعد با قدم
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 .نگاهی به دو طرف راهرو انداختم، تاريکِ تاريک بود

چوب كبريتی از جعبه بيرون آوردم و شمع را روشن كردم، با اينكه شمع كوچكی بود اما حداقل باعث 

 .شدپيش رويم می روشن شدن راه

  .جعبه كبريت را در جيبم انداختم و با ترديد به سمت راست راهرو خيره شدم

  .آنجا آنقدر تاريک و سرد بود كه تقريبا هيچ كس جرئت رفتن به آن سمت را نداشت

با ترس قدمی به جلو برداشتم و بعد قدمی ديگر، كم كم شروع به راه رفتن در آن راهروی ساكت و تاريک 

 .ردمك

 .شدآنقدر ساكت بود كه صدای پاهايم بر روی كف چوبی راهرو، منعكس می

  .رفتی انگشتانم را به دور شمع آب شده محكم تر كردم، فضای راهرو كم كم رو به سردی میحلقه

 .شمع ديگر كامال آب شده بود، به ناچار همان شعله كوچكی را كه در حال سوختن بود خاموش كردم

 .شد از بين رفتهمان نور روشنايی كه باعث ديدنم می با اين كارم

 .دار گرفتم و به راهم ادامه دادمدر آن تاريكی كورمال كورمال دستم را به ديوار سرد و نم

 !احساس عجيبی داشتم، حسی عميق و آميخته به ترس

. مودمپياهرو را مینفسم را پر سر و صدا بيرون دادم، مدت نسبتا طوالنی گذشته بود و من همچنان طول ر

 .شدانگار كه با هر قدمم طول راهرو بيشتر می

 .ام را با آستين لباسم پاک كردمهای عرق روی پيشانیقطره

 .فضای راهرو سرد بود و من به شدت عرق كرده بودم، واقعا جالب بود، شايد هم ترسناک

 .كرددر وجودم رخنه میدستم را از ديوار جدا كردم و به لباسم چنگ زدم، ترس كم كم داشت 

 .كردمآمدم سنگينی نگاهی را بر روی خود احساس میتمام مدتی كه اين راه را می

خورد كه باعث روشن شدن آن نگاهی به پشت سرم انداختم، در ابتدای راهرو نور فانوسی به چشم می

 .قسمت شده بود



 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن كاربر EYNA.SH   | ترس پروای بی ی سايه رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 57 

 .اماوردهای برای خود افسوس خوردم كه چرا همراه خود فانوسی را نيلحظه

 .سرم را برگرداندم و به انتهای تاريک راهرو خيره شدم، آب دهانم را به طرز نامسحوسی قورت دادم

چرخيد، رفت و آن راهروی تاريک و خفناک دور سرم میسرم گيج می. ديگر از شدت ترس كم آورده بودم

 .كردسنگينی آن نگاه نيز معذبم می

ای كه آن سوی روشنايی فانوس برگردم كه نفسم با ديدن سايهسريع برگشتم تا راه پيموده شده را 

 .ايستاده بود بند آمد

 .ی لباسم را محكم تر در دستانم فشردمپارچه

 :لبانم را تر كردم و با صدای نسبتا بلندی گفتم

 هی، كی اون جاست؟ -

 .و در جوابم آن سايه تنها سكوت كرد

 :قدمی به آن سمت برداشتم و بار ديگر گفتم

 جسيكا؟ تويی؟ -

پيچيد بهتر از باز هم همان سكوت عذاب آور، شايد اگر صدها صدای وهم انگيز و وحشتناک در فضا می

 .اين سكوت لعنتی بود

 !ممكن بود باز هم جسی، اما نه. ای تكان نخورده بوددستم را به ديوار گرفتم، سايه حتی ذره

 .ا داشتای بزرگ تر از جسيكآن سايه، قدی بلند تر و جثه

 :با صدايی كه كمی تحليل رفته بود گفتم

 جان؟ -

  .اينبار سايه قدمی به جلو نهاد و درست زير نور فانوس ايستاد

 .ی آن شخص با ترس عقب رفتم و به سمت انتهای راهرو دويدمبا ديدن چهره

 .ای تيره قرار گرفته بودديدم، پيش روی چشمانم تنها صفحههيچ چيز نمی
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 .ی وحشتناک دور شومخواستم تا حد امكان از آن چهرهم، میدويدفقط می

 !مطمئن بودم كه اين بار خواب نبود، بلكه واقعيت داشت، واقعيتی غير قابل باور و وحشتناک

 .ای را پيدا كنمبه انتهای راهرو كه رسيدم نفس نفس زنان دستم را روی ديوار كشيدم تا دستيگره

 .انم شيئی نرم و لطيف را لمس كردنددستم را كه باالتر بردم انگشت

 .با شک و ترديد در آن تاريكی مطلق دستم را كمی باالتر بردم و با جيغ خفيفی دستم را عقب كشيدم

 .شباهت به صورت يخ زده يک انسان نبودآن چيزی كه لمسش كردم، بی

 .كوبيدام مینهفضا برايم خفقان آور و وهم انگيز شده بود، قلبم با شدت تمام خودش را به سي

ا ای بعد با ياد آوری نجات جوليام؛ اما لحظهبه خودم لعنت فرستادم كه چرا پا به اين مكان لعنتی گذاشته

 .شجاعتم را به دست آوردم

 .شمع آب شده را از جيبم بيرون آوردم و با آخرين چوب كبريتی كه در جعبه مانده بود، روشنش كردم

 .ترسناكی جز ديوار پيش روی چشمانم وجود نداشت در كمال تعجب هيچ چيز عجيب و

حاضر بودم شرط ببندم آن چيزی را كه لمس كردم صورت انسان بود؛ اما ديوار خالی روبرويم چيز ديگری 

 .گفتمی

 .آهی كشيدم، مطمئن بودم كه اين بار ديگر توهم نبود

كه در سمت چپ راهرو قرار داشت شمع را در دستانم جا به جا كردم، با اين كارم در چوبی رنگ بزرگی 

 .ی كوچک شمع نمايان شدبا شعله

 ها درای آن نقشهای روی در خيره شدم، برای لحظهبا چشمان گرد شده متعجب به عالئم و نقش و نگار

 .ذهنم آشنا به نظر آمدند

 .سرم تكان دادم و با ترديد دستم را جلو بردم تا در را باز كنم

 .ا حضور داشته باشدممكن بود جوليا در آنج

 .ی در را بچرخانم، در با صدای تيكی باز شدقبل از اين كه دستيگره



 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن كاربر EYNA.SH   | ترس پروای بی ی سايه رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 59 

با وحشت به در باز شده نگاه كردم، آب دهانم را با سر و صدا قورت دادم و با ترديد در بزرگ و چوبی را با 

 .تمام توانم هل دادم

  .يره شدمحيرت زده به اتاق نورانی و بزرگی كه پيش رويم قرار داشت خ

 .نور اتاق به قدری زياد بود كه دستم را جلوی چشمانم گرفتم و سعی كردم به نور عادت كنم

 .دمی مقابلم خيره شكم كم چشمانم به روشنايی عادت كردند، دستم را پايين آوردم و با ترس به صحنه

وشانده بودند، قرار هايی روشن پهای آن را مشعلدر مقابل چشمانم اتاقی بزرگ كه سر تا سر ديوار

 .داشت

های غول پيكر و چوبی بود؛ كه گوشه اتاق بر روی ها نبود، بلكه به خاطر وجود تابوتاما ترس من از اين

 .يكديگر سوار شده بودند

 .رفتی شمع در دستانم كم كم رو به خاموشی میشعله

 .تم و از در فاصله گرفتمقدمی به جلو برداش. ی كوچک و لرزان را خاموش كردمبا فوت كردن شعله

به محض اين كه از جايم تكان خوردم در با شدت زيادی بسته شد، به طوری كه صدای بسته شدن آن در 

 .راهروی ساكت و تاريک يتيم خانه منعكس شد

ای تاريک در بر گرفته بود نفس عميقی كشيدم تا خود را آرام كنم و با ترسی كه وجودم را مانند سايه

 .مقابله كنم

 .ام خارج شودكردم االن است كه از سينهتپيد به طوری كه هر لحظه احساس میقلبم با شدت تمام می

 .ها برداشتمام رها شده بود، كنار زدم و گام بلندی به سمت تابوتتكه مويی را كه بر روی پيشانی

ن دستم را پايي. كارم شد ها را باز كنم كه صدای تق تقی مانع انجامدستم را جلو بردم تا در يكی از آن

  .آوردم و سرم را برگرداندم

 .سوختند خيره شدمهايش در آتش میای كه هيزمی سنگیو به شومينه

 :وحشت زده زير لب با خود زمزمه كردم
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 !اين جا چيزی واسه ترسيدن وجود نداره. آروم باش رز، تو كه انقدر ترسو نبودی، آروم باش -

توانست از تنها ماندن در يک اتاق در بسته كنار ام بود وگرنه چه كسی میرمیاين زمزمه تنها برای دلگ

 .كشد، نترسد؟ها انتظارش را میدانست چه چيزی در داخل آنهای تابوت؛ كه حتی نمیجعبه

  .هايم كشيدم و چشم از شومينه گرفتمنفس عميقی برای آرام كردن ريتم نفس

ای داده و آن هوای يخ زده جای خود را به هوای گرم و خفه كننده حال ديگر سردی فضا از بين رفته بود

 .بود

 .ی خاكی باالی آن گذاشتمچوبی و پوسيده دستم را پيش بردم و بر روی نوشته خيره به تابوت

 .آب دهانم را قورت دادم و با چشمان گرد شده از ترس گرد و غبار را از روی نوشته پاک كردم

ای احساس كردم كه قلبم ديگر ی بر روی تابوت قديمی برای لحظههكاری شد ی كندهبا ديدن نوشته

 .تپد و از حركت ايستاده استنمی

 :زير لب نوشته را زمزمه كردم

 !جوليا رويتس -

 .با وحشت دستم را روی نوشته كشيدم تا ادامه آن نمايان شود

  .اشک در چشمانم جمع شده بود

 :را خواندمی نوشته با لبان لرزانم ادامه

 ۲۱۰۲دسامبر21تاريخ وفات  -

زانوانم از شدت ضعف سست شدند، يعنی واقعا جوليا... افكارم را پس زدم و ترديدم را برای باز كردن در 

 .تابوت كنار گذاشتم

  .و در يک تصميم ناگهانی در تابوت را با تمام توانم هل دادم

ن در سنگين و چوبی به زمين گرد و خاک زيادی بلند در چوبی كنار رفت و محكم به زمين افتاد، با افتاد

 .شد
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 .های معلق در هوا را پس بزنمای كردم و سعی كردم با تكان دادن دستم گرد و غبارسرفه

دانستم آمادگی ديدن چيزی را كه داخل تابوت جای گرفته بود دستانم را پايين آوردم و مشت كردم، نمی

 .داشتم يا نه

 .ام را به داخل تابوت گرداندمی كشيدم و نگاه حيرت زدهطبق معمول نفس عميق

 .مات و مبهوت به تابوت خالی خيره شده بودم

 اش چه معنی داشت؟ی حک شده بر در چوبیاين تابوت خالی با نوشته

 .ام را با زبان تَر كردم و سعی كردم تابوت اول را كنار بزنم و داخل تابوت بعدی را نگاه كنملبان خشكيده

ام تابوت اولی را كنار زدم و در تابوت دومی را به زحمت باز كردم و در كمال تعجب ا دستان عرق كردهب

 .باز هم داخل تابوت خالی بود

  .ی حک شده بر روی در تابوت دومی خيره شدمحيرت زده دستی به گردنم كشيدم و به نوشته

 :زمزمه وار گفتم

 .النا ادوارد -

 .دم و با دقت بيش تری نوشته را خواندممتعجب چشمانم را ريز كر

 2791اكتبر ۹النا ادوارد، تاريخ وفات  -

 .سردرگم چندين بار تاريخ حک شده را زمزمه كردم اما به چيزی به ذهنم نرسيد

 .النا ادوارد، چقدر اين نام برايم آشنا بود

 .ای از ذهنم گذر كردای صحنهبرای ثانيه

 سی جس؟شناببينم، نكنه تو اون رو می"

 .شناسمشخب، راستش آره می_

 واقعا؟ خب حاال اسمش چيه؟_

 ".اسمش الناست، النا ادوارد_
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 "النا ادوارد"صدای مبهم جسيكا در گوشم زنگ زد، 

 :ای مات و مبهوت به نوشته خيره شدم؛ اما بعد وحشت زده با صدای بلندی فرياد زدملحظه

  !خدای من، اين امكان نداره -

تر شود، احساس ترس درپی پلک زدم تا ديدم واضحه درستی فكر كنم. چند بار پیتوانستم بنمی

 های حک شده بر روی در چوبی آنها؟های خالی يا نامكـردم؛ اما ترس از چه؟ ترس از تابوتمی

  .به شدت عرق كرده بودم، دستم را باال بردم و تار موهای چسبيده به گردنم را كنار زدم

 .هايم را تيز كردمامی گوشبا شنيدن صدای آر

 !های كفِ زمين بودآن صدا، مانند صدای كشيده شدن جسم نرمی بر روی تخته چوب

 .صدا آنقدر واضح شده بود كه سكوت حاضر در فضا از بين رفته بود

كه  كردمكردم، احساس میقدمی به عقب برداشتم، گيج شده بودم هنوز هم سنگينی آن نگاه را حس می

 .خنددای نشسته و به ترسيدن من میشنا مرا به بازی گرفته است و با لذت گوشهآن نگاه آ

  .ی وحشتناكش در سرم پيچيدصدای قهقهه

 .حيران و سرگردان به اطراف نگاه كردم

هايش تبديل به خاكستر شده بودند چيزی به ای كه ديگر هيزمهای روشن و شومينهها و مشعلجز تابوت

 .خوردچشم نمی

 باالی آن ٔ  كردم منشاشد، به طوری كه احساس میتر میدای آزار دهنده هر لحظه نزديک و نزديکآن ص

 .است سرم

 .دستان لرزانم را مشت كردم و چشمانم را بستم

يد كشصبرانه انتظارم را میترسيدم، از چيزی كه بیبه هيچ وجه جرئت باال بردن سرم را نداشتم، می

 .ترسيدممی

كردم؛ انگار كه كسی دستانش را دور گلويم حلقه كرده بود و با تمام توانش سعی در احساس خفگی می
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 .خفه كردنم داشت

 .نفس عميقی كشيدم و باالخره جرئت باال بردن سرم را به خود دادم

 .چشمانم را گشودم و به آرامی سرم را به سمت سقف باال بردم

هانم را باز كردم و جيغی گوشخراش و بلند كشيدم ای كه مقابل ديدگانم بود وحشت زده دبا ديدن صحنه

 !ديدم نزديک شدنش بود و بعد تاريكی مطلقای بعد تنها چيزی كه پيش روی چشمانم میو لحظه

*** 

 .كرداش میهايم همراهیپيچيد و ريتم منظم اما ضعيف نفسصدای تپش قلبم در گوشم می

 !ريکاحساس بدی داشتم، حس افتادن در چاهی عميق و تا

  .هايم تند و تندتر شدندكرد. كم كم ريتم نفسسرم به شدت درد می

 .ی پيش روی چشمانم تيره و تار بودصفحه

از  ایای سفيد كه هيچ نوشتهسعی كردم آخرين لحظاتم را به ياد آورم؛ اما ذهنم خالی بود؛ مانند برگه

 .جانب نويسنده بر روی آن نوشته نشده بود

 .های مبهم اطرافم برايم واضح شدندزمزمه ها وكم كم پچ پچ

 .هی جسيكا نگاه كن، فكر كنم داره بهوش مياد -

 .تمام توانم را جمع كردم تا چشمانم را باز كنم و موقعيتم را درک كنم؛ اما تنها پلكم تكان خورد

 شنوی؟رزالين؟ صدام رو می -

 .دديدم گنگ و مبهم بودندم، تصاويری كه میدوباره تالش كردم تا چشمانم را باز كنم و باالخره موفق ش

 .ام از سردرد زياد درهم رفتچهره

 :صدای بشاش جسيكا از كنارم بلند شد

 حالت خوبه؟ -

كم كم تصاوير اطرافم برايم واضح و قابل تشخيص شدند. اولين چيزی كه به چشمم خورد سقف 

 .ی خوابگاه بودخاكستری و ترک خورده

 .رمق به چشمان اشكی و نگران جسيكا خيره شدم و سری تكان دادمو بیهای نيمه باز با چشم
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 :داری خطاب به جسيكا گفتمام را با زبان تر كردم و با صدای ضعيف و خشلبان خشكيده

 چه اتفاقی افتاد؟ -

 .ای ترديد كنارم روی تخت نشستجسيكا نگاهی به چشمان پر سوالم انداخت و بعد از لحظه

 .دار كردمای خشک و خشدستم چنگی زدم و سرفهی زير به مالفه

 .ام نگران شدچشمان جسيكا با ديدن سرفه

 :با صدای آرامی گفت

 ...رزا -

 :كالمش را قطع كردم و به زحمت گفتم

  !تعريف كن -

جس آهی كشيد و متفكرانه دستانش را درهم قالب كرد و پس از مكثی نه چندان كوتاه شروع به حرف 

 :زدن كرد

. ترسيده بودم، ا هنوز تاريک بود، غرق خواب بودم كه با شنيدن صدای جيغ يه نفر از خواب پريدمهو -

اومد! از های خوابگاه نگاه كردم متوجه خالی بودن تختت شدم. صدای جيغ هنوز میوقتی كه به تخت

ز وجه شدم كه صدا اات اتفاقی افتاده باشه به دنبال صدا از خوابگاه بيرون اومدم و متترس اين كه واسه

 .راهروی سمت راست مياد

 :سپس سرش را پايين انداخت و سكوت كرد، عجوالنه دستش را گرفتم و گفتم

 خب؟ -

 :جس دستی به صورتش كشيد و گفت

ترسيدم وارد اون راهرو بشم، واسه همين نيكالس رو بيدار كردم تا باهام به اونجا بياد، نيک اول می -

های های مكرر من باالخره همراهم اومد. صدای جيغ ديگه قطع شده بود. به وسطرارقبول نكرد؛ اما با اص

 .راهرو كه رسيديم نيكالس تو رو بيهوش كنار ديوار پيدا كرد

ر های حضورم درفتم. كم كم صحنهشد بيشتر به فكر فرو میای كه از دهان جسيكا خارج میبا هر كلمه
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 .نم گذر كردندراهرو مانند فيلمی از پيش روی چشما

 :ی من ادامه دادجسيكا بی توجه به حاالت عجيب و وحشت زده

 ...به كمک نيكالس تو رو به خوابگاه آورديم و -

 :دستم را داخل موهايم فرو كردم و ديوانه وار با خود زمزمه كردم

 ...راهرو! راهرو، اما -

 :گران به من خيره شدام دست از سخن گفتن برداشت و متعجب و نجس با ديدن رنگ پريده

 چيزی شده رزا؟ اتفاقی افتاده؟ -

 :بر خالف حال خرابم سرم را به نشانه نفی تكان دادم و حيرت زده پرسيدم

 گفتی من رو كجا پيدا كردين؟ -

 :جسيكا بی درنگ گفت

 .توی راهروی سمت راست -

 .راهرو؟ اما من داخل اتاق بيهوش شدم

 :را بر زبان آوردم حواس دهانم را باز كردم و فكرمبی

 !امكان نداره، من توی اتاق بودم -

 :جسيكا نگاه متعجبی به سمتم انداخت و گفت

 .اتاق؟ كدوم اتاق؟ ما تو رو توی راهرو پيدا كرديم -

 .سردرگم مالفه سفيد را در دستانم محكم فشردم، به طوری كه بند بند انگشتانم سفيد شده بودند

 .زدن حرفی باز كرد كه باز شدن در خوابگاه او را از اين كار منصرف كرد جس كنجكاوانه دهانش را برای

 .هر دويمان با ديدن دری كه نيمه باز بود خشک شديم، من از ترس و جسيكا از سر كنجكاوی

 .با ديدن قامت بلند نيكالس هر دو نفسی از سر آسودگی كشيديم

 .ر جسيكا ايستادنيک با ديدن چشمان بازم با عجله به سمتمان آمد و كنا
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 .زددر چشمانش هيچ حسی پديدار نبود بلكه تنها در آن خشمی نهفته موج می

 :پس از مكثی كوتاه پرسيد

 حالت خوبه؟ -

 :ای كردم و با صدای ضعيفی گفتمتک سرفه

 .خوبم -

باشد ی مهمی را به ياد آورده اما بعد نيكالس انگار كه مسئله Yای بينمان سكوت بر قرار شدچند لحظه

 :اش را از من بگيرد خطاب به جسيكا گفتبدون آن كه نگاه خيره

 خوابت نمياد؟-

 :جسيكا كه متوجه منظور اصلی نيكالس شده بود سريع سرش را پايين انداخت و با دستپاچگی گفت

 .االن، االن ميرم -

 .ام كرد و با سری افتاده به سمت تختش رفتو نگاه نگرانی حواله

از ما دور شد نيكالس با چشمانی ريز شده در حالی كه تمام حركاتم را زير نظر  به محض آن كه جس

 :گرفته بود بی مقدمه گفت

 كردی؟كار میتو اون جا چی -

 :اش به شدت جا خوردم و با دستپاچگی گفتمبا شنيدن سوال ناگهانی

 کُ...كجا؟ -

 :نيكالس پوزخندی زد، گوشه تخت نشست و كوتاه پرسيد

 خب؟ -

 :ای باز كردم و گفتماچار دهانم را برای آوردن بهانهبه ن

 ...خواستم برم به اتاق جيسون اما...اما راه اتاقش رو بلد نبودم ومن، من می -

 :نيک كالمم را قطع كرد و گفت
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 دونستی كه رفت و آمد در اون قسمت ممنوعه؟اين رو می -

و  ی سكوت باال آوردراشم كه دستش را به نشانهای ديگر بتلبانم را با زبان تر كردم و خواستم بهانه

 :زمزمه كرد

 !ای كه به سرت وارد شده زياد خوب نباشهفردا با هم صحبت می كنيم، فكر كنم حالت به خاطر ضربه -

 .ای طوالنی كشيدبعد زدن اين حرف دستش را پايين آورد و خميازه

 :از من گفت ترمتعجب دهانم را باز كردم تا حرفی بزنم كه او سريع

 .شب بخير -

 :سپس زير لب غرغركنان اضافه كرد

 !هر چند كه هوا ديگه روشن شده -

 .از جا بلند شد و سالنه سالنه از خوابگاه بيرون رفت

دانستم چرا تا به دور سرم را لمس كردم، نمی های پيچيده شدهمات و مبهوت دستم را باال بردم و باند

 !بودم ها نشدهحال متوجه اين باند

های پنجره خيره شدم كه خواب كم كم به چشمانم پناه آهی كشيدم و به زير ملحفه خزيدم، آنقدر به پرده

 .رفتمای آرام فرو میآورد و من هر لحظه بيشتر در خلسه

*** 

 فصل ششم

 به نظرت اتفاقاتی كه اون شب برام افتادن واقعی بودن؟ -

 .بق معمول باز هم سكوت كردتفاوتش خيره شدم، طی بیمنتظر به چهره

 :آهی كشيدم و ادامه دادم

 !زنمدونم چرا دارم با تو حرف میست نه؟ اصال نمیمسخره -

 :حركت پيش رويم گرفتم، زير لب با خود گفتماخمی كردم و نگاهم را از عروسک بی
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 !شنویكنم كه تمام حرفام رو میاما احساس می -

لحظه منتظر بودم تا عروسک دهان باز كند و به حرف بيايد؛ اما تمام و دوباره به عروسک خيره شدم، هر 

 .ی يک دختر بچه بودی تفكرات پوچ و بيهودهاين افكار تنها زاييده

 .آهی سوزناک كشيدم و نگاه نا اميدم را از عروسک گرفتم

 ن گفتن عروسکهای دلخراش و غير قابل باوری ديده بودم، ديگر سخدر اين چند روز به قدر كافی صحنه

 .از تحملم خارج بود

ای ی آشنا اما دلهره آور و ترسناكی كه داخل آن اتاق ديده بودم به خود لرزيدم. چهرهبا ياد آوری چهره

 .هايم داشتای به النای خوابآشنا كه شباهت بيش از اندازه

 .رسيداش هم وحشتناک به نظر میحتی فكر كردن درباره

 .هان كردم و چشمانم را بستمعروسک را در آغوشم پن

 .تام جان گرفهای قديمی و خالی پشت چشمان بستهی تابوتبه محض روی هم گذاشتن پلكانم صحنه

 .وحشت زده چشمانم را باز كردم

 .نفس عميقی برای منظم كردن ريتم نفس هايم كشيدم و عروسک را بيش تر در آغوش فشردم

 .شدحک شده بر رويشان به هيچ وجه از ذهنم پاک نمی هایهای خالی و نوشتهتصاوير آن تابوت

 :زير لب زمزمه كردم

 ۰۹۹۱اكتبر ۹النا ادوارد، تاريخ وفات  -

 :بعد از مكث كوتاهی زمزمه وار ادامه دادم

 ۲۱۰۲دسامبر سال21جوليا رويتس، تاريخ وفات -

يد كه هر دو مرده باشند و آن گنجمطمئن بودم كه نام ها را اشتباه نخوانده بودم، حتی در باورم هم نمی

 .هايشان خالی از جسد باشدوقت تابوت

 .كردآهی كشيدم، سرم درد می



 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن كاربر EYNA.SH   | ترس پروای بی ی سايه رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 69 

 .عروسک را از آغوشم بيرون آوردم و درون جعبه قرار دادم

 .از تخت پايين پريدم تا به حياط بروم كه در خوابگاه با شدت باز شد و جسيكا سراسيمه داخل شد

 :دم، متعجب و نگران پرسيدماش جا خوراز ورود ناگهانی

 جسيكا؟ چيزی شده؟ -

 :جسيكا مضطرب نگاهش را از تخت گرفت و نفس نفس زنان گفت

 تو، تو اين جا چی كار ميكنی؟ -

 :با سردرگمی نگاهش كردم كه كمی خودش را جمع و جور كرد و دستی به لباس چروكش كشيد

 !چيزی نيست، خوبم -

ودم كه از چيزی ترسيده بود زيرا در چشمانش تنها ترس و وحشت با ترديد سری تكان دادم، مطمئن ب

 .موج می زد

 !راستی -

 .ام را از چشمانش گرفتم و منتظر نگاهش كردمبه خود آمدم و نگاه خيره

 :جسيكا نگاهش را از چشمانم دزديد و آرام گفت

 !اسميت برگشته -

 :با چشمان گرد شده از تعجب گفتم

 ...اون چی؟ اما مگه قرار نبود -

 :كالمم را قطع كرد و تند گفت

 !همين االن، توی راهرو ديدمش -

با ترس به در خوابگاه خيره شدم، يعنی ممكن بود كه نيكالس در رابطه با حضورم در آن راهروی ممنوعه 

 حرفی به اسميت زده باشد؟

 :آب دهانم را قورت دادم و پرسيدم
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 نيكالس االن كجاست؟ -

 :ديوار گرفت، به سمت در خوابگاه رفت و گفتاش را از جسيكا تكيه

 !خيلی وقته كه رفته -

 .سپس از خوابگاه بيرون رفت و در را محكم بست

 !كرداش به من دهان كجی میجسيكا رفته بود و حاال جای خالی

 ها در حياط غوغايی بهی بچهدستی به موهايم كشيدم و از پنجره به حياط خيره شدم. سر و صدا و همهمه

 .پا كرده بود

انتهايش ناپيدا بود،  .ها گرفتم و به باغ بزرگی كه آن سوی ديوار بلند حياط بود نگاه كردم نگاهم را از بچه

 .گويا مانند زندگی من تمامی نداشت

 .خوردندای از رقصندگان ماهر تكان میهای درختان با هر وزش باد مانند دستهشاخه

 .غ را سفيد پوش كرده بودزمستان بود و برف زيادی زمين با

ای كاش من هم همانند او  .ی پنجره نشسته بود زدمنگاهم را از باغ گرفتم و لبخندی به گنجشكی كه لبه

 .ومآور آزاد شتوانستم به راحتی پر بكشم و از اين قفس خفقاندو بال كوچک داشتم، آن وقت ديگر می

 .شد خيره شدمپرواز كنان از ديدرسم دور می لبخندم كم كم محو شد، به گنجشكی كه پر زده بود و

با شنيدن صدای در برگشتم و به جسيكا كه طلبكارانه و با اخمی عميق در چارچوب در ايستاده بود نگاه 

  .كردم

 :جس دستش را به كمر زد و گفت

 تو كه هنوز اين جايی؟ -

 :رفتم گفتماز پنجره دور شدم و همانطور كه به طرف او می

 چطور؟ -

 :سيكا سرش را به نشانه تاسف تكان داد و غرغر كنان گفتج
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 .ی پيش بهت گفتمهمين چند دقيقه -

 :بعد شمرده شمرده ادامه داد

 !اسميت داره مياد -

 :ام كوبيدمهای جسيكا با دست محكم به پيشانیبا ياد آوری حرف

 .اوه ببخشيد االن ميام -

  :ای گفتجس لبانش را كج كرد و با لحن مسخره

 !تر لطفاسريع -

 .و پس از زدن اين حرف بيرون رفت و در را با تمام توانش محكم بر هم كوبيد

 .ی زيادی به شكستن در خوابگاه و حبس شدن در زيرزمين داشتپوزخندی زدم، مثل اينكه عالقه

ن راهرو در آ لبانم را با زبان تر كردم و به حياط رفتم، اميدوار بودم كه نيكالس حرفی مرتبط با حضور من

 ...به اسميت نزده باشد، در آن صورت

ها بسته بودند جای گرفتم، اسميت هنوز نيامده افكارم را نصفه و نيمه رها كردم و در صف منظمی كه بچه

 .بود

 :صدای مت از كنارم بلند شد

 دونی جسيكا چش شده؟تو می -

 :گاه كردممتعجب سرم را برگرداندم و به متيو كه به من خيره شده بود ن

 !منظورت چيه؟ اون كه حالش خوبه -

 :متيو سری به نشانه نفی تكان داد و گفت

 !كنم از چيزی وحشت دارهكنم، احساس میفكر نمی -

 :ای باال انداختم و آرام گفتمشانه

 !خيال مت، اون حالش خوبهبی -
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 .متيو در جوابم تنها سكوت كرد و رو برگرداند

 .و آهی كشيدم، اول جوليا و حاال هم جسيكا ها انداختمنگاهی به بچه

ها خاموش شد. همه منتظر به چارچوب ی بچهبا شنيدن صدای جير جير باز شدن در آهنين حياط همهمه

 .در خيره شده بودند

 .ها با آمدن اسميت به داخل حياط به سر رسيدكم كم انتظار بچه

 .خند كجی زدها چرخاند و لباسميت با تيزبينی نگاهش را بين بچه

 .اش چمدان به دست به سمت سكو رفتهای هميشگیو بعد با همان قدم

شد، شايد با آمدن اسميت كم كم به ياد آوردند كه نفس كشيدن با وجود ها بلند نمیهيچ صدايی از بچه

 .شداسميت در يتيم خانه جرم محسوب می

  .كمی جمع و جور ايستادم و دستی به گردنم كشيدم

مان را از نظر ی همهدان بزرگ و سبز رنگش را روی زمين گذاشت و دست به سينه چهرهاسميت چم

 .خواست با اينكار تک تكمان را به خاطر آوردگذراند گويا می

 :وار گفتمتيو زمزمه

 ...ترای كاش سريع -

 .ی اسميت ناتمام ماندی متيو با نگاه خيرهجمله

يين انداخت، هر لحظه منتظر بودم كه فرياد اسميت بر سرش متيو لبانش را بر هم فشرد و سرش را پا

اش را از متيو برداشت و چمدانش را در دست گرفت و آوار شود؛ اما در كمال تعجب بی تفاوت نگاه خيره

 .خانه شدهای بلندی وارد سالن يتيمبا گام

 .زدها تعجب و كنجكاوی موج میدر چشمان بچه

 :متيو متفكر اخمی كرد و گفت

 !چه مهربون -
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 .هدف تكان دادمسرم را بی

 :های اطرافيانم بلند شد. جان به سمتم آمد و خيره در چشمانم پرسيدها و پچ پچكم كم زمزمه

 ببينم جسيكا رو نديدی؟ -

 .با حرص لبانم را بر روی هم فشردم و نفسم را محكم به بيرون فرستادم

 :متيو در جواب جان گفت

 !نه نديديم -

 :ا اخم گفتمزير لب ب

 !باالخره پيداش ميشه -

 .ای متفكر به خود گرفت و دستش را به زير چانه اش زدجان هم مانند متيو چهره

ها به سالن يتيم خانه برسانم، ی تاسف تكان دادم و سعی كردم خودم را از بين بچهسرم را به نشانه

 .شک جسيكا آنجا بودبی

هايی آرام سالن خلوت را از نظر زد در را هل دادم و با قدممی توجه به فرياد جان كه نامم را صدابی

 .گذراندم. سكوت سالن با سر و صدای داخل حياط همخوانی جالبی ايجاد كرده بود

 !اخمی كردم و در را بستم، با خود انديشيدم، تحمل ناپديد شدن جس رو ديگه ندارم

 .جلب كرد تقی توجهم را به خودقدم اول را كه برداشتم صدای تق

 .هايی سريع به سمت سالن به راه افتادمصبرانه با قدمآمد، بیصدا از سالن غذا خوری می

 .رسيددر بزرگ و سنگين سالن غذاخوری را با تمام توانم هل دادم. آن صدا ديگر به گوش نمی

 .سالن غذا خوری برعكس حياط، خالی و خلوت بود و سكوتی عميق فضا را در برگرفته بود

  .های خالی را از نظر گذراندمب دهانم را قورت دادم و ميز و صندلیآ

 .يک بار ديگر نگاهم را دور تا دور سالن چرخاندم، خبری از جسيكا نبود

ها دويدم. اميدوار بودم كه اسميت متوجه حضورم در نااميد از سالن خارج شدم و به سمت راه پله
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 .ساختمان نشده باشد

 .بگاه را باز كردم، بر خالف انتظارم جسيكا آنجا بودنفس نفس زنان در خوا

 .نفس عميقی از سر آسودگی كشيدم و به سمتش قدم برداشتم

 مون توی حياط باشيم؟كنی؟ مگه قرار نبود همهكار میجسی؟ تو توی خوابگاه چی -

باالی  ستتنها جوابی كه در خوابگاه خالی نصيبم شد سكوت بود. قدمی ديگر به سمتش برداشتم و در

  .سرش ايستادم

ای متحرک دراز كشيده بود و چشمانش را بسته بود، موهايی فرفری قرمز رنگش درست مانند مرده

كشيد باال و پايين های عميقی كه میاش از نفساش را قاب گرفته بودند، سينهصورت رنگ پريده

 .رفتمی

 :اش گذاشتم و با نگرانی تكانش دادمدستم را بر روی شانه

 جسيكا؟ -

 .و باز هم همان سكوت لعنتی

  .اش كشيدم، كم كم اشک در چشمانم جمع شددستی به صورت يخ زده

 :با صدايی كه التماس در آن موج ميزد گفتم

 حالت خوبه؟ جسی؟ -

 .ای هم تكان نخورد، چشمانش همچنان بسته بودندحتی ذره

 .اه رفتن كسی توجهم را جلب كرددستم را پيش بردم تا دوباره او را تكان دهم كه صدای ر

 .آمدهای خوابگاه میهراسان سرم را باال بردم و با دقت به صدا گوش سپردم، صدا درست از راه پله

 .دستی به چشمان اشک آلودم كشيدم و به جسيكا كه حاال چشمانش نيمه باز بودند خيره شدم

 :اش را از هم جدا كرد و ضعيف گفتلبان خشكيده

 من كجام؟ -
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 .شدتر میها هر لحظه نزديک و نزديکآب دهانم را قورت دادم، صدای قدم

 :خيره در چشمان جسيكا گفتم

 !داخل خوابگاه-

 :رمق زمزمه كردها ديگر به پشت در رسيده بودند، جس بار ديگر دهانش را باز كرد و بیصدای قدم

 ...اون...اون -

 .تادند و فرصت سخن گفتن را از او گرفتندجانش بر روی هم افو با باز شدن در، پلكان بی

منتظر بودم تا هر لحظه هيكل اسميت را در چارچوب در ببينم؛ اما در كمال تعجب شخصی كه مقابلم 

 .ايستاده بود كسی جز جان نبود

 :زد به جان خيره شدمبا چشمانی كه تعجب و نگرانی به وضوح در آن موج می

 ...ت...تو -

 :م كردنم باال برد و آهسته گفتجان دستش را برای آرا

 !خواستم بترسونمتببخشيد نمی -

 .هايی بلند خودش را به تخت رساند و نگاه كوتاهی به جسيكا انداختبا ترديد نگاهش كردم، جان با گام

 :خطاب به من گفت

 كنه؟اين، اين جا چيكار می -

 :اشكی كه در چشمانم جمع شده بود را پس زدم و با پريشانی گفتم

 !دونمنمی -

 :ای به من كرد و آن طرف تخت ايستادجان اشاره

 !تر قبل از اومدن اسميت از خوابگاه بيرون بريمبهتره هر چی سريع -

 :لبم را به دندان گرفتم. جان زمزمه وار گفت

 .زير كتفش رو بگير تا با هم از خوابگاه خارجش كنيم -
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 :مانطور كه سعی در بلند كردن او داشتم پرسيدمی جسيكا بردم و هدستم را به زير كتف يخ زده

 بهتر نيست همين جا بمونه تا بهوش بياد؟ -

 .جان سرش را به نشانه نفی تكان داد و در يک حركت ناگهانی جسيكا را بلند كرد

 یهايی سريع اما طوالنی به سمت در رفتيم. به آرامی درِ نيمه باز را هل دادم و راه را برابا احتياط و گام

 .عبور جان باز كردم

 .ها انداختم، خوشبختانه هيچ كس نبودنيم نگاهی به راه پله

 :ای كرد و گفتجان تک سرفه

  .بيا كمكم كن تا ببريمش پايين -

ها گرفتم و به ياری جان شتافتم. باالخره با هر جان كندنی كه بود جسيكا را به سالن نگاهم را از پله

  .رسانديم

 .گذشت متيو در سالن به انتظارمان نشسته بوددر سرم می برخالف افكاری كه

  .ی سالن قرار داشت خوابانديمای كه بی استفاده گوشهجسيكا را روی تخت كهنه

 :جان بعد از انداختن نگاهی به سمتمان به سمت در رفت و گفت

 !من ميرم جيسون رو خبر كنم-

 .مان درا محكم بستتوجه به نگاه خيرهو بی

ی جس داد و او را صدا زد، وقتی كه جوابی دريافت نكرد با نگاهی پر سوال به من كان آرامی به شانهمتيو ت

 .خيره شد

 :لبانم را تر كردم و گفتم

 !توی خوابگاه پيداش كرديم، بيهوش شده بود -

 :مت آشفته سرش را تكان داد و زمزمه كرد

 !وضعيتش درست شبيه به جولياست -
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 .ام از شدت بغض لرزيدچانهبا شنيدن نام جوليا 

تحمل اينكه تنها دوستم به وضعيت او دچار شود برايم سخت بود، حتی فكر كردن به آن مورد هم عذاب 

 .آور بود

 .متيو آهی كشيد و بر روی نزديک ترين صندلی نشست

اه درگ ای از رفتن جان نگذشته بود كه در سالن باز شد و هيكل جيسون و جان درمدت نه چندان طوالنی

 .نمايان شد

 .ها ايستادمتيو با خوشحالی از جايش بلند شد و روبروی آن

شاند و روبه اش نجيسون بی توجه به من و متيو جلو آمد و باالی سر جسيكا ايستاد. اخم عميقی بر پيشانی

 :جان گفت

 چه اتفاقی افتاده؟ -

 :جان سرش را پايين انداخت و گفت

 !پيداش كرديم بيهوش شده بودتوی خوابگاه بود، وقتی كه  -

 :فتوار با خودش گجيسون لبانش را بر هم فشرد و كف دستش را بر روی پيشانی جسيكا گذاشت. زمزمه

 !دمای بدنش پايين اومده -

 .كرديمهای جيسون را مشاهده میهر سه نفرمان با چشمانی نگران كار

ا در دستانش گرفت و دو انگشت خود را بر ای كرد تا عقب برويم، بعد مچ ظريف جسيكا رجيسون اشاره

 .روی آن گذاشت

 :جان بدون آن كه نگاهش را از حركات جيسون بگيرد پرسيد

 حالش چطوره؟ -

 :جيسون صاف ايستاد و مچ جسيكا را رها كرد

 !مثل اين كه از شدت فشار عصبی بيهوش شده -
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 :متيو سرش را پايين انداخت و آرام گفت

 !ت رو داشتجوليا هم همين وضعي -

  .من و جان متعجب به متيو خيره شديم

 :متيو آب دهانش را با دستپاچگی قورت داد و پس از مكثی كوتاه ادامه داد

 !قبل از اين كه جوليا ناپديد بشه وضعيتی شبيه به االنِ جسيكا رو داشت -

 .هايش سری تكان دادجيسون متفكر به متيو چشم دوخت و برای تائيد حرف

 كرديم، يعنی ممكن بود؟باورانه به متيو و جيسون نگاه میهر دو نا

 :رفت گفتدار كرد و همانطور كه به سمت در میای خشجيسون تک سرفه

 !ميام االن ٬مراقبش باشين -

 .هر سه نفرمان رفتنش را تا زمانی كه از سالن خارج شود با نگاهمان دنبال كرديم

 :داد، با كالفگی گفتجان دستی به سرش كشيد و به ديوار تكيه 

 حاال بايد چيكار كنيم؟ -

 .ی زيادی را به دنبال داشتهای ناگفتهمن و متيو هر دو سكوت كرديم، سكوتی كه حرف

با خستگی صندلی را عقب كشيدم و روی آن نشستم. سرم را روی ميز گذاشتم و چشمانم را بستم تا 

 .ام كاهش يابدشايد كمی خستگی

 .با صدای جان سرم را بلند كردمچندی نگذشته بود كه 

 .كردجان با هيجان به جسيكايی كه حاال چشمانش نيمه باز بود و با گيجی به ما خيره شده بود اشاره می

 .با خوشحالی از روی صندلی بلند شدم و كنار جس ايستادم

 :دست سردش را در دستم گرفتم و گفتم

 شنوی؟ حالت خوبه؟جس؟ صدام رو می -

 .رمق سر تكان دادی خش داری كرد و بیجسيكا سرفه



 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن كاربر EYNA.SH   | ترس پروای بی ی سايه رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 79 

 !ها جيسون اومدهی بچه -

 .با شنيدن صدای متيو به سمتش برگشتم و به جيسون كه با ليوانی بزرگ كنارمان ايستاده بود نگاه كردم

 :جيسون با لبخند كوچكی كه بر لب داشت ليوان را به دست جان سپرد و گفت

 !قبل از اين كه اسميت متوجه غيبت من بشه برم خب مثل اين كه بهوش اومده پس بهتره -

 .جان خندان از جيسون تشكر كرد و ليوان را از او گرفت

دستم را پيش بردم و بالشت جسيكا را صاف كردم تا بتواند بر روی تخت بنشيند. ليوان را از جان گرفتم و 

 .ذره ذره به خورد جس دادم

اشتم. جان دستان خيس شده از عرقش را با لباسش خشک سپس ليوان را پايين آوردم و بر روی ميز گذ

 .كرد و منتظر به دهان جسيكا چشم دوخت

ده صبرانه سواالت چيدانستم حال جسيكا خوش نيست بیانگشتانم را در هم قالب كردم. با اين كه می

 :شده در ذهنم را با نگرانی و كنجكاوی بر زبان آوردم

 ...كردی؟داخل خوابگاه چيكار می كنه؟ توحالت خوبه؟ سرت درد نمی -

 :متيو به ميان حرفم پريد و شمرده شمرده گفت

 !هات رو بدهتونه جواب همه سوالهی رزا آروم باش، اون كه همين االن نمی -

 .پوفی كشيدم و با اخم به جسيكای سردرگم خيره شدم

كرد كه انگار قرار است به او چرخيد. طوری به ما نگاه میمردمک چشمان درشتش بين هر سه نفرمان می

 .حمله كنيم

 :جان مثل هميشه اول از همه پيش قدم شد و با لحنی مهربان از جسيكا پرسيد

 حالت خوبه؟ -

 .جسيكا مبهوت سری تكان داد و باز با همان نگاه هراسانش تک تكمان را از نظر گذراند

 :رو به جان عصبی گفتمام زدم و كالفه چنگی به چند تار موی افتاده بر روی پيشانی
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 كنه؟چرا صحبت نمی -

 :جان لبانش را تر كرد و با ترديد گفت

 !حتما به خاطر شوک عصبيه -

 :پوزخندی زدم و عصبی زير لب زمزمه كردم

 !شوک عصبی -

 :جان سوال بعدی را با صدايی آرام تر پرسيد

ردی و كمروز داخل خوابگاه چيكار میدونم االن حالت خوب نيست؛ اما ما ميخوايم بدونيم كه اجسيكا می -

 !چرا بيهوش شدی

چرخيدند بلكه تنها نگاهش بر روی جان ثابت مانده و ترسی كه داخل مردمک چشمان جس ديگر نمی

 .تر شده بودچشمانش نشسته بود بيش

  .اش كه خيس از عرق بودند را در دست گرفتدستش را به آرامی باال برد و موهای فرفری

 .ای باز و بسته كرد، گويا برای گفتن حرفش كمی ترديد داشتبرای لحظهدهانش را 

ترين لحنی كه از خود سراغ داشتم صحبت ی لرزانش گذاشتم و سعی كردم با نرمدستم را بر روی شانه

 :كنم

 .خوايم كمكت كنيمببين جس، باور كن ما می -

 .وی قرمز رنگ در دستانش به جای ماندجسيكا موهايش را محكم با دست كشيد، به طوری كه چند تار م

 :باالخره لبانش تكانی خوردند و شروع به سخن گفتن كرد

 !دونم، هيچی يادم نميادنمی -

 .هايی متعجب و نا اميد به او خيره شديمهر سه نفرمان با چهره

 :اش نشاند و گفتمتيو اخم بزرگی بر پيشانی

 منظورت چيه؟ -
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 :رمقی گفتصدای ضعيف و بی جس سرش را پايين انداخت و با

 !دونم، دست از سرم برداريندونم باور كنيد، من هيچی نمینمی -

 .جمله آخر را تقريبا فرياد زد

 حيران به او خيره شديم. حاالت جس برايمان عجيب و غريب بود. ما كه به او كاری نداشتيم، داشتيم؟

 :نفسم را محكم بيرون دادم و آهسته گفتم

 !اشهيس آروم ب -

 :تر كرد و گفتمتيو اخمش را پررنگ

 !خدا كنه با دادی كه جس زد اسميت متوجه حضورمون نشده باشه -

 .رسيدخوشبختانه هيچ صدايی از بيرون سالن به گوش نمی

 :جان نگاهی به ساعت روی ديوار انداخت و گفت

 !گردنتا يک ربع ديگه همه به خوابگاه بر می -

اش را بر روی خود ديدم گرفتم و محكم فشردم. وقتی كه نگاه خيرهدست سرد جسيكا را در دست 

  .لبخندی به رويش زدم

 .دادم تا زمانی كه حالش بهتر شود ديگر سوالی نپرسمفعال ترجيح می

 :متيو قدمی به جلو برداشت و رو به جان گفت

 !بهتره همين االن جسيكا رو به خوابگاه ببريم -

 :های در حال حركت ساعت گرفت و گفتگاهش را از عقربهجان با ابروانی باال رفته ن

 االن؟ -

  .ای گفت و به سمتمان آمد، دست جس را رها كردم و كمی از او دور شدممتيو آره

 .جان به تبعيت از متيو به سمت جسی آمد و هردو به جس كمک كردند تا از روی تخت بلند شود

رفتم و به آرامی آن را باز كردم، نگاهی به راهروی خلوت ها گرفتم و به سمت در سالن نگاهم را از آن
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 .انداختم. خوشبختانه هيچ كس نبود

 .در را كامل باز كردم و از سر راهشان كنار رفتم تا بتوانند از سالن خارج شوند

 :داشتم. به آرامی زمزمه كردمهمانطور كه حواسم به اطراف بود به دنبالشان قدم بر می

 كرديم؟ن رو خبر میبهتر نبود جيسو -

 .ها باال رودجان سرش رو به نشانه نه تكان داد و بی هيچ حرف ديگری به جس كمک كرد تا از پله

 .ها را يكی پس از ديگری پشت سر گذاشتمنفسم را با حرص از سينه خارج كردم و پله

ان با ترس سر جايم به در خوابگاه رسيده بوديم كه با شنيدن صدای فرياد كسی از حركت باز مانديم و

 .ايستاديم

 اين جا چه خبره؟ -

 .بله درست است، اين صدا صدای كسی جز خانوم اسميت نبود

*** 

 " فصل هفتم"

 كجا بودم؟ در عالم تاريكی و بی خبری؟

 .با نفسی عميق هوای مانده و مرطوب فضا را به سينه كشيدم

ی رقصان شمعی بود كه در شد شعلهفم مینگاهی به اطرافم انداختم، تنها چيزی كه باعث ديدن اطرا

 .دستم قرار داشت

با كنجكاوی آميخته به ترس نور شمع را كمی باال بردم تا موقعيتم را بررسی كنم، در كمال تعجب چشمم 

 .به در نيمه باز و آشنای مقابلم خورد

 .با حيرت قدمی به عقب برداشتم

 كردم؟خدای من، من اينجا، داخل راهرو چه كار می

 .تر كردم. قدمی ديگر به عقب برداشتمی لرزان انگشتانم را به دور شمع آب شده تنگحلقه
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نگاه جستجوگرم را به اطراف گرداندم تا راه خروج را پيدا كنم؛ اما هيچ چيزی جز تاريكی مطلق به چشمم 

 .خوردنمی

 .ز شده بود خيره شدمآب دهانم را با وحشت قورت دادم و با عجز به دری كه حاال به طور كامل با

  .های وحشتناک آن شب مانند فيلمی از پيش روی چشمانم گذر كردتمام صحنه

ای چشمان پرترديدم را بر روی هم ی سايه مانندی كه آن زمان در راهرو ديدم، لحظهبا ياد آوری جثه

  .فشردم

 ...خواستم دوباره وارد آن اتاق شوم؛ امابه هيچ وجه نمی

هايم را منظم كنم كه سنگينی همان نگاه مرموز را بر روی خود احساس دم تا ريتم نفسنفس عميقی كشي

  .كردم

با  خواستماز شدت ترس اشک در چشمانم حلقه زده بود. باالخره ترديد و ترس را كنار گذاشتم چون نمی

خل اتاق آن موجود وحشتناک در يک راهرو تنها باشم، از سر ناچاری با ترس و نگرانی قدمی به دا

 .گذاشتم. به محض ورودم در با شدت زيادی بسته شد

 .با وحشت به سمت در برگشتم، درست مانند آن شب نفرين شده

ای وحشتناک را به من يادآوری داد؛ گويا خبر وقوع حادثهمغزم با صدای جيغ مانندی به من هشدار می

 .شدمكرد و من تازه متوجه اتفاق وحشتناكی كه در انتظارم بود می

دم، كرنااميد و لرزان سرم را برگرداندم و به تصوير پيش رويم خيره شدم. ناباورانه به اطراف نگاه می

 .های روشن و همان اتاق وحشتناکهای شكسته و مشعلتابوت

 .ای هم تغيير نكرده بودحتی ذره

ی سرم را باال لرز سردی بر تنم نشست. شمع خاموش شده را در دستم فشردم و در يک حركت ناگهان

 .بردم و به سقف خيره شدم

 .نبود، هيچ موجود عجيب و وحشتناكی بر روی سقف نبود
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ای بود كه در آن زمان برايم رخ داده نفسی از سر آسودگی كشيدم. شايد اين تنها اتفاق خوشحال كننده

 .بود

 .لبخند به لب به سمت در برگشتم كه لبخند بر روی لبانم خشک شد

 .شمانی گرد شده از وحشت به او خيره شدم بودمحركت با چبی

ی سه انگشت با صورتم فاصله داشت. هر لحظه منتظر بودم تا دهان گشادش را باز كند صورتش به اندازه

 .و درسته مرا ببلعد

 .رفت، توان انجام هيچ حركتی را نداشتم، حتی فرياد زدنام از ترس باال و پايين میی سينهقفسه

ای كه بر روی لبان كبودش نشست باالخره به خود آمدم و با جيغ خفيفی به عقب جار كنندهبا لبخند انز

 .پريدم

ر توانستم، دخواستم بر روی زمين بنشينم و زار زار به حال خود گريه كنم، اما نمیدر آن لحظه تنها می

 .مقابل اين موجود به هيچ وجه

 .ار چسبيدمرفتم تا زمانی يكه به ديووحشت زده عقب عقب می

  .اين بار حالت قبل را نداشت، بلكه بر روی دو پای خود به حالت وارونه روی سقف ايستاده بود

 .خوردموهای خيس و بلندش در حالت آويزان به چپ و راست تاب می

  .پرانداش هوش از سر آدم میچشمان از حدقه در آمده

 .خواهد سرت را از تنت جدا كندیچشمانش آن قدر درشت و گرد بودند كه گويا با نگاهش م

 .هايم صورت خشكم را خيس كردديگر تحمل تنها بودن خود را با او در يک اتاق نداشتم. كم كم اشک

 .ديدم تار شده بود، دستم را باال بردم و به چشمانم كشيدم

آور ند چندشموجود وحشتناک به آرامی از روی سقف پايين آمد و درست روبرويم ايستاد. ديگر از آن لبخ

 .خبری نبود

 :قدمی ديگر به سمتم برداشت، بيش تر به ديوار چسبيدم و با صدای ضعيف و لرزانی گفتم
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 !جِ...جِل...جلو نيا -

سرش را به حالت ترسناكی كج كرد و لبانش را به آرامی از هم جدا كرد و آن گاه بود كه من 

 .ترين صدای عمرم را شنيدموحشتناک

  ترسی؟از من می -

 حالتی كه مقابل چشمانمحركت و بیچشمانم را باز كردم، اول با نگاهی سرگردان و مبهوت به صورت بی

  .قرار گرفته بود خيره شدم

ای بعد با كف از ترس جيغ خفيفی كشيدم و چشمانم را با وحشت محكم بر روی هم فشردم؛ اما لحظه

 .دست به پيشانی خود زدم

 .بودم كه حتی از عروسک خودم هم وحشت داشتماين روزها آنقدر ترسو شده 

  .نفسم را با حرص محكم به بيرون دهان فرستادم و نگاهی به اطراف انداختم

 .تابيد روشن شده بودای كه از پنجره باز به داخل میسالن خوابگاه تاريک بود و فضا با نور مهتابی

 .كردمرا به بيداری سپری می همه غرق در خواب بودند و باز هم تنها اين من بودم كه شب

 .با آستين لباسم پيشانی خيس از عرقم را خشک كردم و كمی از عروسک فاصله گرفتم

هايم از شدت عرقی كه كرده بودم به بدنم چسبيده بود. دستی به گردنم كشيدم و تار موهای تمام لباس

 .رفتندچسبيده به آن را جدا كردم. چشمانم سياهی می

 ٬ی آن خواب را به خاطر داشتملحظه به لحظه

ی ها و حتی آن چهرهرفتند. آن راهرو، آن اتاق، تابوتهايش پيش روی چشمانم رژه میتمام صحنه

 .آور و ترسناکچندش

 .دارش به خود لرزيدمروح و خشبا يادآوری آن موجود نفرت انگيز و صدای بی

 .وار و آرام، در عين حال شيطانیصدايی زمزمه

ام باال كشيدم و عروسک را محكم در آغوش فشردم. به طوری او را در يد رنگ را تا زير چانهمالفه سف
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 .توانست از من در برابر آن موجود وحشتناک مراقبت كندآغوش خود گرفته بودم كه انگار عروسک می

 .توانستمچشمانم را بر روی هم فشردم و سعی كردم خوابم را از ياد ببرم؛ اما نمی

 :با لحنی ملتمس گفتمزير لب 

 كردی غريب و عجيب فكرهای روز چند اين بس از. بود خواب يه اشهمه كنم،می خواهش ٬بخواب رزا -

 .بينیمی خواب

پوفی كشيدم و چشمانم رو باز كردم، نگاه كوتاهی به موهای درخشان و طاليی عروسک انداختم و 

 .لبخندی بر لب نشاندم

 .تر بود، حتی از موهای من هم لطيفدستی به گيسوان لطيفش كشيدم

 .آنقدر به تارهای طاليی گيسوان عروسک خيره شدم كه پلكانم بر روی هم افتادند و در خواب فرو رفتم

*** 

 !هی اون رو بدش به من _

 :سام با بدجنسی عروسک را باال گرفت و گفت

 !كردم عروسک بازی كنیفكر نمی -

عروسک را از دستش بقاپم؛ اما او قدمی به عقب پريد و عروسک را با عصبانيت به سمتش هجوم بردم تا 

 .باالتر گرفت

 :با تمسخر سرش را تكان داد و گفت

 !دختر كوچولو اين ديگه مال تو نيست -

نفسم را با عصبانيت به بيرون دادم، حاضر بودم شرط ببندم كه در آن موقعيت چشمانم دست كمی از يک 

 .ببر گرسنه و وحشی نداشت

 !بس كن پسر -

ا ای باال انداخت و عروسک ربه متيو كه با اخم به سام خيره شده بود نگاه كردم. سام با ديدن متيو شانه
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 .روی زمين پرتاب كرد

 .سريع عروسک را از روی زمين برداشتم و كمی از سام دور شدم

 :سام پوزخندی زد و گفت

 !رسمبعدا به حسابت می -

 .يم را از او برگرداندم كه نگاهم به چشمان النا خوردتر كردم و رواخمم را غليظ

 .ام محو شد و ابروانم از شدت تعجب باال رفتندكم كم اخم پيشانی

النا با چشمانی ريز شده به عروسک خيره شده بود، نگاه او طوری بود كه هر لحظه منتظر اتفاق وحشتناكی 

 .از جانب عروسک بود

اش كه بر روی زمين افتاده بود رفتم، آن را به ی باز شدهت جعبهعروسک را در بغلم فشردم و به سم

 .اش قرار دادم و جعبه را به زير تخت هل دادمنرمی در جعبه

 .سرم را باال آوردم تا نگاهی كوتاه به النا بياندازم كه چشمم به جای خالی او خورد

 .يمه باز رفتمی نبا حالتی گيج و سردرگم دستی به صورتم كشيدم و به سمت پنجره

ای كرد خيره شدم. برای لحظهبه سام كه در حياط رو به روی اسميت ايستاده بود و با او صحبت می

پرده  ام پنجره را بستم وام؛ اما بعد با فكر اين كه اشتباه شنيدهاحساس كردم كه نامم را از زبان او شنيده

 .را كشيدم

 رزا ؟ -

 .چشم به دهان جسيكا دوختم حوصله پرده را رها كردم و منتظربی

 :جسيكا لبانش را كمی تر كرد و گفت

 تونی باهام جايی بيايی؟می -

 :تفاوتش دوختممتعجب نگاهم را باالتر بردم و به چشمان بی

 چی؟ كجا؟ -
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 :بدون اين كه نگاهش را از چشمانم بگيرد لب زد

 !دنبالم بيا -

شناختم. اصال من اين جسيكايی و بی تفاوت را نمی آب دهانم را به نرمی قورت دادم، من اين لحن سرد

زد شناختم، من جسيكا را با چشمانی كه مهربانی و شيطنت در آن موج میكه روبرويم ايستاده بود را نمی

 .شناختممی

 .كرد برايم غريب بودندتمام حاالتش زمانی كه با من صحبت می

 :قدمی از او فاصله گرفتم و با ترديد گفتم

 !خوای بریبگو كجا میاول  -

 :وار گفتوقتی كه دور شدن مرا از خودش ديد درنگی كرد و زمزمه

 وحشتناكه نه؟ -

 .با چشمان گرد شده نگاهش كردم، كم كم نگاهش برايم رنگ آشنايی گرفت

 .ام گذاشتموحشت زده قدمی ديگر به عقب برداشتم، دستان لرزانم را روی پيشانی

 ایتغيير كردن بود، ديگر از جسيكا خبری نبود بلكه تنها موجودی با چهرهاش در حال خدای من! چهره

 .آشنا روبرويم ايستاده بود

 :دار و وحشتناكش زمزمه كرداش را به سمت من دراز كرد و با همان صدای خشدست استخوانی

 !با من بيا -

 .لرزيدندلبانم از شدت ترس می

 .خراش به سمتم پريدرشی كرد و با جيـغی گوشهای كوتاه و بلند و تيزش غاز بين دندان

ی پيش رويم گرفتم و به جسيكا كه ام را از پردهی راستم، نگاه مسخ شدهبا احساس درد زيادی بر گونه

 .نگران باالی سرم ايستاده بود دوختم

 .ناگهان با ديدنش جيغ خفيفی كشيدم و از او دور شدم
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 :جسيكا متعجب و نگران نگاهم كرد

 دادی؟كردم جواب نمیت خوبه رز؟ ببينم چيزی شده؟ واسه چی وقتی صدات میحال -

 .با شک چشمانش را از نظر گذراندم، چشمانی آرام و مطمئن

 :ترسيدم اما لبخندی لرزان زدم و گفتمبا اينكه هنوز هم از او می

 !هی...هيچی توی ف...كر بودم -

 :تر شدنگاهش مهربان

 .تا برات آب بيارم اما رنگت پريده! صبر كن -

 .بعد از زدن اين حرف از جا بلند شد

 .كردم روزی از راه برسد كه من از جسيكا بترسمبا نگاهم رفتنش را بدرقه كردم، هيچ وقت فكر نمی

 ...شد از آن چشمان مهربان ترسيد؟ شايد نه و شايد هممگر می

 چرا روی زمين نشستی؟ -

 .امت نسبتا بلند النا كه باالی سرم ايستاده بود نگاه كردموحشت زده افكارم را رها كردم و به ق

اش به كل اتفاق و توهم چند دقيقه پيش از خاطرم پاک شد، با عجله از روی زمين بلند با ديدن چهره

 .شدم و درست روبرويش ايستادم

 :مجددا سوالش را به زبان آورد

 چرا روی زمين نشسته بودی؟ -

 .شنيد دست بردار نبودرا نمیمثل اين كه تا پاسخ سوالش 

 :ام را به لباسم كشيدم و خشكشان كردمدستان عرق كرده

 !افتادم و خورد ليز پام ٬خب -

 .كرد همين بودتنها جوابی كه آن زمان به ذهنم خطور می

 !كش آمد و لبانش حالتی شبيه به لبخند به خود گرفتند، البته تقريبای لبش كمیگوشه
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 .بر لب نياورده بود لبانش طرح لبخند را فراموش كرده بودند شايد از بس لبخندی

 .دانم چه مدت بود كه به النا خيره شده بودم؛ اما زمانی به خود آمدم كه چشمانم به جای خالی او خوردنمی

نيم نگاهی به ليوان آب دراز شده به سمتم انداختم، دستم را پيش بردم و با تشكری زير لب ليوان را از 

 .فتمجس گر

 .ای از آن را نوشيدمی سرد ليوان آب به خود لرزيدم و جرعهبا لمس شيشه

 :ی آب را خوردم جسيكا رگبار سواالتش را به سمتم پرتاب كردبه محض اين كه آخرين قطره

 ...حالت بهتر شد؟ سرت درد نمی كنه؟ -

 :فرياد كشيدمزد رشته كالمش را پاره كردم و با صدايی كه خستگی و خشم در آن موج می

 !خوبم -

 !جس متحير به چشمانم خيره شد، توقع اين رفتار من را با خودش نداشت، به هيچ وجه

های اين چند روز را بر سر خواستم تنشدانستم برای چه بر سر او فرياد كشيدم؛ شايد میخودم هم نمی

 .او خالی كنم

 .با بغض سری تكان داد و دور شدريزی كرد، جسيكا چشمان حيرانش را از چشمانم گرفت و اخم

 .با پشيمانی رفتنش را تماشا كردم

ود كه ب توانستم درک كنم احساس پشيمانیدانم! تنها چيزی كه میواقعا برای چه فرياد كشيدم؟ نمی

 .گريبانم را گرفته بود

نها دوست تليوان آب را روی زمين گذاشتم و خواستم به سمتش بدوم و بگويم كه من پشيمانم كه بر سر 

 !خود فرياد كشيدم

 .اما من كه چيزی نگفتم، شايد جسيكا كمی زود رنج شده بود

 .نفسم را با آه از سينه خارج كردم

*** 
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 !شايد اينطوری برات بهتر باشه -

 .اش خيره شدمبی هيچ حرفی سرسختانه به چشمان تيره

لبش نشست و در آهنی را با تمام  مفهومم را ديد پوزخندی تمسخرآميز بروقتی كه آن سكوت سرد و بی

 .توانش محكم بست

 .با بسته شدن در صدای مهيب و گوشخراشی در فضای زيرزمين پيچيد

 .حركت ماندمناباورانه خيره به در بسته سر جايم بی

 .تازه توانسته بودم عمق ماجرا را درک كنم

 .نه حبس شده بودممن، رزالين، دختركی كوچک؛ تنها در زيرزمين تاريک و نمور يتيم خا

پروايی كه در چشمانم موج ميزد از بين رفت و اضطراب و پشيمانی جای آن را كم كم سرسختی و بی

 .گرفت

 .ام جا خوش كردعرق سرد ناشی از ترس بر روی پيشانی

 .آه عميقی كشيدم و به ديوار سرد و گچی زيرزمين تكيه دادم

 .ها را به اسميت نزده بودمای كاش آن حرف

كردم االن اين جا؛ مئنا اگر دهان باز نكرده بودم و هر چه كه داخل ذهنم بود را پشت سر هم رديف نمیمط

 .در اين زير زمين وحشتناک زندانی نشده بودم

با دستان لرزانم كبريت و شمع را از روی تاقچه خاک گرفته برداشتم و كبريتی از جعبه بيرون آوردم، 

 .ی خفيفی روشن شده كشيدم، با اين كارم چوب كبريت با جرقهی جعبدرنگ آن را به كنارهبی

 .نيم نگاه كوتاهی به فضای نيمه روشن زير زمين انداختم، اشک در چشمانم جمع شده بود

 .كنار همان ديوار بر روی زمين نشستم

 ارزيد؟ها به حبس شدن در اين جا میواقعا زدن آن حرف

 .سعی كردم بغضم را قورت دهم
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 .را زير شكمم جمع كردم و دستانم را دور آن حلقه كردمزانوانم 

های زيرزمين در حال نظاره كردن من ها و حشراتی كه در سوراخ سنبهناراحتی و بغض من از ترس موش

 .بودند و يا حتی تاريكی و سكوت عميق اين جا نبود

 .ش مانده بودهوهای من به خاطر جسيكايی بود كه بيرون از زير زمين در خوابگاه بیاشک

 !سرم را بر روی دستانم گذاشتم، به راستی كه هوای اين جا چقدر سرد بود

 :زير لب از خود پرسيدم

 يعنی ممكنه؟ -

 يعنی ممكن بود كه جسيكا هم مانند جوليا طی چند روز از اين رو به آن رو شود؟

 .می سوزان شمع خيره شده بودم در ذهنم گفتادامه حرفم را وقتی كه به شعله

با شنيدن صدای تق تق ضعيفی از سمت كمد چوبی و قديمی گوشه زيرزمين نگاهم را به آن سمت 

 .دوختم

 .با وجود تاريكی مطلقی كه فضا را پر كرده بود آن سوی كمد به خوبی پيدا نبود

م توانستم بر ترسانگشتانم را در هم قالب كردم و بيش تر در خودم جمع شدم، شايد اين طور بهتر می

 .غلبه كنم

 .آهی كشيدم و چشم از كمد گرفتم، صدا ديگر قطع شده بود

 .ی سوزان شمع همچنان در حال سوختن بودشعله

 .مدتی نگذشته بود كه باز همان صدای آرام بلند شد

 .رسيدمتعجب سرم را بلند كردم و به اطرافم نگاه كردم، اين بار صدا از داخل كمد به گوش می

ام فرو بردم، كمی ترسيده بودم اما با اين وجود از جا بلند شدم ا در جيب ژاكت كهنهام ردستان عرق كرده

 .و شمع را در دستانم فشردم

 .توانستم با ديدن كمد خالی شجاعتم را بدست بياورمشايد می
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 زكشيد بهتر از بی خبری اآخر ديدن آن موجود و يا هر چيز ديگر وحشتناكی كه در داخل كمد انتظارم را می

 .آن بود

 :زير لب زمزمه كردم

 !مطمئن باش كسی به جز تو اينجا نيست، بجنب رزا -

 .نفس عميقی كشيدم و تمام شجاعتم را جمع كردم و قدمی به جلو برداشتم

 .خوردنور ضعيف شمع همراه با لرزش دستم تكان می

 .آب دهانم را بی سر و صدا قورت دادم و قدمی ديگر برداشتم

 .در زيرزمين بزرگ يتيم خانه طنين انداز شده بودهايم صدای كفش

 .ای رنگ ايستاده بودمقدم آخر را برداشتم، حاال درست روبروی كمد قديمی و قهوه

و  ی فلزی و كوچک كمد را گرفتمرسيد. به آرامی دستگيرهخوشبختانه ديگر آن صدای مرموز به گوش نمی

 .پايين كشيدم و در را هل دادم

 .ر كمد با صدای گوشخراش و بلندی جيرجير كنان باز شدبا اين كارم د

 .شدبا چشمان گرد شده به كمد خالی پيش رويم نگاه كردم، هيچ چيزی داخل كمد پيدا نمی

چشمانم را كمی ريز كردم و با دقت بيش تری فضای كمد را از نظر گذراندم؛ حتی گرد و غباری هم بر 

 .ی آن ديده نمی شدهای شكستهروی چوب

نفس حبس شده در سينه ام را با خيال راحت به بيرون فرستادم و چشم از فضای خالی كمد گرفتم و 

برگشتم تا به سرجايم برگردم كه با دهانی باز خشک شده و بی هيچ حركتی به صورت معلقی كه در 

 !فاصله چند سانتی متری صورتم قرار داشت خيره شدم

 .بود اش در گردشنگاهم بر روی صورت پوسيده

 .اش را از نظر گذراندم و با خيال راحت قدمی به عقب برداشتمچشمان مشكی رنگ از حدقه درآمده

 .حوصلگی به صورتک چوبی كه چند ثانيه پيش مرا ترسانده بود خيره شدمدهانم را كمی كج كردم و با بی
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دش و دوباره به چشمان گرنگاهی به نخ سفيد رنگی كه صورتک را از سقف آويزان نگه داشته بود انداختم 

 !آمدی ترسناک بودنش واقعی به نظر مینگاه كردم، با اينكه يک صورتک چوبی بود اما به اندازه

ی چوبی حركت كردم تا بر روی آن ام را پاک كردم و به سمت جعبهبا آستين لباسم عرق روی پيشانی

 .ی شمع به طور ناگهانی خاموش شدبنشينم كه شعله

 . سينه حبس كردم نفسم را در

 «خدا لعنتت كنه اسميت»ای كه در آن موقعيت بر زبان آوردم:تنها جمله

آب دهانم را پر سر و صدا قورت دادم و دست در جيبم بردم تا كبريتی بيرون بياورم و دوباره شمع را 

 !روشن كنم، كه متوجه جيب سوراخ لباسم شدم، لعنتی

 .ی كبريت گشتمورمال كورمال بر روی زمين به دنبال جعبهنفسم را با حرص به بيرون فرستادم و ك

فضای اطرافم تاريک تاريک شده بود و هيچ چيز قابل ديدن نبود و خب اين موضوع وحشت مرا چندين 

 .كردبرابر می

كشيدم تا اثری از كبريت پيدا كنم؛ اما گويا از همان اول كبريتی وجود دستم را بر روی زمين خاكی می

 .ستنداشته ا

  .كالفه آهی كشيدم و دستم را كمی جلو تر بردم كه انگشتانم به جسم چوبی گردی خورد

جسم را در دستانم گرفتم و بر رويش دست كشيدم كه متوجه شدم اين جسم چوبی همان صورتک 

 كرد؟آويزان بر سقف است، اما مگر با نخ از سقف آويزان نبود؟ پس اين جا بر روی زمين چه می

های پشت هم رديف شده در ذهنم متعجب دستم را بر روی صورتش كشيدم كه به عالمت سوالبی توجه 

 .های تيزی را بر روی دستم احساس كردمناگهان جای دندان

 .وحشت زده صورتک را رها كردم و با جيغ بلندی به عقب پريدم

يدم و گرمای مايعی همانطور كه اشک در چشمانم جمع شده بود دستم را بر روی جای گاز گرفتگی كش

 .غليظ را حس كردم
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محابا بر روی صورتم هايم بیخودم را بر روی زمين كشيدم و به ديوار سرد زيرزمين تكيه دادم، اشک

 .لغزيدندمی

 .های خيسم را پاک كردمدستی به صورتم كشيدم و گونه

 حاال چجوری از اين جا برم بيرون؟ -

 .آرام اين جمله را با خود زمزمه كردم

 !باز هم به اول ماجرا رسيده بودم، رزای تنها در زيرزمين تاريک

دانم از شدت سرمای هوا بود يا خستگی، اما كم كم چشمانم لرزان سرم را بر روی زانوانم گذاشتم و نمی

 .بسته شدند

*** 

 راوی

به  با آه اش را از ديوار سرد گرفت و دست به سينه به دخترک به خواب رفته خيره شد، نفسش راتكيه

 .بيرون فرستاد

چشم از دخترک ترسيده گرفت و به سمت در رفت و به آرامی قفل آن را باز كرد و بی سر و صدا از آن 

 .فضای خفقان آور بيرون آمد

 .ها را پشت سر گذاشت و در تاريكی به سمت خوابگاه رفتبی آن كه قدمی بردارد پله

غ سياه رنگی كه بر باالی سر در خوابگاه نشسته بود انداخت و به در خوابگاه كه رسيد نگاه كوتاهی به كال

 .وارد شد

ها را از نظر گذراند و در آخر نگاهش بر روی دخترک مو قرمزی كه چشم بر هم گذاشته بود تک تک تخت

 .ثابت ماند

  .لبخند بی روحی بر لبان بی رنگش نشست و خود را به تخت رساند

  !گ پريده دخترک مو قرمز خيره شد، حق با رزالين بودبا چشمان تيره رنگش به صورت رن
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آن دختر نزديک بود هويتش را رسوا كند، حتی قبل از آن نيز جوليا؛ همان دخترک كنجكاو و شجاع نيز 

 .همين فكر را در سرش پرورانده بود اما خب، او توانسته بود قبل از آن كه اتفاقی بيفتد جلويش را بگيرد

  .رساندكه ناتمام مانده بود به پايان میحاال بايد كاری را 

 .اش را با زبان تر كرد و با احتياط دستش را پيش برد و بر روی پيشانی دخترک گذاشتلبان خشكيده

 .با لمس پيشانی گرم دخترک ناخودآگاه به طرز وحشتناكی جيغ گوشخراشی كشيد

 .و ناباور و وحشت زده به او خيره شد با صدای بلند و ترسناک او، دخترک خوابيده چشمانش را باز كرد

 :در آن زمان تنها اسمی كوتاه بر زبان دخترک مو قرمز جاری شد

 النا؟ -

*** 

 رزالين

 .درنگ از زيرزمين خارج شدم و به طرف خوابگاه دويدمبی

 .باور اينكه در باز شده بود برايم كمی سخت و صد البته ترسناک بود

گذاشتم، تنها چيزی كه آن زمان در ذهنم ثبت شده بود، جسيكا، ت سر میها را يكی پس از ديگری پشپله

 .كشيدام انتظارم را میخطر و اتفاق وحشتناكی بود كه در چند قدمی

 .زدمی خوابگاه كه رسيدم خم شدم و دستم را بر روی زانوانم گذاشتم، نفس نفس میبه در بسته

ی درختی ی خشكيدهو به كالغی كه بر روی شاخهی بزرگ راهرداری كردم و از پنجرهی خشسرفه

 .نشسته بود خيره شدم

دستی به صورت خيسم  .ترسيدمصاف ايستادم و نفس عميقی كشيدم، از چيزی كه داخل خوابگاه بود می

 :هايم با جس افتادمكشيدم و خواستم راه آمده را برگردم كه به ياد حرف

 بس كن جس! اين مزخرفات چيه كه ميگی؟ -"

 :با هق هق گفت
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 !اون تو رو هم ول نميكنه، بعد من نوبت توئه -

 :هايش را با دستمال پاک كردم و برای چندمين بار تكرار كردماشک

 كی؟ منظورت چيه؟ -

 :هق هقش اوج گرفت، بريده بريده كلمات را ادا كرد

 "... بره بهاسميت داره می...اد، اون منو مثل جو...ليا می -

 .جيغ گوشخراشی از فكر در آمدمبا شنيدن صدای 

 .آب دهانم را پر سر و صدا قورت دادم و با عجله در خوابگاه را باز كردم كه با شدت به داخل پرت شدم

 .در خود به خود با شدت زيادی بسته شد

 .لرزان نگاهم را از در بسته شده گرفتم و به خوابگاه خالی خيره شدم

 .ی سفيد تخت جسيكا بهم ريخته بودهها خالی بود و تنها مالفی تختهمه

 :داری كردم و با صدای لرزانم فرياد زدمی خشسرفه

 جس؟ تو اين جايی؟ جسيكا؟ -

اش دويدم و مالفه را كنار زدم كه ناگهان بدون آن كه منتظر پاسخی باشم به سمت تخت بهم ريخته

 .ی چوبی خالی روی زمين خوردچشمم به جعبه

 .م نشاندم و جعبه را از روی زمين برداشتمااخمی بر روی پيشانی

 ی عروسک من بود؛ اما پس عروسک كجاست؟اين جعبه، جعبه

 .سردرگم به سمت تختم رفتم و نگاه كوتاهی به زير تخت انداختم، نبود؛ هيچ اثری از عروسک نبود

ی شهباز و شيی با صدای شكستن شيشه سرم را بلند كردم و به اطراف نگاه كردم كه نگاهم به پنجره

 .اش افتاد. جعبه را همان جا رها كردم و به سمت پنجره رفتمشكسته

ها را كنار زدم و از پنجره به باغ بزرگی كه تنها با نور ماه قابل ديدن بود خيره شدم، نگران شيشه خورده

 .جسيكا بودم
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 .انش در خطر استكردم كه جفهميدم اما احساس میهايش چيزی نمیبا اين كه امروز صبح از حرف

 .نگاهم را از باغ گرفتم و به حياط خالی يتيم خانه دوختم، هيچ كس آنجا نبود، در سالن هم كسی نبود

 .ترساندبرد و همين مرا بيش از پيش میيتيم خانه در سكوتی ترسناک به سر می

ی رون بروم كه صداهايم را پاک كردم و خواستم از خوبگاه به دنبال جسيكا بيبا انگشتان لرزانم اشک

 .پايی مرا از انجام اين كار منصرف كرد

با چشمانی ترسيده به در خوابگاه كه در تاريكی فرو رفته بود و تنها بخشی از آن قابل ديدن بود نگاه 

 .كردم

 .شدتر و من هر لحظه ترسم نسبت به قبل بيشتر میصدای پا نزديک و نزديک

ا ها نگاه كردم ترسيد، وحشت زده به تختن مرتب به گوش میهای چوبی كف زميصدای جير جير تخته

 .جايی برای پنهان شدن پيدا كنم اما به سمت تخت رفتنم همانا و باز شدن در خوابگاه همانا

ی ام را از تاريكی بگيرم سرجايم ايستادم. با چشمان ريز شده به سايهبدون اين كه نگاه خشک شده

ه بود خيره شدم، سايه به سمت جلو حركت كرد و درست در روشنايی شخصی كه در چارچوب در ايستاد

 .ايستاد

 .ی ظريف جسيكا ترسم از بين رفت. با خوشحالی لبخندی زدم و به سمت جس دويدمبا ديدن جثه

 :با شدت او را در آغوش كشيدم

 دونی چقدر نگرانت شدم. كجا رفته بودی؟اوه جس! نمی -

 .ا از هم جدا كند با چشمان بی روحش به من نگاه كردهايش رجسيكا بدون اين كه لب

 :بی توجه به سكوتش گفتم

 ها رو نديدی؟ اسميت رو چطور؟ببينم تو بچه -

 .و باز هم همان سكوت سرد

 :اش كشيدممشكوكانه دستی به صورت يخ زده
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 جس؟ -

 .ام گرفت و به پشت سرم دوختاش را از چشمان ترسيدهجسيكا نگاه خيره

 .ز حركتش كنجكاوانه رد نگاهش را دنبال كردم و به عقب برگشتممتعجب ا

 .های خالی چيزی نصيبم نشدی باز و تختمردمک چشمانم را با ترديد به اطراف گرداندم، جز پنجره

كند كه با جای خالی او روبرو متعجب سر چرخاندم و خواستم از جس بپرسم كه به چه چيزی اشاره می

 .شدم

 :ه دور و برم را نگاه كردمبا چشمان گرد شد

 جسيكا؟ كجا رفتی؟ -

 .شدهايی كه به دست باد باال و پايين میی باد بود و تكان خوردن پردهجوابم تنها صدای زوزه

 :با ترديد صدايم را كمی بلند تر كردم

 .جسيكا االن وقت شوخی نيست بايد از اين جا بريم بيرون -

  .ها عبور كردمجس باشم با نگرانی از بين تخت و بدون اين كه منتظر پاسخی از جانب

 .ترسيدم كه باز هم جسيكا ناپديد شده باشدمی

 .رفتمكردم و به پيش اسميت نمیای كاش همان موقع به حرفش گوش می

ترين تخت نشستم، نگاهی به اطراف انداختم؛ چطور ممكن بود نااميد از پيدا كردن جس بر روی نزديک

 يه ناپديد شده باشد؟كه او در چند ثان

 .!اش خودم بودم و بسای كه تنها مردهفضای خوابگاه برايم مانند سرد خانه بود؛ سرد خانه

توانستم در جايی ديگری اثری از جسيكا و نفس عميقی كشيدم و با دو از خوابگاه بيرون رفتم، شايد می

 .بقيه پيدا كنم

 .روی چپ توجهم را به خود جلب كردگذشتم صدای تق تق ضعيفی از راهاز راهرو كه می

 .با نگرانی نگاهی به فضای تاريک راهرو انداختم، همان راهروی ممنوعه
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ينه و های چوبی، شومتمام اتفاقات آن شب مانند فيلمی ترسناک از پيش روی چشمانم گذر كرد، آن تابوت

 .به آنجا بود دانستم داليل محكمی برای نرفتنمموجود ترسناكی كه حتی نامش را هم نمی

 .به هر حال محال بود كه من دوباره وارد آن راهرو شوم

هايم فشردم و دوان دوان به طرف آشپزخانه صدا برای بار دوم بلند شد، دستانم را محكم بر روی گوش

 .يتيم خانه دويدم

 .زدمدر را با شدت باز كردم و داخل آشپزخانه پريدم. نفس نفس می

 .هايی كه بر روی زمين پخش و پال بودند خيره شدمروف و قابلمهنفس عميقی كشيدم و به ظ

تا به حال بيشتر از دو بار وارد اين جا نشده بودم، برای اين كه هميشه از آقای درک كه آشپز اينجا بود 

 .ترسيدممی

ه در ميشالبته كه او را نيز تنها يک بار ديده بودم و همان كافی بود تا من از هيبت درشت و چاقويی كه ه

 .دستانش بود بترسم

 .هايم منظم شده بودريتم نفس

های سرد آشپزخانه گذاشتم، شک داشتم كه در اين زمان آقای درک در به آرامی قدمی بر روی سراميک

آشپزخانه باشد پس با خيال راحت شروع به قدم زدن در آشپزخانه كردم و هر از گاهی نگاهی به گوشه و 

 .انداختمجسيكا می كنار آن جا برای يافتن

ها و ظروف بهم ريخته عبور كردم و خودم را به انتهای آشپزخانه كه در فلزی حياط ز ميان قابلمها

ی در كشيدم و در را باز كردم و خواستم از آشپزخانه خارج شوم هساختمان بود رساندم، دستی به دستگير

 ...كه

 رزا؟ -

ای كه ی نيمه تاريک انداختم، نگاهم بر روی قابلمهانهوحشت زده به عقب برگشتم و نگاهی به آشپزخ

 .آمد ثابت ماندغلت زنان به سمتم می
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 رزالين؟ -

ای كه حاال ثابت بر روی زمين ايستاده بود گرفتم آب دهانم را با سر و صدا قورت دادم و نگاهم را از قابلمه

 .ر در ورودی قرار گرفته بود دوختمو به قامت دخترک مو مشكی كه در ابتدای آشپزخانه، درست در كنا

 خوای بيای اينجا؟رزا ؟ نمی -

 .با چشمان گرد شده به دخترک كه چهره اش نا مشخص بود نگاه كردم، صدايش مانند صدای جسيكا بود

 ترسی؟هی نكنه از من می -

 :ی در را محكم فشردم و با صدای لرزانی زمزمه كردمدستگيره

 تو كی هستی؟ -

ال من قدمی به جلو برداشت و درست در نيمه روشن اشپزخانه ايستاد؛ به طوری كه دخترک با سو

 .اش كامال مشخص شودچهره

ی غير طبيعی و چشمان يک دست سفيد از حدقه در با ديدن صورت رنگ پريده و لبخند شكافته شده

 .اش، جيغی گوشخراش كشيدم و در را كامل باز كردم و به داخل حياط دويدمآمده

كردم كه مبادا دويدم و هر از گاهی با چشمان گريان پشت سرم را نگاه میسيده با سرعت زيادی میتر

 .دنبالم باشد

 !به آخر حياط كه رسيدم چشمم به در نيمه باز يتيم خانه افتاد. خدای من در باز بود

 .دشد خورد میای مبهم كه از كنار در فلزی آشپزخانه ربا ترديد به عقب برگشتم كه چشمم به سايه

 .هايی مصمم به بيرون از يتيم خانه دويدمهايم را پاک كردم و با قدماشک

*** 

تر پرتاب شدند، آهی كشيدم و دستانم را های سر راهم زدم كه به چند قدم آن طرفلگدی به سنگ ريزه

 .در جيبم فرو بردم

 .مان پرورشگاه دور شده بودمام انداختم، به گمانم زيادی از ساختنگاه كوتاهی به راه طی شده
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 .ای تكيه دادمدستانم را در جيبم فرو بردم و به درخت خشكيده

ام را در حالی ها و اسميت بدن تكه تكه شدهماندم بچهبه نظرم ارزشش را داشت، شايد اگر در آنجا می

 .كردندكه با چشمان ترسيده به جايی خيره شده بودم پيدا می

های نسبتا بلند و خيس نشستم؛ با اين كه يتيم خانه فرستادم و بر روی علف نفسم را محكم به بيرون

 .تر بودوحشتناک بود اما اين باغ صد برابر بدتر از آن مبهم و ترسناک

دستی به موهايم كشيدم و به درختان بلند و تيره خيره شدم، اين اولين بار بود كه از يتيم خانه خارج شده 

 .های اين باغ برايم تازگی داشتندن جا پر از درخت بود اما درختبودم. با اين كه حياط آ

 .سرم را به تنه درخت تكيه دادم و با به يادآوردن چند لحظه پيش آهی لرزان كشيدم

 .های نسبتا بلندی كه زمين را پوشانده بودند خيره شدمزانوانم را دراز كردم و به علف

ايد به جای اين كه وحشت زده در اين باغ درندشت پرسه شد اگر من هم يک خانواده داشتم؟ شچه می

ای زيبا در رختخواب گرم و بزنم و از موجودی عجيب و غريب فرار كنم و يا نگران دوستم باشم در خانه

 .نرمی كنار شومينه روشن به خواب رفته بودم

 .چرخيدندرفت؛ به طوری كه زمين و آسمان در نظرم میسرم گيج می

ام را كنار زدم و سعی كردم از جا بلند شوم كه تلو تلو خوران به جلو رفتم و به رو پيشانیچند تار موی 

 .ای عميق فرو رفتميكباره در چاله

 لعنتی! اين ديگه از كجا پيداش شد؟ -

نفسم را با حرص از سينه خارج كردم و سعی كردم تا پايم را از چاله بيرون بكشم كه دستانم بر روی 

 .ار چاله چيزی را لمس كردندزمين درست كن

های بلند گم شده بود، باال بردم و به جلدش نگاه ای را كه در بين علفی پارهبا تعجب و كنجكاوی كتابچه

 .ای در اين جا افتاده باشدآمد كه زمان طوالنیكردم. به نظر نمی

ا ای را در اينجا جاهد كتابچهكرد كه بخونگاهی به دور و برم انداختم. حتی كسی هم از اين باغ عبور نمی
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 .بگذارد

 .آن كتابچه آنقدر فكرم را مشغول كرده بود كه از بيرون آوردن پايم غافل شده بودم

تر پرتاب كردم و پايم را برای آزاد كردنش تكان با اعصابی آشفته و پريشان كتابچه را يک متر آن طرف

 .دادم

 :نيم نگاهی به كتابچه انداختم

 .كردمبه جای تو يكی رو برای كمک پيدا می حداقل كاشكی -

 ...و با ديوانگی تمام منتظر جوابی از جانب كتابچه بودم كه

 ای بلند نيستی؟ی لجباز، تو جز دردسر درست كردن كار ديگهدختره -

 :هينی كشيدم و به كتابچه خيره شدم، زيرلب زمزمه كردم

 ...كه حرفهمين رو كم داشتم، اصال صبر كن ببينم كتابچه  -

 :ناگهان همان صدا به ميان حرفم پريد

 !زنه؟ دختر احمقواقعا فكر كردی كتابچه حرف می -

آب دهانم را قورت دادم و با چشمانی گرد شده به قامت خانم اسميت كه درست روبرويم ايستاده بود نگاه 

 كردم،

 او ديگر از كجا پيدايش شد؟

داشت و با دست ديگرش بازوی مرا در ميان انگشتانش اسير اسميت خم شد و كتابچه را از روی زمين بر

 .كرد و با فشاری پايم را از چاله در آورد

 :گذاشت مرا به سمت راه يتيم خانه هل داد و غرغری كردهمانطور كه كتابچه را داخل جيبش می

 ...معلوم نيست چطور در رو باز كرده كه -

 .هايش در فكر فرو رفتمردنسرم را پايين انداختم و بی توجه به غرغر ك

يتيم خانه كه خالی بود، پس او از كجا آمده بود؟ نيم نگاهی به اسميت انداختم. جرئت پرسيدن اين كه او 
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 .ها كجا رفته بودند را نداشتمبا بچه

سرم را تكان دادم و سعی كردم ذهنم را از هر فكری خالی كنم، با اين وجود باز هم خوشحال بودم كه 

 .ديدما میاسميت ر

 .با وجود اين زن بداخالق حداقل ديگر از ديدن آن موجود وحشتناک ترسی نداشتم

دانست كه پايم در آن تر راه بروم اما او از كجا میداد تا سريعاسميت هر از گاهی تكان كوچكی به من می

 .گودال خراش عميقی برداشته و زخمی شده بود

 خدای من! چـرا االن؟ -

ی اسميت، متعجب سرم را بلند كردم و به آسمان ابری نگاه كردم. مگر آسمان هم زمان با شنيدن صدا

 مشخصی برای باريدن دارد؟

 .زود باش دختر سريع تر راه برو، بايد تا قبل از اين كه بارون بگيره به ساختمون برسيم -

دا ای را برای غر زدن پيازهدستانم را در جيبم فرو بردم و پا به پای خانم اسميت كه با هر قدمش موضوع ت

 .خانه برگشتيمكرد به يتيممی

خانه شديم چشمم به جيسون كه با كمری خميده كنار در ايستاده بود به محض اين كه وارد حياط يتيم

  .خورد

رد كه كتر كرد و نگاه نگرانش را به من دوخت، شايد فكر میجيسون در مقابل اسميت كمرش را كمی خم

 .مرا شكنجه داده است اسميت در راه

 .اما خب تحمل غرغرهايش دست كمی از شكنجه شدن نداشت

منش ی دای گلی شدهخانم اسميت بی توجه به جسيون دامنش را باال گرفت و با نگاهی غم زده به پارچه

 :خيره شد و با دماغی چين خورده خطاب به من گفت

ای وابگاه بری و سعی كنی كه دردسر تازهرسم پس بهتره االن سريع به خبه وقتش به حسابت می -

 !درست نكنی
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 .سريع چشمی گفتم، چشمكی به جيسون نگران زدم و تا خوابگاه دويدم

های آشنايی خورد كه با چشمان بسته در تختشان به خواب فرو با باز كردن در خوابگاه نگاهم به چهره

 .رفته بودند

 .ز حضور تک تكشان خوشحال بودملبخند محوی بر لبانم نشست، برای اولين بار ا

 .ام رفتم كه ناگهان موضوعی را به خاطر آوردمبه سمت تخت به هم ريخته

 !جسيكا -

سراسيمه به سمت تختش دويدم كه او را آرام در تختش ديدم، نفس عميقی از سر آسودگی كشيدم و 

قب برداشتم، حاال با خيال راحت اش بگيرم چند قدمی به عی به خواب رفتهبدون اين كه نگاهم را از چهره

 .توانستم بخوابممی

توانستم هر آنچه را كه امشب ی نازک خزيدم و چشمانم را بر هم نهادم، كاش میبه آرامی به زير ملحفه

 ...به چشم ديدم را از ذهنم پاک كنم اما

 .دآوربا آه كوتاهی به پهلو دراز كشيدم، فكر كردن به اين موضوع سرم را به درد می

*** 

 .ای برای فرار از افكار پوچ و بيهوده در ذهنم بوداش تنها راه چارهشايد آن چشمان يک دست مشكی

 :متيو دستم را كشيد و با تعجب پرسيد

 به چی خيره شدی؟ -

 :ام را از چشمان النا گرفتم و به آرامی گفتمدستم را از دستش بيرون كشيدم و نگاه خيره

 تعريف نكردی كه ديشب كجا بودين؟بی خيال! راستی برام  -

 :متيو با شنيدن حرفم يک تای ابرويش را باال برد

 .فهمم! ما همگی ديشب داخل خوابگاه بوديمچی؟ منظورت رو نمی -

 :با شنيدن حرفش لبخند پريشانی بر لبم نشاندم
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 كنی نه؟داری شوخی می -

ی ساختمون بوديم، حتی خودت هم با ما كنی! همه ديشب توهی مثل اين كه تو داری باهام شوخی می -

 !بودی دختر

با چشمانی گرد شده به چهره خندان متيو خيره شدم، مگر من داخل زيرزمين نبودم؟ اميدوارم كه اين 

 .موضوع تنها يک توهم بوده باشد

 :با صدايی لرزان زمزمه كردم

 مطمئنی كه من اونجا بودم؟ -

 :زمه كردمتيو لبخند كجی زد و با صدای آرامی زم

 !نگو كه اون تو نبودی، شايد يه روح خبيث خودش رو به شكل تو در آورده -

 :ای زد و بلند داد زدو بعد از زدن اين حرف قهقهه

 !يو هاهاها -

 :ای بر لبم نشاندم و زير لب زمزمه كردمبه ناچار لبخند اجباری

 !شايد -

 :ش را در هم قالب كرداش را خورد و دستانرمقم خندهمتيو با ديدن لبخند بی

 ...اين درسته كه تو ديشب اونجا بودی اما -

 :تيز نگاهش كردم

 اما چی؟ -

  :متيو لبانش را با زبان تر كرد

 !كردیآخرهای شب بود كه يه طور عجيبی رفتار می -

 :با استرس پوست لبم را با دندان كندم

 چطوری؟ -
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 :متيو سرش را پايين انداخت و گفت

ت خوب بود، اما آخرهای شب شروع كردی به چرت و پرت گفتن، ببينم مگه تو چيزی از اون باور كن حال -

 شب يادت مياد؟

 :دست از كندن پوست لبم برداشتم و با كالفگی گفتم

 !...آره نه يعنی -

 .ای كه در ذهنم بود را بر زبان بياورم كه ناگهان چيزی به ذهنم رسيدمكثی كردم تا جمله

 :تمخطاب به متيو گف

 تونی بگی جسيكا رو هم ديدی يا نه؟تو من رو ديشب ديدی درسته؟ می -

 :ای به خود گرفتمتيو حالت متفكرانه

آره اتفاقا اون درست كنار تو نشسته بود. همه چی عادی بود؛ اما تنها چيزی كه اين وسط يكم عجيب به  -

 !های تو و جسيكا بودرسيد پچ پچنظر می

م. يعنی ممكن بود كه آن موجود همانطور كه خود را شبيه جسيكا در آورده بود به آب دهانم را قورت داد

 شكل من هم تبديل شده باشد؟

 .داد متيو دستش را مقابل صورتم تكان

 كنی؟هی رزا! داری به چی فكر می -

 .زدم. آرام با خود زمزمه كردم دادم و ابروانم را در هم گره سرم را تكان

 !ه يه كاری انجام بدمبايد هر طور شد -

 .متيو سردرگم نگاهم كرد و پرسيد

 چه كاری؟ -

 .توجه به سوال متيو به سمت تختم دويدم و زير تخت به دنبال جعبه عروسک گشتمبی

 گردی؟ببينم داری دنبال چی می -
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 :كردم گفتممی همانطور كه ملحفه را به آن طرف پرتاب

 .جعبه عروسكم -

 .دستم را به زير تخت بردمو به دنبال جعبه چوبی 

 .متيو دستی به سرش كشيد

 حالت خوبه رزالين؟ مگه خودت ديشب اون رو از خوابگاه خارج نكردی؟ -

با شنيدن حرف متيو حركت دستانم متوقف شدند. به آرامی دستم را از زير تخت بيرون كشيدم. آب دهانم 

 .ام جا خوش كرده بودرا قورت دادم، عرق سردی بر پيشانی

كردم ديوارهای خوابگاه بر سرم فرياد آهسته از روی زمين بلند شدم و روی تخت نشستم، احساس می

دادند كه به دنبال اين ماجرا نروم. حتی ملحفه سفيد رنگ روی كشيدند و هشدار میكشيدند! فرياد میمی

 .نفس عميقی كشيدمكردم و ام را با لباسم خشکكرد! دستان عرق كردهتخت نيز به من دهان كجی می

دانستم چه كار كنم. انگشتانم را در هم قالب كردم و به جای خالی متيو خيره شدم، او رفته بود؟ ديگر نمی

 اما كی؟

كردن به آن  خوابش شدم، جرئت نگاه اشک در چشمانم جمع شد كه متوجه حركت النا به سمت تخت

تخت جسيكا رفتم، هنوز خواب بود. كاش سمت را نداشتم؛ بنابراين از جا بلند شدم و به سمت 

 !توانستم بيدارش كنم و از او بخواهم هرچه را كه ديده برايم تعريف كندمی

 .گرفتندپی در ذهنم جان می در ها پیبه صورت غرق در خوابش خيره شدم، سوال

جسيكا را تا اين او چه كسی بود؟ جوليا كجاست؟ آن عروسک چه ارتباطی با آنها دارد؟ چه چيزی جوليا و 

تر النا چه كسی ها در راهروی سمت چپ برای كيست؟ و از همه مهمحد به وحشت انداخته بود؟ آن تابوت

 است؟

بودم، با تكانی كه جسيكا به خود داد دست از فكر كردن برداشتم و  رفتهخيره به جسيكا عميقاً در فكر فرو

 .شدم منتظر به جس خيره
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 .رداش را به سختی باز كای كشيد، دستی به چشمانش كشيد و چشمان پف كردهزهآلود خمياجسيكا خواب

 .داری پرسيدی ديگری كشيد و با صدای گرفته و خشبا ديدنم در كنار تختش خميازه

 كنی؟كار می تو اينجا چی -

 :توجه به سوالش گفتمجانی بر لبم نشاندم و بیبه خود آمدم، لبخند بی

 خوب خوابيدی؟ صبح بخير، ببينم -

 .سرش را خاراند و از تخت پايين پريد

 .آره... آره، خواب خوبی بود -

 .ی نامفهومی كرد و به سمت حياط رفتكرد، زير لب زمزمه و بعد از زدن اين حرف لبانش را كج

 .به دنبالش رفتم و با او همقدم شدم، بعد از كمی مِن مِن كردن نامش را بر زبان آوردم

 !جـس -

 :حوصلگی گفتبه سمتم بياندازد، در را باز كرد و با بی نگاهی ا بدون اينكه حتی نيمجسيك

 بـلـه؟ -

 :با دستپاچگی گفتم

 ...تو... تو در اين مدت، يعنی... يعنی منظورم ديشبه -

 :ی آخر را پريد و غرغركنان گفتجسيكا دو پله

 !كن رز، من گشنمه عجله -

 :فرستادم و گفتم نفسم را با حرص بيرون از سينه

پرسم و تو هم راستش رو به كن جسيكا! من يه سوال ازت می هام خوب گوشكنم به حرفخواهش می -

 !كنم بهم بگوكنم جس، خواهش میگی. خواهش میمن می

 پرسیخوای جواب بدم رو نمیجسيكا حرفم را قطع كرد و با چشمانی متعجب گفت: چرا سوالی كه می

 رزا؟



 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن كاربر EYNA.SH   | ترس پروای بی ی سايه رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 110 

 ترسيدم جسيكا چيزی را از من پنهان كند؛ بنابراين سعیدر جيبم فرو بردم. در واقع از اين میدستانم را 

 .كردم مستقيم به سر اصل مطلب نروم

باشه، ببين تو چند وقتيه كه اخالقت تغيير كرده! يعنی... چطور بگم؟ به هر حال اون جسيكای هميشگی  _

 !نيستی

 .و بعد از مكثی كوتاه ادامه دادم

 خبرم؟افتاده كه من ازش بی خواستم ببينم، اتفاقیمی -

كردم مردمک چشمانش لرزيدند؛  ای احساسبعد از زدن حرفم به چشمان جس خيره شدم. برای لحظه

 !اما بعد از آن چشمانش به حالت عادی خود بازگشتند

 !ای بعد بر روی لبانش هيچ اثری از خنده نبودجسيكا قهقه ناباوری زد و لحظه

دادم، به  دهانم را پر سروصدا قورت با چشمانی كه هيچ حسی در آن پديدار نبود به چشمانم زل زد. آب

 .آمدوجه از نوع نگاه كردنش خوشم نمیهيچ

 :داری گفتجس نگاهش را با پريشانی از چشمانم گرفت و با صدای خش

 !بهتره بريم به سالن غذاخوری، مطمئناً اسميت اونجا منتظرمونه -

كردم، حاالتش برايم خيلی عجيب بودند، و به سمت سالن دويد. با چشمان متعجبم دويدنش را دنبال می

 !خيــلی

 .ام كوبيدم و زمزمه كردمبا دست به پيشانی

 .دونستمدونستم يه چيزی هست، از اولش هم میمی -

 .ها روبرو شدمی بچهبه دنبال جس به سمت سالن دويدم. وقتی وارد سالن شدم با موجی از سر و صدا

ها برای خوردن اكثر بچه .يک تای ابرويم را باال بردم و ميزها را از نظر گذراندم تا جسيكا را پيدا كنم

 !دادند غير از خوردن صبحانـهكاری كه فكرش را كنيد انجام میصبحانه به ايجا آمده بودند؛ اما هر

شده بود، به سمتش رفتم و صندلی كنارش را عقب  با ديدن جسيكا كه تنها نشسته بود و به جايی خيره
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 .كردم كشيدم. بر روی صندلی نشستم و صدايش

 جسيكا؟ -

 .كشداری گفت "هـوم"جسيكا بدون اينكه نگاهش را از آن نقطه بردارد به آرامی 

ود كه با ب مانده هم چشمانش بر روی جسيكا ثابت كردم كه به النا رسيدم! النامتعجب رد نگاهش را دنبال

احساس سنگينی نگاهم نگاهش را از جس گرفت و به من دوخت، نگاهی كه با آن هر دفعه به خود 

 !لرزيدممی

برايم  ماند! سریروحی بر لبانش نشاند كه ای كاش لبانش همانطور مانند يک خط صاف میالنا لبخند بی

 !كشيدن يادم رفته بود بار نفسينداد و سرش را برگرداند. در همين لحظات كوتاه برای هزارم تكان

 .كشيدم و به جسيكايی كه حاال مشغول خوردن كره و نان بود نگاه كردمنفس عميقی

 !به ظاهر كه حال خوبی داشت، البته به ظاهـــر

 ای كه جس به سمتم گرفته بود به دست گرفتم و گاز كوچكی به آن زدم. با به يادبا سردرگمی نان و كره

اش را جسيكا با دهان پر همانطور كه لقمه .ه جوليـا عاشق نان و كره بود آهـی كشيدمآوردن اينك

 .جوييد بريده بريده پرسيدمی

 چيزی شده؟ -

 :دادم و نجواگرانه گفتم ام را به سختی قورتلقمه

 .دلم برای جوليا تنگ شده -

 :جس دست از خوردن برداشت و متعجب گفت

 جوليـا؟ اون ديگه كيه؟ -

 .كردم و به صندلی تكيه دادمفیپـو

 !دوباره شروع نكن -

 .كرد تفاوتی زمزمهاش زد و با بیجسيكا گاز بزرگتری به ساندويچ كره



 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن كاربر EYNA.SH   | ترس پروای بی ی سايه رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 112 

 .شناسمولی من شخصی به اسم جوليا رو نمی -

 اش خيره شدم، او قصد داشت سر به سرم بگذارد؟كردم و با مسخرگی به چهرهلبانم را كج

 :ی من گفتم شد و با ديدن نگاه خيرهباالخره ساندويچش تما

 !مثل اينكه امروز حالت خوش نيست -

 كرد؟ام نشاندم، حال خوبش را با من مقايسه میاخمی بر پيشانی

 .ای باال انداخت و ادامه دادام شانهجس با ديدن لبان به هم دوخته شده

 .ها بپرسیكنی من سركارت گذاشتم بهتره بری از بچهاگه فكر می -

رفت تكان داد. جان با و بعد زدن اين حرف دستش را برای جان كه سينی به دست به سمت ميزی می

 .ی جسيكا به سمتمان آمد و روبرويم بر روی صندلی نشستديدن اشاره

 :نسبت بلندی خطاب به جان گفت نگاهی كوتاه به سمتم انداخت و با صدای به جسيكا نيم

 شناسی؟رو به اسم جوليا میببينم جان، تو اينجا كسی  -

 :جان سينی را بر روی ميز گذاشت و با تعجب گفت

 !نه! چطور مگه؟ -

ای زد، به من چشم دوخت و منتظر واكنشی از جانب من بود. با شنيدن حرف جان و جسيكا لبخند خبيثانه

 :ديدن لبخند بر لبان جس، يک تای ابرويم را باال بردم و حق به جانب گفتم

 !ن اصال جالب نيستشوخيتو -

 .خورد پرسيداش را میجان همانطور كه صبحانه

 جوليا ديگه كيه؟ -

 اختند؟شناش خيره شدم و سكوت كردم، يعنی واقعاً آنها جوليا را نمیدست به سينه به سينی صبحانه

 :فتگكرد كه جسيكا در جوابش نيشخندی زد و با لحن تمسخرآميزی  جان برای بار دوم سوالش را تكرار

 فكركنم خواهر دوقلوی رزالين بوده! مگه نه رزا؟ -
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 .زده پرسيددهن كجی برايش كردم كه جان حيرت

 راست ميگه رزا؟ -

ام كوبيدم و از جا بلند شدم تا به سراغ جيسون پير بروم. مطمئن از زودباوری جان با دست به پيشانی

 !گويدبودم كه او راستش را به من می

*** 

 :گفت ام كشيد و با نگرانییدستی به پيشان

 !اوه! رزا، تو سريعاً به استراحت نياز داری -

 .با كالفگی دست جيسون را پس زدم

 كنين؟منظورتون چيه؟ شما دارين من رو مسخره می -

ر كرد و با لبخندی باش را خشکای كه در دست ديگرش بود عرق روی پيشانیجيسون با دستمال پارچه

 :لب گفت

 !دختر ما كسی رو اين جا به نام جوليا نداريم باور كن -

هايشان كم كم ديگر كردم. به همين زودی همه جوليا را از ياد برده بودند؟ با حرفزده نگاهشحيرت

 !شد كه جوليا از اول هم وجود نداشته استداشت باورم می

رد توجه به چشمان گزدم و بی ناگهان با به ياد آوردن وسايل و تختش كه هنوز در خوابگاه بودند بشكنی

 .ی جيسون با خوشحالی به سمت خوابگاه دويدمشده

با عجله در را هل دادم و به سمت تختش قدم تند كردم كه با ديدن وسايل متيو بر روی آن در جا خشک 

 !شدم

 .متعجب مالفه را كنار زدم و زير تخت را نگاه كردم

يادم  ا مگر همين ديروز وسايل جوليا سرجايش نبودند؟ حتیبه جز وسايل متيو چيز ديگری نصيبم نشد؛ ام

 .ها خيره شدمآيد كه اين تخت هم خالی بود. با شنيدن صدای در به عقب برگشتم و به بچهمی
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 .جان و متيو جلو آمدند و جان با نگرانی پرسيد

 حالت خوبه؟ برای چی رنگت پريده رزا؟ چيزی شده؟ -

 .ورتم كشيدم، رو به متيو پرسيدملبانم را تركردم و دستی به ص

 تو برای چی وسايالت رو زير تخت جوليا گذاشتی؟ -

 :متيو با سردرگمی گفت

 خوابم؟جوليا؟ جوليا كيه؟ راستی! مگه من هميشه روی اون تخت نمی -

دانستم كه اين تخت قبال متعلق به جوليا بوده خوابيد؟ قطعاً خير! من میاو هميشه روی اين تخت می

 !تاس

 ها ازای هستم كه بعد از سالمتيو، جان و حتی جسيكا طوری به من خيره شده بودند، گويا من ديوانه

 .ام گذاشتشد و دستش را بر روی شانه ام! جان چند قدمی به من نزديکخوابی عميق بيدار شده

 كنی رز! ممكنه اسمش رو يادت رفته باشه؟شايد داری اشتباه می -

 .تفاوت جسيكا را از نظر گذراندمی بیكشيدم و چهره ير دست جان بيرونام را از زشانه

 .زير لب با حرص زمزمه كردم

 !همش تقصير توئه -

ها به سمت تختم قدم برداشتم، به تخت كه رسيدم بر روی آن نشستم و نگاهم را به توجه به بچهو بی

ی غريب است، نه جسيكا! نگاهم را از منظره و پنجره دوختم. تمام اين اتفاقات تقصير آن موجود عجيب

كردم و سرم را بر روی آنها گذاشتم. ديدن اين پنجره يادآور آن  آن سوی شيشه گرفتم، زانوانم را خم

ونه آورد چگام بود. كالفه دستی به صورتم كشيدم. حاال كه كسی جوليا را به خاطر نمیكابوس شبانه

 نش كمک بخواهم؟توانستم از آنها برای پيدا كردمی

انداختم و چشمانم بر روی جسمی كه در زير تختش پنهان شده بود ثابت ماند. با  به تخت النا نگاهی

ها داخل كنجكاوی سرم را از روی زانوانم بلند كردم و اطرافم را از نظر گذراندم، تعداد كمی از بچه
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 شدم و به كردم، از جايم بلند ی كجخوابگاه بودند و كسی هم حواسش به اين طرف نبود. گردنم را كم

 .سوی تختش رفتم

كردم كسی را متوجه حضورم در آنجا نكنم كه مبادا بفهمند من به سمت تخت اِلنا می تمام مدت سعی

رفتن به آن طرف را نداشت! پس اين كارم در نظر ديگران كمی عجيب  روم. خب در واقع كسی جرئتمی

 .رسيدو صد البته مرموز به نظر می

شئ  شدم و به تخت كه رسيدم يكبار ديگر به اطراف نگاه كردم تا از نبود النا مطمئن شوم. به آرامی خم

 ...بود، بيرون كشيدم و شده به نسبت بزرگی را كه در زير تخت پنهان

 كنی؟كار داری میچی -

ردم. النا كتخت بود با خود بلند زده از جا پريدم و آن چيز را كه زيربا شنيدن صدای النا كنار گوشم وحشت

كرد دوخت، با ظاهری خونسرد نگاهش را از چشمانم گرفت و به عروسكی كه در دستانم خودنمايی می

ی هايش درهم رفت! با ديدن چهرهدفعه چشمانش از آن حالت هميشه سرد در آمدند و اخم يک

ر از جانب او شدم. النا با سرعتی غي كردم و با ترس منتظر واكنشی خشمگينش نفسم را در سينه حبس

 ...باور عروسک را از حصار دستانم آزاد كرد، خواست آن را سر جايش بگذارد كه قابل

 !هِـی صبر كن _

توجه به طرز با صدای من سرش را برگرداند و با چشمانی ترسناک مرا برانداز كرد؛ اما من اينبار بی

 .شدم دقت بيشتری به آن خيره كشيدم و با نگاهش عروسک را از دستانش

آن عروسک درست شبيه عروسک خودم بود! با چشمانی پرسوال به چشمان النا كه حاال درست مثل روز 

 .شدم بودند خيره اول سرد

 !اين عروسک مال منه -

 :گذاشت گفتالنا عروسک را از دستم كشيد و همانطور كه زير تخت می

 !نه، اون مال تو نيست -
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 .قابل توصيف غريدم غيربا خشمی 

 !اما اون مال منه -

 :و پس از درنگی كوتاه با شک گفتم

 !صبر كن ببينم، پس تو اون شب اون رو برداشته بودی؟ درسته اون دختر من نبودم بلكه تو بودی -

 .النا با خونسردی اعصاب خورد كنی يک تای ابرويش را باال برد و عروسک را جلوی چشمانم گرفت

كنی؛ اما اگه اصرار داری اين عروسک توئه، پس خوب نگاهش داری صحبت می نم راجب چیدونمی -

 كن. اين عروسک مال توئه؟

شدم. آن عروسک درست شبيه عروسک من بود؛ اما من تا آن زمان  متعجب از حرفش به عروسک خيره

 !اش نكرده بودمدست مشكی ای به رنگ چشمان و موهای يکهيچ توجه

ی لبش نشاند و عروسک را به جای اولش باز گرداند. برای ديدن حيرتم پوزخند سردی بر گوشهالنا با 

داشتم كه با صدای ی عروسک خودم با آن عروسک مو مشكی دست بر نمیيک لحظه هم از مقايسه

 .وار النا به خودم آمدمزمزمه

 خوای بری؟نمی -

ه بود گرفتم و با سری افتاده از آن جا دور شدم. تا شد چشمانم را از عروسک كه حاال زير تختش پنهان

 .كردمشدم سنگينی نگاه النا را بر روی خودم احساس می ای كه از خوابگاه خارجلحظه

خراش و بلندی در راهرو پيچيد و باعث شد در خوابگاه را با تمام قدرتم محكم بستم، صدای گوش

هايی نگاهم را از ر قار كنان پرواز كنند. با صدای قدمهای سياهی كه لب پنجره نشسته بودند، قاكالغ

پنجره گرفتم و به قامت بلند خانوم اسميت كه دست به سينه مقابلم ايستاده بود دوختم. با دستپاچگی 

 :جور كردم و آرام گفتم و خودم را جمع

 ...باور كنيد دستگيره در از دستم در رفت و -

 .ريد و حرفم را قطع كرداسميت با لحن جدی به ميان حرفم پ
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 اون شبی كه تو باغ بودی رو يادت مياد؟ -

 .ای گفتم"بله"مقدمه گفتن موضوع نگاهش كردم و تنها متعجب از بی

 :داد و گفت اسميت متفكر سری تكان

 !تری باهات دارم، دنبالم بياات نگذشتم؛ اما فعال كار واجبمطمئن باش هنوز از تنبيه -

يعنی با من چه كاری دارد؟  .ها رفت. با چشمانی كنجكاو به دنبالش رفتمبه سمت پله و بعد زدن اين حرف

 ...گذرد؛ اما اآلنكردن نمی وجه از تنبيهمن مطمئن بودم كه اسميت به هيچ

كردم كه  شد نگاهروبروی در اتاق خانوم اسميت ايستاديم. متعجب به اسميت كه وارد اتاقش می

 :حوصله گفتبی

 !كنی؟ وارد شوداری نگاه می به چی -

 .هايی آهسته وارد اتاق شدمدادم و با قدم آرام سری تكان

هايی كه آن زمان جوليا با اسميت در حال دعوا بود به ياد آوردم. با با وارد شدنم به اتاق تمام صحنه

ميت بعيد بود. اسميت ای بود و اين از خانوم اساتاق ساده .كردم جای اتاق نگاه چشمانی تَر شده به جای

ای در دست به سمتم آمد. ای كهنهای بعد با كتابچهبه سمت ميز كارش رفت، كشو را باز كرد و لحظه

 :كتابچه را به سمتم گرفت و گفت

 تو اين رو از كجا پيدا كردی؟ -

 !آمدپاره و مندرس نگاه كردم، به نظرم كمی آشنا می با چشمانی ريز شده به دفترچه پاره

 :ميت با ديدن سكوتم چشمانش را در حدقه چرخاند و گفتاس

 .ايه كه داخل باغ بوداين همون دفترچه -

 :آهـــانی گفتم و ادامه دادم

 .باور كنيد من هم اين كتابچه رو همون جا پيدا كردم، درست كنار اون چاله -

  .كرد داد و زير لب با خود زمزمه اسميت كالفه سری تكان
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 .م اين كتابچه رو قبال جايی ديدمكناحساس می -

كرد، سوالی كه ذهنم را مشغول كرده بود، از او وار مدام با خود تكرار میای كه زمزمهتوجه به جملهبی

 .پرسيدم

 .خانوم اسميت شما جوليا رو يادتون مياد؟ دختری به اسم جوليا، جوليا رويتس -

 :اسميت سرش را باال و پايين كرد و آرام گفت

 و پا گير رو يادم بره؟ ه، مگه ميشه اون دختر دستآر -

 .با خوشحالی دستانم را به هم كوبيدم و فرياد زدم

 واقعاً شما اون رو يادتون مياد؟ -

و جور كنم. كتابچه را به سمتم  اسميت با اخم نگاهی به من انداخت كه باعث شد كمی خودم را جمع

 :گرفت و گفت

 .حس خوبی نسبت بهش ندارم بيا بهتر اين پيش تو باشه. -

 .كتابچه را از دستش گرفتم و سوال بعديم را پرسيدم

 پس چرا هيچ كس جوليا رو يادش نمياد؟ -

 :اسميت ابرويی باال انداخت و گفت

 واقعا؟ -

 .كرد شد و زمزمه و پس از مكثی متفكر به زمين خيره

 .بهتره بری بيرون -

 .شدم ته از اتاقش خارجمتعجب از تغيير حالتش چشمی گفتم و آهس

زد انداختم و در را بستم. كتابچه را در می هنگام بستن در نگاهی كوتاه به اسميت كه كالفه در اتاق قدم

هايی مدام در راه مدام با خود درگير بودم، سوال .جا كردم و قدم زنان به سمت حياط رفتم دستانم جا به

 .ام آنها جوابی نداشتمكد دادند كه برای هيچدر ذهنم جوالن می
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يم را های حياط نشستم و كتابچه را باز كردم. با ديدن صفحات خاليش اخمبر روی سكوی كوچک گوشه

در هم كشيدم. يعنی اسميت حتی برای يكبار هم اين كتابچه را باز نكرده بود تا نگاهی به آن بياندازد؟ 

 اصال برای چه اين كتابچه را به من سپرده بود؟

و غريب شده بود، درست مثل  يدم و صفحات ديگر كتابچه را ورق زدم. اسميت رفتارش عجيبكشآهی

 !جسيكا

 .صفحات ديگر نيز سفيد و خالی بودند

نگاهی به جلدش انداختم، حتی يک كلمه هم بر روی آن نوشته نشده بود! كالفه نفسم را به شدت بيرون 

ر روی صفحه آخر ثابت ماند. متعجب آخرين صفحه را فرستادم و خواستم كتابچه را ببندم كه چشمانم ب

 .ها كردمباز كردم و به كلمات رديف شده پشت سرهم نگاه كردم. زير لب شروع به خواندن نوشته

روح، همان راهروهای تاريک و همان چشمان امروز هم مانند روزهای ديگر همان ساختمان سرد و بی»

 و غريب رفتن به آن باغ عجيب كم آماده رود و من كماريكی میزده وحشتناک! هوا به تدريج رو به تيخ

 «...هستم و

 !ودوجه قابل خواندن نبخطی شده بود و به هيچ متعجب به ادامه نوشته خيره شدم، به طرز وحشتناكی خط

 ...كردم كه حداقل تا آخر جمله را بخوانم؛ اما سعی

ا خط خوانايی نوشته شده بود ثابت ماند. زير لب تاريخ را چشمانم بر روی تاريخ و ساعتی كه گوشه برگه ب

 .خواندم

 .، ساعت دوازده۲۱۰۲شانزدهم دسامبر  -

 .با دقت بيشتری عددها را خواندم و زير لب تكرار كردم

 ...؟ من اين تاريخ رو قبال يه جايی۲۱۰۲شانزدهم دسامبر  -

 .دادند عرق سردی بر تنم نشست آنجا برايم رخآوردن آن راهرو و اتفاقاتی كه در به يكباره با به ياد

 ی جوليا باشد؟نكند اين كتابچه، كتابچه
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ها نداشتم؛ اما با ديدن شباهت های حک شده بر روی تابوتدرست بود كه هنوز هم باوری به آن تاريخ

كديگر نخی به يرسيدم كه هر كدام از اين اتفاقات مانند سركم داشتم به اين نتيجه می ها به هم كمتاريخ

دوان به سمت خوابگاه دويدم. اين روزها تنها  شدم و دوانمتصل هستند. كتابچه را بستم، از جايم بلند

 .زدن در اين ساختمان دراندشت و بزرگ بود كارم گشت

پله برخورد كردم و با شدت به عقب گذاشتم به دختری در راهها را با سرعت پشت سر میزمانی كه پله

و جور كردم، از روی زمين بلند شدم و به دنبال كتابچه كه هنگام افتادن  دم. سريع خودم را جمعش پرت

 .از دستم رها شده بود گشتم

 !كس را در راه پله نديدمكردم هيچ وقتی سرم را بلند

ن يتواند با امتعجب اطراف را از نظر گذراندم؛ حتی اگر آن دختر سرعت زيادی داشته باشد باز هم نمی

 .سرعت از اينجا دور شده باشد

 .ای باال انداختم و به دنبال كتابچه بر روی زمين چشمانم را به حركت در آوردمتفاوتی شانهبا بی

مدتی بعد نااميد از پيدا كردن كتابچه سرم را بلند كردم، دستی به گردنم كه تا به حال خم شده بود 

 .كشيدم و زير لب غر زدم

 .جا رو گشتم كنم جای دوری افتاده باشه؛ اما من همهكجاست؟ فكر نمی لعنتی! معلوم هست -

 .ای ادامه دادمبا لحن مسخره

 شده باشه يا رفته باشه تو زمين؟ يعنی ممكنه آب -

 گردی؟دنبال چی می-

ام نشاندم. من هميشه در كردم و اخمی بر روی پيشانی آميز سام سرم را بلندبا شنيدن صدای تمسخر

ای جدی به خود گرفت و دستانش را در جيبش سام چهره .ی ضعيف و ترسو بودمل او يک دختر بچهمقاب

 .فرو برد

 !شايد بتونم بهت كمكی بكنم -
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دادم و همانطور كه از كنارش رد  دهانم را قورت اش آببا چشمان گرد شده از تغيير حالت ناگهانی

 :شدم با صدای ضعيفی گفتممی

 .تونممی نه ممنون، خودم -

 .های باقی مانده را باال رفتمترين سرعتی كه در خود سراغ داشتم، از كنارش رد شدم و پلهو با سريع

 !خواست ديگر با او رو برو شوموجه دلم نمیبه هيچ

 .كنم دادم تا ذهنم را از حوادث اخير خالی سرم را تكان

به چشم خود ديده است كه آنها را حتی در  ی ترسو اتفاقاتی راچه كسی باور داشت كه اين دختربچه

 كرد!؟خواب هم تصور نمی

به نظرم بايد همان دور و بر  .ی جوليا كه حاال گم شده بود فكر كردماز تهِ دل آهـی كشيدم و به كتابچه

 باشد، اما من چيزی پيدا نكردم! پس ممكن بود آن دختر كتابچه را برداشته باشد؟

را در ذهنم ترسيم كنم؛ اما تنها چيزی كه در صفحه ذهنم نقش بست، قد بلند ی دختر كردم چهره سعی

 .آن دختر ناشناس بود

ها را از نظر گذراندم تا حداقل يک چهره به جا دم در ايستادم. يکبا حرص در خوابگاه را باز كردم و همان

ی لورا بودم و مدام او را با آن هكنم. در حال تجزيه و تحليل چهرها پيداشباهتی از آن دختر در بين بچه

كردم. آرام به سمت چپ  ام احساسكردم كه گرمی دست كسی را بر روی شانهدختر مقايسه می

 .برگشتم، به صورت جان كه غمگين به چشمانم خيره شده بود نگاه كردم

 .داری پرسيدمبا صدای خش

 چيزی شده؟ -

 :گفتام پايين انداخت و جان دستش را از روی شانه

 من اين رو بايد از تو بپرسم! اتفاقی افتاده رزا؟ -

دادم را بدهم؛ اما پشيمان شدم! مگر غير از اين بود كه دهانم را باز كردم تا جوابی كه هميشه به آنها می
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را بر  "نه چيزی نشده"و يا  "خوبم"ی لبانم را تر كنم و با لحنی كه هيچ بويی از صداقت نبرده بود كلمه

 ياورم؟زبان ب

 كردم؟داد را برای كسی تعريف نمیاصال برای چه من تا به حال اتفاقاتی كه در اطرافم رخ می

 .ای بلند مرا به باد تمسخر بگيرندنكنند و با قهقه هايم را باورترسيدم آنها حرفشايد می

قرار داشت جان كه منتظر جوابی از جانب من بود، دست به سينه بر روی صندلی كه درست كنار در 

 .نشست و به صندلی كنارش اشاره كرد

 !بشين -

از همان ابتدا درست  .كشيدم، بر روی صندلی نشستم و تمام اتفاقات را در ذهنم مرور كردم نفس عميقی

كردم. با هر  و غريب را زير تختم پيدا كرده بودم، برای جان تعريف ی عجيبدر روزی كه آن جعبه

 یگرفتند. همههای وحشتناک پيش روی چشمانم جان میآوردم تمام آن صحنهای كه بر زبان میجمله

اتفاقات را گفتم به جز اتفاقاتی كه برای جسيكا رخ داده بود. حتی خودم دليل اينكه برای چه اين موضوع 

 !دانستمام نمیرا با او در ميان گذاشته

كردم و منتظر به جان نگاه  در هم قالب كشيدم، دستانم را با گفتن آخرين جمله نفسی از سر آسودگی

 .هايم ببينمالعملش را نسبت به گفتهكردم تا عكس

داد و از جايش  ای بر زبان آورد سری تكانای در مقابلش خيره شده بود و بدون آن كه كلمهجان به نقطه

 .كردم بلند شد. ناخودآگاه من هم به تبعيت از او بلند شدم و نگران نگاهش

هيچ حرفی از خوابگاه خارج شد و در را محكم بست. آهی كشيدم و نااميد سرم را پايين انداختم. یجان ب

 !كندكس باور نمیكند، نه تنها جان بلكه هيچهايم را باور نمیدانستم او حرفاز قبل هم می

اتفاقات از توهم دانم كه تمام اين گويد كه رزا ديوانه شده است؛ اما فقط من میشايد اآلن با خودش می

 !فراتر است، يک توهم واقعی

*** 
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 :راوی

خراششان قارقاركنان به دنبال سر های سياه با آن صدای گوشكوبيد و كالغباران با شدت بر زمين می

گشتند. در اين بين باد موهای مشكی رنگ دخترک قد بلند را به بازی گرفته بود، پناهی برای خود می

زد. ی پاره را ورق میگذشت و صفحات كتابچههای انبوه باغ مین درختدخترک قدم زنان از ميا

آن زمان  .خطی شده انداختهای خطحركت ماندند، نگاهی به نوشتهی آخر بیانگشتانش بر روی صفحه

كرده بود تمامی شواهد را كه نشانگر وجود او بود نابود كند؛ برای آنكه كسی از وجود او مطلع نشود، سعی

 ...اما

آن دخترک سمج زحماتش را با پيدا كردن اين كتابچه بر باد داد. حتی آن زن بداخالق سعی دخالت در كار 

 .او را داشت

كرد. بايد هر چه زودتر اين بازی را تمام  كرد و آن را در دستانش مچاله آخرين برگه كتابچه را پاره

 .نه گام برداشتخاكرد، بنابراين با سرعت به سمت ساختمان قديمی يتيممی

بود. نگاهی به راهروی ساكت و تاريک انداخت كه مبادا باز  مدتی بعد در مقابل در چوبی بزرگی ايستاده

اش، او را از شدن نقشه وقت بود كه ديگر بدون توجه به خراب اش پيدا شود. آنهم همان دختر سر و كله

 !بردبين می

 داد. در با صدای جيـر جيـر ضعيفی باز كوچكی آن را هلدست سردش را بر روی در گذاشت و با فشار 

و ای از اتاق اای كه در گوشهی اول چشمانش به آينهشد و دختر قد بلند قدمی به داخل اتاق نهاد، در لحظه

وجه دوست نداشت دوباره چهره وحشتناكش بود خورد. به سرعت سرش برگرداند، به هيچ را نشانه گرفته

 !يندرا در آينه بب

بر  شده ی حکشده بودند رفت و دستی به نوشته های چوبی كه بر روی يكديگر سواربه سمت تابوت

  .روی اولين تابوت كشيد

روحی بر لبانش نشاند و با صدای زمخت و گوشخراشی آن ی روی آن لبخند ترسناک و بیبا ديدن نوشته
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 .را زمزمه كرد

 .۲۱۰۲ژانويه  ۲۲جسيكا وايمِن، تاريخ وفات -

*** 

 :رزالين

وار آمدم و به دي بار به سالن غذاخوری رفتم و آنجا را گشتم. خسته و نااميد از سالن بيرونبرای هزارمين

 !آمد، اما امسال بدترين زمستان عمرم بوددادم. من هميشه از زمستان خوشم می كنار راه پله تكيه

ند كردن با سام بود رفتم. به چ كه مشغول صحبتبا عصبانيت پايم را به زمين كوبيدم و به طرف جودی 

 .ای كردم و آرام جودی را صدا كردمقدمی آنها كه رسيدم، سرفه

 جودی؟ يه لحظه ميشه بيای؟ -

داد و به سمت من  شد، آهسته برای سام سری تكان جودی متعجب چشم از سام برداشت و به من خيره

 .آمد

 كاری داشتی رز؟ -

گرفتم با همانطور كه نگاهم را از چشمان سام كه كنجكاو به ما خيره شده بود می لبانم را تر كردم،

 .اضطراب پرسيدم

 .تو جسيكا رو اين اطراف نديدی؟ جان گفت كه آخرين بار اون رو پيش تو ديده -

 :جودی سرگردان سری به نشانه نفی تكان داد و گفت

 .اون تقريباً يک ساعت پيش اينجا بود -

 .كردم نگران نگاهش

 نگفت جايی ميره؟ -

 .كم رنگ نگرانی به خود گرفتند چشمان جودی هم كم

 !نـه -

از كنار اتاق خانم اسميت رد  .كردم دادم، از او دور شدم و راهم را به سمت حياط كج عصبی سرم را تكان

 .ندمكردنش را شنيدم، كنجكاو كنار در ايستادم و گوشم را به در چسبا شدم كه صدای صحبتمی
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 كن؟ منظورت چيه جيسون؟ مگه من بهت نگفته بودم بعد از اون اتفاق در حياط رو قفل -

 .لرزيد به گوش رسيدصدای جيسون كه كمی می

 ...كرده بودم باور كنيد من درها رو قفل -

 .تمام رها كند فرياد خشمگين اسميت باعث شد جيسون حرفش را نيمه

 اغ در آورده؟پس اين دخترِ چه جوری سر از ب -

 !دختر؟ بـاغ؟ منظورشان از آن دختر من بودم، نه؟

 .شدم كه منظورشان از آن دختر من نبودم افكارم را رها كردم و با شنيدن حرف جيسون متوجه

 شما مطمئن هستين كفشی كه تو باغ پيدا كردين برای جسيكاس؟ -

پس از مكثی نه چندان كوتاه آرام  رسيد.زدن اسميت از داخل اتاق هم به گوش می نفس صدای نفس

 :گفت

 !بلــه، مطمئنم -

جسيكا داخل باغ چه كار  .شدمی نامعلومی خيرهبرداشتم و به نقطه سرگردان و گيج چند قدمی به عقب

 كرد؟ نكند اتفاقی برايش افتاده باشد؟می

هايی سرم را ی قدمام سرازير شد، او بهترين دوست من بود. با شنيدن صداقطره اشكی بر روی گونه

 .اش در تاريكی راهرو فرورفته بودبلند كردم و چشم به قامت پسری دوختم كه چهره

 .اش به خود آمدمبا صدای آهسته

  ؟كنیكار می تو اينجا چی -

 :صدايش گنگ و مبهم بود، با چشمان ريز شده طوری كه صدايم به داخل اتاق اسميت نرسد گفتم

 تو ديگه كی هستی؟ -

ر قدمی به جلو برداشت و كامال از آن تاريكی مطلق بيرون آمد. با چشمان گرد شده به ســام كه حاال پس

ای بعد نگاهم را از چشمان پريشانش گرفتم، از در اتاق كردم. لحظه بود نگاه درست در مقابلم ايستاده

 .حركت ايستادنددور شدم و قدمی برداشتم تا به سمت حياط بروم كه با صدای سام پاهايم از 

 !دونم جسيكا كجاستمن می -
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 شدم. خواستم دهانم را باز كنم و سوالم با شنيدن نام جسيكا با شتاب سرم را بلند كردم و به سام خيره

 .شدم را بر زبان بياورم؛ اما با يادآوری اينكه او چند بار در مورد جوليا به من دروغ گفته بود پشيمان

 .اهميت به او از كنارش رد شدمام نشاندم و بیاخم غليظی بر پيشانی

 !دونم كجاستهِـــی رزا باور كن من می -

 .شد سپردمبدون اينكه برگردم در جايم ايستادم و گوش به كلماتی كه از زبان سام خارج می

 .سام با صدای لرزانی ادامه داد

 !اون... جسيكا با اون دخترِ...! اه لعنتی اسمش رو يادم نمياد -

 :آرام سرم را برگرداندم و يک تای ابرويم را باال بردم و گفتم

 اِلنا؟ -

 .سام بشكنی زد و ادامه داد

 ...درسته! همون دختر مو مشكی كه اسمش اِلنا بود، همونی كه شبيه يه روح سرگر -

 :به ميان حرفش پريدم و با حرص گفتم

 !حرفت رو بزن -

  :تها قدم برداشت و گفسام به طرف راه پله

 !دنبالم بيا-

 .رفتم بر او غريدمهمانطور كه با حرص به دنبالش می

 !ای در كار نباشهخداكنه كه نقشه -

 :سام نيشخندی زد و گفت

 !نگران نباش -

ها را باال رفتيم و سام به سمت آن راهروی تاريک ممنوعه رفت! بدون اينكه قدمی پيش بگذارم نگران پله

 :گفتم
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 كجا داری ميری؟ -

 :م متعجب به سمتم برگشت و گفتسا

 خوای جسيكا رو پيدا كنی؟مگه نمی -

 !وجه دوست نداشتم به آنجا برومسكوت كردم، به هيچ

 :ام لبخند تمسخرآميزی زد و گفتسام با ديدن نگاه ترسيده

 ترسی؟نكنه می -

 :نفس عميقی كشيدم و آرام گفتم

 .ترسمنـه، نمی -

 :شد گفتر كه وارد آن راهرو میسام رويش را برگرداند و همانطو

 !پس دنبالم بيا -

نم، توانم جس را پيدا ككردم و با فكر به اينكه در آنجا می ام را خشکبا آستين لباسم عرق روی پيشانی

 .كرد دنبالش رفتم. در تاريكی راهرو قدم گذاشتيم، سام دستم را محكم گرفت و آرام زمزمه

 .از اين طرف -

كرد. با اينكه راهرو كامال تاريک بود؛ اما من كامال جايی را كه آن  همان در شوم هدايتو من را به سمت 

 !دانستم. دری درست در انتهای راهرودر چوبی و عجيب قرار داشت می

به در كه رسيديم سام با فشار كوچكی به دستگيره در آن را باز كرد، من عجيب شجاع شده بودم و از 

 !ترسيدمكشيد نمیتظارم را میچيزی كه در آن اتاق ان

 .سر و صدا وارد اتاق شديمهايی لرزان، بیدر با صدای جيـرجيــر ضعيفی باز شد و هر دو با قدم

 !كردم و قبال ديده بودم فرق داشتمتعجب داخل اتاق را از نظر گذراندم. با آنچه كه در ذهنم تصور می

و فانوس روشن و قديمی كه از ديوار آويزان بود، چيز در اتاق خالی پيش رويمان جز تابوت چوبی شكسته 

 :ی مبهوت من نگاهی انداخت و گفتديگری نبود. سـام با نگاه پر سوالش به چهره
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 !دونستم اين اتاق انقدر برات جالبــهنمی -

 .و بعد حرفش پوزخندی زد و به سمت تابوت رفت

كردم و می های آن شب را مروربا خود صحنهدادم تا از افكار مزاحم خالص شوم. آرام سرم را تكان

 .داشتم حواسم به اطراف باشد. با چند گام بلند پيش سـام رفتم و درست كنارش ايستادمسعی

كرد و پس از انداختن نگاه عصبی به سمتم  شدم. اخمی دادن تابوت بود، خيره منتظر به او كه درحال تكان

 :گفت

 خوای كمكم كنی؟نمی -

جا كند. سام دستانش را به هم زد و  به كردم تا تابوت را جا دادم و به او كمک چگی سرم را تكانبا دستپا

گرد و خاكی كه با دست زدن به چوب تابوت بر روی دستانش نشسته بود را تكاند. باالی تابوت ايستاد، 

 .كرددستانش را به كمرش زد و به در تابوت اشاره

 .رديد سوالی كه ذهنم درگير آن بود، پرسيدماش با تتوجه به اشارهبی

 خوای به من كمک كنی؟تو چرا می -

  :به وضوح رنگش پريد، مطمئن بودم انتظار شنيدن اين سوال را از جانب من نداشت. به آرامی گفت

 .جوابت رو بعداً ميدم، فعال بيا اينجا تا يه چيزی نشونت بدم -

بوت شده بر روی در تا ی حکاو به سمتش رفتم، با دست به نوشتهبا حرفش سوالم را از ياد بردم و كنجك

 .كرد اشاره

 ی در برگرفته با توسط گرد و خاک بود انداختم، با ترديد خمنگاهی به چشمانش كه خيره به آن نوشته

شدم و دستم را بر روی آن كشيدم تا گرد و خاک را پاک كنم كه چشمانم بر روی كلمه اول نوشته ثابت 

 .اندم

 .كردم با صدايی ضعيف زمزمه

 !جـسـيـكـا -
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ی جمله را آرام زمزمه توجه به حال خراب من ادامهی نوشته را لمس كردند. سـام بیانگشتان لرزانم ادامه

 .كرد

 !۲۱۰۲ژانويه سال  ۲۲جسيكا وايمِن، تاريخ وفات  -

 .قفل تابوت را باز كردم دهانم را به سختی قورت دادم و آهستهرفتند، آبمی چشمانم سياهی

 ...سام سريعاً به كمكم آمد و به كمک هم در تابوت را باز كرديم كه

ی سرد و چوبی، سرم تير كشيد و همه چيز پيش روی چشمانم با ديدن دختری دراز كشيده در آن جعبه

 !تيره و تار شد

*** 

 ژانويه، ساعت بيست شب ۲۲

اش را همراه با های اسميت كه هر كلمهپليس، به حرفخيره به چراغ چشمک زن آبی و قرمز ماشين 

 .دادمزد، گوش میآورد و به مردی كه در مقابلش ايستاده بود میبغضی ساختگی بر زبان می

 رخوردها باومدم با يكی از بچه توی اتاقم بودم كه صدای جيـغ يه دختر رو شنيدم، وقتی از اتاق بيرون -

 ...كردم. اون گفت كه صدا

كرد، حرف اسميت را كامل رد ميان سخن اسميت پريد و همانطور كه با خودكارش چيزی را يادداشت میم

 .كرد

 اون گفت كه صدا از داخل راهرو مياد. درســته؟ -

 :كرد و گفتهای خيسش را پاکاسميـت با دستمالی كه در دست داشت گونه

 !بله، بله درسته -

 :پليس دست از نوشتن برداشت و گفت

 .خـب، ادامه بدين -

 .هايش را برای گفتن آنچه ديده بود باز كرداسميت پس از مكثی نه چندان كوتاه لب
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كس تا حاال وارد اون اتاق نشده بود! حتی خود من هم جرئت وارد شدن به اونجا رو راستش هيچ -

 .نزديكشم نشدمخونه رفتن به اون راهرو رو ممنوع كرده بود، من حتی نداشتم. از وقتی مؤسس يتيم

 :ای كرد و نگاهش را به من دوخت و گفتپوش آرام سرش را تكان داد. خانوم اسميت تک سرفهمرد آبی

وقتی وارد اون اتاق شدم يه دختر رو تنها اونجا ديدم. بيهوش بود، خواستم بيدارش كنم كه چشمم به  -

 !جسـد يه دختر بچه خورد

 :مرد دستی به سبيل پرپشتش كشيد و گفت

 ...خونه بوده! اسمش همهای يتيمو اون دختر يكی از بچه -

 .پس از درنگی كوتاه ادامه داد

 !جسيكـا وايمن -

ی اش را از رويم برداشت و با اشارهاسميت به نشانه تائيد حرفش سرش را باال و پايين كرد، نگاه خيره

 :سر به سمتم گفت

 .اين همون دختره -

 .حالم دوخت و اشاره كرد كه به سمتشان برومی بیاش را به چهرهمرد نگاه خيره

 .رمقم به طرفشان رفتم و كنار خانوم اسميت ايستادمشدم، با پاهای بی كشيدم و از جايم بلند آه غمگينی

 .قد من شود شد تا هم مرد يک تای ابرويش را باال برد و كمی خم

 كردی دختر؟كار می تو داخل اون اتاق تنها چی -

 :دار و ضعيفی گفتمحسم را به چشمانش دوختم و با صدای خشن بیچشما

 !من داخل اون اتاق تنها نبودم آقا -

هايشان فهميدم كه سـام مرا تنها گذاشته بود. و بعد زدن اين حرف سرم را پايين انداختم، از حرف

  :ام كوبيد و با حرص گفتاسميت با آرنج به شانه

 !حقيقت رو بگو -
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 .و زمزمه كردم آهـی كشيدم

رو به  دونه دوست من كجاست. اون اتاقهای اينجا، اسمش سـامه. اون گفت كه میيكی از پسربچه -

 ...داد ومن نشون

آمده خوشش آمده بود، حرفم را قطع كرد و با لحن بينی كردن اتفاقات پيشمرد مامور كه گويا از پيش

 :مشكوكی گفت

 ببينم، اون دختر دوستت بود؟ و تو هم با اون جسد روبرو شدی! -

 :مقدمه گفتای گفتم كه بیبا بغض به آرامی بلـه

 دونی كی اون رو كشته؟تو می -

هايم جاری شدند. يادآوری آن اتفاقات هايم بر روی گونهلرزيد، به يكباره اشکام از شدت بغض میچانه

 .ی عمرم بودترين خاطرهدردناک

خيس نگاهی به دختری كه پشت پنجره ساختمان با چشمانی تهديدآميز  سرم را بلند كردم و با چشمانی

 :به من خيره شده بود انداختم و زير لب گفتم

 .نه! نميدونم -

  .كردكرد و به پنجره نگاه هايش را درهم كرد، رد نگاهم را دنبالمرد اخم

 !آن دختر ديگر آنجا نبـود

 .ود آمدمخوردن دست آن مرد مقابل صورتم به خ با تكان

 .شدم ی مرد خيرهنگاهم را از پنجره گرفتم و با چشمان اشكی به چهره

 :مرد دستانش را در جيبش فرو برد و رو به خانوم اسميت گفت

 .بهتره بريم داخل اتاق تا اونجا رو بررسی كنيم -

در  نگی كهداد و او را به سمت ساختمان هدايت كرد. با رفتن آنها به سمت تخته س اسميت سری تكان

 .كنار ديوار بود رفتم و بر روی آن نشستم
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 .شدم ای نامعلوم خيرهدادم و با چشمانی كه هيچ حسی در آن پديدار نبود، به نقطه سرم را به ديوار تكيه

 واقعـاً آن دختر دوست من جسيكا بود؟

 .ام سرازير شدقطره اشكی از چشمانم بر روی گونه

 ...آن تابوت جسيكا نبوده باشد اما ی داخلزدهشايد آن دخترک يخ

داشت. همان موهای قرمز  نـه، من هنوز هم مرگ جسيكا را باور نداشتم! آن دختر فقط به جسيكا شباهت

 ... ای رنگ پريده وو فرفری و چهره

 .آمدند ام پيدا كردند و پايينهای ديگر راه خود را بر روی گونهبه مرور اشک

آمد. گرفتم و به قامت جيسون دوختم كه قدم زنان به سمتم می هم را از آن نقطهبا شنيدن صدای پايی نگا

شدم. جيسون درست در مقابلم ايستاد و با لبخند  كردم و از جا بلند هايم را پاکبا آستين لباسم اشک

 :غمگينی گفت

 بار ازش خداحافظی كنی؟ خوای برای آخرينخوان جسيكا رو ببرن. نمیمی -

 كرد.اش حالم را بدتر میزدهی نـه تكان دادم. ديدن بدن يخداری كردم و سرم را به نشانهخشی سرفه

 .داد، بر روی همان تخت سنگ نشست و دستی به گردنش كشيد جيسون آرام سری تكان

 اون پسرِ كجاست؟ -

 .رمق نگاهش كردمبی

 منظورتون سـامه؟ -

 :داد، زير لب گفتم آرام سرش را تكان

 !دونمینم -

های كوتاه و بلند باغ خيره شدم. مدتی بعد جيسون از جايش بلند شد و دادم و به درخت به ديوار تكيه

 :كرد گفتهمانطور كه به من اشاره می

 .بهتره بريم داخل -
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دادم و همراه او وارد حياط شدم. با وارد شدنم به حياط جان و متيو را ديدم، خنده كنان با  سری تكان

 !زدند. آهی كشيدم، آنها هنوز از مرگ جسيكا خبر نداشتندر حرف میيكديگ

 .زنان پرسيد دوان به سمتم آمد و نفس جان به محض اينكه مرا ديد دوان

 كار داشتن؟ دونی اون مامورها اينجا چیببينم رزا تو می -

دای ستاده بود انداختم و با صو منتظر جوابی از جانب من شد. با ترديد نگاهی به متيو كه حاال كنار جان اي

 :ضعيف و آرامی گفتم

  !دونمنــه، نمی -

جان خواست سوال ديگری بر زبان بياورد كه با ورود خانوم اسميت و آن مرد پشيمان شد. مرد همانطور 

های سريع به سمتشان رفت جان با قدم .كرد به سمت در حياط رفتكه آرام با خانم اسميت صحبت می

 .العاتی از آنان دستگيرش شودتا حداقل اط

كنم كه با حرف متيو پاهايم از  با رفتن جان قدمی برداشتم تا به خوابگاه بروم و وسايل جسيكا را جمع

 .حركت ايستادند

 !خبری از جسيكا نداری؟ از صبح تا حاال نديدمش -

 ه ممكن بود كه دهان بازداری كردم، هر لحظی خشبه يكباره لرز خفيفی تمام بدنم را در بر گرفت. سرفه

 !...كنم و همه چيز را به متيو بگويم. چرا كه در دل داشتن آن اتفاق خيلی تلخ بود

 :ام را ديد سرش را به زير انداخت و آرام گفتمتيو كه چشمان اشكی

 .ميرم از لورا بپرسم -

م و به كن را منظمهايم و بعد زدن اين حرفش به سمت آبخوری دويد. نفس عميقی كشيدم تا ريتم نفس

 .سمت خوابگاه رفتم

 !كس آنجا نبودهای خالی به گردش در آوردم. هيچباز كردم و نگاهم را در تخت در خوابگاه را به آرامی

 ی روی آن خيرهزده به مالفه مرتب و وسايل دست نخوردهبه سمت تخت جسيكا رفتم و با چشمانی غم
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 .شدم

 !ا از روی تخت بردارم كه احساس كردم صدايی شنيدمآهـی كشيدم و دست بردم تا كيفش ر

 !خواست با اِلنا تنها در اينجا باشموجه دلم نمیكردم، به هيچ كيف را برداشتم و با نگرانی به اطراف نگاه

خت ای زير تبه سرعت وسايل را داخل كيف ريختم و خواستم به سمت در بروم كه نگاهم بر روی كتابچه

 !جسيكا ثابت ماند

ای بود كه گمش كرده بودم. خم شدم تا آن را بردارم كه كردم، اين كتابچه همان كتابچه متعجب اخمی

 !تر از من پيش رفت و به سرعت آن را قاپيددستی سريع

 !روح اِلنا نگه داشتمی بیخالی كتابچه گرفتم، آن را باال آوردم و بر روی چهرهنگاهم را از جای

 .توجه به من كتابچه را داخل جيبش فرو برد و به سرعت از خوابگاه خارج شداِلنا بی

 .شدن در به خود آمدم زده به رفتنش خيره شده بودم كه با صدای بستهبا چشمانی حيرت

انداختم و به سمت سالن قدم برداشتم تا آنها را تحويل جيسون دهم. به محض  كيف را بر روی كتفم

ی غمگين متيو را مقابلم ديدم كه با اخم و چشمانی اشكی به من خيره الن را باز كردم، چهرهاينكه در س

 !شده بود

 :كردم و گفتم متعجب نگاهش

 كنی؟چيزی شده؟ چرا داری گريه می -

 .متيو نگاهش را از چشمانم گرفت و به كيفی كه در آن وسايل جسيكا بود دوخت

 چرا به من نگفتی؟ -

 :با تعجب گفتم

 چی؟ -

 .زد و به كيف اشاره كرد متيو پوزخندی

 بری؟داری وسايل جسيكا رو می -



 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن كاربر EYNA.SH   | ترس پروای بی ی سايه رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 135 

 .دادم تا بغضم را از بين ببرم آب دهانم را قورت

 !آره -

 :شد با نفرت گفتام زد و همانطور كه از كنارم رد میای به شانهمتيو ضربه

 !ازت بدم ميـاد -

ا كم داشتم شبيه اِلن كنم كم شدم. گمان به رفتنش خيره روحبی پله دويد. با چشمانیو به سمت راه

 !شدممی

كردم، تا جايی كه هر كسی از ترسيدم و حال مانند او رفتار میپوزخندی زدم. من هميشه از آن دختر می

 !آيدكوبد كه از من بدش میرسد بر صورتم میراه می

 .گذاشتم ه بود رفتم، كيف را كنار صندلیكشيد و روی صندلی چوبيش نشستبه سمت جيسون كه پيپ می

 .وسايل جسيكا رو آوردم -

 .نگاهش را از روبرويش گرفت و كيف را از روی زمين برداشت

 خوای برای آخرين بارم كه شده جيسكا رو ببينی؟باز هم نمی -

 .با اخم چشمانم را به زمين دوختم و زمزمه كردم

 !نه -

 :ت و با مهربانی گفتجسيون پيپ را از روی لبانش برداش

 .اما اون دوستت بود -

 .الی انگشتانش بود اشاره كردمدادم و به پيپش كه البه توجه به حرفش سری تكانبی

 كشين؟دونه كه اآلن دارين پيپ میخانوم اسميت می -

 :جيسون پيپ را دوباره بر روی لبانش قرار داد و گفت

 !دونهنمی -

اش وارد شد. جيسون لن باز شد و اسميت با همان پالتوی قرمز هميشگیو هم زمان با زدن حرفش در سا
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 .ركرد و از روی صندلی بلند شدبا عجله پيپ را پشتش قايم

 :اسميت به نزديكی ما كه رسيد نگاه گذرايی به من انداخت و رو به جيسون گفت

 .وسايل جسيكا رو از خوابگاه بيار و داخل اتاق من بذار -

 :شد و با لحنی تهديدآميز گفت د و چشمـی گفت كه خانم اسميت به من خيرهجسيون كمی خم ش

 !بار ديگه به اون راهرو نزديک بشی ميدمت دست مامورهای پليس اگه يه -

 .با ترس سرم را باال و پايين كردم و او ادامه داد

 !تر فضولی كنهدر ضمن، بهتره به دوستت بگی كم -

 ز دوستم جان كه نبود، بود؟كردم، منظورش ا متعجب نگاهش

 .خانم اسميت پالتويش را در آورد و به سمت ميز رفت

 .جسيون پيپ را در جيبش فرو برد، كيف را در دست ديگرش گرفت و به سمت اتاق اسميت روانه شد

ای به در سالن بست نگاهی به من انداخت و اشارهجيسون زمانی كه داشت در اتاق خانم اسميت را می

 .كرد

هايی بلند از سالن خارج شدم. به محض اينكه در را بستم جان را ديدم، ام سرم را تكان دادم و با گامآر

  .داده و در فكر فرورفته بود ای از راهرو به ديوار تكيهگوشه

اش به سمتش رفتم تا در مورد اسميت از او بپرسم كه چشمانم بر روی قرمزی گونه چپش و لب زخمی

 !ثابت ماند

 آورد و باكرد، گردنش را به آرامی باالشدم. سنگينی نگاهم را احساساش خيرهزدهی غمت به چهرهمبهو

 .ای بعد پوزخند تلخی زد و دوباره سرش را پايين انداختكرد. لحظه زده به من نگاهچشمانی ماتم

  !نفسم را با شدت از سينه بيرون فرستادم، مثل اينكه همه چيز را فهميده بود

كشيدم و هوای نمدار راهرو را با تمام وجود بلعيدم. قدمی به  تانم را در جيبم فرو بردم، نفس عميقیدس

 ددوان به سمتر كرد و دوانعقب برداشتم تا كمی از جان فاصله بگيرم كه كسی با طعنه از كنارم عبو
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 .آشپزخانه رفت

 .كردمی اش باززدهرا با كليد زنگ متعجب به آقای دِرک خيره شدم، با دستپاچگی قفل در آشپزخانه

اش سعی در باز كردن هر چه لغزيد و با دستان عرق كردهتمام مدت كليد ميان انگشتان لرزانش می

 .تر در داشتسريع

ای بعد باآلخره آقای درک توانست در را باز كند و با عجله وارد آشپزخانه شود. خواستم به سمت دقيقه

سرهم  های وحشتناک آقای درک كه با تمام وجود مكرر و پشتن ناگهانی فريادجان بروم؛ اما با شنيد

 .كشيد متوقف شدمفرياد می

باز آشپزخانه های حاضر در راهرو با نگرانی به يكديگر نگاهی انداختند و به سمت در نيمهی بچههمه

 .دويدند

از ته دل  شدم و تناک پيش رويم خيرهبه دنبال جان كنار درگاه آشپزخانه ايستادم، با ترس به صحنه وحش

 !شدكردم كه ای كاش آقای درک هيچ وقت وارد آشپزخانه نمیدعا می

 .كردجانم میی مقابلم لرز را مهمان اندام بینگاهم را در آشپزخانه به گردش در آوردم، صحنه

شده و در ديوار شده بودند، چاقوها به طرز عجيبی هدف گرفته  ظروف آشپزخانه بر روی زمين پخش

 !فرورفته بودند

 های سراميكی بر روی آنها رديف شده بودند، وارونه بر روی زمين قراری فلزی بزرگی كه بشقابقفسه

 !ها در آشپزخانه پراكنده شده بودند، اما دليل ترس من اينها نبودهای شكسته بشقابگرفته و تكه

هوش، پخش زمين شده و مايع غليظ و قرمز رنگی بي كه گرفتمی تٔ  بلكه وحشت من از آقای درک نشا

 !اطراف او را پر كرده بود

ها با ترس به بدن آور بود، بوی خون در محيط پخش شده بود. بچهفضای آشپزخانه مرطوب و خفقان

 شده بودند. همه آنها حتی نفس حركت بر روی زمين دراز كشيده بود، خيرهجان آقای درک كه بیبی

 !از ياد برده بودندكشيدن را هم 
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ای اكسيژن باز و بسته كردم. اين دومين باری بود كه يک جسد را به چشم خود دهانم را برای بلعيدن ذره

 !ديدممی

ای رنگ كرديم. متيو با چهره زده به يكديگر نگاهبه خودمان آمديم و وحشت با صدای جيـغ لورا همه

 .پريده زمزمه كرد

 .سون رو خبركنيمبهتره خانم اسميت و جي -

به دنبال اين حرفش جان برای رفتن به پيش خانوم اسميت پيش قدم شد كه كسی دستش را با تمام 

 !ذرفتن او شدقدرت گرفت و مانع

 :روحی گفتكردند. النا با صدای بیراه جان شده بود نگاه می زده به النا كه سدها حيرتبچه

 اخل آشپزخانه پيدا كرديم، چی بهتون ميگن؟دونيد اگه بهشون بگيد كه يه جسد دمی -

شدند، اِلنا مچ دست جان را رها كرد و قدمی به ميان جمع  زده منتظر ادامه حرفش ها كنجكاو و حيرتبچه

 .نهاد. با صدای آرامی زير لب ادامه داد

 !ممكنه همتون به اتهام قتل دستگير بشين -

ا به هوا برخاست. لورا با چشمان گرد شده از ترس اطرافش هزده و ناباور بچهبا اين حرفش فرياد وحشت

 :را از نظر گذراند و خطاب به النا گفت

 منظورت اينه كه آقای درک رو قايم كنيم؟ -

 :النا با شنيدن حرف لورا لبخند تصنعی زد و گفت

 !ستاون ديگه آقای درک نيست، اون فقط جسد يه مرده -

كردند، برخی ديگر مانند من به ديوار سرد  فی شروع به گريهبعضی از دخترها با كشيدن جيغ خفي

 !شده بودند داده و مات و مبهوت به آقای درک خيره آشپزخانه تكيه

 .ها به سمتش چرخيدی سربا شنيدن صدای جان همه

 !ستحق با الـنا _
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ر لب داشت و خيره به جانی كه بدادم و سرگردان و پريشان به لبخند بی نگاهم را از جان به النا سوق

 :جسد آقای درک بود دوختم. جان به سمت در رفت و آن را به آرامی بست كه متيو با صدای لرزانی گفت

 به نظرتون خانم اسميت و آقای جيسون تا حاال متوجه نبودمون شدن؟ -

 :داشت گفتزد و همانطور كه نگاهش را از جسد بر می سام پوزخندی

 .ها داخل حياطنچهكنم، اكثر بفكر نمی -

 :كردو بعد از درنگی كوتاه زمزمه

 دونيد ما اينجا تنها با جسد يه مرده داخل آشپزخونه گير افتاديم؟ ترسناک نيست؟ها! اصال میهی بچه -

 :لورا با عصبانيت به سام نگاه كرد و با حرص گفت

 !وجـهاگه يادآوری نكنی به هيچ -

 .كرد خندی ديگر اكتفاسام در جواب لورا تنها به زدن پوز

ای داده و فضای آشپزخانه به قدری گرفته و ها جای خود را به سكوت سرد و آزار دهندههای بچهزمزمه

 .رسيدها به گوش مینفس زدن بچه صامت شده بود كه تنها صدای نفس

ای درک چشم زده و خونی آقزده به صورت يخی متيو نگاه كردم، با چشمانی ماتمی ترسيدهبه چهره

 .دوخته بود

 .ام را تَر كردم و آرام نامش را بر زبان آوردملبان خشكيده

 !متيـو -

و  كردم شد. شرمنده نگاهش زده در جا پريد و با چشمان گرد شده به من خيرهمتيو با صدای من وحشت

 .زدم به آهستگی لب

 از من ناراحتی؟ -

رمقی زدم، بر روی داد. لبخند بی ه نشانه نفی تكانمتيو ابروهايش را در هم گره زد و سرش را ب

 ها سردرگم و ترسيدهها را از نظر گذراندم، اكثر چهرههای سرد آشپزخانه نشستم و حاالت بچهسراميک
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 !كار بايد كرددانست با جسد آقای درک چهكس نمیبودند. هيچ

 .سيدگذراند پری آشپزخانه را از نظر میهيچ حركتی وسايل بهم ريختهجان با بالتكليفی از النا كه بی

 كردن به در و ديوار يه راه حل پيدا كنـی؟ بهتر نيست به جای نگاه -

 :ها چشم دوخت و گفتكرد و بعد به بچه النا با حرف جان نگاه تيزی به سمتش پرتاب

 !چند نفر جسد رو از روی زمين بلندكنن و دنبال من بيان -

 :كردند، سام گفت ر نگاهها متعجب به يكديگبچه

 درصد هم فكر حضور اسميت و جيسون رو نكردی؟ خوای از آشپزخونه خارجش كنی؟ حتی يهمی -

 .رفت جواب سام را دادالنا بدون آنكه نگاهی به سام بياندازد همانطور كه به سمت در می

 !كس داخل ساختمون نيستنترس، هيچ -

 .كردم و با شک پرسيدم خم به النا نگاهشدند، با ا همه متعجب به النا خيره

 كس اينجا نيست؟دونی هيچتو از كجا می -

 :تفاوتش گفتبی و جور كرد و با صدای النا كه به وضوح دستپاچه شده بود خودش را جمع

 .خونه خارج شدنقبل از اينكه بيام آشپزخونه اسميت و جيسون رو ديدم كه از يتيم -

 .به نشانه تائيد حرفش باال و پايين كردم زدم و سرم را پوزخندی

كنند؛ اما وزن آقای درک آنقدر زياد بود كه حتی سام با  جان، متيو و سام به سمت جسد رفتند تا آن را بلند

 .جا كند آن هيكل درشت نيز نتوانست چند سانتی او را جا به

شمانم رد خونی را كه تا در كشان به سمت در بردند. چ جان آقای درک را كشانبه سختی بدن بی

 .كردند آشپزخانه كشيده شده بود دنبال

 .متوانستم لرزش انگشتانش را ببينی رنگ پريده متيو انداختم، حتی از اين فاصله هم مینگاهی به چهره

 .به در كه رسيدند النا در فلزی را به آرامی باز كرد و كنار رفت

 !حركت كنيد -
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  :انداخت و رو به جان گفتمتيو مردد به النا نگاهی 

 بهتر نيست حداقلجيسون رو خبر كنيم؟ -

 :هيچ پاسخی به متيو خطاب به سام گفتجان بی

 !بريـم -

 .متيو با اين حركت جـان سرش را پايين انداخت و چيزی نگفت

 .خيره شدی النا جسد را از آشپزخانه خارج كردند. با رفتن آنها لورا نگران به من هر سه با تذكر دوباره

 ...من با حرف متيو موافقم. اگه اسميت و جيسون داخل ساختمون باشن اون موقع -

 .به ميان حرفش پريدم و از جا بلند شدم

 .من ميرم دنبالشون -

 .لورا با عجله از روی زمين بلند شد و كنارم ايستاد

 .من هم باهات ميام -

خونی كه بر اثر كشيدن جسد بر روی زمين به جا دادم و به بيرون از آشپزخانه دويدم. رد  سری تكان

 .كرديم كه مدتی بعد به راهرو رسيديم مانده بود، دنبال

 :لورا با ترس نگاهی به سمتم انداخت و گفت

 ...اونا آقای درک رو آوردن اينجا؟ اما مگه اينجا -

 .كردم حرفش را كامل

 !ستراهرو ممنوعه -

داد، دستانش را به بغل زد و با صدايی كه وحشت به خوبی در آن  رتلورا آب دهانش را با سر و صدا قو

 .كرد مشهود بود زمزمه

 !من اونجا نميام -

 :دادم گفتمی لورا به راهروی تاريک و رد خون سوق میكردم و همانطور كه نگاهم را از چهره پـوفی
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 !پس تنها ميرم -

 .لـورا مشتی به بازويم زد

 بار از اون تو چی پيدا كردن؟ به سرت؟ مگه يادت نمياد كه آخرينهــی رزا! نكنه زده  -

 !زدم، چقدر زود همه موضوع را فهميده بودند ابروهايم را درهم گره

اينبار برخالف دفعات قبل  .كردم و كليد برق روی ديوار را زدم ای باال انداختم، به سمت راهرو حركتشانه

 !شد چراغ قديمی با صدای تقـی روشن

 .های لورا قدمی برداشتمتوجه به صدا زدنام را با زبان تر كردم و بیلبان خشكيده

 .لورا فرياد خفيفی كشيد

 رزاليــــن، مگـــه تو ديوونه شــدی دختــر؟ -

  :تمام گفتم خيالیبیدادم و با  دستم را برايش تكان

 !شايد -

 !كردم، اين واقعاً من بودم؟ از اين حركت خودم تعجب

 .چرخيدند نگاهی انداختمهايی كه دور و بر المپ كهنه میای كردم و به پشهها تک خندهمانند ديوانه

های پليس به صورت های زرد رنگی كه توسط ماموربه در انتهای راهرو كه رسيدم متعجب به نوار

 .كردم ضربدری به در چسبانده شده بودند، نگاه

 ها پاره نشده بودند؟اما اگر آنها داخل اتاق رفتند پس چرا برچسبشد؛ رد خون در كنار در تمام می

ای رنگ كه زير نور ضعيف المپ قابل ديدن بود، در فكر فرو رفته بودم. با خيره به در چوبی و قهوه

 ام جيـغ خفيفی كشيدم و به سرعت برگشتم. لورا نگران به من نگاهنشستن دست كسی بر روی شانه

 :تكرد و پشيمان گف

 !خواستم بترسونمتببخشيد، نمی -

 :راحت بيرون فرستادم و گفتم نفسم را با خيال
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 جا بمونی؟خواستی همونمگه تو نمی -

 :با ترس اطرافش را از نظر گذراند و گفت

 !شدم ديركردی، برای همين نگران -

 .دشد ثابت ماند. متعجب ادامه دانگاهش بر روی انتهای رد خون كه به در ختم می

 آقای درک رو تا اينجا آوردن؟ پس چرا اثری ازش نيست؟ -

 :های نواری زرد رنگ خيره شدم و گفتمبا درماندگی به برچسب

 .دونمنمی -

 .ناگهان در همان لحظه صدای افتادن چيزی بر روی زمين از داخل اتاق به گوش رسيد

 :زد و با صدايی لرزان گفت زده به بازويم چنگلورا وحشت

 !ا بيا زود از اينجا بريمرز -

 .كنم كردم خونسردی خود را حفظ بودم، اما سعی با اينكه ترسيده

 ...شدن پنجره خيال! حتما صدای بستهبی -

 :كشيد گفتلورا با عصبانيت حرفم را قطع كرد و همانطور كه دستم را به سمت مخالف در می

 .بس كن! بيا از اينجا بريم -

 !ها هر دو سر جايمان ميخكوب شديمشدن برچسب كنم كه با شنيدن صدای پاره خواستم دستم را آزاد

 .دادم و آرام سرم را به سمت در چرخاندم آب دهانم را به سختی قورت

 .لورا وحشت زده زمزمه كرد

 .كنمرزا ازت خواهش می -

 !كشيدم كه در چوبی با صدای گوشخراشی آرام بـاز شددستم را از دستش بيرون

شدم. لورا سريع دستم را گرفت، با عجله دويد و من  اور قدمی به عقب برداشتم و به در نيمه باز خيرهناب

 .را هم به دنبال خود كشاند
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دادم و سرم را پايين انداختم. لورا كه از شدت دويدن و  از راهرو كه بيرون آمدم، به ديوار سردی تكيه

 :داد و گفتزد كنارم به ديوار تكيه نفس می ترس نفس

 در خود به خود باز شد! نه؟ -

ی روی زمين رفت شده دادم. لورا به سمت رد خون خشک نگاه كوتاهی به سمتش انداختم و سری تكان

  :و گفت

 ...مطمئنم داخل اون اتاق نرفتن چون اون در هنوز برچسب داشت، پس ممكنه -

 :ميان حرفش پريدم و تند گفتم

 !دهشايد جيسون پيداشون كر -

 .خواستم در ادامه حرفم چيزی بگويم كه صدای به هم كوبيده شدن در از راهرو بلند شد

 :ای كردم و آرام گفتمتک سرفه

 !مثل اينكه در بسته شد -

  :داد، به يكباره گفت لورا آرام سری تكان

 شنوی؟هی تو هم می -

 !رسيدكردم ، هيچ صدايی به گوش نمیمتعجب نگاهش

 بشنوم؟رو بايد  چی -

 :لورا با چشمان گرد شده گفت

 !ها باال ميرهصدای پا مياد، انگار يكی داره از پله -

هايمان را دادم؛ اما هيچ صدايی جز صدای نفسكردم و با دقت به صداهای اطراف گوش هايم را تيز گوش

 .شنيدمنمی

 :شدم و گفتم به چشمان گيج و پريشان لورا خيره

 !شنومهيچ صدايی نمی -
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 :كشيد و گفت لورا با اضطراب دستی به پيشانی خيس از عرقش

 شنوی؟منظورت چيه؟ يعنی تو صدای به اين واضحی رو نمی -

 زده دست لورا را گرفتم وخواستم حرفش را رد كنم؛ اما با شنيدن صدای دويدن كسی به سمتمان وحشت

 !به سمت حياط دويدم

اش گذاشت و با صدای ياط شديم. لورا دستش را بر روی سينهدر مقابلم را به شدت باز كردم و وارد ح

 :داری گفتخش

 !لطفا قبل از اينكه يكدفعه بدويی به من هم بگو -

 .كردمای از ساختمان كه مطلق به آن راهرو بود نگاه دادم و ترسيده به پنجرهسرم را تكان 

 زدمره ديدند؛ اما زمانی كه پلک كردم چشمانم دخترک مو مشكی را پشت پنجای احساس برای لحظه

 !تصوير آن دختر ناپديد شده بود

 :با تكان دستی مقابل صورتم به خود آمدم. لورا كه تمام مدت در حال صدا زدن من بود با كالفگی گفت

كنم، ديگه به اون راهرو نرو! مطمئنم كه جيسون و اسميت جسد آقای درک رو پيدا رزا ازت خواهش می -

 .كردن

 :ی خاكستری رنگ گرفتم و پرسيدمم را از پنجرهنگاه

 پس جان و متيو چی؟ -

 :اش را با زبان تر كرد و گفتلورا لبان خشكيده

 !حتما گير افتادن -

 :تكشيد گفای زد و همانطور كه مرا به سمت آشپزخانه میكردم كه لبخند دلگرم كنندهنگران نگاهش 

 .كنيمنگران نباش! پيداشون می -

كشيدم و همراه لورا روبروی در آشپزخانه ايستاديم. خواستم در فلزی را باز كنم كه صدای  يقینفس عم

 .خورد. لورا به آرامی گوشش را به در چسباند و به مكالمه آنها گوش سپرد مشاجره چند نفر به گوشم
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ه طور مفهوم آنها را بشد اما به قدری بلند نبود كه بتوان معنی و هايشان شنيده میپچبا اينكه صدای پچ

 .واضح فهميد

 .ای به من گفت كه جايی قايم شومهنوز مدتی نگذشته بود كه لورا با اشاره

 .ی بزرگی كه در انتهای سالن قرار داشت دويديم و پشت آن قايم شديمبا عجله به پشت پرده

 .دستم را كشيد و زمزمه كرد لورا به آرامی

 .تر! ممكنه ديده بشیبيا عقب -

حرفش را قبول كردم و پشت پرده پنهان شدم، در حالتی كه تنها صورتم از پرده بيرون بود. كنجكاو و 

 .ای برسمهايشان به نتيجهمنتظر به آن دو خيره شدم تا از حداقل حرف

اسميت نگاه سرزنش باری به سمت جيسون انداخت و دستانش را در جيب پالتوی بلند و قرمز رنگش فرو 

 .برد

 .رداش كنيز سرش را پايين انداخت و به تبعيت از اسميت دستانش را داخل جيب ژاكت كهنهجيسون 

 كس نبايد از اين حادثه خبر داشته باشه! فهميدی جيسون؟هيچ -

آورد. جيسون سرش را كمی باال برد اين حرف را اسميت زمانی كه در حال بستن در آشپزخانه بود به زبان

 :ترديد گفت كرد، باو به اسميت نگاه

 اما خانم اسميت، به نظر شما بهتر نيست اين موضوع رو با پليس در ميون بذاريم؟ -

 :كرد و با صدايی كه به سختی كنترلش كرده بود، گفتاسميت نگاه تيزی به سمت او پرتاب

 !نــه آقای جيسون، اين موضوع نبايد از اين ساختمون بيرون بره -

 :اش را مقابل صورت جيسون گرفته بود با تاكيد گفتی كه انگشت سبابهای درنگ درحالو بعد از لحظه

 !حتی به گوش مامورهای پليـس -

تر های اسميت باال و پايين كرد تا هرچه سريعجيسون با دستپاچگی سريع سرش را به نشانه تائيد حرف

 .های اسميت رهايی يابداز شر نگاه
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 .ب رفتاسميت با حركت جيسون كمی آرام گرفت و عق

ه بينشان هايی كمدتی بينشان سكوت سنگينی برقرار شد. اين بهترين زمان بود، برای فكر كردن به حرف

 .رد و بدل شده بود

 .دمشمعلوم خيرهای ناكردم و غرق در افكارم به نقطهبودم مچالهقسمتی از پرده را كه در دستانم گرفته

جسد آقای درک است؛ اما اگر آنها جسد را پيدا كرده بودند، مطمئن بودم منظور آنها از حادثه، پيداكردن 

 پس چه باليی سر جان و متيو آمده بود؟

 !آمد اما باز هم كمی برای او نگران شده بودمحتی با اينكه چندان از سام خوشم نمی

 !شدن آستين لباسم، پرده كنار رفت و با شدت روی زمين افتادم با كشيده

شده بود، دستی به زانوهايم كشيدم و خواستم از زمين بلند شوم تا كسی كه  صورتم از شدت درد جمع

ی خشمگين اسميت و پشت سر او جيسون كه مظلومانه مسبب اين اتفاقات بود را ببينم. چشمانم به چهره

 .ای ايستاده بود خورد. با ترس دستانم را در هم قالب كردم و سرم را پايين انداختمگوشه

 .را از سمت راستم بلند شدصدای لرزان لو

 ...خا... خـانم اسميت باوركنيد ما -

 :اسميت با لحنی عصبی و كالفه به ميان حرف لورا پريد و گفت

 رو باوركنم؟ اينكه پشت پرده فالگوش ايستاده بوديد رو باور كنم؟ چی -

كنم؛ اما ود دفاعام را به لباسم كشيدم، دوست داشتم من هم همانند لورا از خكردهكف دستان عرق

 !متاسفانه شهامت ايستادن در مقابل اسميت را نداشتم، در واقع هيچگاه نداشتم

به او  ی آرامیی ديگری برای اسميت بياورد كه اسميت با عصبانيت ضربهلورا دهانش را باز كرد تا بهانه

ک تلوتلو خوران به عقب زد، لورا كه انتظار همچين حركتی را از خانم اسميت نداشت، با همان تكان كوچ

 .زمين افتاد رفت و بر روی

 ...اش داداسميت نگاه تحقيرآميزی به من انداخت و چينی به بينی
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 !بيا جلو ببينم -

 .دادم و قدم كوچكی به جلو برداشتم با ترس آب دهانم را پر سروصدا قورت

ميز آخيره شد و با لحنی تهديد ای جدی به چشمانمخم شد تا هم قد من شود، با چهره خانم اسميت كمی

 :گفت

 آقای درک كجاست؟ -

 با شنيدن سوالش رنگم به وضوح پريد! يعنی آنها جسد آقای درک را پيدا نكرده بودند؟

 .ناباورانه به اسميت نگاه كردم كه با تذكرش به خود آمدم

 زنی؟چرا حرفی نمی -

 :با تته پته گفتم همان قدمی كه به جلو گذاشته بودم را به عقب برداشتم و

 !دونــمنمی... نمــی -

اسميت خواست فريادی بر سرم بكشد كه لورا روبرويم در مقابل اسميت ايستاد و با انگشتش به در فلزی 

 .آشپزخانه اشاره كرد

 !اون جاست -

 .اسميت قامتش را راست كرد و گردنش را به سمت آشپزخانه چرخاند

 .ای نيستمالقه چيز ديگه دخترجون! اونجا غير از قابلمه و -

 .آميز خانم اسميت به طرف در دويد و آن را باز كردتوجه به حرف تمسخرلورا بی

 !كه داخل شود مات و مبهوت همانجا ايستاده بود بدون آن

كردم، از اسميت دورشدم و به سمتش رفتم. كنارش ايستادم و با چشمانی گرد شده به  اشمتعجب نگاه

 !شدم شده خيره ميز از رد خون خشکای تآشپزخانه

 :آمد، خطاب به من گفتلورا همانطور كه چشمانش در فضای تميز آشپزخانه به گردش در می

 !ها باشهكنم كار بچهفكر نمی -
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 .با گيجی سرم را به نشانه تائيد حرفش باال و پايين كردم

 .صدای فرياد كالفه اسميت را از پشت سرمان شنيدم

 .جا، با هر دوی شمامبياين اين -

 .با دستپاچگی به عقب برگشتيم و به سمت اسميت رفتيم

 :اش گفتهای كليد شدهاسميت با حرص از ميان دندان

 سريع بگين آقای درک كجاست؟ -

كرديم و سوالی را در ذهنمان از خود ی اسميت نگاه میی قرمز شدههر دويمان گيج و مبهوت به چهره

 كدام برای آن جوابی نداشتيم، جسد آقای درک كجا بود؟هيچ پرسيديم. سوالی كهمی

قدم زدن باال برد كه جيسون سريع پيشاسميت كه منتظر جوابی از جانب ما بود، دستش را برای سيلی

 .هايش خانم اسميت را كمی آرام كندشد و سعی كرد تا با حرف

 .خبر از همه جا زير لب با خود زمزمه كردلورا بی

 !و متيو هم ناپديد شدن پس جان -

رف كرد و با خود حآمد، يک سره دستانش را مشت مینيم نگاهی به سمتش انداختم، به نظر پريشان می

 ! زدمی

بيشتر از آن كه نگران متيو و جان باشم نگران حاالت عجيب لورا بودم. دستش را گرفتم تا آرامش كنم كه 

 :تر گرفتم و نگران گفتما محكمزدگی انگشتانش شدم! متعجب دستش رمتوجه يخ

 زده؟هات يخلورا؟ تو حالت خوبه؟ چرا دست -

 :لرزيدند نگاهم كرد و با پريشانی گفتلورا با چشمانی كه مردمكشان مدام می

 !نمی دونم، سرم داره گيج ميره -

 .رمقش خم شدندهايش بر روی يكديگر افتادند و زانوهای بیو بعد زدن اين حرف پلک

ير كتفش را گرفتم تا پخش زمين نشود، اسميت حيران از جيسون دور شد و به لورا كه بيهوش در سريع ز
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 .آغوش من افتاده بود نگاه كرد

 چه اتفاقی افتاده؟ -

ره دويد خيوقفه لورا برداشتم و با نگرانی به جيسون كه به سمت تلفن میهای بیدست از صدا كردن

 .شدم، به آرامی زمزمه كردم

 !دونمنمی  -

*** 

 .دكتر با دو انگشتش مچ دست چپ لورا را گرفت و مشغول گرفتن نبضش شد

های دستش خيره شدم، به كل موضوع ناپديد شدن جسد با پريشانی كنارش نشستم و منتظر به حركت

 پرسيدم اين بود كه برای لورا چهآشپزخانه را از ياد برده بودم و تنها چيزی كه مدام در ذهنم از خود می

 اتفاقی افتاده است؟ او كه تا ديدن آشپزخانه خالی حالش خوب بود، پس چرا بيهوش شد؟

 !ترسيدم كه لورا، متيو و جان را مانند جسيكا از دست بدهمام زدم، میآهی كشيدم و دستم را به زير چانه

 :اش را داخل كيف چرمش قرار داد و خطاب به خانم اسميت گفتمرد ميانسال گوشی پزشكی

رسانی به مغز برای چند مثل اينكه يه شوک راونی بهش وارد شده و به علت اختالل موقت، گذرای خون -

 .لحظه ايجاد شده. مطمئن باشين تا يک ساعت ديگه بهوش مياد

اش را به صورت رنگ پريده لورا انداخت، آرام سری تكان داد و بعد روبه جيسون با لحن اسميت نگاه

 :ناراضی گفت

 !ی آقای فارنر رو پرداخت كنهزينه -

 .جيسون چشمی گفت و به سمت سالن رفت

 ای نشسته بودم و جيسون مشغولمدتی گذشته بود، در انتظار بهوش آمدن لورا كنار تختش روی صندلی

 .دادن پول به آقای فارنر بود

 شدن دَر حياطگشت. با صدای بسته از خانم اسميت خبری نبود، انگار كه هنوز به دنبال آقای درک می
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 .ی خوابگاه دوختميتيم خانه، به خود آمدم و نگاهم را از لورا گرفتم و به پنجره

 های تيره و بزرگ در حال باريدنشد، ابرآسمان بارانی بود و تنها چيزی كه از پشت شيشه پنجره ديده می

بار بر خالف دفعات پيش كه  كرد. اينوزيد و كمر راست درختان را وادار به خم شدن میباد تندی می .بود

قبل به  تر ازخانه با اين آسمان ترسناکآمد، به نظرم ساختمان يتيماز هوای نيمه تاريک آسمان خوشم می

 .رسيدنظر می

كيده به باز و لبانی خشبا حس گرمايی بر روی دستم نگاهم را از پنجره گرفتم و به لورا كه با چشمانی نيمه

 .كردممن خيره شده بود نگاه 

 :با ذوق لبخندی زدم و گفتم

 حالت خوبه؟ -

 :داری گفتآهی كشيد و بدون اينكه جوابم را بدهد با صدای خش

 ميشه يه ليوان آب بهم بدی؟ -

با همان لبخندی كه بر لب داشتم ليوانی از روی ميز برداشتم و كمی در آن آب ريختم. به سمتش رفتم و 

 . جرعه آب را به خوردش دادمبه لبانش نزديک كردم و جرعهكمكش كردم تا بنشيند، ليوان آب را 

لورا تشكری كرد و دوباره بر روی تخت دراز كشيد. ليوان را روی ميز گذاشتم، كنارش بر روی صندلی 

 :نشستم و با كنجكاوی و نگرانی گفتم

 چه اتفاقی برات افتاده بود؟ -

 :حوصله نگاهم كرد و گفتلورا بی

 !نها چيزی كه يادمه يه كابوس وحشتناكهدونم، االن تنمی -

 .متعجب نگاهش كردم

 كابـوس؟ -

 .آرام سرش را باال و پايين كرد
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 دونی كجا بودم؟آره! يه خواب وحشتناک، می -

 .كمی روی تخت خم شدم و به صورتش خيره شدم

 كجـا؟ -

 :ام زد و گفتلبخندی به كنجكاوی

 !توی باغ -

 .دناخودآگاه ابروهايم باال پريدن

 مگه تو قبال توی باغ رفتی؟ -

 :اش را با زبان تر كرد و گفتلورا لبان خشكيده

 .نه، ولی تعريفش رو از جيسون شنيدم -

 :به صندلی تكيه دادم و دست به سينه گفتم

 خب؟ -

 .ی خيس و بارانی پشت پنجره دوختلورا نگاهَش را از چشمانم دزديد و به منظره

م! دونسترفتم، به كجا؟ نمیهدف راه میزدم. بیبود. تنها توی باغ قدم می درست مثل االن هوا بارونی -

ی به نسبت چند قدمی كه جلو رفتم به يه درخت تنومند و فرسوده رسيدم، درست زير درخت يه چاله

 ...عميق بود كه

تم را تداعی ای فرو رفشنيدم، در ذهنم زمانی كه در باغ گم شده بودم و در چالههايش را نمیديگر حرف

 .كردممی

 .با شنيدن نامم از زبان لورا از فكر بيرون آمدم و گيج و سردرگم به او خيره شدم

 چيزی شده؟ -

 :ای كرد و گفتلورا تک خنده

 .هام نيستمثل اينكه حواست به حرف -
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 :با كنجكاوی گفتم

 !حواسم هست -

 .لبانش محو شد لورا لبخندی بر لب نشاند؛ اما با يادآوری خوابش لبخند از

 :مالفه را تا زير گردنش باال كشيد و پس از درنگی كوتاه گفت

 !كنار اون درخت جسيكا رو ديدم -

متعجب نگاهش كردم تا ادامه خوابش را تعريف كند؛ اما صدای بلند باز شدن در سالن مانع حرف زدنش 

 .شد

 :رفتم گفتمها میاز جا بلند شدم و همانطور كه به سمت پله

 .گردمآلن برمیا -

ها پايين رفتم و به قامت بلند دكتر يا همان آقای فارنر بدون اينكه منتظر حرفی از جانب لورا شوم از پله

ل باريد خيس شده بود، مقابای رنگ بلندی به تن داشت كه از شدت بارانی كه میخيره شدم. پالتوی قهوه

 .بخند به جيسون نگاه كردو چتر مشكی خيسش را بست و با لجيسون ايستاده بود 

 .جيسون متعجب از برگشتن آقای فارنر آرام پرسيد

 اتفاقی افتاده آقا؟ -

 .تر كرد و به در نيمه باز سالن اشاره كردآقای فارنر لبخندش را پررنگ

 !بياين اينجا -

 .شدندای بعد دو پسر هم قد هم را ديدم كه به آرامی به آنها نزديک میلحظه

ی های آب از پارچهداشتند قطرهن مانند آقای فارنر خيس بود و با هر قدمی كه بر میلباس هر دويشا

 .چكيدندخيس ژاكتشان بر روی زمين می

 .جيسون با چشمانی گرد شده، ناباورانه زمزمه كرد

 جان؟ متيـو؟ -
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تی صوربا شنيدن نام جان و متيو از زبان جيسون متحير شده خواستم جلو بروم كه خانم اسميت با 

برافروخته از اتاقش بيرون آمد. نگاه تيزی به آن دو كرد، بعد نگاهش را به من دوخت و با لحنی عصبی 

 :گفت

 !برو باال -

ها باال رفتم و در را باز كردم. نزديک تخت لورا شدم و كنارش دوان از پله با ترس چشمی گفتم، دوان

خوردند و من خيره به لورا در از ديگری به زمين مینشستم. لورا خيره به قطرات باران بود كه يكی پس 

 .فكر فرو رفتم

 كردند؟كار می متيو و جـان در اين هوای بارانی و سرد بيرون از يتيم خانه چه

 .زير لب با خود زمزمه كردم

 پس سام، النا و جسد آقای درک كجان؟ -

 :تلورا كه از حضورم در كنارش يكه خورده بود با صدای متعجبی گف

 خيلی وقته اينجايی؟ -

 :سرم را به نشانه نه تكان دادم كه با ترديد گفت

 پايين چه خبر بود؟ -

 .آب دهانم را قورت دادم و با حرفی كه زدم سعی كردم تا از زير بار گفتن ماجرا فرار كنم

 كنی؟ی خوابت رو تعريف نمیادامه -

 :لورا با ياد آوری خوابش آهی كشيد و گفت

 .اش دقيقاً شبيه آخرين باری بود كه ديدمشكه جسيكا رو ديدم بهت گفتم، چهرهتا جايی  -

 .ام سرازير شدچهره جسيكا در ذهنم نقش بست، آه غمگينی كشيدم كه قطره اشكی از گونه

 .با سرانگشتانم قطره اشک را پاک كردم و منتظر به لورا خيره شدم

 .لورا آب دهانش را قورت داد و چشمانش را بست
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 !اش تغيير كرد، ديگه اون دختر جسيكا نبود، بلكه النا بوديكدفعه چهره -

 :لرز سردی بر تنم نشست، نفس عميقی كشيدم و گفتم

 النا؟ -

 .سرش را تكان داد

! كرد. خيلی وحشتناک بودی تو خالی بود، به من نگاه میشبيه النا بود. با چشمايی كه مثل يه حفره -

 .كردمم احساس میسنگينی نگاهش رو روی خود

 .ناگهان با چشمانی گرد شده از ترس اطرافش را نگاه كرد و با صدايی لرزان زمزمه كرد

 !كنمهنوز هم احساسش می -

 :زده عقب رفتم و با ترس گفتمحيرت

 لورا؟ -

چرخاند. دستم را به كرد و مدام سرش را به اين طرف و آن طرف میها به اطرافش نگاه میمانند ديوانه

 !سمتش بردم تا آرامش كنم كه چنگی به دستم انداخت و آن را به شدت پس زد

 !ترسيده و نگران نگاهش كردم، مطمئن بودم حركاتش دست خودش نبود

دستم را كه زخمی شده بود گرفتم و كمی از لورا دور شدم. كم كم داشتم از حركات عجيب و غريبش 

 .ترسيدممی

كرد. هر دو دستش را محكم بر روی گوشش گذاشته بود و فشار می با چشمان خيس دور و برش را نگاه

 .دادمی

آور لورا بود كه حتی به صدا زده نگاهش كردم، آنقدر حواسم پی حركات عجيب و دلهرهمتعجب و وحشت

 .كردمكردن جيسون يا اسميت هم فكر نمی

 !ناگهان بدن لورا با شدت غير قابل باوری شروع به لرزيدن كرد

انم را با ترس قورت دادم و قدمی ديگری به عقب برداشتم. يكدفعه با رعد و برق مهيبی كه در آب ده
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 .آسمان ايجاد شد لورا دهانش را باز كرد و جيغ بلندی كشيد

 .هايم گذاشتمصدايش آنقدر بلند بود كه ناخودآگاه دستانم را بر روی گوش

لرزيدند و كم كم سفيدی چشمانش شمانش میكشيد. مردمک چوقفه و پشت سر هم میهايش را بیجيغ

 !جای آن سياهی را گرفت

آمد؟ كس به خوابگاه نمیآنقدر عقب رفته بودم كه به ديوار برخورد كردم. متعجب بودم كه چرا هيچ

 !هايش به گوششان رسيده بودمطمئن بودم كه جيغ

شته بود كه باالخره دست از جيغ كردند. مدتی نگذهايم گـزگـز میديگر آنقدر جيغ كشيده بود كه گوش

باره تمام خوابگاه در سكوتی ترسناک فرو رفت، سكوتی كه از صدای بلند كشيدن برداشت. به يک

 !تر بودهای لورا هم وحشتناکجيغ

 !با چشمانی ترسيده منتظر حركتی ديگر از جانب لورا بودم، ناگهان گردنش به آرامی به سمت من چرخيد

 .های گردنش را بشنومتيريک ريز استخوانم صدای تيريکتوانستبه وضوح می

نفسم را در سينه حبس كردم و به چشمان يک دست سفيدش خيره شدم. با اينكه سياهی چشمانش 

 !توانستم احساس كنم با آن چشمان ترسناكش به من خيره شده استمشخص نبودند؛ اما می

ه دوان ببگاه با صدای بلندی باز شد و متيو و جان دواناش را از هم باز كرد، ناگهان در خوالبان خشكيده

 .سمتم آمدند

 .ی لورا كه حاال بيهوش شده بود دوختمنفس عميقی از سر آسودگی كشيدم و نگاهم را از آن دو به چهره

 !اش خيره شده بودمبا دهانی باز و حيرت زده به چشمان بسته

 .ه سمتم آمدند ، جان گيج و سردرگم كنارم ايستاد و پرسيدجان و متيو نگاه گذرايی به لورا انداختند و ب

 چه اتفاقی برای لورا افتاده؟ -

 .اش به جان سوق دادم و آهـی كشيدمنگاهم را از صورت رنگ پريده

جان كه از جانب من پاسخ سوالش را نگرفته بود به سمت لورا رفت و خواست او را با تكان دستش بيدار 
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 .م را به سمتش كشيدم و فرياد زدمكند كه ناخودآگاه دست

 !نــه -

 :جان با صدای بلندم مات و مبهوت به من نگاه كرد، با پريشانی گفتم

 !كنم نزديكش نشوخواهش می -

 .ای بعد كنار متيو ايستادنگاهی پرترديد به لورا انداخت و لحظه

 .ام را پاک كردمنفس عميقی كشيدم و با آستين لباسم عرق روی پيشانی

 :وبه متيو گفتمر

 آقای درک رو كجا بردين؟ -

 :متيو سرش را خاراند و گفت

 ...دونم! ما به گفته النا اون رو تا باغ برديم ونمی -

 :جان به ميان حرفش پريد و تند گفت

 !ديگه چيزی يادمون نمياد -

 شيده شده بود؟متعجب نگاهش كردم، آنها داخل باغ رفته بودند؟ پس چرا رد خون تا انتهای آن راهرو ك

 .درنگ سوالی كه در ذهنم بود، بر زبان آوردمبی

 !ی ممنوعه بردينواقعا چيزی يادتون نمياد؟ اما من فكر كردم كه شما جسد آقای درک رو به راهرو -

 :متيو با ابروهايی باال رفته گفت

  .مون خارج شديمخيال رزا! ما به محض بيرون اومدن از آشپزخونه از ساختاون راهروی كذائی؟ بی -

ام خيره شدم، ذهنم از افكار درهم و برهم پر شده بود. ديگر های پاره و پورههيچ حرفی به نوک كفشبی

 .رفتجای هيچ سوالی باقی نمانده بود. نفسم را محكم از سينه بيرون فرستادم، سرم گيج می

هايم گرفتم و به لورا كه حاال با چشمان كرد، نگاهم را از كفشبا صدای جان كه مدام نام لورا را تكرار می

 نيمه بازش به سقف خاكستری و نمدار خوابگاه خيره شده بود دوختم. جان ليوان آبی را پر كرد و جرعه
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 .جرعه به خورد لورا داد

مقش را رام را از ديوار سرد گرفتم و آرام به تخت نزديک شدم. لورا نفس عميقی كشيد و چشمان بیتكيه

 .دارش زمزمه كردخت، با صدای خشبه من دو

 چه... اتفاق..قی برام افتاده؟ -

 :دستانم را در جيبم فرو بردم و آرام گفتم

 !دونمنمی -

 :متيو برای اينكه حال و هوايمان را عوض كند با لحن شوخی گفت

 ...رو تسخير كرفكر كنم يه روح جسمت  -

و جور  ه بوديم، حرفش را خورد و لبخندش را جمعهای غمگينمان كه جدی به او خيره شدبا ديدن چهره

 !كرد

 :اش گذاشتی محكمی كرد و دستش را بر روی پيشانیلورا سرفه

 !سرم درد ميكنه-

 :رفت گفتجان با شنيدن حرف لورا همانطور كه به طرف در می

 .من ميرم آقای فارنر رو صدا كنم، فكر كنم هنوز اينجا باشه -

 .خوابگاه خارج شد و در را بست بعد از زدن اين حرف از

اش را به آرامی فشردم و درش را باز دستانم را از جيبم بيرون آوردم و به سمت پنجره رفتم، دستگيره

 .كردم

 .شدرفت و تصوير ماه در آسمان پديدار میباريد، هوا هم كم كم رو به تاريكی مینم می باران هنوز نم

 ميشه اون پنجره رو ببندی؟ -

 .مت متيو برگشتم و به او كه با همان ژاكت خيس كنار تخت ايستاده بود خيره شدمبه س

 سردته؟ -



 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن كاربر EYNA.SH   | ترس پروای بی ی سايه رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 159 

آرام سرش را باال و پايين كرد كه پنجره را بست و به سمت تخت لورا رفتم و كنارش بر روی همان 

 .صندلی چوبی نشستم

 :به آرامی گفتم

 خوای ادامه خوابت رو تعريف كنی؟نمی -

 :گی لبخند ساختگی زد و گفتحوصللورا با بی

 .تا همون جاش رو يادم مياد -

مشكوک نگاهش كردم، انگار دوست نداشت ادامه خوابش را برای من تعريف كند. با همان ترديدی كه در 

 .نگاهم داشتم، سرم را به معنای فهميدن تكان دادم

 .ردی ما را شنيده بود، نزديک آمد و به من و لورا نگاه كمتيو كه مكالمه

 چه خوابی؟ -

 :اش گفتكنان با رنگ پريدهمِنلورا مِن

 !هيـچ... هيچی فقط يه خوا...خواب مسخره بود -

 .ای باال انداختمی ندانستن شانههای لورا را تائيد كنم كه به معنامتيو نگاهی به من انداخت تا حرف

ر سه به در خيره شديم و متيو خواست حرف ديگری بزند؛ اما باز شدن در مانع حرف زدنش شد. ه

برخالف انتظارمان كه دوست داشتيم جان و آقای فارنر را ببينيم دخترک مو مشكی را ديديم كه با چشمان 

 !روحش به ما خيره شده بودبی

 .به آرامی زمزمه كردم

  !اِلـنـا؟ -

 !دندارچوب در جا خورمتيو و لورا نيز با شنيدين صدای در به آن سمت برگشتند و با ديدن قامت النا در چه

ز دانستم سر منشاء آن ازد؛ اما لورا با ترسی كه نمیدر چشمان متيو تنها كنجكاوی از حضور النا موج می

 !كجاست به النا خيره شده بود
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كه نگاهی به ما بياندازد چند قدمی به جلو حركت كرد. لورا با دلهره آب دهانش را پر سروصدا آن النا بی 

اش گرفتم و اش باال كشيد. نگاهم را از صورت رنگ پريدهرنگ و رو را تا زير چانهلحفه بیقورت داد و م

 .كه توجهی به ما كند به سمت تختش قدم برداشت دوباره به النا دوختم، النا بدون آن

 .ای را از زير تختش بيرون كشيدهر سه با نگاهمان دنبالش كرديم، النا در كنار تختش خم شد و جعبه

 .نجكاو نگاهش كرديم. نيم نگاهی به سمتمان انداخت، از جا بلند شد و به طرف در رفتك

 .به محض اينكه از خوابگاه خارج شد و در را بست هر سه نفس عميقی از سر آسودگی كشيديم

 !ناگهان متيو با صدای بلند قهقه زد

 .دممتعجب نگاهش كردم و با صدايی كه خنده به خوبی در آن مشخص بود پرسي

 خندی؟برای چی می -

 :متيو دست از خنديدن برداشت و با همان لبخندی كه بر روی لب داشت گفت

 !ترهمثل اينكه اِلنا از خانم اسميت هم ترسناک -

توانستيم چهارچوب در را ببينيم با چشمانی گرد شده به در خوابگاه به آرامی باز شد و من و لورا كه می

 .ه كرديمكسی كه از در وارد شد نگا

اندازد شروع به در گرفت بدون آن كه نگاهی به شخص وارد شده بیاش اوج میمتيو همانطور كه خنده

 .آوردن ادای خانم اسميت كرد

اش را جلو داد و صاف ايستاد، سپس دستانش را به كمرش زد و با اخم غليظ و صدای به نسبت سينه

 :كلفتی گفت

 !كنمخونه حبست میگرنه...وگرنه تا سه روز توی زير زمين يتيمی احمق زود همراه من بيا وپسره -

متيو با شنيدن صدای خانم اسميت دستانش شل شدند و كنار بدنش قرار گرفتند. با چشمانی گرد شده به 

 .ی خانم اسميت كه از شدت خشم قرمز شده بود نگاه كردآرامی سرش را برگرداند و به چهره

 .و سرش را پايين انداخت دستانش را در هم قالب كرد
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 :اسميت با صدای به نسبت بمی گفت

 مگه نشنيدی چی گفتم آقای متيو؟ -

متيو با پشيمانی ساختگی كمی سرش را بلند كرد و ملتمسانه به ما نگاهی انداخت كه لورا غمگين نگاهش 

 .كرد و سرش را به نشانه تاسف تكان داد

نبال اسميت از خوابگاه خارج شد. با رفتن هر دوی آنها لورا با متيو آب دهانش را با ترس قورت داد و به د

 :اش زد و گفتترس چنگی به مالفه

 واقعا سه روز توی زير زمين حبس ميشه؟ -

 :آهی كشيدم و گفتم

 !دونمنمی -

ای كردم. لورا با ابروهای باال رفته و با يادآوری متيو كه صدايش را مانند اسميت بم كرده بود تک خنده

 :گاهم كرد و گفتن

 خندی؟به حبس شدن متيو می -

 .سريع لبخندم را خوردم و خودم را جمع و جور كردم

 ...نه فقط -

هرچه فكر كردم هيچی برای گفتن به ذهنم نيامد! كالفه نفسم را از سينه بيرون فرستادم و نگاهم را از 

 .ی خيس بيرون دوختم. باران ديگر بند آمده بودپنجره به منظره

نابراين پنجره را باز كردم تا هوای خوابگاه كمی عوض شود. دستانم را لب پنجره گذاشتم و به باغ خيره ب

شد. با نسيم سردی كه شدم. هوا تاريک شده بود، برای همين تنها درختان باغ آن هم به سختی ديده می

را از نظر گذراندم. برای وزيد لرزی بر بدنم نشست. دستانم را جمع كردم و درختان بلند و كوتاه باغ 

 !دودای احساس كردم كسی در بين درختان میلحظه

تری نگاهم را در ميان درختان به گردش در آوردم. برای بار دوم باز چشمانم را ريز كردم و با دقت بيش
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 !هم قامت كسی را در باغ ديدم

ال رفت دنبسمت انتهای باغ میمتعجب ابروانم را باال بردم و دويدن آن شخص را كه با تمام سرعت به 

 ...كردم. وقتی كه با دقت بيش تری به چهره فرد نگاه كردم متوجه شدم كه او

 رزا؟ -

 .اش برداشتم و با حرص به لورا دوختم. لورا كنجكاو در چشمانم خيره شدنگاهم را در آن تاريكی از چهره

 كنی؟از اون موقع تا حاال داری به چی نگاه می -

خالی آن فرد خيره شدم. با حرص دستانم را مشت كردم و با خودم  ی به او رفتم و به جایاچشم غره

 :گفتم

 !اش آشنا بودچه قدر چهره -

ناگهان خاطرات آن زمانی را كه برای اولين بار پا به راهرو گذاشته بودم به ياد آوردم. آن راهروی تاريک، 

 ...های چوبی، آن اتاقتابوت

 !و ترسناکو آن موجود عجيب 

ن كرد؟آزده نگاهم را از باغ گرفتم و به ماه دوختم. او اينجا چه كار میدستانم را در هم قالب كردم و حيرت

 !هم در بـاغ

با باز شدن در خوابگاه دست از فكر كردن برداشتم و با پريشانی به مـتيو كه با چشمانی غمگين وارد شده 

 .ا خم كرد و رو به متيو پرسيدبود خيره شدم. لورا با ترديد كمی سرش ر

 اسميت چی بهت گفت؟ -

 :ای كه بر روی لبانش جا خوش كرده بود گفتمتيو اول آه عميقی كشيد؛ اما بعد با لبخند خبيثانه

 !به من گفت كه به لورا بگم، يه روح خبيث دنبالشه -

 :لـورا با گيجی و ابروان باال رفته گفت

 !چی؟ -
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 !ی سردرگم و ناباور لورا شروع به خنديدن كردچهرهباره با ديدن متيو به يک

 :حوصلگی پنجره را بستم و خواستم از خوابگاه خارج شوم كه متيو خطاب به من گفتبا بی

 دونی اِلنا كجا رفت؟هــِی رزا! تو می -

 .با تعجب سرم را برگرداندم و به متيو خيره شدم

 !دونمنه... نمی -

 .اش زدگرفت و دستش را به زير چانه ی متفكری به خودمتيو چهره

 ...دونم کشد، فقط همين رو میمن فكر كردم اون رو از پنجره ديدی! داشت از ساختمون خارج می -

 :با ترس ميان حرفش پريدم و با عجله گفتم

 از ساختمون خارج شد؟ ببينم خانم اسميت يا جيسون از اين موضوع خبر دارن؟ -

 :و گفتای كرد متيو تک خنده

پس فكر كردی برای چی خانم اسميت از حبس كردن من تو زيرزمين صرف نظر كرد؟ به خاطر اينكه  -

شد بهشون خبر دادم و اون موقع ديگه تنها چيزی كه اسميت زمانی كه النا داشت از خوابگاه خارج می

 .كرد تنبيه من بودبهش فكر نمی

كرد نگاه كردم، پس آن دختری كه در پيش آمده را تعريف می با دهان باز به متيو كه با آب و تاب اتفاقات

 ...دويدباغ می

 .سرم را تكان دادم تا ذهنم از افكار پوچ و بيهوده پاک شود

 !وجه دوست نداشتم به آن تصوری كه از النا داشتم فكر كنمبه هيچ

 .با صدای لورا به خودم آمدم

 مطمئنی كه اون دختر النا بود؟ -

 :ينان گفتمتيو با اطم

 !مطمئنم -
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 .توجه به آن دو از خوابگاه بيرون آمدم و به سمت حياط رفتم تا جان را ببينمبی

ای را كه جيسون به مزهای از حياط در حالی ديدم كه داشت سوپ بیبه حياط كه رسيدم جان را گوشه

 .خوردها درست كرده بود میعنوان شام برای بچه

 :كنارش نشستم كه گفت

 !ترهی آقای درک هم بدمزهحتی از سبزيجات له شدهاين  -

آوری آقای درک ی كنارش خالی كرد. با يادی فلزی را در باغچهو به دنبال اين حرف محتوای كاسه

 .مقدمه پرسيدمبی

 هنوز جسد آقای درک رو پيدا نكردن؟ -

 :ای باال انداخت و گفتخيالی شانهجان با بی

 .كنمفكر نمی -

 .بر روی شكمش كه به قار و قور افتاده بود گذاشتو دستش را 

 موافقی به آشپزخونه بريم؟-

با احساس گرسنگی سرم را به نشانه تائيد تكان دادم، از جا بلند شدم و همراه با جان به سمت آشپزخانه 

 .به راه افتاديم

جب بودم كه چرا خانم متع .اش ايستادم و به آن خيره شدمبه آشپزخانه كه رسيديم مقابل در بزرگ فلزی

 !اسميت ناپديد شدن آقای درک را به پليس گزارش نداده بود

 :سوالی را كه در ذهنم پررنگ شده بود، بر زبان آوردم. جـان گفت

 .خواد كسی از اين ماجرا بويی ببرهجيسون گفت خانم اسميت فعال نمی -

زخانه بوی سوختگی به مشامم خورد. جان سرم را تكان دادم و در فلزی را هل دادم. با وارد شدن به آشپ

 .اش داد و به روبه رويش اشاره كردچينی به بينی

 !اونجا رو نگاه كن-



 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن كاربر EYNA.SH   | ترس پروای بی ی سايه رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 165 

ود و با ای ايستاده بزدهبندی بزرگ مقابل ديگِ زنگاش سرم را برگرداندم و به جيسون كه با پيشبا اشاره

 .مالقه دسته بلندی در حال هم زدن محتوای ديگ بود خيره شدم

ناخودآگاه شروع به خنديدن كردم، جان هم همراه من خنديد. جيسون كه حاال متوجه حضور ما شده بود، 

نگاه دلخوری به سمتمان انداخت و با دست ظرف و ظروف كثيفی را كه در ظرف شويی بودند، نشان داد و 

 :گفت

 !طرفينها با شماس وگرنه با خانم اسميت خندين شستن اين ظرفحاال كه به من می -

 :ی جدی جيسون نگاه كرديم. جان گفتهای يكديگر و بعد به چهرهمتعجب اول به چهره

 !كشهها حداقل تا آخر هفته طول میكنيد؟ شستن و تميز كردن اين ظرفشوخی می -

حال نگاهی به ای بیاش شد. جان با چهرهمزهای باال انداخت و مشغول به هم زدن سوپ بیجيسون شانه

 :وار خطاب به من گفتخالی آشپزخانه انداخت و زمزمهيخچال 

 !دستپختش افتضاحه -

 :رفتم گفتملبخندی به حرفش زدم و همانطور كه به سمت ظرفشويی می

 .شون شسته ميشنهای زيادی اينجا نيست! اگه كمكم كنی همهظرف -

 :جان غرغركنان زير لب با حرص گفت

 !اومديم اينجاای كاش نمی -

 .غرغرهای جان را شنيده بود لبخند پرمعنايی زد و به كارش ادامه داد جيسون كه

ی به ناباورانه از پنجره .شير آب را باز كردم، با رعـد و بــرق مهيبی كه آسمان زد با ترس از جا پريدم

 نسبت بزرگ آشپزخانه به آسمان تاريک نگاه كردم، مگر همين اآلن باران بند نيامده بود؟

 :ستاد و غرغركنان گفتجان كنارم اي

 !وای خدای من، دوباره نـه -

ذشته ای نگلبخندی بر لب نشاندم و به بارانی كه تازه شروع به باريدن كرده بود خيره شدم. هنوز لحظه
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 .تری شروع به باريدن كردبود كه باران با شدت بيش

 :رفت گفتجيسون پيش بندش را باز كرد و همانطور كه به سمت در می

 .ها بگم داخل بيانره به بچهبهت -

 :و بعد از زدن اين حرف به سرعت از آشپزخانه خارج شد. در پنجره را باز كردم كه جان معترضانه گفت

 !لطفا پنجره رو باز نكن -

و  ام را پر كردتوجه به حرفش كامل پنجره را باز كردم و نفس عميقی كشيدم. بوی آب و خاک بينیبی

 .لبخندم عمق گرفت

 .ها كردشير آب سرد را باز كرد و غرغركنان شروع به شستن ظرف جان

 !اش هم مال توشورم، بقيهها رو من مینصف ظرف -

ا اش داد و بسرم را تكان دادم كه جيسون با لباسی خيس در را باز كرد و وارد شد. جـان چينی به بينی

 :وسواس گفت

 اين نـاهار فردا رو آماده كنين؟خوها میببخشيد آقای جيسون! شما با اين لباس -

 .اش به سمت يخچال رفتای كرد و با قامت خميدهجيسون تک خنده

 .كنممتاسفانه تا زمانی كه يه آشپز خوب برای اينجا بيارن، من غذا درست می -

 :جان سرش را برگرداند و طوری كه جيسون حرفش را نشنود آرام گفت

 .مزه بودنچه قدر هم كه غذاهای آقای درک خوش -

مانده را بشورم. در اين مدت كوتاه سعـی  های باقیلبخندی زدم و به سمت ظرفشويی رفتم تا ظرف

 ...كردم همه چيز را از خاطرم پاک كنم و لبخند بزنم؛ امامی

 !خيــلی...واقعا پاک كردن تمام اين اتفاقات وحشتناک خيلی سخت بود

های ديگر در قفسه گذاشتم. به جان ظرف را هم كنار ظرف با احساس گرسنگی شير آب را بستم و آخرين

نگاهم را از جـان به جيسون كه متفكرانه به  .كردنگاهی انداختم كه با بيچارگی به يخچال خالی نگاه می



 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن كاربر EYNA.SH   | ترس پروای بی ی سايه رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 167 

من خيره شده بود سوق دادم. متعجب نگاهش كردم كه ناگهان از جا بلند شد و از كابينت پشت سرش 

 .ون آوردای را بيرظرف در بسته

 .به سمتمان آمد و ظرف را به طرف من گرفت

اين غذاييه كه امروز صبح آقای فارنر موقع رفتن جا گذاشته بودن، فكر نكنم از اينكه كسی غذای  -

 .ايشون رو خورده باشه ناراحت بشن

 !جان با شنيدن نام غـذا با خوشحالی از جـا پريد و ظرف غذا را از دست جيسون گرفت

  .دلی گوشه آشپزخانه رفت و با ولع شروع به خوردن غذا كردبه سمت صن

داد، خيره شدم! به قدری از كارش تعجب كرده بودم با بهت به جان كه با عجله غذا را نجويده قورت می

 !كه حتی گرسنگی خودم را از ياد برده بودم

 :جيسون با شرمندگی به من نگاه كرد و گفت

 .ده بودمتاسفم، همين يه ظرف غذا مون -

 :تفاوتی بگويمام سعی كردم بیی درهم رفتهبا چهره

 .ممنون من گرسنه نيستم -

 !گفـتاما صدای قـار و قـور شكمم چيز ديگری می

 !بودم ای كه جــان در دست داشت خيره شدم، واقعــا گرسنهغمگين به ظرف خالی

ف در دستانش كرد و دوباره به من خيره جـان كه تازه متوجه نگاهم به ظرف خالی شده بود، نگاهی به ظر

 :شد. با تعجب و سردرگمی گفت

 ای؟گرسنه -

با حرفش اخــمی كردم، سرم را برگرداندم و به سمت در آشپزخانه رفتم. در هنگام خارج شدن از 

پرسيد و با بسته شدن در ديگر هيچ ام را از جيسون میآشپزخانه شنيدم كه جـان علت خروج ناگهانی

 .به گوشم نرسيد صدايی
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 ای بود، آخر كدامزدم تا به حياط بروم؛ البته به حياط رفتن واقعا كار احمقـانهبا دلخوری در راهرو قدم می

 شد؟ای در اين هوای طوفانی از ساختمان خارج میديوانه

به  تان زياد ودادند، وارد حياط شدم. به سمت درخوقفه به كارشان ادامه میتفاوت به باد و باران كه بیبی

 .باريد خالص شومنسبت بلند آنجا دويدم تا از شر بارانی كه با شدت تمام می

به اولين درخت كه رسيدم، به آن تكيه دادم و به اطراف خيره شدم. تازه فهميدم كه چه كار وحشتناكی 

 !امكرده

 !اشت من بودمخانه حضور دتنها كسی كه در اين هوای تاريک و در حياط درندشت و بزرگ يتيم

ار داد، انگبا دستانم خودم را بغل كردم و در خودم جمع شدم. باران با شدت بيشتری به باريدن ادامه می

 !اندازدخواست مرا با اين كارش به وحشت بیكه از ترس من در تنهايی و تاريكی خبر داشت و می

 !كـه البته، موفق هم شد

 .وانم را خم كردم و همانجا بر روی زمين گِلی نشستمهمانطور كه به درخت تكيه زده بودم، زان

 !ی ساختمان نفسم در سينه حبس شدناگهان با شنيدن صدای بسته شدن در راهرو

گذشت برای اينكه كسی از ساختمان و آن كسی كه در را بست جيسون بود، ساعت كه از نيمه شب می

 .كردفل میی اسميت درها را از داخل قخوابگاه خارج نشود به گفته

 .با عجله از جـا بلند شدم و به اميد اينكه صدايم را بشنود فريــاد زدم

 !آقـــای جيسـون! من داخل حياطم. آقای جيـسـون -

های كرد. ناباور به چراغام گـِزگـِز میدست از داد زدن برداشتم، آنقدر بلند فرياد كشيده بودم كه حنجره

 !شدند خيره شدموش میخوابگاه كه يكی پس از ديگری خام

 !يعنی من اينجا آن هم در اين وضعيت گيـر افتاده بودم؟

 !اوه خدای من -

وجـه دوست نداشتم اينجا باشم! ای كاش از ی چشمانم سرازير شد، به هيچای اشک از گوشهقطره
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 .شدمآشپزخانه خارج نمی

به صدای برخورد قطرات باران با زمين  دوباره بر روی زمين گِلی نشستم، سرم را روی زانوهايم گذاشتم و

 !گوش سپردم. چــه باران نحسی

 .هايی با خوشحالی سرم را بلند كردم و به اطراف نگاه كردممدتی نگذشته بود كه با شنيدن صدای قدم

 !مدام چشمانم در گوشه و كنار حياط در گردش بود؛ اما كسی را نديدم

اول خود برگشتم كه باز هم آن صدای اعصاب خورد كن را  با خيال اينكه توهمی بيش نبوده به حالت

 .شنيدم

 !دودصدا به طوری بود كه انگار كسی با تمام سرعت به سمت من می

 .با وحشت از روی زمين بلند شدم و سرم را به اين طرف و آن طرف چرخاندم

 !كنم جواب بدههــی كسی اين جاست؟ خواهش می -

 !به سمتم شدت گرفت با تمام شدن حرفم صدای دويدن

شد، ناگهان در همان تر میبا ترس دستم را جلوی صورتم نگه داشتم. صدا هر لحظه نزديک و نزديک

 !كند، صدا قطع شدخورد میكرد كسی به من برای كه احساس میلحظه

 های نامنظمم چيزی به گوشدادم. به جز صدای باران و نفس كشيدنبا دقت به صدای اطرافم گوش می

 .رسيدنمی

دستانم را به آرامی پايين آوردم و به دور و برم نگاه كردم، با اينكه هوای اطرافم تاريک بود؛ اما با نور 

رخت ی دهای بلند درختان را ببينی. دستم را به تنهتوانستی زمين خيس و شاخ و برگضعيف ماه می

 .ام را از آن برداشتم و بلند شدمگرفتم و تكيه

ط ی حياكه گِلی شده بود با هزار زحمت از گل بيرون كشيدم و بر روی زمين آسفالت شده هايم راكفش

 .گذاشتم

هايم خيس از آب شده بودند، به طوری كه با شک و ترديد قدمی ديگر به جلو برداشتم. تمام لباس
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 .كردندوزنشان بر تنم سنگينی می

دم، ام را كنار زدم. تار موهای چسبيده به پيشانیشتر از قبل میباريد و هر لحظه خيسباران همچنان می

 !خواستم با تمام سرعت به سمت در بدوم كه با شنيدن صـدای شلــپ شلــپ آب در جا خشكم زد

آمد. قدم ی آب بزرگی كه در انتهای حياط بود خيره شدم، صدا درست از همانجا میزده به چالهوحشت

يد پاشی آب كه هر از گاهی مقداری آب از آن به بيرون میه چالهجلو رفته را به عقب برگشتم، با ترس ب

های داخلش جا به جا ی پر از آب پريده باشد، مدام آبخيره شدم. انگار كه كسی جفت پا درون چاله

 !ريختندشدند و به بيرون میمی

 .لرزيدند و دستانم در آن هوای سرد عرق كرده بودندلبانم از شدت سرما و ترس می

 !ن صدا باز هم تكرار شدآ

نم. ی پيش رويم را بهتر ببيكم ديدگانم را تار كردند، دستی به چشمانم كشيدم تا صحنههايم كماشک

 !ی آبی كه حاال خالی بود خيره شدمچشمان خيسم را پاک كردم، سرم را باال بردم و به چاله

 !با سردرگمی سرم را تكان دادم، مگر اين چاله پر از آب نبود؟

 .چشمانم را بستم و نفس عميقی كشيدم

 !خيال دختر، اشتباه ديدیبی -

 !اشتباه؟ -

ی چرخاندم تا كسها سرم را به اطراف میجيغ خفيفی كشيدم و سريع چشمانم را باز كردم، مانند ديوانه

 .كه اين حرف از دهانش بيرون آمده بود پيدا كنم

 !شدمشدند، كم كم داشتم شبيه به او می ای حركات عجيب لـورا در ذهنم تداعیبرای لحظه

 ای زمزمهحس شده بودند، به داخل جيبم فرو بردم و با صدای ترسيدهلرزيدند و بیدستانم را كه می

 .كردم

 !آرو... آروم با... باش... باز هم خيال كردی رزا -
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 !خوای بترسی؟نمی -

 .ه طرف صدا چرخاندمدار، سريع سرم را بناگهان با شنيدن همان صدای خشک و خش

 !باالخره ديدمش

 .آب دهانم را قورت دادم و به قامت محوش كه در تاريكی آسمان به سختی قابل تشخيص بود خيره شدم

 :تمام جرئتم را در صدايم ريختم و گفتم

 داری؟چـر... چـرا... دست از سرم بر... بر نمی -

 .اک و آرامی زمزمه كردرمقش را شنيدم، با لحن ترسنی بیبه وضوح صدای خنده

 دوست داری من رو ببينی؟ -

قدمی به جلو برداشت كه صدای ترق  .متعجب و ترسيده از سوالش آهسته سرم را باال و پايين كردم

 !هايش بلند شدتروق استخوان

توانستم زير نور مــاه با قدمی كه به جلـو برداشت كامال از تاريكی بيرون آمد، اين بار به راحتی می

 .اش را ببينمچهره

آلود ای گير كرد و من از پشت بر روی زمين گلی كفشم به چالـهناخودآگاه به عقب رفتم كه ناگهان پاشنه

 !افتادم

دادم، اآلن است كه ای بلند و ترسناک سر داد. هر لحظه احتمال میاو با ديدن ترسم از خودش قهقهه

 .آيدشنود و به كمكم نمیچرا كسی صدايش را نمیهايم پاره شوند. در عجب بودم كه ی گوشپرده

 ام را از هوای اطرافمتوانستم سينههايم از شدت هيجان و ترس نامنظم شده بودند و به سختی مینفس

 .داشتماش بر نمیپر كنم. چشمانم را از چهره

ز انگيهراساش تنها قسمت كوچكی از صورت ی خاكستری و چشمان از حدقه در آمدهپوست رنگ پريده

 .آورش بودندو دلهره

تصوير آن موجود وحشتناک در آن راهروی مزخرف مقابل چشمانم جـان گرفتند. نفسم در سينه حبس 
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 !شد. خودش بود، همان موجودی كه آن شب در اتاق ديده بودم

دند؛ وهايش شكل لبخند به خود گرفته بی لبانش به سمت باال كشيده شدند به طوری كه لبناگهان گوشه

 !ای به سمت باال كشيده باشیهايش را با گيرهتر به اين شباهت داشت كه لباما از نظر من بيش

 .كنداش طوری بود كه انگار به تو نگاه میزده به چشمان گرد و زاغش خيره شدم، حالت چهرهوحشت

ه وضعيت اين بود ك دستم را بر روی زمين گذاشتم و لرزان خودم را به سمت عقب كشيدم. تنها خوبی آن

 ...شد، وگرنه تا به اآلن بيهوش وسط حياط افتاده بودم امااو نزديكم نمی

 .ی ذهنم خالی از هر فكری شدبا قدم بلندی كه به سمتم برداشت، تمام افكارم پوچ و صفحه

به  كههايم جاری شدند. آنقدر عقب رفته بودم هايم از شدت ترس بر روی گونهلرزيدند و اشکلبانم می

 .سكوی انتهای حياط رسيده بودم

داشتم كه مبادا به سمتم بيايد، با دقت به صورت خاكستری و وحشتناكش وجه چشم از او برنمیبه هيچ

اش كج كرد. آب دهانم را با ترس قورت دادم، گلويم تلـخ خيره شده بودم كه سرش را به سمت شانه

 .شده بود

 !متم دويدناگهان دو دستش را باال برد و به س

 .با وحشت و دلهره جيغ بلندی كشيدم و چشمانم را بستم

*** 

 !در همان راهرو بودم، درست مقابل همان در

 كردم؟ مگر االن نبايد در آن حياط سرد و خيس باشم؟من اينجا چه كار می

 .كنجكاو و كمی ترسيده دور و برم را نگاه كردم، هيچ كسی نبود

دوباره به در چوبی روبرويم خيره  .تهای راهرو تنها منبع روشنايی بود انداختمنيم نگاهی به چراغی كه در ان

 .ی فلزی در گذاشتمشدم، ناخودآگاه دستم را باال بردم و بر روی دستگيره

 !فشار كوچكی به آن وارد كردم و در با صدای تيكی باز شد
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 !شدمدوباره داشتم وارد اتاق میدانستم برای چه ترسيدم؛ اما نمیبا اينكه هنوز هم از آن اتاق می

ان هايی كه درهايشهايم را داشته باشم وسط اتاق ايستادم. چشمانم بر روی تابوتبدون آنكه اختيار قدم

 .باز مانده بود ثابت ماند

تاده بود ای از اتاق افآستين بلند لباسم را در مشتم مچاله كردم و قدمی به سمت تابوتی كه تنها در گوشه

 .های ديگر بودتر از تابوتم. درش بسته بود و رنگ چوبش تيرهبرداشت

م را از هايقدم دوم و سوم را نيز برداشتم و حاال درست كنار آن تابوت ايستاده بودم. با نفس عميقی ريه

 .هوای نمدار اتاق پر كردم

ديدن جســد  خيره به تابوت همانطور صاف ايستاده بودم كه ناگهان در آن با شدت باز شد و من با

 .جوليـا چشمانم را بستم و با تمــام وجود جيــغی گوشخراش كشيدم

*** 

 رزا؟ رزاليـــن؟ رزالی؟ -

 .دار لورا تكانی به خودم دادم و بر روی تخت جا به جا شدمبا شنيدن صدای خش

 !امكنم بذار بخوابم لورا، خستهخواهش می -

 :گفت لورا نفسش را با حرص بيرون داد و غرغركنان

خوای كه تو يک روز كامل خواب بودی! من تو اين يک روز چشم روی هم نذاشتم، اون وقت تو از من می -

 بذارم دوباره بخوابی؟

 .با كالفگی چشمانم را باز كردم و دستی به آنها كشيدم

 يک روز؟ -

 .لورا از روی تخت بلند شد و دست به كمر مقابل من ايستاد

 !سميت تو رو در اون وضعيت وحشتناک پيدا كرده بود، تا اآلن خواب بودیدرسته! از زمانی كه ا -

 !اش نگاه كردم و ناگهان تمام اتفاقاتی كه برايم افتاده بود، به ياد آوردمی خستهمتعجب به چهره
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 منظورت چيـه؟ -

 :توجه به سوالم گفتای كج كرد و پس از مكثی كوتاه بیلورا دهانش را به حالت مسخره

 كردی؟كار میتو داخل حياط چی -

ی وحشتناک سريعاً چشمانم را بر روی هم فشار دادم تا تصويرش از ذهنم با به خاطر آوردن آن چهره

 .پاک شود

 :صدای متعجب لورا را شنيدم كه گفت

 برای چی چشمات رو بستی؟ -

 .تصويرش هنوز هم همانطور پررنگ و واضح در ذهنم نقش بسته بود

 كنی؟داری گريـه می رزا؟ تو -

 !هايم خيس بودندحيران چشمانم را باز كردم و دستی به صورتم كشيدم، گونه

 .ی نازک را تا باالی سرم كشيدم تا لورا گريه كردنم را نبيندبا انگشتان لرزانم مالفه

 !هـی دختر اون همش يه كابوس بود -

 كابوس؟ اصال مگر من آن موقع خواب بودم كه كابوس ببينم؟

 .بار در خواب ديده بودم هم واقعی بودشان واقعی بودند حتی آن راهرو را كه آخرينهمه

 .صدا شروع به اشک ريختن كردم، تحمل كردن اين اتفاقات برايم سخت بودندبی

مدت طوالنی نگذشته بود كه مالفه به شدت كشيده شد و به زمين افتاد. با عجله دستی به چشمانم 

ام از جا پريدم و در خودم جمع شدم كه با احساس گرمی دستی بر روی شانهزده كشيدم و وحشت

 .جيــغ خفيفی كشيدم

 !رزا؟ -

 .لرزيد كشيدمام كه از شدت ترس میدستی به چانه
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 جــان؟ -

 .دارش و بعد صحبت كردنش را شنيدمی خشصدای سرفه

 .آره خودمم -

م. وقتی كه سرم را برگرداندم جــان را نفس عميقی از سر آسودگی كشيدم و به سمت عقب برگشت

 .ديدم كه با چشمانی نگران به من خيره شده بود. با صدايش به خودم آمدم

 خوای خوابت رو تعريف كنی؟نمی -

هايم را با آستين لباسم پاک كردم، به آرامی شروع به تعريف چيزی كه در حياط ديده بودم نه در اشک

 .خواب كردم

 آوردم. با تماملعملش چيست؛ اما اينها را تنها برای خالی كردن خودم بر زبان میادانستم كه عكسمی

هايم ملحفه را از روی زمين برداشتم، به دور خود پيچاندمش و چشمانم را بر روی هم شدن حرف

 .گذاشتم

انی محالی باز كردم و به لـورا كه با چشبا شنيدن صدای افتادن چيزی بر روی زمين چشمانم را با بی

 !اشكی بر روی زمين زانو زده بود نگاه كردم

 !توجه به جـان تنها به چشمان من خيره شده بودجـان به سمتش رفت تا بلندش كند؛ اما لورا بی

 لرزيد؟با تعجب نگاهم را از چشمان خيسش به دستان لرزانش سوق دادم. برای چه داشت می

شحال بود و هم غمگين؛ البته به جز اين دو احساس، اش طوری بود كه انگار همزمان هم خوحالت چهره

 !حسی مانند ترس نيز در چشمانش مشهود بود

 .را كنار زدم، بر روی تخت نشستم و پاهايم را از تخت آويزان كردم ملحفه

خواستم از تخت پايين بيايم و به سمتش بروم كه ناگهان لورا با سرعت از روی زمين بلند شد و 

 !را به من رسانددوان خودش دوان

 .بازوانم را در دستانش گرفت و ناباورانه تكانم داد
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 !راستش رو بگو رز! توام اون رو ديدی؟ آره؟ پس من ديوونه نشدم؟ حتما توام ديديش -

ترسيدم. ديگر كار به جايی كشيده شده كردم، از كارها و حاالت عجيبش میمات و مبهوت نگاهش می

 !حشت داشتمبود كه من از لورای ترسو و

زده در جايش ايستاده بود به لورا چنگی به بازويم زد كه باعث شد از فكر بيرون بيايم. جان كه حيرت

 :خودش آمد، به سمتمان دويد و سعی كرد لورا را از من جدا كند. با حرص رو به لورا گفت

 گی؟ رزا كی رو ديده؟معلومه چی داری می -

 .اخت؛ اما بعد دوباره به من خيره شدلورا نيم نگاه كوتاهی به جان اند

 !فقط يک كلمه بگو كه ديديش يا نـه؟ -

آب دهانم را با اضطراب قورت دادم و سرم را به آرامی باال و پايين كردم، لورا لبخند محوی زد و بازويم را 

 .رها كرد

را كه  هايمتمام حرف با آزاد شدن بازويم از دستان لورا دستی به آن كشيدم و چند قدمی به عقب رفتم. او

 !به عنوان خواب تحويل جـان داده بودم شنيده بود

 .جــان كه دور شدن ناگهانی لورا را از من ديده بود به سمتم آمد و با كنجكاوی پرسيد

 چی بهت گفت؟ -

 .ی بسته نگاه كردمبه پنجره

 !گفت كه بگم ديدمش يا نه -

 :جـان سردرگم و متعجب گفت

 كی رو ديدی؟ -

 .آوری كه پشت پنجره نمايان شده بود خيره شدمی وحشتناک و چندشانم را ريز كردم و به چهرهچشم

  !اون رو -

ی آن اتفاقات در يک چشم بر هم زدن اتفاق افتاده بودند. ناپديد شدن جوليــا، رفتن به آن راهروی همه
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 !رفته شمار مینحـس و حتی مــرگ جسيكا نيز هنوز هم برايم داستانی غير قابل باور ب

 .ی خاكستری رنگی كه جلوی در پارک شده بود خيره شدمبا چشمانی خيس به ماشين قراضه

 !رسيداين اتفاق هم يک داستان غير قابل باور بود؛ البته اين داستان با رفتن لـورا از پيشمان به پايان می

 !خب آقای فانسلی، اميـدوارم لورا دختر خوبی براتون باشه -

كرد بعد از زدن اين حرف لبخند مصنوعی به لورا كه مسخ شده به ساختمان يتيم خانه نگاه میاسميت 

 .تحويل داد

 :آقای فانسلی دست لورا را فشرد و بدون لبخند زدن همانطور خشک و جدی رو به خانم اسميت گفت

 !البته كه همينطوره -

ه بود تفاوتش به من چشم دوختچشمان بی دستی به چشمانم كشيدم و لبخند غمگينی به لورا كه حاال با

 .زدم

 .ای زد كه داخل شوماسميت نگاه تندی به سمت من انداخت و با سر اشاره

 .آخرين نگاهم را به لورا انداختم و وارد حياط شدم

حس و حال آقای فانسلی كه به من خيره شده بود بستم نگاهم به چشمان بیزمانی كه داشتم در را می

 !ثابت ماند

 ...متعجب نگاهش كردم كه چرا اين طور به من خيره شده است كه

 !برو داخل دختر-

با تذكر خانم اسميت چشم از آن مرد گرفتم و در را بستم. به محض بسته شدن در صدای دويدن چند نفر 

 .را شنيدم

 !رفـت؟ -

 :ی تائيد برای متيو تكان دادم، زير لب گفتسری به نشانه

 !خداحافظی كنيماسميت حتی نذاشت  -
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 :آهی كشيدم، همانجا بر روی زمين نشستم و به ديوار تكيه دادم. متيو خواست حرفی بزند كه آرام گفتم

 ميشه تنهام بذاری؟ -

حوصلگی تمام ای بعد سرش را تكان داد و وارد ساختمان شد. با بیاول با دلخوری نگاهم كرد؛ اما لحظه

 .به سمت پنجره پرتاب كردم كه به هدف نخوردی كنار پايم را برداشتم و سنگ ريزه

 .نفس عميقی كشيدم. لورا هم رفت، به همين سادگی

 !خواهد از شر تک تكمان خالص شود، به خصوص مندانستم كه اسميت میبه خوبی می

 .در اين اواخر آنقدر برايش دردسر درست كرده بودم كه چشم ديدنم را نداشت

 .ماشين قراضه از پشت در بلند شدم و به سمت ساختمان رفتمبا شنيدن صدای روشن شدن همان 

 .حوصلگی در خوابگاه را هل دادم و داخل شدمبا بی

ت كوبيدند يک راست به سمی يكديگر میشان بر سر و كلههايی كه با بالش پاره پورهتوجه به بچهبی

 .تختم رفتم و بر رويش دراز كشيدم

وجه دوست نداشتم او از اينجا برود؛ اما با سكوتش نشان داده بود، ترک يچاز رفتن لورا ناراحت بودم، به ه

 .خانه برايش خوشحال كننده استكردن يتيم

ملحفه را بر روی سرم كشيدم و چشمانم را بستم كه صدای گوشخراش باز شدن در خوابگاه خطی بر 

 .روی اعصابم كشيد و مانع خوابيدنم شد

متم تفاوت به سای بیخت نشستم و با تعجب و ترس به اسميت كه با چهرهملحفه را كنار زدم، بر روی ت

 .آمد خيره شدممی

ها ساكت شده بودند و با كنجكاوی و ترس به ما نگاه باره تمام بچهبا وارد شدن ناگهانی اسميت به يک

 :كردند. اسميت با نگاهی تحقيرآميز سر تا پايم را برانداز كرد و آرام گفتمی

 !م بيادنبال -

 .توجه راه آمده را برگشت و از خوابگاه خارج شدكردم، بیبا چشمانی گرد شده نگاهش می
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 .سر و صدا به دنبالش رفتمآب دهانم را قورت دادم و بی

راهرو را كه رد كرديم، اسميت مقابل اتاقش ايستاد و منتظر رسيدن من شد. بعد از آن كليدی را از جيبش 

ز كردن قفل در شد. دستانم را در هم قالب كردم و به او خيره شدم، باالخره موفق بيرون آورد و مشغول با

 .شد قفل در را باز كند

هيچ حرفی در را هل داد و آن را كامل باز كرد. نفس عميقی برای آرام كردن خودم كشيدم و با سری بی

كردم كه آيا خطايی از من سر یای ايستادم. در آن زمان به اين فكر مافتاده به داخل اتاق رفتم و گوشه

 زده است كه خودم هم خبر ندارم؟

خانم اسميت در اتاق را بست و بر روی صندلی پشت ميزش نشست. دستانم عرق كرده بودند، فكر اينكه 

 !گذاشتام كند راحتم نمیكار اشتباهی كرده باشم و خانم اسميت بخواهد تنبيه

 .شتم به آن زير زمين نمدار و تاريک فكـر كنمبا چشمان ترسيده نگاهش كردم، دوست ندا

اسميت پوزخندی زد و بر روی ميزش خم شد. اخم ريزی كردم و قدمی به عقب برداشتم كه با صدای 

 .پرتحكم اسميت پشيمان شدم

 !بيا جلــو -

 .ام را تر كردم و كمی جلوتر رفتملبان خشكيده

 خواستن بيرون كشيد، با ترس نگاهش كردم. او میام را از آاسميت كشوی ميزش را باز كرد و پرونده

 !مرا از اينجا بيرون كند؟

كرد ام را زير و رو میام را به لباسم كشيدم، منتظر به اسميت كه متفكرانه پروندهكف دستان عرق كرده

 خيره شدم. هنوز مدت طوالنی نگذشته بود كه خانم اسميت پرونده را كنار گذاشت و دستانش را بر روی

 .ميز درهم قالب كرد

خوب گوش كن دختر! فـردا صبح يه خانم و آقا ميخوان بيان اينجا و دنبال يه دختر بچه همسن و سال  -

 .گردنتو می
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 .دستی به لبان نازكش كشيد و ادامه داد

 .سعـی كن مثل آدم رفتار كنی تا حداقل ازت خوششون بياد -

 :و زير لب با خودش گفت

 .اينطوری از شرت خالص شمحداقل شايد بتونم  -

 !رفتم؟ آن هم برای هميشه؟شنيدم؟ من فـردا از اين جـا میقدمی لرزان به عقب برداشتم. درست می

 .چرخداش دور سرم میكردم اتاق اسميت با آن همه بزرگیاحساس می

 .دار اسميت به خود آمدم و به او نگاه كردمبا پوزخند صدا

 !كسی هم در اين مورد صحبت نكن تونی بری، با هيچفعال می -

سردرگم سرم را تكان دادم و از اتاق اسميت بيرون آمـدم. به محض اينكه در اتاق را بستم جـان كه 

 .اش را از ديوار برداشت و به سمتم آمدبيرون اتاق منتظرم بود تكيه

 چی كارت داشت؟ -

 ...نگاهش كردم، عادت به دروغ گفتن نداشتم اما

 .اين به بعد به جای لورا هر شب بايد زيرزمين رو تميز كنمگفت كه از  -

 .جـان ابرويش را باال انداخت

 فقط به خاطر همين تو رو به اتاقش برد؟ -

سرم را پايين انداختم تا نگاه شكاكش را نبينم، به آرامی سرم را تكان دادم و از كنارش گذشتم. اين 

 .پرسيدگاهی اوقات حالـم را میكردم، حتـی جيسون كه روزها از همه فرار می

تر به خوابگاه برسم. در آن موقعيت دوست كردم تا هر چه سريعهايی بلند طول راهرو را طـی میبا گام

آمد، مدام در فكر و خيال فرو ای به اين جا مینداشتم به آن خانواده فكر كنم. شايد اگر قبال خانواده

 !كردم؛ اما اآلن نـهور میرفتم و آنها را پولدار و مهربان تصمی

ها كه منتظر توضيحی از جانب من بودند، يک های پر سوال بچهتوجه به نگاهوارد خوابگاه شدم و بی
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پاسخ های بیراست به سمت تختم رفتم. بر روی تخت دراز كشيدم و برای فرار كردن از هجوم سوال

 .ها ملحفه را بر روی سرم كشيدمبچه

*** 

 .ندكشيدشدند، جسيكا و جوليا با تمام توانشان جيغ میشدت تمام به هم كوبيده می ها بادر پنجره

 هايشای از راهرو بر روی زمين نشسته بود و دستانش را محكم بر روی گوشها گوشهلورا مانند ديوانه

 !فشردمی

م را بر هايلورا دستی بلند وحشتناكی در سرم پيچيد. با زانو بر روی زمين افتادم و همانند صدای قهقهه

 .هايم فشار دادمروی گوش

تصوير مقابل چشمانم همان راهروی ممنوعه و تاريک بود كه در هم پيچيده شد و جای آن را زيـر زمين 

 .سرد و نمداری گرفت

ند. كآيد و دستش را به سمتم دراز میديدم كه با لبخند كش آمده ای به سمتم میخانم اسميت را می

 !كردم؟ديگر تمام شده بود يا من اينطور فكر میصدای قهقهه 

 .خواستم دست اسميت را بگيرم و بلند شوم كه صدای فريــاد جوليا مانعم شد

 !تو هم باالخره ميميـــری -

زده به جوليا كه با نگاهم را از اسميت كه هنوز هم آن لبخند مسخره بر روی لبانش بود گرفتم، وحشت

 ...زد خيره شدم كه ناگهانفرياد میترس و دلهره خطاب به من 

انگيز جديدش آب دهانم را قورت دادم و با صدايی ی هراساش شروع به تغيير كرد، با ديدن چهرهچهره

 .لرزان زمزمه كردم

 !اِلــنا؟ -

*** 

 كنی؟كار میهيچ معلوم هست داری چی -
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 ...تونيم همين طوری به حال خودش رهاش كنيم تابه هر حال نمی -

شد گرفتم، دستی به چشمانم كشيدم و آنها را به ی مبهمی كه به زحمت شنيده میحواسم را از مكالمه

 .آرامی باز كردم

 !حق با من بود، باالخره بيدار شد -

نگاهم را از سقف خاكستری و مرطوب باالی سرم به سـام كه دست به سينه كنار تخت به من چشم 

 .دوخته بود سـوق دادم

 !رفتروی سرم گذاشتم. هنوز هم تصوير لبخند مزخرف اسميت جلوی چشمانم رژه می دستم را بر

 با ليوانی كه پيش رويم گرفته شد، سرم را باال بردم و به جان نگاه كردم

 .ديدیبگيرش، مثل اينكه داشتی كابوس می -

 :خوابم گفتم هایتشكری كردم و محتوای داخل ليوان را يک نفس سر كشيدم، با به ياد آوردن صحنه

 !اش يه خواب مسخره بودكابـوس نبود، همه -

 مطمئنی خواب بود؟ نكنه اين هم مثل همون اتفاقاتی كه برای جـان تعريف كردی واقعی بود؟ -

با اخم ليوان را به جان برگرداندم و بدون اينكه جوابی به سام بدهم از روی تخت بلند شدم. سـام 

 :هايش به گوش جان نرسد گفتن خيره شده بود، آرام طوری كه حرفپوزخندی زد و همانطور كه به م

 باور نكرد، نــه؟ -

 .تر كردسرم را باال گرفتم و متعجب به او خيره شدم، پوزخندش را پررنگ

 !كنهكس باور نمیهيچ -

 !كم به لبخند تلخـی تبديل شدپوزخندش كم

 كس باور نميكنه؟منظورت چيه كه هيچ -

 :شد نگاهی انداخت و گفتكه داشت از خوابگاه خارج میسـام به جـان 

 !برنت تيمارستــانست كه مثل جوليـا میاون موقعه كافيه بری به همه بگی -
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 .با دهان باز نگاهش كردم

 !تيــمارستـــان؟ -

 :ام را ديد، دستانش را در جيبش فرو برد و گفتزدهی حيرتسـام كه چهره

 !ين اتفاقات بود، بعدش من و بعد من تواون اول از همه شاهد ا -

 .ی سـام خيره شدم و آرام زمزمه كردمزدهمات و مبهوت به چشمان غم

 !جسيـكا و آخر از همه لـورا -

 .سرش را به نشانه تائيد تكان داد

 ...اولش سعی كردم موضوع رو به يكی بگم؛ اما خب -

 .حرفش را نيمه تمام رها كرد و بر روی تخت نشست

 .ای نامعلوم بر روی زمين خيره شدمام را پاک كردم و به نقطهآستين لباسم عرق روی پيشانیبا 

 .با صدای سـام نگاهم را از زمين به او سوق دادم

 خوای بپرسی چه باليی سر جسيكـا اومده؟نمی -

 :تمام را تر كردم و آرام گفبا شنيدن نام جسيكا لرزه خفيفی بر اندامم افتاد. لبان خشكيده

 !مگـه اون نمرده؟ -

توجه به حـال خرابم زد، نگاه كرد. بیتفاوت به چشمانم كه درونش ترس و كنجكاوی مـوج میسـام بی

 :گفت

 !چـرا مرده؛ اما اون با اين اتفاقات كشته نشده، خودكــشی كرده -

 :مگفت زانیبا شنيدن اين حرف بر روی زمين سرد نشستم و مبهوت به سـام خيره شدم. با صدای لر

 دونی؟تو اينها رو از كجـا می -

 :تر كرد و گفتجانش را پررنگسـام لبخند بی

 !مهم نيست -
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 .آب دهانم را قورت دادم، طعـم دهانم تلخ شده بود

 .زانوهايم را جمع كردم و خيره به سـام پرسيدم

 جوليا چی؟ اون رو چرا بردن تيمارستان؟ -

 .فكر به زمين خيره شددستانش را در هم قالب كرد و مت

  !جوليا هم مثل من سعی كرد همه رو مطلع كنه؛ اما كار اشتباهش اين بود كه رفت پيش اسميت -

 اسميت؟ -

سرش را تكان داد. نفس عميقی كشيدم، يعنی آن زمان كه جوليا داخل اتاق اسميت بود، در حال گفتن 

ر گفتن واقعيت داشت به تيمارستان فرستاده اين موضوع به او بود؟ يعنی اسميت او را كه تنها سعی د

 بود؟

ام از شدت ناراحتی و عذاب وجدان درهم رفت، اسميت آن موقع جوليا را پيش روی چشمانم به چهره

 .تيمارستان فرستاد و من همانطور به او خيره شده بودم

 ی او را ناديده گرفتم؟چطور نگاه ملتمسانه

 :ر كرد و گفتاش را با زبان تسـام لبان خشكيده

 !بهتره بيشتر مراقب خودت باشی، ممكنه نفر بعدی تو باشی -

 .آب دهانم را با ترس قورت دادم كه ادامه داد

 ...نزديک اِلنا نشو چون اون -

 :اش را قطع كردم و كوتاه گفتمجمله

 .دونم! فقط يه سوالمی -

 :سام به چشمانم خيره شد، گفتم

 داری به من ميگی؟ فقط بهم بگو تو چرا اينها رو -

 :ای مردمک چشمانش لرزيدند؛ اما بعد با پوزخندی بر روی لب آرام گفتبرای لحظه

 !فكـر كن كه اِلنا بهم گفته بهت بگم -
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هايی بلند از خوابگاه خارج شد و مرا با ی من با گامزدهی بهتتوجه به چهرهزده نگاهش كردم. بیحيرت

 .ام رهـا كردذهن آشفته

ی فلزی تخت دادم و چشمانم را ام را به پايهتخت بلند شدم و بر روی زمين سرد نشستم، تكيهاز روی 

 .بستم

 .بست خيره شدممدتی بعد با شنيدن صدای در چشمانم را باز كردم و به جيسون كه داشت در را می

 :به محض اينكه چشمانش به من خورد يک تای ابرويش را باال برد و با لبخندی محو گفت

 !پس باالخره بيدار شدی -

 :بدون اينكه چيزی بگويم تنها به او نگاه كردم كه نزديک. آمد و گفت

 برای چی روی زمين نشستی دختر؟ -

 .توجه به سوالش آرام زمزمه كردمبی

 برای چی بهم نگفتين؟ -

 .متعجب نگاهم كرد

 چــی رو؟ -

 :دستانم را مشت كردم و طلبكارانه گفتم

 برن تيمارستان؟قع بهم نگفتين كه جوليا رو میبرای چی اون مو -

دانستم برای چه از دست او عصبانی بودم ! شايد به جای اينكه خودم را زده به من خيره شد. نمیبهت

 .وخواستم بردن جوليا را به گردن او بياندازممقصر بدانم می

م از زمانی كه سـام موضوع نگاهی به اطرافش انداخت، جز من و او كسی در آنجا نبود. حتی جـان ه

جوليـا را پيش كشيده بود از خوابگاه خارج شده بود. با اضطرابی كه كامال مشهود بود، دستانش را درهم 

 .توجـه به سوال من لب زدقالب كرد و بی

 !اومدم بگم وسايلت رو جمع كنی، آخر اين هفته ميان دنبالت -

ای سـام را از خاطر بردم. خطاب به جيسون به آرامی هباره تمام حرفبا حيرت نگاهش كردم، به يک

 .زمزمه كردم

 ...بار هم من رو نديدن پس چطورها حتی يکامـا اون -
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 :جيسون انگشتان لرزانش را در موهای يک دست سفيدش فرو برد و با كالفگی گفت

 !هر سوالی داری از اسميت بپرس -

پوزخندی بر لب نشاندم، نه  .ی بلند از خوابگاه خارج شدهايسر و صدا با گامو بعد از زدن اين حرف بی

م اضافه هايتنها پاسخ سوالم را نگرفته بودم، بلكه چندين سوال ديگر را هم به ليست بلند باالی سوال

 .كردم

ی كه هايديدم، مطمئن بودم او بيشتر از حرفاز روی زمين بلند شدم و به سمت در رفتم. بايد سـام را می

 .داندته بود میبه من گف

توانستم او را پيدا كنم اولين سوالی كه از او پله ها را پشت سر گذاشتم و به سمت حياط دويدم. اگر می

 "چه گونه از شر اين اتفاقات خالص شوم؟"پرسيدم اين بود كه می

سته ن نشای بر روی زميداخل حياط گذاشتم، نگاهم به جـان و متيو كه در گوشهبه محض اينكه پايم را 

 .هايم را كمتر كردم و نزديكشان شدمبودند خورد. سرعت قدم

هايم با زمين به سرعت سرش را بلند كرد و با چشمانی گرد شده به متيو با شنيدن صدای برخورد كفش

 .ای بعد چشمانش را بست و نفسش را با آسودگی از سينه خارج كردمن خيره شد؛ اما لحظه

 !فكـر كردم اسميت اومده -

 .جـان لبخند تمسخرآميزی به حرف ميتو زد و نگاهش را به روبرويش دوخت

اش داد و همانطور كه نگاهش را به روبرو متيو كه چندان از لبخند جـان خوشش نيامده بود چينی به بينی

 .دوخت تا ببيند كه جـان به چه چيزی با آن همه دقت خيره شده است پرسيدمی

 اتفاقی افتاده رز؟ -

 :آوری سـام لب باز كردم و آرام گفتمادبا ي

 ببينم شماها سـام رو اين اطراف نديدين؟ -

 :ی مضطربم سـوق داد و گفتجـان باالخره نگاهش را از روبرويش به چهره

 كنم ديده باشمش، چی كارش داری؟فكر نمی -

 :ام را به لباسم كشيدم و گفتمام كف دستان عرق كردهبه عادت هميشگی

 ال، جيسون رو چطور؟خيبی -
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 .ای باال انداخت و كوتاه جواب دادمتيو شانه

 !نـه -

 .اما جـان از روی زمين بلند شد و متيو را هم به همراه خود بلند كرد

 .كنيم تا پيداشون كنیخوای كمكت مینديديم؛ اما اگه می -

 .د حرف جـان تكان دادباريد غرغركنان سرش را به نشانه تائيحالی از سر و رويش میمتيو كه بی

 .لبخند محوی زدم

 !ممنون ميشم اگه كمكم كنين -

كردند، از همان زمانی كه آن عروسک به دستم رسيده بود بايد و البته آنها بايد زودتر از اينها كمكم می

 ...كردند؛ اما خبكمكم می

كردم! بايد در اولين  با به خاطر آوردن عروسک چشمانم برقی زدند، چقدر زود اين موضوع را فراموش

دانستم؛ اما تنها خودم هم دليلش را نمی .رفتمفرصت به سراغ عروسكی كه در زير تخت النا بود می

 !كنددانستم كه آن عروسک ارزش زيادی برای النا دارد كه از همه پنهانش میمی

 :ام افكارم را رها كردم و به جان خيره شدم كه گفتبا احساس دستی بر روی شانه

 خب از كجا بايد شروع كنيم؟ -

 :كشيد گفتای میمتيو همانطور كه خميازه

 !از خوابگـــاه -

 .ام آشپزخانه را نشان دادمسری به نشانه تاسف برايش تكان دادم و با انگشت اشاره

 !جيسون اكثر اوقات اونجاست، البته از وقتی كه ديگه آشپز نداريم -

 .ام درهم رفتكرد چهرهن مرد درست میو با به ياد آوردن غذاهايی كه آ

ی مـا همانطور كه به سمت آشپزخانه قدم بر توجه به نگاه خيرهمتيو دستانش را در جيبش فرو برد و بی

 .داشت با صدايی بلند پرسيدمی

 كار داری؟حاال باهاشون چی -

 .به همراه جان با او هم قدم شديم

 .چند تا سوال ازش دارم كه بايد بپرسم -
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 :جـان متعجب نگاهم كرد و آرام گفت

 !كردم از سـام خوشت نميادفكر می -

 .سرش را تكان دادم

 !هنوز هم خوشم نمياد -

ی آن كه نگاهم كند در آشپزخانه را هل داد و همانطور كه دست در جيب به فضای به هم ريختهمتيو بی 

 :آشپزخانه خيره شده بود، گفت

 خوای بپرسی؟چه سوالی می -

 .رم را برای كنجكاوی متيو تكان دادم و سكوت كردمس

 :جـان نگاهش را در آن فضای شلوغ به گردش درآورد و آرام گفت

 !اينجا كه كسی نيست رزالين -

با نااميدی قدمی به عقب برداشتم تا به خوابگاه بروم و آنجا را هم نگاهی بياندازم كه با فرياد 

 .ی متيو در جا خشک شدمزدهوحشت

دهانم را با ترس قورت دادم، به آرامی سرم را برگرداندم و به متيو نگاه كردم كه با چشمانی قرمز و آب 

 .ترسيده به سمت چپش خيره شده بود

 ...نفس عميقی كشيدم و به سمت چپ متيو نگاه كردم كه

 !باره بند آمدبا ديدن بدن خونين پسركی در پشت آن ديگ بزرگ نفسم به يک

يی لرزان به آن سمت رفت و با چشمانی ريز شده به آن پسر خيره شد. متيو ناباورانه و با هاجـان با قدم

 :صدايی لرزان گفت

 مـرده؟ -

 .جـان چند قدمی به عقب برداشت و سرش را به چپ و راست تكان داد

 !دونمنمی... نمی -

 :متيو به سمت در آشپزخانه دويد و گفت

 !بريمعجله كنيد، بايد از اينجا بيرون  -

 .خواستم به حرف متيو عمل كنم و از آنجا خارج شوم كه با حرف جـان پاهايم از حركت باز ايستادند
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 تونيم؟تونيم سـام رو همينطوری رها كنيم؟ میما كه نمی -

زده بودم ترسيده بود، از در فاصله گرفت و با ای كه من از شنيدن نام سام وحشتمتيو هم به همان اندازه

 :مس رو به جان گفتلحنی ملت

 بيا بريم جـان! موضوع جسد قبلی رو كه درست همين جا پيداش كرديم يادت نمياد؟ -

تاثير قرار گرفته بود، خواست حرفی بزند كه با شنيدن صدای جيـرجيـری از سمت جـان كه كمی تحت

 !مان با ترس در جـا ميخكوب شديمهمان ديگ بزرگ همه

 .ـان زد و او را به جلو هل دادی آرامی به كتف جمتيو ضربه

 ست؟برو ببين زنده -

تر شد و درست هايی لرزان به ديگ نزديکی متيو گرفت، با قدمی رنگ پريدهاش را از چهرهجـان نگاه

 .ی او را ببيندجان سـام ايستاد. سرش را كمی خم كرد تا بهتر بتواند چهرهباالی سر بدن بی

 .متيو زمزمه كرد

 چی شد؟ -

 .ان ترسان آب دهانش را پر سر و صدا قورت داد و دستش را جلو بردجـ

 :متيو معترضانه نامش را بر زبان آورد و گفت

 !كنی؟ بهش دست نزنكار میجـان! داری چی -

ای را از كنار سـام برداشت و از او دور شد. جـان به سمتمان آمد و با توجه به او دفترچهاما جـان بی

 :عجله گفت

 !ه به جيسون خبر بديم. ممكنه زنده باشهبهتر -

 .متيو با حرص خطاب به جـان غريد

 و اگه زنده نباشه؟ -

ترسيده بودم؛ اما نه به  .ی سـام خيره شد و سكـوت كردای با ترديد به چشمان بستهجـان برای لحظه

 .اندازه زمانی كه جسد آقای درک را پيدا كرده بوديم

ت توانستم او را با اين وضعيآمد؛ اما نمیبا اينكه از سـام چندان خوشم نمیبه سمت در آشپزخانه دويدم، 

 !به حال خود رها كنم، ممكن بود او زنده باشد
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دوان به سمت سالن غذاخوری دويدم تا زد، در را باز كردم و دوانهای متيو كه صدايم میتوجه به فريادبی

 .شايد جيسون را آنجا پيدا كنم

به  داد؟ام كشيدم. سـام چندمين نفری بود كه در اين ساختمان نحس جـان میآشفتهدستی به موهای 

 !احتمال زياد نفر بعدی من بودم

روان  امهايم بر روی گونهميرم اشکپيكر و وحشتناک میبا فكر اينكه من هم روزی در اين ساختمان غول

 .شدند

 !كس آنجا نبوداطراف انداختم. لعنتــی، هيچدر سالن غذاخوری را باز كردم و سراسيمه نگاهم را به 

 .كرد به راه افتادمبه سمت اتاقكی كه جيسون اكثر مواقع در آن استراحت می

 !رزا؟ رزالين صبر كن -

 .آمدندزنان به همراه متيو به سمتم مینفساز حركت ايستادم و به جـان نگاه كردم كه نفس

 .بريده گفتاک كرد و بريدهاش را پجـان با آستين لباسش عرق پيشانی

 !جيسون رو پيدا كرديم و به آشپزخونه برديمش -

 :ای بر لب نشاندم و گفتمزدههايم را پاک كردم، لبخند حيرتخوشحال از شنيدن اين حرف اشک

 سـام رو بهش نشون دادين؟ -

 . متيو دستی بهخواست متيو به جای او حرف بزندهيچ حرفی به متيو خيره شد، انگار كه میجـان بی

 :اش كشيد و گفتگونه

  !آره ولی مسئله اين نيست -

اش مات و مبهوت به او خيره شدم، زبانم از گفتن كلمات عاجز شده بود. جان با كالفگی دستی به پيشانی

 .كشيد و دست ديگرش را در جيبش برد

 .رد و به سمتم گرفتی كوچكی بيرون آوكردم كه از جيبش دفترچهحرف حركات او را دنبال میبی

 .رفتی ديدمشفكر كنم اين مال تو باشه! يه بار توی دستت وقتی داشتی به خوابگاه می -

ای كه در دست جـان بود و قطرات درشت خون كه بر رويش به شدت باز به دفترچهبا دهانی نيمه

 .كرد، خيره شدمخودنمايی می
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 .متيو با چشمانی ريز شده به دفترچه خيره شد

 !ه نظرم آشنا ميادب -

ی جوليـا بود! زير لب نام جوليا را زمزمه كردم كه متيو با آب دهانم را قورت دادم. آن دفترچه دفترچه

 .تعجب به من خيره شد

 .با يادآوری اينكه آنها جوليا را از ياد برده بودند نفس عميقی كشيدم و دفترچه را از جـان گرفتم

 جيسون اآلن كجاست؟ -

 :ا تكان داد و آرام گفتجـان سرش ر

 .آشپزخونه -

بت نبودن دانستم از باهايی بلند به سمت آشپزخانه رفتم. نمیام را با زبان تر كردم و با قدملبان خشكيده

ای هديدم و از آزار و اذيتسـام احساس خوبی دارم يا نـه؟ شايد اگر قبال بود از اينكه ديگر سـام را نمی

 ...شدم، اما خبشحال میماندم خواو در امان می

 !وجـه دوست نداشتم كه او بميردمن به هيچ

در آشپزخانه را به آرامی هل دادم كه باز شدنش همراه با صدای جيـرجيـر اعصاب خورد كن لوالی آن 

 .بود

نگاهم را در آشپزخانه تاريک و ساكت به گردش در آوردم، كسی آنجا نبود! حتی از رد خون خشک شده و 

 !بزرگ هم خبری نبودآن ديگ 

ای هايم با سراميک سرد و سفيد در فضبا چشمانی ترسيده قدمی به جلو برداشتم كه صدای برخورد كفش

 .آشپزخانه پيچيد

كردم كه هوای اينجا با قبل كمی فرق كرده است، دستانم را در جيب شلوارم فرو بردم و با احساس می

تاق بزرگ رساندم. حاال كه كامال داخل آشپزخانه بودم، هايی سريع و كوتاه خود را به وسط آن اقدم

 .تاريكی و سياهی اطرافم بيش از پيش به چشمم می آمد
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 .با صدايی به نسبت بلند نام جيسون را بر زبان آوردم كه پاسخم تنها سكوتی غير قابل تحمل بود

شايد جيسون سـام را به  به تنها روشنايی كه از در آشپزخانه كمی فضا را روشن كرده بود خيره شدم،

 .پيش آقای فارنر برده بود

با اين فكر به سمت در حركت كردم تا از آنجا خارج شوم كه ناگهـان در با صدای بلندی به هم كوبيـده 

 !شد

ترسيده چند قدمی به عقب برداشتم و از در فاصله گرفتم. دستانم را از جيبم بيرون آوردم تا بتوانم از 

ی چندان خوبی از حضور در فضای بسته خاطره .كردم محافظت كنمری كه احساس میخودم در برابر خط

 !و تاريک نداشتم

 ای از روشنايی را در فضا ايجاد كردهحال با بسته شدن در، تنها منبع روشنايی سوراخ كوچكی بود كه هاله

 .بود

ی صورتم افتاده بود، كنار زدم تا كردم. چند تار مويی را كه بر روبا چشمانی درشت شده به اطراف نگاه می

 !بهتر ببينم، اما دوباره بر روی صورتم افتادند

كالفه برای بار دوم كنارشان زدم؛ اما باز هم بر روی صورتم پخش شدند. قدمی به عقب برداشتم، ناگهان 

ر ضعيف امتوجه شدم خبری از تار موها نيست! با ترس دستم را مقابل صورتم تكان دادم، انگشتانم چند ت

 !را لمس كردند. آب دهانم را قورت دادم، رد تار موها را دنبال كردم و به سقف خيره شدم

شد؛ بنابراين ترجيح دادم سريعاً از با وجود تاريكی كه بر روی سقف پرده انداخته بود هيچ چيز ديده نمی

 .آن قسمت دور شوم

 ! و پايين كردم، اما در باز نشداش را چند بار باالبه آرامی به سمت در رفتم و دستگيره

 .ای از آشپزخانه كشاندم و در آنجا نشستمزانوهای لرزانم را به گوشه

 خانــوم اسميــت؟ جيســون؟ كسی اون بيرون هست؟ -

داری كردم تا صدای لرزانم را صاف كنم. سرم را بر روی زانوهايم گذاشتم و نگاهم را در ی خشسـرفه
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 .ردماطراف به حركت در آو

گشتم؛ اما آنقدر ترسيده بودم كه توان راه رفتن را هم نداشتم. در آن شرايط بايد به دنبال راه خروج می

ام سر خورد، با وجود سردی هوا ام نشسته بود، بر روی بينیای از عرق سردی كه روی پيشانیقطره

 .هايم از شدت عرق خيس شده بودندلباس

زده ز جـايم بلند شوم كه يكدفعه با شنيدن صدای افتادن شيئی فلزی وحشتام را به ديوار دادم تا اتكيه

 .به عقب برگشتم

ها افتاده بود، نفس عميقی از سر آسودگی كشيدم، با خيال راحت با ديدن قاشق كوچكی كه از باالی قفسه

 !مهای كسی را در كنار گوشم احساس كردای گرمای نفساز روی زمين بلند شدم كه برای لحظه

 .هايم را تيز كردمام حبس شد، آب دهانم را با ترس قورت دادم و گوشنفس در سينه

 لرزيدند مشتشد. دستانم كه از شدت ترس میهای يک نفر در اتاق شنيده میزدننفس صدای نفس 

د نكردم و به سمت راستم نگاهی انداختم. لبانم با ديدن دو چشـمی كه درست در مقابل صورتم قرار داشت

 .شروع به لرزيدن كرد

د. گرفتنهای بدنم منقبض شده بودند و توان هر كاری را از من میقدرت هيچ حركتی را نداشتم، ماهيچه

 .زدند! مغزم شروع به فرمان دادن كرددو می مردمک چشمانم با ديدن آن دو چشم سيـاه دو

ی اين اتفاقات در يک چشم بر همه خودم را به عقب پرت كردم تا از آن دو چشم وحشتناک دور بمانم.

هم زدن اتفاق افتاده بود، چشمانم را باز و بسته كردم و دوباره به آن نقطه خيره شدم. هيچ چيز عجيبی آن 

 !جا نبود

های قرمزش كه مستقيماً در چشمانم زل تصوير آن دو چشـم سياه كه از حدقه در آمده بود و با آن رگه

 !رفتم رژه میزده بودند، مدام جلو چشمان

. لرزيد لمس كردمام را كه از شدت ترس میهايم كوتاه و تند شده بودند، با انگشتان لرزانم چانهنفس

 !كردمتر خود را از اينجـا خالص میی نيمه باز انداختم، بايد هر چه سريعنگـاهی به پنجره
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 .توانستم از آن رد شومبه سمت پنجره دويدم و آن را كامل باز كردم، كمی كوچک بود؛ اما می

ای را زير پايم گذاشتم، از آن باال رفتم تا از چارچوب پنجره به بيرون بروم كه با شنيدن صدای قابلمه

 !قـيـژ بلندی متعجب و ترسيده به منبع صـدا خيره شدمقـيـژ

 ود، آن سمتهای آشپزخانه را روشن كرده بی ضعيف روشنايی كه تنها برخی از قسمتبا وجود همان هاله

 !در تاريكی مطلق فرو رفته بود

توجه به آن صدا از آن فضای لعنتـی خارج شوم؛ اما انگار كسی دست مرا محكم گرفته بود خواستم بیمی

كشيد! چند قدمی به جلو برداشتم، نگاهم به در آشپزخانه كه به آرامی در و به سمت مخالف پنجره می

 .تر شده بودبا باز شدن در كمی روشن حـال باز شدن بود خورد، حاال محيط

 ...نگاهم را از در نيمه باز كه به طور غير عادی باز شده بود به منبع آن صدا دوختم كه

ای خيره شدم، بی آن كه كسی بر روی آن نشسته باشد عقب و جلو ناباورانه به صندلی چوبی گهواره

 !رفتمی

 !ای را نديده بودمينجا هيچ صندلی گهوارهتا آنجا كه به ياد داشتم در زمان ورودم به ا

قدمی به سمتش برداشتم، ناگهان متوجه زنی شدم كه بر روی آن نشسته بود و همراه صندلی تكان 

ی زن خشک خورد! قدم جلو آمده را به عقب برداشتم تا به سمت در بدوم كه چشمانم بر روی چهرهمی

 !شدنــد

شد شباهت بسيار ی محـوی كه از آن زن ديده میآن چهره ای لرزيدند،مردمک چشمانم برای لحظه

 !زيادی به خانم اسميــت داشت

متعجب به ميل و بافتنی كه در دست داشت خيره شدم، لبانم را تر كردم تا او را صدا بزنم كه ناگهان در با 

 !صدای بـدی به هم كوبيده شد

ای با ر نگاه كردم كه حاال به طور غير منتظرهی تاريک مقابلم خيره شدم و بعد به دزده به صحنهوحشت

 !صدای قيـژ قيـژ ضعيفی در حـال باز شدن بود
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دوان از آشپزخـانه به بيرون پريدم و در فرصتم برای فرار را هدر ندادم و بدون نگاه كردن به آن زن دوان

 .يدمرا بستم. پشت به در تكيه دادم، چشمانم را بستم و نفس عميقی از سر آسودگی كش

 كنی؟كار میتو اين جا چی -

خواستم از دستش فرار  .زده به قامت بلند خانم اسميت نگاه كردمچشمانم را به تندی باز كردم و وحشت

 .كنم و به سمت خوابگاه بدوم كه ناغافل چنگی به بازويم زد و مانع فـرارم شد

 كنی؟ نكنه روح ديدی؟كار میداری چی -

تفاوت هانم را پر سر و صدا قورت دادم و با چشمانی گرد شده به چشمان بیبا شنيدن نـام روح آب د

 .اسميـت خيره شدم

 بودم، يک روح بوده باشد؟ يعنی ممكن بود آن زنی را كه ديده

ام تعجب كرده بود، يكی از ابروهايش را باال برد و همانطور كه به آرامی بازويم اسميت كه از حاالت چهره

 :لحن جدی گفت كرد بارا رها می

 !مثل اينكه به استراحت نياز داری -

آنقدری از اتفاق داخل آشپزخانه وحشت كرده بودم كه حالی برای فكر كردن به مهربانی ناگهانی اسميت 

تر از دست اسميت و آن زنی كه شباهت زيادی به او داشت، فرار خواستم هر چه سريعنداشتم، فقط می

  !كنم

ها روبرو شدم. با سری افتاده آرام به سمت تختم رفتم و بر ی انبوه بچـهبا همهمهوارد خوابگاه كه شدم 

 !روی آن نشستم، دستم را در جيبم بردم كه متوجه دفتر جوليـا در آن شدم

ی زارم دهان با كنجكاوی آن را بيرون آوردم و به جلدش خيره شدم، قطرات خون بر روی آن به چهره

 !وجـه صـاف بشو نبوددهانشان به هيچ كردند و صد البتهكجی می

ی گم شدن دفترچه را به ياد آوردم، جـان گفته بود كه دفتر را در آشپزخـانه در دست سـام ديده صحنه

 .است
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 .ای باال انداختم و آن را باز كردمشـانه

نی ها متی قبل تمام صفحاتش سفيد است، در تمام ورقهكردم مانند دفعهبرخالف انتظارم كه فكر می

 !نوشته شده بود

ای از دفترچـه ثابت ماند. متعجب دست گذراندم نگاهم بر روی صفحههمانطور كه صفحات را از نظر می

از ورق زدن برداشتم، آن صفحه را كامل باز كردم و به عكسی كه بر روی كاغذ چسبانده شده بود خيره 

 .شدم

 .فتم و با دقت بيشتری به آن نگاه كردمچشمانم را ريز كردم، عكس را مقابل صورتم باال گر

 .زير لب با خود زمزمه كردم

 ...به نظر عكس قديمی ميـاد! ولی خب -

آن عكس در حياط يتيم خـانه گرفته شده بود و من اين را مطمئن بودم! هيچ ساختمانی به رنگ 

 .تواند باشدخانه نمیخاكستری و به آن بزرگی جز ساختمان يتيم

 .ختمان به سه دختری كه در كنـار يكديگر دست در دست هم ايستاده بودند دوختمنگاهم را از سا

 ...هر دو دختری كه در سمت راست ايستاده بودند، لبخند زيبايی بر لب داشتند، اما

با تعجب به دختری كه در سمت چپ تصوير قرار داشت و با چشمـان مشكی درشتش به دوربين خيره 

تفاوت همراه دو دختر ديگر آنجا ايستاده بود كسی نبود ای بیختر كه با چهرهشده بود، نگاه كردم. آن د

 !جز النا

اش خيره شدم، اگر آن دختر النا بود پس دو دختر ديگر چه كسانی بودند؟ تا با چشمان گرد شده به چهره

 !ها در يتيم خانه نديده بودمجايی كه به ياد داشتم كسانی را با اين چهره

اغذی كه عكس بر روی آن چسبيده بود را نگاهی انداختم، تا شايد بتوانم توضيحی در مورد دور و بر كـ

ی عكس را از كاغذ جـدا كردم و به پشت عكس خيره شدم عكس پيدا كنم، اما كاغذ سفيـد بود. گوشه

 !ای ريز در سمت راست آن شدمكه متوجه نوشته
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 "۰۹۹۱اكتبر  ۹"

 .زد، برای بار ديگر تاريخ نوشته شده را خواندمیبا چشمانی كه حيرت در آن موج م

عكس را پايين آوردم، سريعاً دفتر را بستم و با چشمـانی گرد شده به روبرويم خيره شدم. ناباورانه 

خانه دوباره آن صفحه را باز كردم و به عكس نگاه كردم، النا در آن عكس كامال شبيه النايی بود كه در يتيم

 !بود

 ...قورت دادم و به خود اميدواری دادم كه تاريخ پشت عكس تنها يک نوشته است اماآب دهانم را 

 اگـر اين النا همان النای داخل عكس باشد پس برای چـه در همان اندازه باقی مانده است؟

 !شدمكم داشتم ديوانـه میبا ترس چشمانم را بستم و سرم را تكان دادم، كم

ه شدم. ممكن بود كه آن دختر مـادر النا باشد؟ سرم را به حالت نفی بار به آن عكس خيربرای چندمين

 !تكان دادم. نه اينطور نبود! آن چهره كپی برابر اصل اِلنا بود

پيراهنی سفيد و به نسبت بلند  !پوشيدها را میهايی كه آن دختر بر تن داشت، اِلنا گاهی همانحتی لباس

 .های قرمز رنگی دوخته شده بوددارش با نواركه دور تا دور دامن چين

ی كردم كه ناگهان تصويری مبهم در ذهنم پررنگ شد. چنگی به ملحفهی النا در عكس نگاه میبه چهره

ن ی روی آی حک شدهسفيد تخت زدم و دستم را با ترس مشت كردم. تصوير آن تابوت چوبی و نوشته

 !رفتمدام پيش روی چشمانم رژه مـی

اش زل زدم، زير لب با ناباوری زمزمه از كاغذ جدا كردم و به تاريخ نوشته شدهپشت عكس را كامال 

  .كردم

 !۰۹۹۱اكتبر  ۹تاريخ وفات  -

 مات و مبهوت دستم را بر روی نوشته كشيدم؛ يعنی او در تاريخ اين عكس مرده بود؟

بستم و آن را زير بالشم  آوردم! دفترچه رابه آن دو دختر خندان خيره شدم، بايد از اين ماجرا سر در می

ی مادرم را بيرون آوردم و به آن گذاشتم كه انگشتانم جسم فلزی و سردی را لمس كردند. به آرامی شانه



 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن كاربر EYNA.SH   | ترس پروای بی ی سايه رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 198 

 .خيره شدم

 .لبخندی زدم و شانه را دوباره زير بالش برگرداندم

 .از روی تخت بلند شدم و همراه آن عكس به سمت اتاق جيسون گام برداشتم

*** 

با احساس دستی  .شد خيره شدممگين به برانكاردی كه توسط دو مرد سفيد پـوش حمل میبا چشمان غ

 .ام به عقب برگشتم و به جـان نگاهی انداختمبر روی شانه

 به نظرت كار كی بوده؟ -

 .حوصلگی سرم را تكان دادمبا بی

 !دونمنمی -

 .جـان لبخند محزونی زد

 .ستمثل اينكه اينجا نفرين شده -

شيدم و به عكسی كه در دستانم كمی تا شده بود خيره شدم، قسمتی كه النا در آن بود را به سمت آهی ك

 .پشت تا كردم و حاال تنها آن دو دختر خندان مشخص بودند

هايی آهسته به سمت جيسون رفتم و كنارش ايستادم. جيسون با احساس حضورم نگاهش را از با قدم

 .ته و رنگی پريده بر روی آن دراز كشيده بود گرفت و به من دوختبرانكاردی كه سـام با چشمانی بس

 :با استرس لبانم را با زبان تر كردم و گفتم

 .خوام يه سوال ازتون بپرسماگـه ميشه می -

ی جوليا از او چيزی بپرسم، اخمی بر پيشانی خواهم در مورد مسئلهكرد دوباره میجيسون كه فكر می

 .زد اش نشاند و لبچروک شده

 !اآلن نـه -

 .ی عكس را به او نشان دادمی تا شدهمقدمه نيمهدست لرزانم را باال بردم و بی
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 شناسين؟ نه؟شما اين دو نفرو می -

ان جيسون به آرامی از يكديگر فاصله گرفتند، در حالی كه با تعجب نگاهش بين چشمان منتظر من و ابرو

 :تصوير در گردش بود آرام گفت

  !شناسممی -

زد به او خيره شدم، جيسون با شک و ترديد دهانش را باز كرد تا با چشمانی كه در آن اميدواری موج می

ی اسميت مانع حرف زدن او شد. جيسون لبخند مصنوعی بر لبانش حرفی بر زبان بياورد كه فرياد كالفه

 :رو به من گفت ای كه انگار چندان از سوالی كه پرسيدم خوشش نيامده باشدآورد و با چهره

 !چند لحظه صبر كن -

و با عجله به سمت اسميت كه پالتوی بلند و قرمز رنگی پوشيده و كنار خانمی ايستاده بود رفت، مرا با آن 

 !همه سوال تنها گذاشت

با احساس سنگينی  .با عصبانيت عكس را در دستم مچاله كردم و منتظر به اسميت و جيسون خيره شدم

 .، نگاهم را از آن دو كه مشغول حرف زدن بودند گرفتم و دور تا دور سالن چرخاندمنگاهی بر روی خود

 .به جز من، جيسون، اسميت و آن خانم فرد ديگری در آنجا حضور نداشت، حتی جان هم رفته بود

ه آمد نگاهی انداختم، خوشحال از اينكنفسم را پر سر و صدا بيرون فرستادم و به جيسون كه به سمتم می

 .توانم سواالتم را از او بپرسم و از اين سردرگمی بيرون بيايم لبخندی بر لب آوردممی

 :داد گفتام گذاشت و همانطور كه مرا به سمت حياط هل میجيسون دستی بر شانه

 !بهتره داخل حياط بريم -

ن اينكه بدو ای از حياط بر روی سكو نشستيم، جيسونسری تكان دادم و با او پا به حياط گذاشتم. گوشه

 .اندازد عكس را از من گرفت و با دقت بيشتری به آن خيره شدنگاهی به من بی

ه من از دونی كاين عكس رو از كجا آوردی؟ اين عكس تقريباً مربوط به سی سال پيش ميشه! ببينم می -

 دوازده سالگی اينجا بودم، درسته؟
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 .ن دستی به عكس كشيد و ادامه دادای گفتم و منتظر به او خيره شدم. جيسوبه آرامی بله

 ...كردماون زمان سی سالم بود، راهروها و خوابگاه رو تميز می -

 .آهی كشيد و ادامه داد

های يكسان بودن، پدر و مادرشون طی خونه شدن و دوقلواين دو دختر توی يكی از اون روزها وارد يتيم

 .يه حادثه كشته شده بودن

 .مبا ترديد نگاهی به او كرد

 يعنی شما ميگين كه اين عكس برای سی سال پيشه؟ -

 .جيسون آهسته سرش را تكان داد

 .خيلی وقته كه از اينجا رفتن، شايد پنجاه سالی داشته باشن -

 .آمدكردم؛ اما ای كاش جيسون چيز ديگری گفته بود و حدسيات من اشتباه از آب در میپس اشتباه نمی

ی عكس را برگرداند و به آن خيره ز او بگيرم كه جيسون قسمت تا شدهدستم را پيش بردم تا عكس را ا

 !شد

ی جيسون آب دهانم را قورت دادم، تا آن لحظه حواسم به تصوير النا در آن قسمت عكس نبود. به چهره

العملش را از ديدن عكس النا ببينم كه او برخالف انتظارم عكس را صاف كرد و آن را نگاه كردم تا عكس

 .ست من دادبه د

 برای چی عكس رو تا كردی؟ -

 .و بعد از زدن اين حرف از جا بلند شد و به سمت سالن به راه افتاد

 .می عكس دوختبا تعجب چشمم را از جيسون كه حاال وارد ساختمان شده بود گرفتم و به قسمت تا شده

 !در كمال تعجبم تصوير النا آن جا نبود

 و دوباره به آن خيره شدم، پس تصوير النا كجاست؟ زده عكس را زير و رو كردمحيرت

 !ودخانه بانگار كه اِلنايی وجود ندارد، در آن قسمت عكس تنها تصوير ساختمان خاكستری رنگ يتيم
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 .دستی به چشمانم كشيدم، عكس را در جيبم گذاشتم و به سمت سالن رفتم

توجه به آن به سمت اس كردم؛ اما بیداخل سالن برای بار ديگر سنگينی نگاهی را بر روی خود، احس

 !سالن غذا خوری قدم برداشتم تا از شر آن نگاه نامرئی خالص شوم

پرسيدم كه چطور ممكن است تصوير النا در آن عكس ناپديد شده باشد! اما هر مدام در ذهنم از خود می

 .گرفتام شدت میكردم سرگيجهچه بيشتر به اين مسئله فكر می

 .و از كنار جنيفر كه در حال جا به جا كردن سينی غذايش بود گذشتم وارد سالن شدم

 هِــی رزا، چطوری؟ -

ی كک مكی جِنی زدم و به سمت متيو كه سعی داشت به غذای جان ناخنک بزند به اجبار لبخندی به چهره

 .رفتم. بر روی صندلی كنار او نشستم و نگاهم را دور تا دور سالن چرخاندم

 گردی؟یدنبال كسی م -

 .نيم نگاهی به جان انداختم، سرم را تكان دادم و زمزمه كردم

 !النا -

ی جـان را بردارد، در حالی كه قاشق را به مزهمتيو كه باالخره موفق شده بود يک قاشق از سوپ بی

 :كرد، گفتدهانش نزديک می

 .خيلی وقته از سالن بيرون رفته -

ام كشيدم، قاشق را در دهانش فرو برد. دستی به چشمان خستهآلود جان توجه به نگاه اخمو بعد بی

 .سوختند. با صدای جان دستم را پايين بردم و به او خيره شدمخوابی میچشمانم از شدت بی

 ای كه بهت دادم چی بود؟داخل اون دفترچه -

 ...م، امااكتفا كن "هيچی"ی خواستم در جواب او تنها به گفتن كلمهبا ترديد نگاهش كردم، می

 !شب بهت ميگم -

 .ی خالی خودش دوختی جان گرفت و به كاسهبارش را از كاسهجـان سری تكان داد. متيو نگاه حسرت
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 !كنهشون هم اونقدر كمه كه شكم منو سير نمیمزهاين غذای بی -

 .اش را به سمت مت هل دادجان سرش را به نشانه تاسف تكان داد و كاسه

 !من گشنم نيست -

نمايی زد و در عرض چند ثانيه كاسه را خالی كرد. با تعجب به او خيره شده بودم كه تيو لبخند دندانم

 .تر كردلبخندش را پررنگ

 !هنوزم گشنمه -

مانند جان با تاسف سری برايش تكان دادم و در فكر فرو رفتم. اگر جان و متيو جای من بودند چه كار 

تر بودند. با شنيدن صدای در سالن سرم را برگرداندم از من شجاع كردند؟ آهی كشيدم، آن دو هميشهمی

داشت نگاه كردم. طبق معمول با ديدنش لرزی خفيف و به النا كه با آرامش به سمت ميزی قدم بر می

 !كردمتمام بدنم را در بر گرفت. به محض ورودش به سالن باز هم سنگينی نگاهی را احساس می

روبرويش خيره شده بود، نگاه كردم. پس اين سنگينی نگاه متعلق به چه كسی  متعجب به او كه تنها به

 بود؟

با درد خفيفی كه در بازويم احساس كردم، نگاهم را از النا به متيو كه طلبكارانه به من زل زده بود سوق 

 .دادم

 !كنمست دارم صدات میحواست كجاس؟ چند دقيقه -

 .يدمداد شنصدای جان كه جواب متيو را می

 !تو كه فقط دو بار اسمش رو صدا زدی -

 .متيو با لبان كج شده به جان خيره شد

 !منظور من هم همين بود-

 .و دوباره به سمتم برگشت

 كردی كه اونطوری ماتت برده بود؟داشتی به چی نگاه می -
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 .با سردرگمی نگاهش كردم كه بشكنی زد

 !كردیهمين طوری داشتی نگاه می -

 .مت انداخت جان نگاهی به

 !بسه، اذيتش نكن -

 .ای باال انداختمتيو شانه

 .خواستم كمكش كنمفقط می -

م به او توانستتوانستم از جان كمک بخواهم، میكمک؟ با دقت بيشتری به متيو خيره شدم. حاال كه نمی

 اعتماد كنم و ماجرا را برايش شرح دهم؟

 .ام زدای به پيشانیانداخت و ضربهام را ديد ابروانش را باال متيو كه نگاه خيره

 !مثل اينكه واقعا به كمک نياز داری -

 .لبخند بزرگی زدم

 .آره! به كمكت نياز دارم -

  .ای نگاهم كردمتيو با چشمان گرد شده

*** 

ها را در آن تاريكی وادار به جارو كردن حياط به بيرون نگاهی انداختم، اسميت همه بچه با احتياط از پنجره

 !اش برآمدم و پنهانی داخل خوابگاه شدمهای زيركانهداند كه چگونه از پس نگاهرده بود. فقط خدا میك

های داخل سطل بود، گرفتم با شنيدن صدای در نگاهم را از جـان كه غرغركنان مشغول خالی كردن زباله

 .و به متيو دوختم كه در حال بستن در بود

به جا كردم و به سمت تختم رفتم و بر روی آن نشستم. متيو كه كنجكاو ی جوليا را در دستانم جا دفترچه

 .خواهم با او صحبت كنم، به سمتم آمد و در سمت ديگر تخت نشستبود بداند من در چه مورد می

 !كنم يا نهدانستم كه كار درستی میی منتظر او انداختم، هنوز هم نمیبا ترديد نگاهی به چهره
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ی عروسک را از زير تخت بيرون كلنجار رفتن با خود برداشتم، خم شدم و جعبه اما باالخره دست از

 .كشيدم

 .نگاهی انداخت متيو با ابروان باال رفته به جعبه

 اين ديگه چيـه؟ -

 .لبانم را خيس كردم

 !صبر داشته باش -

 .ی خالی را پيش رويش گذاشتمدرش را برداشتم و جعبه

مون يه چيزی هديه گرفتيم. خب راستش فكر كنم كه همه ون روز همهروز كريسمس رو يادت مياد؟ ا -

 .چی از اون زمان شروع شد

 .ی حرفم بود سرش را تكان دادمتيو كه مشتاقانه منتظر ادامه

 خب؟ -

 ...من يه عروسک كادو گرفتم، خيلی عروسک قشنگی بود -

 .جعبه را به سمتش هل دادم كه باعث شد نگاه متيو به آن بيافتد

 .ی همون عروسكهاين جعبه -

 .مت متعجب دستی به طرح جعبه كشيد

 !جالبه -

 .سرم را تكان دادم

 ست.ی ممنوعهترينش اين عروسک، ناپديد شدن جوليا و اون راهروای هم افتاد؛ اما مهماتفاقات ديگه -

 !دونی كه جوليا كجا رفته؟ اون رو فرستادن تيمارستانشايد باورت نشه؛ اما تو می

ام وقتی كه نگاه پرسوال متيو را ديدم به ياد آوردم كه او جوليا را فراموش كرده است. با دست به پيشانی

 .ای زدمضربه

دونم چطور اون رو فراموش كرد، نمیی ما اينجا زندگی میهايی بود كه مثل همهخب اون يكی از بچه -

 !مياری كردی؛ اما به نظرم اگه سعی خودت رو بكنی اون رو به ياد

 ....و به همين منوال تمام ماجرا را برايش شرح دادم
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*** 

 !فكر كنم تقريباً نيم ساعتی بود كه متيو با چشمان گرد شده و دهان نيمه باز به من زل زده بود

هايم را باور نكند. فقط در دل دعا دادم كه او حرفآهی كشيدم و سرم را تكان دادم، اين احتمال را می

هايم را برای جيسون فاش نكند! وگرنه من هم مانند جوليا به تيمارستان فرستاده فكردم، حرمی

 !شدممی

به سمت در رفتم و  .اش را از نظر گذراندم و از جايم بلند شدمزدهی بهتبا چشمانی غمگين چهره

 ...ی آن را پايين كشيدم تا از خوابگاه خارج شوم كهدستگيره

 تونيم هويت اصلی اِلنا رو بفهميم؟خب... خب حاال چجوری می -

 .زده سرم را برگرداندم و به او خيره شدمحيرت

 های من رو باور كردی؟تو حرف -

 .متيو كه حاال به حالت عادی خودش بازگشته بود، ابرويش را با سوءظن باال داد

 نكنه دروغ گفتی؟ -

و از جا بلند شد و خواست به سمتم با خوشحالی لبخندی زدم و سرم را به چپ و راست تكان دادم. متي

 !بيايد كه ناگهان خوابگاه در تاريكی مطلقی فرو رفت

 .صدای لرزان مت را در كنارم شنيدم

 خدای من! حاال چجوری در خوابگاه رو پيدا كنيم؟ -

 .ی متيو را گرفتمآب دهانم را با ترس و لرز قورت دادم و شانه

 !به نظرم كه اون سمته -

 :وار گفتيش را تا حد ممكن پايين برد و زمزمهمتيو ولوم صدا

 نكنه يه وقت اون موجود وحشتناكی كه ازش گفتی اينجا باشه؟ -

 .ای صدايم را صاف كردم و به او اطمينان دادمزدم؛ اما با تک سرفهبا اينكه خودم هم همين حدس را می

 ...نـه، نترس! فكر نكنم از اون راهرو بيرون -

 .ديدن آن در زيرزمين، حياط و حتی در آشپزخانه حرفم را نيمه تمام رها كردم آوریامـا با ياد

 .های متيو مرا از فكر بيرون آورد. زير لب پرسيدمصدای قدم



 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن كاربر EYNA.SH   | ترس پروای بی ی سايه رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 206 

 صبر كن، كجا داری ميری؟ -

 !نميشه كه همينجا بمونيم -

بود كه حتی  سرم را تكان دادم و نگاهم را در آن تاريكی به اطراف گرداندم. آنقدر اطرافم تاريک

 .رودتوانستم بدانم كه به كدام سمت میهايش میتوانستم او را ببينم، فقط تنها از صدای قدمنمی

 ی تخت كنارم گرفتم و سعی كردم با دست كشيدمبا اينكه كمی ترسيده بودم؛ اما دستم را به اولين ميله

 .راهم را پيدا كنم هابر روی تخت

شد. اسمش را صدا زدم، اما او جوابی تر میهای متيو ضعيف و ضعيفمدر همين حين بود كه صدای قد

 !نداد

با نگرانی پوست لبم را با دندان كندم و فشار انگشتانم را بر روی ميله بيشتر كردم، خواستم به سمتی كه 

 !متيو رفته بود قدم بردارم كه ناگهان صدای فريادش را شنيدم

 .سمت دويدم زده ميله را رها كردم و به آنوحشت

 مت؟ متيـــو؟ حالت خوبه؟ -

های متيو درست از آب در آمده باشد و با نشنيدن فريادش بر نگرانی و ترسم افزوده شد، فكر اينكه حرف

 .دادو او اآلن اينجا باشد بسيار آزارم می

دور و هايم را تيز كردم و با دقت تمام به صداهای رسيد، گوشهايش ديگر به گوش نمیصدای فرياد

ه از زداطرافم گوش سپردم كه يكدفعه با شنيدن صدای قـار قـار كالغی درست در سمت راستم وحشت

 !جـا پريدم و جيغی خفيف كشيدم

 كرد؟يک كالغ آن هم در خوابگاه چه كار می

شد، با ی پنجره ديده میبه آرامی سرم را به سمت راست برگرداندم و با ديدن نور ضعيفی كه پشت پرده

 .وشحالی دستانم را به هم كوبيدم و به آن سمت رفتمخ

پرده را با سرعت كنار زدم و با ديدن كالغی كه پشت پنجره نشسته بود نفس عميقی كشيدم. سعی كردم 

 .ها كمک بخواهمبا ضربه زدن به شيشه آن را فراری دهم تا بتوانم پنجره را باز كنم و از جـان يا از بچه

 خراشیزدم قـارقـار گوشای كه به شيشه مین كارم خوشش آمده بود و با هر ضربهاما انگار كالغ از اي

 .كرد. با كالفگی نفسم را از سينه بيرون فرستادم و زير لب غرغر كردممی
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 كار كنم؟ی سمج چیحاال با اين پرنده -

دی دستم را به سمت با شا .هايش را باز كرد و خواست پرواز كندكالغ با نوک منقارش به شيشه زد و بال

 !های كسی در جا خشک شدمدستگيره پنجره بردم كه با شنيدن صدای قدم

كرد ترس جای ای بعد با شنيدن صدای متيو كه آه و ناله میبا ترس آب دهانم را قورت دادم؛ اما لحظه

 .خود را به خوشحالی داد

 متيو؟ چه اتفاقی برات افتاد؟ حالت خوبه؟ -

 .تر شددهايش بلنصدای ناله

 .ی لعنتی گير كردمدونم اينه كه توی يه دريچهدونم! فقط تنها چيزی كه میآهـه، نمی -

 :با عجله گفتم

 .كنم دست از حرف زدن برندار تا راه رو پيدا كنمصبر كن، صبر كن االن ميام. فقط خواهش می -

 .كه پايم به چيزی خورد تر شده بودماز پنجره فاصله گرفتم و به سمت صدا رفتم، به صدا نزديک

 .تر دختر، دستم رو له كردیآخ! يواش -

 .با دستپاچگی معذرت خواستم، بر روی زانوانم خم شدم و دستش را گرفتم

 !كشمت بيرونتكون نخور اآلن می -

 .و بعد از زدن اين حرف دستش را دو دستی چسبيدم و به سمت خود كشيدم

 .ريچه بيرون آمد. دستش را رها كردم و نگاهم را به اطراف گرداندممتيو از درد فريادی خفيف كشيد و از د

 .آه، لعنتی! پام بدجوری درد ميكنه -

ابت كرد، ثتابيد و درست زير پنجره را روشن مینگاهم بر روی نور ضعيفی كه از پنجره بر روی زمين می

 .ماند

 .دستم را پايين بردم و بازوی متيو را لمس كردم

 .بلند شو -

 .و غرغركنان دستم را پس زد و از جا بلند شد. با احتياط به سمت نور قدم برداشتممتي

 خدای من! اين ديگه چيه؟ -

ی ام را از نور گرفتم و در آن فضايی كه توسط پرده كنار رفته، كمی روشن شده بود، به چهرهنگاه خيره
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 .ی متيو دوختممبهوت و رنگ پريده

 ... م وبه آرامی نگاهش را دنبال كرد

اش داد و ی زير پايم صدای خفيفی از شدت ترس از گلويم خارج شد. متيو چينی به بينیبا ديدن صحنه

 .زمزمه كرد

 !مثل اينكه مرده -

 .اش خيره شدمبه پرهای خونی كالغ و بدن تكه تكه شده

 !وحشتناكه -

 ...اين پرنده همان كالغی بود كه پشت پنجره ديده بودمش، اما حاال

ای اينكه قارقاركنان منقارش را به شيشه بكوباند با چشمانی گشاد و منقاری باز شده، در حالی كه به ج

 .جان بر روی زمين افتاده بوداش باد كرده بود، بیسينه

 .متيو دستم را گرفت و مرا به سمت پنجره كشاند

 !تر از اين جهنم فرار كنيمبهتره هر چی سريع -

 .توجه به سردردی كه گريبانم را گرفته بود، به دنبال متيو راه افتادمم و بیچشمانم را باز و بسته كرد

ی نيمه باز را كامل باز كردم و سرم را از چارچوب آن بيرون بردم كه ناگهان با با دستان لرزان پنجره

 !يادآوری اينكه من پنجره را باز نكرده بودم، نگاهم با وحشت بر روی ماه هاللی مانند ثابت ماند

 چی شده رزا؟ كسی تو حياط هست؟

 .با شنيدن صدای مت نگاهم را از ماه به حياط خالی سوق دادم

 !نـه -

 .صدای غرغر متيو بلند شد

 كار كنيم؟پس حاال بايد چی -

 !متيو به دنبال راه نجات از خوابگاه تاريک بود و من به دنبال علت باز بودن عجيب درِ پنجره

 .كرد، به خود لرزيدم و سرم را به داخل آوردم نسيم سردی شروع به وزيدن

 متيو؟ -

 :وار گفتگرداند، زمزمهمتيو كه با كالفگی چشمانش را به اطراف می
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 بله؟ -

 .با ترديد نگاهی به حياط كه زير نور ماه روشن شده بود انداختم

 ...االقبل از اينكه بيام و تو رو از اون دريچه بيرون بكشم، پنجره بسته بود؛ اما ح -

 .با بشكنی كه متيو با خوشحالی زد متعجب به او نگاه كردم

  !آره خودشه رز، دريچـه -

 .ی اول چيزی از منظور او متوجه نشدم، اما بعد با حرص به او خيره شدمبا اينكه دفعه

 ببينم اصال فهميدی چی گفتم؟ -

 .متيو با لبخند بزرگی نگاهم كرد

 !بايد از اينجا بريم، بجنب -

 .ای كه در آن گير افتاده بود رسانددوان خود را به همان دريچهدستم را گرفت و دوان مچ

 .مچ دستم را آزاد كردم، سرم را به عقب برگرداندم و به پنجره خيره شدم

 !من مطمئنم كه پنجره رو باز نكرده بودم -

 .متيو با هيجان بر روی زانوانش نشست و نگاهی به دريچه انداخت

تونی چيزی پيدا كنی تا باهاش داخل دريچه رو خيال! ببينم میاست نبوده و بازش كردی، بیحتما حو -

 ببينيم؟

 .زير لب ادامه داد

 !اينجا اونقدر روشن نيست كه بشه چيزی ديد -

 .سرم را با تاسف به چپ و راست تكان دادم

ز اينكه يكی از دوستانم برای گفتم؛ اما در اعماق وجودم اای كاش به او چيزی در مورد اين موضوع نمی

 .كمک به من داوطلب شده است خوشحال بودم

 چيزی پيدا كردی؟ -

 .آهی كشيدم

 !گردماالن می -

ام جسيكا آن را به من هديه داده بود به سمت تختم رفتم، ای كه دوست صميمیو با بخاطر آوردن آيينه
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 .آيينه را از زير تخت برداشتم

 .فتم. متيو سرش را بلند كرد و با ديدن آيينه لبانش را كج كردبا احتياط به سمت متيو ر

 بهتر از اين نبود؟ -

يد در تابهای پنجره بر زمين میای باال انداختم، آيينه را طوری گرفتم تا نوری كه از پشت شيشهشانه

 !داخل آيينه انعكاس پيدا كند

 !آره، بهتر از اين نبود -

 ...شک سفيد تختی افتاده بود، با تنظيم كردن آيينه پايين آوردم كه يكدفعهو به آرامی نور را كه بر روی ت

 !با ديدن عروسک مو مشكی در زير تخت در جا خشک شدم

های تخت انداختم كه با اعتراض متيو روبرو آب دهانم را قورت دادم و ترسيده نور را به ديگر قسمت

 .شدم

 كنی دختر؟كار میداری چی -

وباره نور را بر روی عروسک ثابت نگه داشتم. دريچه درست كنار تخت اِلنا بود، آن توجه به او دبی

 !عروسک همان عروسكی بود كه آن را با عروسک خودم اشتباه گرفته بودم

 !رزا -

زده بود و اش وحشتبا چشمان گرد شده به متيو كه باز داخل دريچه افتاده بود خيره شدم. حالت چهره

  !كشدزدند كه انگار كسی از داخل دريچه او را به پايين میی زمين چنگ میدستانش طوری بر رو

 !زده آيينه را رها كردم كه با صدای بدی بر روی زمين افتاد و به هزار تكه تقسيم شدوحشت

به سمت متيو دويدم و قبل از اينكه كامال به داخل دريچه كشيده شود دستش را گرفتم و او را كشيدم؛ اما 

 !نيرويی كه داخل دريچه پنهان شده بود از نيروی من بيشتر بودانگار 

روی هم  هايم را برآلود، ملتمسانه به من نگاه كرد. چشمانم را بستم و دندانمتيو با چشمانی خيس و اشک

 ...فشار دادم، با تمام زوری كه داشتم دو دستی بازويش را چسبيدم و او را به سمت باال كشيد، اما

يک چشم بر هم زدن اتفاق افتاد. دستانم توان خود را از دست دادند، شل شدند و متيو با اش در همه
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 !ی تاريک و مخوف كشيده شدفرياد بلندی به داخل دريچه

م بر هايكم اشکام را به دريچه دوختم، كمباره خوابگاه در سكوتی عجيب فرو رفت. نگاه مات شدهبه يک

 صدا و آراممی بینوانم را جمع كردم و سرم را بر روی آنها گذاشتم، گريههايم سرازير شدند. زاروی گونه

 .ديگر به هـق هـق تبديل شده بود

 !رز؟رزاليــن؟ -

سرم را به سرعت بلند كردم و ناباورانه به دريچه خيره شدم! سريعاً به خودم آمدم و چهار دست و پا خود 

 .را به سمت دريچه كشاندم

 نوی؟شمــت؟ صدام رو می -

 .منتظر به فضای تاريک دريچه خيره شدم. پس از سكوتی كوتاه صدای ضعيفش به گوش رسيد

 !شنومآره می -

ز زنده شد كه او هنوام بند آمده بود، لبخند بزرگی بر لب نشاندم. باورم نمیبا خوشحالی در حالی كه گريه

 !است

 حالت خوبه؟ -

 .اش بلند شدصدای سرفه

 .كنها خيلی سرده و مچ پامم خيلی درد میكنم، اينجفكر نمی -

 :شدم، گفتمهمانطور كه با عجله از جا بلند می

 !نگران نباش االن ميارمت بيرون -

 .دوان به سمت تختم رفتم، ملحفه را از روی تخت برداشتم و به سرعت به سمت دريچه برگشتمو دوان

 !عجله كن رزا، اينجا خيلی سرد و تاريكه -

 .را گرفتم و آن را به سمت پايين پرتاب كردم ی مالفهگوشه

 تونی بگيريش؟می -
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 .ای بعد صدای ضعيف و لرزانش بلند شدلحظه

 !بينم رزنـه من هيچی اينجا نمی -

 .تر كردمكمی به سمت دريچه خم شدم و دستم را دراز

 !يه ملحفه فرستادم پايين، سعی كن پيداش كنی -

حالت منتظر ايستادم تا ملحفه را پيدا كند كه ناگهان كسی در داخل صدايی از دريچه نيامد، در همان 

دريچه ملحفه را با شدت تمام به سمت پايين كشيد. در يک لحظه تعادلم را از دست دادم و با فريادی از 

 !سر وحشت به داخل دريچه افتادم

اه ناخواسته فريادی كوتبه محض افتادن بر روی زمين خاكی دردی غير قابل تحمل در تمام بدنم پيچيد، 

 .ام درهم رفتكشيدم و چهره

ها به تر بود، آن هم تنبا چشمان نيمه باز نگاهی به اطراف انداختم. اين پايين برخالف خوابگاه كمی روشن

 .خاطر مشعل كوچک آويزانی كه بر روی ديوار قرار داشت بود

 كرد؟كار می ا چهمگـر متيو نگفت كه داخل دريچه تاريک است؟ پس اين مشعل اينج

ام زدم، سعی كردم تكانی به خود بدهم و از جا بلند ای به پيشانیای با يادآوری متيو با دست ضربهلحظه

شد. با نااميدی به ديوار خاكی پشت سرم تر میكردم تنها دردهايم عميقشوم؛ اما با هر تالشی كه می

 .دمجـان شروع به فرياد زدن كرتكيه دادم، با صدايی بی

 متيو؟ تو كجايی؟ -

ختی دار و پر از گرد و غبار بود كه به سنفس عميقی كشيدم كه به سرفه افتادم، فضای اين پايين آنقدر نم

 .توانستی نفس بكشیمی

 كسی اون باال هست؟ -

 .كشان خود را به زير مشعل رساندمدار ديگری كردم و كشانی خشنگاهم را از دريچه گرفتم، سرفه

 !كجا بود؟ او كه تا قبل از افتادن من اينجا بود پس متيو
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 .های سطحی برداشته بودن نگاهی انداختمبه كف دستانم كه خراش

ناگهان سوالی در ذهنم پر رنگ شد. آن كسی كه مالفه را كشيد، چه كسی بود؟ ممكن بود كه متيو اين كار 

 را انجام داده باشد؟

 ...كرد، پسوجه همچين كاری نمیاما نه متيو به هيچ

آب دهانم را با ترس و لرز قورت دادم، دست دراز كردم و مشعل را از روی ديوار برداشتم. نگاهم را در 

شد، در چوبی كوچكی بود كه اطراف به چرخش در آوردم. تنها چيزی كه در آن اتاقک خاک گرفته ديده می

 !در انتهای اتاق قرار داشت

تم و با هر سختی كه بود، از روی زمين بلند شدم. با زانوانی خميده و دستی را كه آزاد بود به ديوار گرف

 .هايی لرزان به سمت در رفتمقدم

 خيال متيوتر راهی برای خارج شدن از آنجا پيدا كنم و بیداد كه هر چه سريعدر آن لحظه مغزم فرمان می

 ...شوم، اما

ده در گذاشتم، در را هل دادم و مشعل را زی فلزی و زنگبا شک و ترديد دستم را بر روی دستگيره

 .روبروی صورتم گرفتم

 .زد، قدمی به جلو برداشتمتوجه به احساس خطری كه مدام در گوشم زنگ میزده و بیحيرت

 گرفتندهايی كه بر روی پرده پشت سر هم قرار میمشعل را از روبروی صورتم پايين آوردم و به عكس

برداری شده بودند. در هر كدام از آن خانه عكسا در حياط و ساختمان يتيمهنگاه كردم. هر كدام از عكس

ها ی اشتراک عكسها تعداد زيادی دختر و پسر بچه كنار يكديگر ايستاده بودند؛ اما نقطهعكس

 !هيچ لبخندی به دوربين خيره شده بودی قد بلندی بود كه بیدختربچه

های تند و ها و نفسچيـک عوض شدن عكسدای چيـکشكست، صتنها صدايی كه سكوت آنجا را می

 .درپی من بودپی

ی جوليا پيدا كرده بودم! با با تعجب به عكس بعدی نگاه كردم، اين همان عكسی بود كه داخل دفترچه
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بود، ها ناش سياه شد و ديگر خبری از عكسی رنگیدهانی نيمه باز به پرده خيره شدم كه ناگهان صفحه

 ...اما

يک فيلم قديمی كه هيچ رنگ ديگری جز سياه و سفيد در  .ای بعد فيلمی شروع به پخش شدن شدلحظه

 !آمدآن به چشم نمی

 .با كنجكاوی و البته كمی ترس به فيلم در حال پخش نگاه كردم

 پچ با يكديگرفيلم درست در يک راهروی نيمه تاريک گرفته شده بود، در آنجا دو مرد و دو زن در حال پچ

 !كردنددند و به سمت انتهای راهرو حركت میبو

گويا فيلمبردار طوری فيلم را گرفته بود كه كسی متوجه حضور او نشود. مدتی از راه رفتنشان نگذشته بود 

ای ايستاد و كليدی را از جيبش بيرون آورد. در را باز كرد و كنار رفت تا سه ها مقابل در چوبیكه يكی از زن

 .دنفر ديگر وارد شون

 ...ی زن خيره شدم، اين زن اسميت بود؛ امابا ابروهايی باال رفته به چهره

های سفيدی ديده ای رنگی داشت؛ اما اين زن رنگ موهايش مشكی بود كه در آن تاراسميت موهای قهوه

های ريزی در گوشه و كنار چشمانش جا خوش شد. فرق ديگرش با اسميت اين بود كه چين و چروکمی

 !دكرده بو

شان وارد شدند، زنی كه شباهت زيادی به اسميت داشت، سرش را از چارچوب در به محض اينكه همه

 !در را بست بيرون برد و نگاهی به اطراف انداخت، انگار كه اصال فيلمبردار و دوربين را نديده باشد،

 حركت پشت در ايستاده بود،فيلمبردار همان طور بی

زده چشمانم را گرد كردم و مشعل را رها های روی در شدم. وحشتنگاربرای يک لحظه متوجه نقش و 

 .رفته خاموش شدی آتش آن رفتهكردم كه با صدای به نسبت بلندی بر روی زمين افتاد و شعله

  !آن در، در اتاقی بود كه در راهروی ممنوعه قرار داشت

ده بود و در حال نشان دادن قسمت با نگاهی مات شده، خيره به فيلمی بودم كه حاال تصويرش عوض ش
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تاريک راهرو بود. دهان نيمه بازم را بستم و با ولع اكسيژن هوا را به سينه كشيدم. در تصوير هيچ چيز جز 

 .اينطور نبود !شد، اما نـهتاريكی ديده نمی

ک و ين نزديی قرمز رنگی كه به دوربچشمانم را ريز كردم، ناخودآگاه قدمی به جلو برداشتم و به دو نقطه

شدند خيره شدم. آن دو نقطه كم كم به دو چشم درشت و خونين در مقابل دوربين تبديل تر مینزديک

 !شدند

نفسم با ديدن آن دو چشم در سينه حبس شد. آن چشمان درست همان چشمانی بودند كه در آشپزخانه 

 !با آنها روبرو شده بودم

ها را تنها در آشپزخانه نديده بودم! آن كردم آن چشممیباره لرز سردی بر بدنم نشست. احساس به يک

نگاه خونين به قدری آشنا و ترسناک بود كه مجال فكر كردن را به منی كه از شدت ترس در جـا ميخكوب 

 !دادشده بودم نمی

 .ام گذاشتمحركت در كنار بدنم قرار گرفته بودند، باال آوردم و بر روی پيشانیدو دستم را كه بی

 .كرد، گرفتم و چشمانم را بستمی نمايش به حال زارم دهان كجی میم از تصويری كه بر روی پردهچش

گری زده به فيلم دينمايش، چشمانم را به سرعت باز كردم و حيرت چيـک دستگاهبا شنيدن صدای چيـک

 !كه بر روی صفحه در حال پخش شدن بود خيره شدم

شمان ترس برانگيز نبود؛ بلكه به جای آنها حال تصوير دختركی با ديگر خبری از چهار زن و مرد و آن چ

 .صورت خيس و چشمانی ملتمس بود كه به قامت زنی شبيه به خانم اسميت چشم دوخته بود

 .صدای خشن و محكم زن بلند شد

 !های خودت چيزی رو ديدی كه به راحتی نميشه ازش گذشتتو با چشم -

صدا به چشمان سرد زن مقابلش ديوار در خودش جمع شد و بی یدخترک مو مشكی وحشت زده گوشه

 .زل زد

 .ای بعد برای بار دوم صدای خشنش به گوش رسيدزن سرش را كمی كج كرد و لحظه
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كار كنم؟ كسی رو كه از زير و بم تمام كارهام خبر داره رو به همين راحتی به نظرت اآلن بايد باهات چی -

 رها كنم؟

كه  خواسترحم زن خيره شده بود و با نگاه ملتمسش از او میاش به چشمان بیكیدخترک با چشمان اش

ای چند قدمی دست از زجر دادن او بردارد؛ اما گويا زن از اين بازی خوشش آمده بود كه با لبخند خبيثانه

 .به عقب برداشت و در چارچوب در ايستاد

 !كنجكاوی كار خوبی نيست دختر جون -

 .ی فيلم نگاه كردمباره به ياد خودم افتادم، آهـی كشيدم و منتظر به ادامهله به يکبا شنيدن اين جم

زده از جا زن با همان لبخند اعصاب خوردكنش در را بست و آن را قفل كرد، با اين كارش دخترک وحشت

 .ی آن را باال پايين كردكشان به سمت در رساند و دستگيرهبرخاست، خودش را كشان

 !بود كه من با شنيدن صدايش به خودم لرزيدم و آن زمان

 ...كنمگم، خواهش میكنم در رو باز كنيد! من... من به كسی چيزی نمیخواهش می -

دانستم او الناست خيره شدم، چه طور آنقدر دير به اين موضوع پی مات و مبهوت به دخترک كه حاال می

 بردم؟

 .گذراند خيره شدممدام دور و برش را از نظر میاش كه زده و چشمان ترسيدهی وحشتبه چهره

 مگر در آن اتاق جز در بسته شده، چه چيزی وجود داشت كه او را تا اين اندازه به وحشت انداخته بود؟

 !ناگهان صدای غـرش بلندی مرا به خود آورد

 !وبيد خيره شدمككشان خود را به در و ديوار می با چشمانی گرد شده، مات و مبهوت به دخترک كه جيغ

هايم قرار دادم و آنها را محكم آمد كه دستانم را بر روی گوشهايش آنقدر واقعی به نظر میصدای جيغ

 .فشردم

 .هنوز هم چشمانم خيره به فيلم پيش رويم بود

دستانم را پايين آوردم كه  .كردالنا ديگر دهانش را بسته بود و با چشمان نيمه بازش به روبرويش نگاه می
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 .صدای زمخت و آرام مردی را شنيدم

 !تو برامون يه خطر بزرگ به حساب ميای -

 .كم در حال بسته شدن بودچشمان النا كم

 !گمكنم با من كاری نداشته باشين، من به كسی چيزی نمیخواهش می -

 .هايی بلند شد و بعد از آن دوربين به سمت مردی قد بلند چرخيدتِق كفشصدای تِق

 .من هم همانند اِلنا ترسی عميق وجودم را در بر گرفت و باعث شد كه قدمی به عقب بردارم ناخودآگاه

 .شدكردی اين كار انقدر برات گرون تموم نمیتو شاهد يه قتل بودی! شايد اگه كنجكاوی نمی -

 .ی در دستش دوختحال نگاهش را از مرد گرفت و به اسلحهاِلنا بی

 ...يه روزی انتقامم رومطمئن باش من برميگردم و  -

را  ای بعد چشمانشبا بلند شدن صدای وحشتناک شليک گلوله حرفش را نصفه و نيمه رها كرد و لحظه

 !بست

 !با دهانی باز به جسم نحيف و غرق در خون اِلنا خيره شدم

 رویهنوز مدتی از آن اتفاق نگذشته بود، دوربينی كه در دست آن ناشناس بود تكان خورد، در آخر بر 

 !جـان ثابت ماندزمين افتاد و تصوير فيلم بر روی اِلنای بی

 !مای دوی ماراتن برگشتهزدم، به طوری كه انگار همين حاال از مسابقهنفس میاز شدت اضطراب نفس

شده بود، با زبان تر كردم. ذهنم به طور ناخودآگاه در حال چيدن اتفاقات  ترکام را كه ترکلبان خشكيده

 .ده در كنار يكديگر بودپيش آم

 شباهت به اسميت نبود، مادر يا مادربزرگ خانم اسميت بود؟آن زن كه بی

آن دختر چطور؟ دختری كه قدی بلند و موهای مشكی داشته باشد و با همان تن صدا و لحن آرام حرف 

 توانست دختری به غير از اِلنا باشد؟بزند، می

 د؟ منظورش از شاهد چه بود؟ برای چه اِلنا را كشت؟كريا حتی آن مرد از چه قتلی صحبت می
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برای  توانستمبه ديوار خاكی پشت سرم تكيه دادم و دستم را بر روی سرم گذاشتم. به طور حتم حاال می

 .هايم را خودم تنها بدهمبار پاسخ سوالاولين

ود مادر يا مادربزرگ اسميت ب فيلم مربوط به چندين سال پيش بود، آن دختر هم اِلنا بود! آن زن هم مطمئناً

 .و اتاق و راهروی داخل فيلم هم متعلق به همين ساختمان بود

شد كه از حضور شاهدی چون اِلنا زد حتما به آن چهار نفر مربوط میآن قتلی هم كه مرد از آن حرف می

 !تر او را ساكت كنندخواستند كه هر چه سريعواهمه داشتند و می

گرفتم، خواستم مشعل خاموش شده را از روی زمين بردارم كه با شنيدن صدای  ام را از ديوارتكيه

 .خراشی صاف ايستادم و با تعجب و ترس به دستگاه نمايش كه به لرزه در آمده بود خيره شدمگوش

آب دهانم را به سختی قورت دادم و نگاهم را به اطراف چرخاندم. كسی اينجا نبود، پس در تمام اين مدت 

 كرد؟ها را عوض میعكس چه كسی

به يكباره وحشتی غير قابل وصف وجودم را در بر گرفت. بدون اينكه چشم از دستگاه كه حاال بر روی 

 ...های لرزانم را به سمت در برداشتم تا به سمت دريچه بروم كه ناگهانزمين افتاده بود بگيرم، قدم

 !ديوار كوبيده شد دستگاه نمايش از روی زمين بلند شد و با شدت زيادی به

دويدم صدای دويدن زده به سمت دريچه دويدم. در تمام مدتی كه میجيغ خفيفی كشيدم و وحشت

 !شنيدمشخص ديگری را به دنبال خودم می

به زير دريچه كه رسيدم به باال پريدم تا شايد بتوانم خود را از اين مكان لعنتـی خالص كنم؛ اما ارتفاع 

 !پراندزياد بود كه حتی فكر كردن به آن فاصله هم هوش از سر آدم میدريچه تا زمين آنقدر 

آمد؛ هايی را پشت گردنم احساس كردم و نفسم در سينه حبس شد. صدای دويدن ديگر نمیگرمی نفس

 !رسيدهای كسی درست در پشت سرم به گوش مینفـس زدناما به جای آن صدای نفـس

سم زدم و چشمانم را با ترس محكم بر روی هم فشردم. جرئت به ی لبابا دست لرزانم چنگی به گوشه

 .خواستم اين بود كه از دريچه بيرون برومعقب برگشتن را نداشتم، فقط تنها چيزی كه می
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 رز؟ -

ای به سريعاً چشمانم را باز كردم و به سرعت سرم را به عقب چرخاندم. با ديدن متيو كه با لبخند مسخره

 .نمايی زدم ام را آزاد كردم و لبخند دنداننفس حبس شدهمن خيره شده بود، 

 !اوه مت تو اينجايی؟ ترسونديم -

 .حالت به چشمانم زل زداش را خورد و با چشمانی بیمتيو لبخند مسخره

 واقعا؟ ترسيدی؟ -

 .جايش متعجب شدماز اين تغيير حالت و سوال بی

 ...زد و فكر اينكه نكندترديد عجيبی به دلم چنگ می

 .با چشمان گرد شده نگاهش كردم كه باز هم همان لبخند مسخره را بر لب نشاند

  !من متيو نيستم -

 چـی؟ -

 .لبانش را كمی كج كرد، نگاه تمسخر آميزی به سمتم انداخت و با صدای آرامی لب زد

 ی دست و پا چلفتی و احمقم؟چيـه؟ نكنه فكر كردی من اون پسره -

 .ای زدمند كج و كولهبه تبعيت از خودش لبخ

 !ها بيا كمكم كن تا از اينجا بيرون بريمبس كن پسر، به جای اين حرف -

 .با حالت ترسناكی چشمانش را گرد كرد و ابروانش را باال برد

 !برديمبيرون بری؟ ما كه تازه داشتيم از اين بازی لـذت می -

 ...شدم كه او متيو نيست؛ اماديگر كم كم داشتم مطمئن می

لبانش كش آمدند و با همان چشمان از حدقه در آمده به چشمانم زل زد. با ترس دهانم را باز كردم تا 

 .ام خارج شدندحرفی بزنم؛ اما تنها اصوات نامفهومی از ميان لبان رنگ پريده
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كشان به سمت عقب بردم، تا جايی كه ی ترسناک او بردارم، پاهايم را كشانبدون اينكه چشم از چهره

 !ديگر به ديوار چسبيدم

ی اش درست شبيه عروسک مصنوعی بود كه با بدترين سليقهحاال درست روبرويم ايستاده بود. چهره

 !ممكن آن را ساخته باشند

 كردم؟ام نشست، حاال بايد چه كار میعرق سردی بر روی پيشانی

 !كنم جلوتر نيامت؟ خواهش می -

 !آمدمسخ شده جلو می توجه به خواهش و التماس مناما او بی

دانستم كه من هم دير يا زود به جسيكا و هايم سرازير شده بودند، میهايم بر روی گونهديگر كم كم اشک

 !پيوندمسام می

ه ام را بآمد، اميد از دست رفتهاما درست در لحظات آخر با شنيدن صدای ضعيفی كه از باالی دريچه می

 !تابيد خيره شدمكه از دريچه به پايين میدست آوردم و ناباورانه به نوری 

 .اش شدمخالیوقتی نگاهم را از دريچه به روبرويم سوق دادم متوجـه جای

 كنی؟كار میرزا؟ تو حالت خوبه؟ اينجا چی -

لبخند خسته و لرزانی زدم، دست متيو را كه دراز شده بود گرفتم و خود را باال كشيدم. تشكری از متيو 

 .ا كنار دريچه بر روی زمين نشستمكردم و همان ج

 .صدای متيو را در كنارم شنيدم

 ...خوام، يادم رفته بود كه تو داخل خوابگاه منتظرمی، اما باور كنازت معذرت می -

 .با حيرت به ميان حرفش پريدم و زمزمه كردم

 چـی؟ يعنی تو در تمام اين مدت بيرون بودی؟ -

 :مِن كنان گفتد و مِناش را از من دزديمتيو نگاه شرمنده

 !خب...راستش...آره -
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هايی را كه در خوابگاه خوردند و من تنها صحنهبا چشمانی مات شده به او خيره شدم. لبانش تكان می

كردم، تا شايد سرنخی برای ثابت كردن اينكه متيو در دادم را مرور میتمام موضوع را برای او شرح می

 !برده را پيدا كنمگاه به سر میتمام آن مدت در بيرون از خواب

ای كه رسيدم اين بود كه آن موجود وحشتناک در تمام اين مدت خودش را به در آن لحظه به تنها نتيجه

 !جای متيو جا زده بوده است

  .سرم را در ميان دو دستم گرفتم و با بيچارگی ناليدم

 !خدايا، چقدر من بدبختم -

 .احساس كردم نگاه متعجب متيو را بر روی خودم

كردم كه از دير اومدنم تا اين حد ناراحت بشی و خودت رو از اين دريچه چـی؟ باور كن من فكر نمی -

 كنه؟بندازی پايين...راستی رزا! اين دريچه اينجا چی كار می

 .هايش سرم را تكان دادم و نگاهی به دريچه كه درش بسته بود انداختمفبا شنيدن حر

 !دونمنمی -

م را كمی بلند كردم و به اطراف گرداندم تا اثری از متيوی قالبی پيدا كنم كه نگاهم بر روی تخت اِلِنا نگاه

ثابت ماند. با يادآوری اينكه اين دريچه درست در كنار تخت النا قرار دارد با وحشت از جا بلند شدم و از 

 .دريچه فاصله گرفتم

 :كرد، گفتمتيو كه با سردرگمی نگاهم می

 ينم تو مطمئنی كه حالت خوبه؟بب -

 .اش افزوداش كردم كه به تعجب و سردرگمینگاهی خشمگين حواله

 !توانستم باور كنم كه او خود متيو استحاال كه او درست اينجا روبرويم نشسته بود باز هم نمی

 ...هيچ حرفی لنگ لنگان به سمت در خوابگاه رفتمبنابراين سرم را برگرداندم و بی

نبال اش زده و با نگاهش رفتن مرا دنستم تصور كنم كه متيو با حالتی متفكر دستش را به زير چانهتوامی
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 .كندمی

دستم را به سمت دستگيره در بردم تا در را باز كنم كه در با شدت زيادی باز شد! با ترس به عقب پريدم 

 .و به قامت بلند خانم اسميت نگاه كردم

 كجايين؟ مگه اآلن نبايد مشغول تميز كردن سالن باشين؟ هيچ معلوم هست شما دو نفر -

 .آب دهانم را قورت دادم و منتظر به متيو خيره شدم كه حاال در مقابل اسميت كنارم ايستاده بود

 .كرد بلند شدصدای متيو كه به آرامی صحبت می

 .ما رو ببخشيد خانم اسميت، اآلن ميريم -

ر ی اسميت از كنارش عبوكشيد و در مقابل نگاه به خشم نشسته و در يک حركت غير منتظره بازويم را

 .كرد

 .ها پايين رفتيم، بازويم را از دستش بيرون كشيدم و با اخم به او خيره شدمبا تمام سرعت از پله

 .ام نگاه كردمتيو كه متوجه اخمم شده بود نگاهش را پايين برد و به زانوی زخمی

 .زخم پات نبوداوه ببخشيد! اصال حواسم به  -

سرم را تكان دادم و دستی به زانويم كشيدم، زمانی كه داخل دريچه افتادم زانويم زخم شده بود و تازه 

 .توانستم سوزش و دردش را احساس كنمحاال می

داخته ها انام به سمت سالن رفتم تا كار نظافتی كه اسميت از صبح بر روی دوش بچهبا همان پای زخمی

 .خواستم بهانه دست او دهم تا فرصتی برای تنبيه كردنم پيدا كندوجه نمیدهم. به هيچبود را انجام 

 .ها روبرو شدمدر سالن را باز كردم كه با جمعيت اندكی از بچه

 رزا؟ تو تا اآلن كجا بودی؟ ببينم چطوری از زير كار در رفتی؟ -

 ها دستمال به دست ايستاده بود ويزنگاهم را به صاحب صدا دوختم. فرديـک، پسرک موطاليی كه پشت م

 .با نگاهی كنجكاو به من چشم دوخته بود

 .سعی كردم زخم زانويم را پنهان كنم، دستم را در هوا تكان دادم و تنها يک كلمه بر زبان آوردم
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 .خوابگـاه -

ره شافدريک سری تكان داد؛ اما مدتی بعد با دستش به سطل آب و كف كوچكی كه در كنار ديوار بود ا

 .كرد

 تونی اون رو برام بياری؟می -

 .سرم را تند تند تكان دادم

 !البتــه -

 .هايی كوتاه به طوری كه راه رفتنم شک برانگيز نباشد، به سمت سطل رفتم و آن را برداشتمو با گام

ت مهايش را گرفتم و آرام آرام به سبر خالف حجم كوچكی كه داشت بسيار سنگين بود. با دو دستم لبه

ها رفتم كه ناگهان پايم بر روی زمين ليز و لغزنده كشيده شد و من نتوانستم سطل را در دستانم كنترل ميز

 !كنم، سطل فلزی و پر آب با صدای بدی بر روی زمين افتاد

با شرمندگی چند قدمی عقب رفتم، خواستم از فدريک معذرت خواهی كنم كه با ديدن ناگهانی اسميت كه 

آمد، حرف در دهانم ماسيد و با چشمان گرد شده به او خيره ه بود و مستقيم به سمتم میوارد سالن شد

 .شدم

آب دهانم را قورت دادم و چشمانم را بستم، هر لحظه منتظر فريادش بودم كه بر سر من مانند پتكی 

مام ت در فضای نسبتا خالی سالن بپيچد؛ اما تقريباً "دخترک دست و پا چلفتی"كوبيده شود و صدای 

حدسياتم اشتباه از آب در آمد و من با شنيدن جيـغ اسميت چشمانم را با وحشت باز كردم. او را در حالی 

 !شد ديدمها سر خورده و پخش زمين میكه بر روی كف

 !ی آشناای بعد صدای فريادش بلند شد، باز هم همان جملهو لحظه

 !ی دســـت و پا چلفتـــیدختـــره -

*** 

 .چرخيدند خيره شدمهايی كه وِز وِزكنان به دور المپ میرا ريز كردم و با دقت بيشتری به مگسچشمانم 
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 !شدالمپ با صدای گـزگـز مانندی روشن و خاموش می

 .ام را بر روی زانوانم گذاشتم و به ديوار خالی روبرويم نگاه كردمنفسم را با آه از سينه خارج كردم، چانـه

 !روشـن... خامـوشروشـن... خامـوش... 

گر ای ديی لعنتی خالص شده بودم، اما باز هم به لطف خانم اسميت در مخمصهبا اينكه از شر آن دريچه

 !گير افتاده بودم

كردم كه خانم اسميت بخواهد به خاطر آن كار اشتباه هر چند كوچک باز هم مرا در وجـه فكر نمیبه هيچ

 !زير زمين زندانی كند

يبم بيرون كشيدم، حداقل قبل از اينكه مرا به اينجا بياندازد فرصتی برای برداشتن دفترچه دفترچه را از ج

هايش، يا فكر كردن به توانستم به جای خيره شدن به ديوار و تار عنكبوتجوليـا پيدا كردم. حاال می

 !های دفترچه را بخوانمخاطرات نحس حبس شدنم در زير زمين، نوشته

خواندن اين دفترچه مطلبی را بفهمم و از اين سردرگمی بيهوده خالص شوم. دفترچه  توانستم باشايد می

 .ی اول آن نگاهی انداختمرا باز كردم و به صفحه

 .وار مشغول خواندن شدمشد با كالفگی زمزمهبا وجود نور ضعيف المپ كه مدام كم و زياد می

ها تحملش ی سالهر ساعتش برام به اندازه گذشت؛ اماشايد از اون روز وحشتناک سه شبانه روز می -

 ...سخت بود، مطمئناً هر كسی هم كه جای من بود با

 !...روشن... خاموش... خاموش

؟ فقط خدا با چشمان گرد شده، در آن فضای نيمه تاريک به المپ خاموش خيره شدم. باز هم تاريكی

 !دانست كه چقدر من از اين كلمه نفرت دارممی

طرافم نگاهی انداختم، تنها خوبی آن لحظه اين بود كه فضای زير زمين با نور ضعيفی كه از با ترس به ا

 !تابيد، كمی قابل ديدن بود و البته فقط كمــیزير در به داخل می

ام را بر روی زانوانم گذاشتم، چشمانم را بستم و سعی كردم ذهنم را به جای فكر كردن به پيشانی
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 !نجا برايم رخ داده بود به سمت اِلنا سـوق بدهمای كه قبال در ايحادثه

البته اِلنا هم دست كمی از آن حادثه نداشت؛ اما هر چه كه بود بهتر از آن صورتک زشت و وحشتناک بود! 

 ...فيلمی را كه در خوابگاه در اتاقک زير دريچه ديده بودم به ياد آوردم

هيچ ناخواسته شاهد قتل بوده است! به او شليک كردند، بیاِلنا را كشته بودند و آن هم تنها به دليل اينكه 

 !جرم و گنـاهی

ام جان گرفت، چقدر در فيلم چشمانش مظلوم و معصوم ی ترسانش در برابر چشمان بستهتصوير چهره

 .بودند

 .آهی كشيدم كه ناگهان ترسی در وجودم به وجود آمد

گر كيست؟ نكند او همان موجود وحشتناک و اِلنا كه چندين سال پيش مرده بود، پس اين اِلنا دي

 !آوری باشد كه به شكل متيو تغيير چهره داده بود و حاال هم خود را اِلنا جا زده باشد؟دلهره

با اين تصور از شدت ترس به خود لرزيدم كه يكدفعه با روشن شدن ناگهانی المپ جـا خوردم و با 

 !ترس از جـا پريدم

ی غير طبيعی، نفسی از سرآسودگی با نديدن صحنهاز نظر گذراندم و  با چشمانی ترسيده اطراف را

 .كشيدم

های اطرافم گوش سپردم. تنها نگاه لرزانم را با شک و ترديد به كمد چوبی دوختم و با دقت به صدا

كه  خانه بودها در سالن يتيمی بچههايم از ترس و همهمهزدنشد صدای نفس نفسصدايی كه شنيده می

 .رسيدسمت در به گوش میاز 

ی پيش هنگاهم را به نوشت آور ديگری بيافتد.نفس عميق ديگری كشيدم، مثل اينكه قرار نبود اتفاق دلهره

 .رويم دوختم

داد، آن آور واكنش نشان میی وحشتناک و دلهرهمطمئناً هر كسی كه جای من بود با ديدن آن صحنه -

شان به خود شدم. آن لی از سر وحشت، باعث جلب شدن توجهالعمموقع من هم با نشان دادن عكس
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نه با خاآور يتيمام را در ساختمان خفقاناتفاق باعث شروع ماجرايی شد كه من مجبور شدم باقی زندگی

ترس و دلهره از كشته شدن به دست آن چهار نفر بگذرانم. درست در روز تولدم زمانی كه پايم به آن 

 ...گردم و انتقامم را، گرفتار آنها شدم؛ اما مطمئنم كه يک روزی برمیراهروی لعنتـی باز شد

كردند كشيدم، صفحه را ورق كه بر روی كلمات خودنمايی می با تعجب دستی روی قطرات خون خشكيده

 .ی دوم خيره شدم، زير لب شروع به خواندن كردمزدم و به جمالت نوشته شده بر روی صفحه

ای كشته شدم! اما برگشتم، البته نه مانند قبل! با طلسمی كه در آن ز ناجوانمردانهمن مُــردم و به طر -

ها و شكستن طلسم از دنيای مردگـان رهايی يابم. من برگشتم ام بازگشتم تا با كشتن قربانیزندانی شده

نقدر كه آ كس تا به حال به چشم خود نديده است! من برگشتم تا زجرشان دهم،تا انتقامی بگيرم كه هيچ

 !در پيش روی چشمانم جـان دهند

 .نفسم در سينه حبس شد، آخرين جمله را تمام كردم

 .ی خالی بعدی خيره شدمزده به صفحهبا دهانی نيمه باز و چشمان حيرت

ها و شكستن طلسم به طور كامل وارد خواست با كشتن قربانیاِلنا مرده بود و حاال برگشته بود؟ او می

 افتاد؟شد، چه اتفاقی میا شود؟ آن وقت اگر او كامال از دنيای مردگان خارج میهدنيای زنده

با دستان لرزانم دفترچه را ورق زدم كه به نقاشی زيبايی برخوردم. مات و مبهوت به نقاشی كه عروسكی 

 !آشنا را به تصوير كشيده بود خيره شدم. آن عروسک، عروسک من بود

 با خود از دنيای مردگان آورده بود؟يعنی عروسک طلسمی بود كه او 

زده از جايم بلند شدم ام سر خورد و بر روی زمين افتاد. ناگهان وحشتدفترچه از ميان دستان عرق كرده

 .دوان خود را به در رساندم. با مشت به در كوبيدم و با صدای لرزانم شروع به فرياد زدن كردمو دوان

 نم. آقای جيــسون؟ مَــت؟اين در رو باز كنيــن! خواهش ميك -

 .شدت ضرباتم را بر روی در بيشتر كردم و ناليدم

 ...كنم باز كنين. من بايد بيام بيرون و جلوش رو بگيرم، وگرنهازتون خواهش می -
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 .با شنيدن صدای پايی از در فاصله گرفتم و با چشمان اميدوار و خيسم منتظر به در زل زدم

 .دای جيـر جيـرِ ضعيفی باز شدقفل در تكانی خورد و در با ص

انگار كه انفجار مهيبی در مغزم ايجاد شده باشد، سرم تيـر خفيفی كشيد. ناخودآگاه قدمی به عقب 

تم ی لباسم را در مشام را از چشمان مشكی رنگش بگيرم با ترس گوشهبرداشتم و بدون آنكه نگاه خيره

 .مچاله كردم

 فهميدی، نه؟ -

د نسيم ماليمی در گوشم پيچيد. نفس عميقی كشيدم، سعی كردم ترس خود را از وارش ماننصدای زمزمه

 .ام پنهان كنماو با نشاندن اخمی بر روی پيشانی

 دونـی چرا جسيكا، سـام و جوليا مردن؟رز! می -

 .زده نگاهش كردمحيرت

 جوليـا؟ -

يت رد. پوزخندی زدم و با عصبانبه آرامی و با حالتی ترسناک چشمانش را به نشانه تائيد حرفم بر هم فش

 .فرياد زدم

 !دروغ ميگی -

ای بر لب نشاند و تنها در سكوت با همان لبخند مزخرف اِلنا با آرامش مرموز و ترسناكش لبخند كش آمده

 .به من خيره شد

ين كم داشتم به اين موضوع كه من با اِلنا در زير زمنفس عميقی كشيدم تا عصبانيتم فروكش كند، تازه كم

 !ترساندتنها هستم پی ميبردم، اين مرا بيش از پيش می

 !به خاطر تو اونا مُردن -

 .اش در گوشم زنگ زد و پاهايم سست شدندجمله

 !به خاطر من؟
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هايی به خودم آمدم و به جای خالی اِلنا خيره شدم. نگاهی به چارچوب در انداختم، با شنيدن صدای قدم

 .ی غذايی در دست ديدمدر كمال تعجب جيسون را با سين

 .دوان به سمت او دويدم و روبروی او قرار گرفتمتوانم را جمع كردم و دوان

 آقای جيسون؟ خانم اسميت كجان؟ -

 :كرد، زير لب گفتام نگاه میی ترسيدهجيسون كه با تعجب به چهره

 !تو اتاقشون هستن -

بروم كه ناگهان سوالی در ذهنم چشمک زنان  سرم را تكان دادم، از كنارش گذشتم تا از زير زمين بيرون

 !پررنگ شد

 .قدم پيش رفته را برگشتم و به چشمان جيسون خيره شدم

 تونم يه سوال بپرسم؟می -

درنگ سوالم را از او جيسون كه از رفتار ناگهانی من شوكه شده بود، با سردرگمی سری تكان داد. بی

 .پرسيدم

 ته؟جوليا! اون توی تيمارستانه، درس -

 .جيسون با شنيدن سوالم ابروانش را باال برد و بدون اينكه سوالی از من بپرسد مبهوت زمزمه كرد

 !اون... اون همين ديروز كشته شد -

 لرز خفيف بر بدنم نشست، پس اِلنا راست گفته بود

 .ام جاری شدی چشمم بر روی گونهقطره اشكی از گوشه

دم و در مقابل چشمان مات و سردرگم جيـسون به سمت راهرو ی اشک را پاک كربا آستين لباسم قطره

 .دويدم

 .بار ممكن بود تعادلم را از دست بدهم و به زمين بيافتمدويدم كه در راه چندينآنقدر با عجله و سريع می

م دبه اتاق خانم اسميت كه رسيدم بدون اينكه در بزنم و اجازه ورود به اتاقش را از او بگيرم، در را باز كر
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 .و وارد شدم

ای فرو ای رنگش نشسته بود و سرش را در برگههمانطور كه انتظار داشتم خانم اسميت پشت ميـز قهوه

 .كرده بود. با شنيدن صدای پايم عينكش را برداشت و با تعجب و عصبانيت به من خيره شد

 .نفس نفس زنان با انگشت راهرو را نشان دادم كه با تعجب از جـايش بلند شد

 كنی؟ مگه قرار نبود كه توی زير زمين باشی؟كار میتو اينجا چی  -

 .و بدون اينكه مهلت زدن حرفی را به من بدهد، اخم غليظی كرد

 نكنه اون پيرمرد آزادت كرده؟ -

 :سرم را به چپ و راست تكان دادم و بريده بريده گفتم

 !...ن رو ببينيدكنم شما بايد او... میخواهش می -

زد و یای مبه خاطر زمين خوردنش در سالن لنگ لنگان به سمتم آمد، همانطور كه به كتفم ضربهاسميت 

 :داد غرغركنان گفتمن را به سمت در هل می

 !برو بيرون تا دوباره تو زيرزمين حبست نكردم -

 .و من را به بيرون هل داد و در اتاقش را محكم بست

ای كه به خوابگاه ختم پلهراف نگاه كردم كه چشمانم به راهبا نااميدی دستانم را مشت كردم و به اط

 .ها دويدم و از آنها باال رفتمشد خورد. با عجله به سمت پلهمی

 .كردمداد، خودم بايد كاری میكرد و كاری انجام نمیهايم را باور نمیحاال كه خانم اسميت حرف

 .دويدم و دو زانو در كنار آن نشستم در خوابگاه را با شدت باز كردم، به سمت تخت اِلنا

كمی خم شدم، دستم را به زير تخت بردم و عروسک را بيرون كشيدم. با ترس خوابگاه را نگاه كردم تا 

 .از نبود اِلنا مطمئن شوم

 .با دستان لرزانم عروسک را مقابل صورتم باال گرفتم و زير لب با خود زمزمه كردم

 كار كنم؟ حاال من با تو چی -
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آوری دفترچـه كه در زير زمين جايش گذاشته بودم، آه از نهادم بلند از روی زمين بلند شدم، ناگهان با ياد

 !شد

عروسک را محكم در بغل گرفتم، خواستم از تخت اِلنا دور شوم كه ناگهان دستی از زير تخت مـچ پايم را 

 !چنگ زدم

از تخت دور شدم. بدون آن كه نگاهم را از زير زده جيـغ خفيفی كشيدم، مچ پايم را آزاد كردم و وحشت

 .تخت كه در تاريكی فرو رفته بود بگيرم، عقب عقب رفتم تا اينكه به ديوار كنار در خوابگاه خوردم

آب دهانم را قورت دادم، با چشمان گرد شده از ترس نفس نفس زنان از خوابگاه بيرون رفتم و به سمت 

 .زير زمين به راه افتادم

اضطراب و ترس چندباری عروسک از دستم رها شد و بر روی زمين افتاد و من هربار با وحشت از شدت 

 .داشتمشدم و آن را بر میبيشتری از قبل خم می

زدم حدس می .تر دفترچه را بردارمگذاشتم تا هر چه سريعهای زير زمين را با عجله پشت سر میپله

 .ک نوشته شده باشدی عروسممكن است داخل دفترچه چيزی درباره

در زير زمين را با شتاب باز كردم و نگاهم را در فضای به نسبت تاريک آن به گردش در آوردم. قدمی به 

 .ی كفشم بر روی زمين بلند شدجلو برداشتم كه صدای برخورد پاشنه

 كردم كهه میتر چسبيدم و با ترس و لرز كامال وارد زير زمين شدم. مدام اطرافم را نگاعروسک را محكم

 .اش پيدا شودمبادا آن موجود وحشتناک كه حاال فهميده بودم او خود النا است، سر و كله

با احتياط به سمت جايی كه قبال نشسته بودم قدم برداشتم، برای چندمين بار خودم را به خاطر حواس 

 .ام و جا گذاشتن دفترچه سرزنش كردمپرتی

 !ز نااميدی و ترس گرد شدند. خبری از دفترچه نبودهايم ابا رسيدن به آن قسمت، چشم

 :زيرلب با حرص گفتم

 !اه، لعنتی -
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 !ی آرامی توجهم را به خود جلب كردگرد كردم تا از زير زمين خارج شوم كه صدای زمزمهعقب

دای ام را با زبان تر كردم و با صتر شد، لبان خشكيدهبالفاصله ترسی كه در چشمانم نشسته بود عميق

 .ضعيف و لرزانی فرياد زدم

 !كی اونجاست؟ خودت رو نشون بده -

انگيز بود. ترسان و لرزان تكانی به پاهايم ی زير لبی وهماما تنها جوابی كه گرفتم همان صدای زمزمه

 .دادم و كمی به سمت صدا جلو رفتم

می منظی هم به طور ناهای زيادی كه بر روبا ترس و كنجكاوی سرم را كج كردم و به پشت كارتن و جعبه

 .چيده شده بودند خيره شدم؛ اما با وجود نبودن منبع روشنايی در آن قسمت چيزی قابل ديدن نبود

قدمی به عقب برداشتم تا به دنبال دفترچه بگردم كه به غير از صدای زمزمه، صدای ديگری مانند كشيده 

 !شدن جسمی بر روی زمين مانع خارج شدنم از زير زمين شد

آمدم؛ اما انگار كسی دو گشتم و از آنجا بيرون میدهانم را با اضطراب قورت دادم، شايد بايد بر می آب

 !دستش را به دور گردنم حلقه كرده بود، سعی در خفه كردن و هل دادنم به آن سمت را داشت

ها شت جعبهپ نفس عميقی كشيدم، گام به نسبت بلندی به جلو برداشتم و بعد آن سالنه سالنه خود را به

 .رساندم

 !ديدم شوكه شدماز چيزی كه در پشت آن همه جعبه می

ی جوليا فرو برده بود و ها، آقای جيسون مچاله شده نشسته بود. سرش را در دفترچهدر پشت جعبه

آور نبودند، بلكه من با ديدن موهای آشفته، لباس خواند؛ اما تمام اينها برايم حيرتوار آن را میزمزمه

 !ونين و چشمان قرمزش متعجب شده بودمخ

 آقـا...ی جيـسو... جيسون؟ شما حالتون خوبه؟ -

 .ای با شنيدن صدای لرزانم دست از زمزمه كردن برداشت، اما سرش را بلند نكردبرای لحظه
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ای كه در دستان پرچين و چروكش اسير شده بود انداختم، من آن دفترچه نگاهی به كمر خميده و دفترچه

 .الزم داشتمرا 

العملی از او نديدم با ترديد نزديكش شدم، نگاهم را از موهای سفيدش كه به خون وقتی كه هيچ عكس

 .آغشته شده بود گرفتم و نفس عميقی كشيدم

چرخيد، با احتياط دستم را پيش بردم تا دفترچه را از دستانش بگيرم كه نگاهم مدام ميان او و دفترچه می

 !اال آمد و مچ دستم را چنگ زدناغافل دست راستش ب

 اش آزاد شود، ولی او با قدرتیجيغ خفيفی كشيدم و دستم را تكان دادم تا از حصار انگشتان استخوانی

 .غير قابل باور دستم را محكم گرفته بود

ی خالی و شكافی در تالش بودم تا از او دور شوم كه ناگهان سرش را بلند كرد و من با ديدن آن دو حفره

زده با تمام توانم خود را به عقب كشيدم كه هايش امتداد يافته بود، وحشتی لبانش تا گونهه از گوشهك

 !دستم آزاد شد و همزمان با آن عروسک از دستم رها شد و بر روی زمين افتاد، درست در مقابل جيسون

ام آرام به سمت ی وحشتناک جيسون گرفتم و به دست لرزانش كه آرام را از چهرهنگاه خشک شده

 .رفت دوختمعروسک می

 .لرزيدند، به طوری كه حتی توانايی كمک خواستن را هم نداشتملبانم از شدت ترس می

 .ی پيراهن عروسک را گرفت و به سمت خودش كشيدجيسون گوشه

ناگهان به خودم آمدم، با عجله به سمت عروسک خيز برداشتم و به سرعت آن را از زير دستان نحيف 

 .سون برداشتمجي

كشيد و سعی داشت عروسک با زانوانی خميده از جيسون دور شدم. او خود را بر روی زمين به سمتم می

 !دانداختنها میرا از من بگيرد، ولی حركاتش آنقدر آهسته و لرزان بودند كه در آن لحظه مرا به ياد زامبی

 .هم در دستش بود نگاه كردم عروسک را پشتم قايم كردم و با اضطراب به دفترچه كه هنوز

دم. شتر از اينجا خارج مینگاهم را از دفترچه به سمت در نيمه باز زير زمين سوق دادم، بايد هرچه سريع

 .ديدند كشيدمدستم را به چشمانم كه تار می

 !ترسيدم، حاال زمان ترسيدن نبودنبايد می

 .داری زمزمه كردمچشمانم را بستم و زير لب با صدای خش
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 !هات رو باز كن، دفترچه رو بگير و فرار كننترس رز! فقط چشم -

نفس عميقی كشيدم و به محض باز كردن چشمانم قبل از اينكه جيسون به من برسد، به سمتش دويدم و 

آورش ی دلهرهبه سرعت دفترچه را از دستانش بيرون كشيدم. بدون اينكه نگاه ديگری به چهره

 .ها را دوتا دوتا پشت سر گذاشتم و وارد راهرو شدمپله .ز زير زمين خارج شدمدوان ااندازم، دوان بی

تر بود بروم كه با شنيدن صدای كوبيده شدن در زير زمين در جايم خواستم به سمت سالن كه نزديک

 آمد؟خشک شدم. او داشت به دنبالم می

است گرداندم، تا جايی برای قايم ای سرم را به چپ و رآب دهانم را قورت دادم و با چشمان گرد شده

 .شدند افتادهايی كه به سمت خوابگاه ختم میشدن پيدا كنم كه چشمانم به پله

 !به سمت پله اول دويدم، يكدفعه دستی از پشت بازويم را محكم گرفت و مرا نگه داشت

  .زده چشمانم را بر روی هم فشردم و جيـغ بلندی كشيدموحشت

 !نترس رز، منم جـان -

با شتاب چشمانم را باز كردم و به او خيره شدم، با ديدن جان نفس عميقی از سر آسودگی كشيدم؛ اما باز 

 .ها را دوان دوان باال رفتمبا يادآوری جيسون، از جانِ متعجب دور شدم و پله

زد یتوجه به فريادهايش كه نامم را صدا متوانستم صدای دويدن جـان را به دنبال خود بشنوم. بیمی

 .هراسان داخل خوابگاه شدم، بعد از اينكه جـان هم وارد شد در را بستم

توجه به جـان كه با صورتی سـرخ شده در اثر دويدن در كنارم نشسته بود، به سمت تختم رفتم و بی

 .عروسک را بر روی بالش گذاشتم و دفترچه را به دنبال مطلب مرتبط با از بين بردن عروسک ورق زدم

 .رام جـان بلند شدصدای آ

 .خواستم باهات حرف بزنمرزا، می -

 .سرم را تكان دادم

 !االن نه، وقتش نيست -

 .جـان با عجز ناليد

 !كنم، در مورد اِلناسخواهش می -

ی دفترچه خشک شد، با چشمان ريز شده سرم را بلند كردم و مشكوک به او خيره دستم بر روی صفحه
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 :شدم كه گفت

 ...يلی عجيبه! ديروز اون رو تویباور كن اون خ -

 .حوصلگی نگاهم را از او گرفتم و حرفش را قطع كردمبا بی

 !بس كن جـان -

 .اما او مصرانه ادامه داد

 ...ی اسميت رفت به باغبه حرفم گوش كن! اِلنا بدون اجازه -

 .برای بار دوم به ميان حرفش پريدم

 .دونممی -

 .جـان با چشمان گرد شده نگاهم كرد

 دونی؟ تو از كارهای اِلنا خبر داشتی و چيزی به من نگفتی؟؟ میچـی -

 . و با دلخوری بعد از زدن اين حرف اخمانش را در هم كرد و رو از من برگرداند

 .ای برخوردمها را از نظر گذراندم تا اينكه به جملهپوزخندی به او زدم و با دقت نوشته

 .شد زمزمه كردمام پررنگ میوی پيشانیزير لب با اخمی كه رفته رفته بر ر

زير درخت بلوط، راه  .خورندطلوع خورشيد، درست در مكانی كه خورشيد و طبيعت به يكديگر گره می -

 ...آيد وبازگشتن به دنيای مردگان پديد می

ابل وجـه قای نوشته شده بود و به هيچچشم گرداندم، به ادامه جمله نگاه كردم كه با خط كج و كوله

 .خواندن نبود

 .با حـرص نفسم را بيرون دادم و دفترچه را بستم. چشمانم را محكم بر روی هم فشردم و زمزمه كردم

 !منظورش چيـه؟ طلوع خورشيد؟ خورشيد و طبيعت؟درخت بلوط؟ دنيای مردگان؟ آه لعنتــی -

 .ن خيره شدمی خونسرد جاام چشمانم را باز كردم و به چهرهبا احساس دستی بر روی شانه

 !كرد، تعجب كردماز اينكه ناگهان از حالت مضطربش در آمده بود و حاال با چشمانی آرام مرا نگاه می

وار درست همان يک تای ابرويش را باال برد، دفترچه را از دستم گرفت و همان صفحه را باز كرد، زمزمه

 .جمله را خواند
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 اغ باشه، نه؟ی طبيعت و خورشيد ببه نظرم منظورش از گره -

  .با ترديد به چشمان مطمئنش خيره شدم و سری تكان دادم

دانستم او هر طور كه شده هنوز هم به او شک داشتم و مطمئن نبودم كه او جـان است يا نه؟ هنوز هم می

 .خواهد مرا به باغ بكشانداست می

توانستم آن ان بود؛ اما نمیهايش مانند جـها و رفتاراش را از نظر گذراندم، حالتبا ترديد چهره

 .خونسردی بيش از حدش را در نظر نگيرم

 !خوای بری باغ تا منم همراهت بيامحاال نظرت چيه؟ اگه می -

مردد به عروسک و سپس به جـان خيره شدم. نفس عميقی كشيدم و سعی كردم تا ظاهر آرامی به خود 

 :خيالی در ذهنم گفتمبگيرم، با بی

 !كنمز شر اين عروسک مسخره نجات پيدا میميرم يا ايا می -

 .كرد خيره شدماز روی تخت پايين پريدم و مقابل جـان ايستادم. به جـان كه منتظر به من نگاه می

 .خوام برم باغمی -

رفت، لبخند به لب شد و به سمت در میبا اين حرفم جـان لبخندی زد، همانطور كه از جـايش بلند می

  :گفت

 .حياط منتظرتم پس من تو -

 :حوصلگی تكان دادم و قبل از اينكه او خارج شود گفتمسرم را با بی

 !حواست باشه، كسی نبايد از اين كارمون چيزی بفهمه -

ای گفت و در را بست. از پنجره نگاهی به بيرون انداختم، چقدر زود شب شده بود! نگاهم را از "باشـه"

بردم تا ژاكتم را از زير آن بردارم كه انگشتانم به جسم سرد و فلزی  پنجره گرفتم و دستم را به زير بالشم

د ای رنگم لبخننقره یخوردند. به آرامی آن شئ را همراه ژاكت از زير بالش بيرون كشيدم. با ديدن شانه

 .محوی زدم، ژاكتم را با سرعت پوشيدم و شانه را در جيب آن انداختم

 .و از خوابگاه خارج شدم عروسک و دفترچه را در دست گرفتم

*** 

 اين صدای چی بود؟ -
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 .اندازد، مچ دستم را گرفت و دنبال خودش كشيدام بیی رنگ پريدهجان بدون اينكه نگاهی به چهره

 .چيزی نبود، حتما حيوونی چيزيه! سعی كن نترسی -

 .داشتمها قدم بربا ترس سرم را تكان دادم، با احتياط به دنبالش در ميان بوته و علف

ی آن صدا به عقب بر ميگشتم و با نديدن چيزی در آن تاريكی سرم را بر هرازگاهی با شنيدن دوباره

 .گرداندممی

كردم كه هوا تا اين حد سرد باشد، وگرنه پايم را از آن عمارت وجه فكر نمیهوا سردتر شده بود، به هيچ

 !گذاشتمبيرون نمی

 های درختانی سرم به سرعت سرم را بلند كردم و به شاخ و برگخِشی از باالبا بلند شدن صدای خِش

 .خيره شدم

 !نترس جغـده -

  .انداختم كرد نگاهیسرم را كمی كج كردم و به جغدی كه هـو هـو كنان در آسمان پرواز می

جود و با آسودگی نفسم را بيرون فرستادم و سرم را پايين بردم. درختان باغ آنقدر بلند بودند كه حتی با

 .ماه در آسمان زمين تاريک بود

توانستم جلوی پايم را ببينم و برای همين گاهی تعادلم را هنگام راه رفتن از از شدت تاريكی به خوبی نمی

 .دادمدست می

ی هی خوبی از اين باغ پر دار و درخت و تاريک نداشتم، در واقع از هيچ كجای اين منطقه خاطرخاطره

 !خوشی نداشتم

 .رسدهای خشک شده به گوش میای احساس كردم كه تنها صدای راه رفتن من بر روی برگلحظه برای

های جـان تيز كردم، به اطرافم هايم را برای شنيدن صدای قدمحركت در جايم ايستادم و گوشبی

 !نگاهی انداختم، هيچ خبری از جان نبـود

 .ار دادمزده انگشتانم را درهم گره زدم و به يكديگر فشوحشت

توانستم بياورم و خود را قانع كنم، اين بود كه من غرق در در آن زمان تنها دليلی كه برای نبود جان می
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افكار خودم از او دور شده بودم و يا همانطور كه احساسم به من هشدار داده بود، جان همان موجود 

 !وحشتناكی بود كه مرا به خواست خودش به اينجا كشانده بود

به پيشانی خيس از عرقم كشيدم. عرق كردن آن هم در هوايی كه مرا به لرزه در آورده بود كمی دستی 

 .آمدعجيب به نظر می

اند. با ترس به درختانی كه آور به من زل زدهكردم چندين نفر با چشمانی درشت و دلهرهاحساس می

 !چ اثری از جـان نبودهای زندان دور تا دورم را گرفته بودند خيره شدم، هيـمانند ميله

لرزيدند با زبان خيس كردم و با صدای به نسبت بلندی فرياد ام را كه از شدت ترس میلبان خشكيده

 .زدم

 جـان؟ -

الی شاخ و برگ درختان پنهان شده هايی كه در البهای از كالغبا بلند شدن صدای فريادم ناگهان دسته

 .سمان پرواز كردندبودند، قـارقـاركنان پر زدند و به سمت آ

 .ای رنگ دادم و نفس عميقی كشيدمنگاهم را به ماه نقره

 كردم؟به راه پيش رويم خيره شدم، حاال بدون جـان بايد چه كار می

دفترچه را از جيبم بيرون كشيدم و صفحاتش را ورق زدم تا اينكه به همان صفحه برخوردم. دستم را كمی 

 .نور ماه قرار بگيرد اش درست زيرجلوتر بردم تا نوشته

خورند، زير درخت بلوط، راه طلوع خورشيد، درست در مكانی كه خورشيد و طبيعت به يكديگر گـره می -

 .آيدبازگشتن به دنيای مـردگان پديد می

 .درخت بلوط؟ تا جايی كه به ياد داشتم زمانی كه در باغ بودم، درخت بلوطی را در اين حوالی نديدم

های ردم و به درختان كوتاه و بلند اطرافم خيره شدم، با وجود ماه كمی شاخ و برگچشمانم را ريز ك

توانستم تشخيص دهم كه هيچ درخت بلوطی در اين درختان قابل ديدن بودند و با اين وجود من می

 .اطراف وجود ندارد
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 .با نااميدی دفترچه را بستم و آن را در جيبم انداختم

م و هايم را به جلو برداشتتاريک مقابلم نيم نگاهی انداختم. از سر ناچاری قدم آهی كشيدم و با عجز به راه

 .هدف به راه افتادمبی

توانستم؟ شايد حداقل اگر درخت بلوط را پيدا جا بايستم، میتوانستم تا طلوع خورشيد همانمن كه نمی

 .هايم سرعت بيشتری بخشيدمديدم. به قدمكردم، جـان را هم میمی

شد كه حواسم از سكوت ناگهانی بـاغ كمی ی زير پايم باعث میهای خشک شدهخش برگخش صدای

هايم از شدت عرق خيس شده و به بدنم چسبيده پَرت شود. هنوز هم سردم بود، اما با اين وجود لباس

 .بودند

 .با نسيم سردی كه وزيد به خود لرزيدم و دستانم را در جيبم فرو بردم

 .توانستم جلو پايم را ببينمتاريكی عادت كرده بودند و حاال می چشمانم كم كم به

تر كردم. زيپش را باال ام را به هم نزديکهای ژاكت كهنهدستانم را از جيب ژاكتم بيرون بردم و لبه

 !كشيدم كه ناگهان با شنيدن صدای ضعيفی دوباره دستان لرزانم را داخل جيبم بردم

د، رسيكردم و با ترس به اطراف خيره شدم. هيچ صدايی به گوش نمی انگشتانم را در كف دستم جمع

 .لبان لرزانم را بر روی هم فشردم و شروع به قدم زدن كردم

هنوز مدت زيادی از آمدن آن صدا نگذشته بود كه باز هم همان صدا بلند شد، اما اين بار از مكانی 

 .رسيدمیتر به گوش نزديک

سرما خشک شده بود دادم و با چشمان ريز شده به قسمت تاريكی از باغ كه  تكانی به گردنم كه از شدت

 .آمد خيره شدمصدا از آنجا می

شايد تمام اين صداها كارِ جان باشد و بخواهد مرا بترساند. تمام شجاعتم را جمع كردم و با صدای نسبتا 

 .محكمی فرياد زدم

 كی اون جاس؟ -
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ز همان اول هم باغ سكوت خودش را حفظ كرده باشد، هيچ صدايی باره صدا قطع شد! انگار كه ابه يک

 .ترين سكوتـی بود كه قصد شكستنش را داشتمکآمد و اين ترسنانمی

ام را نگاه ترسيده .نفس عميقی كشيدم، نفس كشيدن در آن هوای مرطوب و نمدار كمی برايم سخت بود

ای كه بر روی زمين افتاده های خشک شدهشاخه و برگاز آن نقطه گرفتم و به راهم ادامه دادم. با كالفگی 

 .رفتمزدم و راه میبودند را با كفشم كنار می

 .گذراندم تا درخت بلوط را پيدا كنمداشتم درختان اطرافم را از نظر میهمانطور كه گام بر می

را  ه ژاكتماز روی سنگ بزرگی كه سر راهم قرار داشت پريدم كه يكدفعه كسی درست از پشت سرم كال

 .محكم گرفت

زده دستم را بر روی سرم گذاشتم، چشمانم را بر روی جيغ بلندی كشيدم و بر روی زمين افتادم، وحشت

 .هم فشردم و جيغ كشيدم

هايم جاری هايم بر روی گونهمطمئن بودم كه اين بار ديگر راهی برای فرار از چنگ او نداشتم. اشک

 !ی بلوطی كه زير پايم افتاده بود، خشک شداگهان نگاهم بر روی ميوهشدند، چشمانم را باز كردم كه ن

زده دست لرزانم را جلو بردم، بلوط را از روی زمين برداشتم و ای هيچ حركتی نكردم؛ اما بعد بهتلحظه

 .مقابل صورتم باال گرفتم

 .شدم آب دهانم را با ترس قورت دادم، سرم را به آرامی برگرداندم و به پشت سرم خيره

 .ی درختی كه كاله ژاكتم به آن گير كرده بود آه از نهادم بلند شدبا ديدن شاخه

دانستم از شدت سرما و خشم قرمز شده است، از روی زمين بلند شدم، با دست خاک ای كه میبا چهره

 .لباسم را تكاندم

 يعنی تمام اين مدت من از يک تكه چوب ترسيده بودم؟

 .ص با دندان كندم و دستی كه بلوط را در آن داشتم مشت كردمپوست لبم را از شدت حر

 .گرفتندمطمئنا اگر متيو و جسيكا اينجا بودند مرا به باد تمسخر می
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 .ی قبل را از خاطرم پاک كنمآهی كشيدم و سعی كردم اتفاق چند لحظه

روی زمين پخش شده  به دور تا دور درخت خيره شدم و در كمال تعجب تعداد زيادی بلوط را ديدم كه بر

 .بودند

رسيد نگاه كردم. چرا تا به حال متوجه درخت بلوط به درخت بزرگی كه ارتفاعش حداقل به بيست متر می

 نشده بودم؟

 .ام كشيدم. خودش بود، اين همان درخت بلوط بوددستی به موهای آشفته

كردم كلمات دفترچه را به ياد  اش دادم. چشمانم را بستم و سعیام را به تنهنزديک درخت شدم و تكيه

 .بياورم

 :وار با خود گفتمزير لب زمزمه

 ی دنيای مردگان كجاس؟اينم از درخت بلوط، ولی دروازه -

چشمانم را باز كردم و سرم را با كالفگی به چپ و راست تكان دادم، هنوز خورشيد طلوع نكرده بود و هوا 

 !نسبتا تاريک بود

 .رسيدها به گوش میته بود و حاال قـارقـار گوش خراش كالغسكوت باغ ديگر از بين رف

ناگهان با يادآوری اينكه  .جا زير درخت بلوط نشستم و سرم را بر روی زانوانم گذاشتمبا خستگی همان

 .ام زدمای به پيشانیمن زمان طلوع خورشيد به عروسک نياز دارم سرم را بلند كردم و با دست ضربه

وارد باغ شديم، او از من خواست تا عروسک را به او بدهم تا خودش اين كار را انجام  زمانی كه با جـان

 !دهد. اما حاال جـان ناپديد شده بود و عروسک هم همراه او بود

 .با ناراحتی خود را سرزنش كردم

؟ نـه، ی احمق! آخه برای چی عروسک رو به اون دادی؟ نكنه اون عروسک رو برده باشه پيش اِلناهدختر -

 !شايدم اون خود اِلنا باشه

ام پيشانی خيس از عرقم را پاک كردم و با چشمان ملتهب و خيسم به اطراف نگاهی با آستين ژاكت كهنه
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 .انداختم

ی محكمی سرم از هجوم افكاری كه مبادا ديگر دستم به آن عروسک نرسد در حال انفجار بود. عطسه

 !كردم كه صدايش در باغ پيچيد

ام را گرفتم. در اين موقعيت سرما خوردگی را كم داشتم كه آن ی بعدیرا باال كشيدم و جلو عطسه امبينی

 .هم گرفتارش شده بودم

آمد، اما بايد تا طلوع دستی به چشمانم كشيدم و در خودم جمع شدم، خسته بودم و به شدت خوابم می

 !بودمماندم و منتظر جـان میخورشيد بيدار می

 !آيدگفت كه او میاو اطمينان نداشتم اما احساسی به من می با اينكه به

ها، باغ تاريک و چشمان قرمز رنگی كه از ای كشيدم. زير درخت بلوط و در ميان صدای قارقار كالغخميازه

پشت درخت به من زل زده بودند، به خواب فرو رفتم. در لحظات آخر تصوير دو چشم قرمز رنگ در مقابل 

 !شدندی میديدگانم تداع

*** 

ای كشيدم و چشمانم را باز كردم. با ديدن آسمان نيمه روشن باالی سرم، سراسيمه بر آلود خميازهخواب

 .ی روی زمين نشستم و سرم را با سرعت به اطراف گرداندمهای خشک شدهروی برگ

ا باز خورشيد، چشمانم رخواب به كلی از سرم پريده بود، حداقل خوبی بيدار شدنم اين بود كه قبل از طلوع 

 .كرده بودم

ترسيدم جـان ی درخت دويدم. مضطرب بودم، شايد میبا عجله از جا بلند شدم و به سمت طرفِ ديگه

 !درخت بلوط را پيدا نكند

 .ای خيره شده بودهيچ حركتی به نقطهبه پشت درخت كه رسيدم در كمال تعجب جـان را ديدم كه بی

 .دم را در بر گرفته بود كامال از بين رفتبه يكباره استرسی كه وجو

با شادمانی به عروسكی كه در دستانش قرار گرفته بود خيره شدم، وقت را تلف نكردم و به سمتش 
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 .دويدم و در مقابلش قرار گرفتم

 ...باورم نميشه جـان! تو برگشتی؟ فكر كردم...من فكر كردم كه -

اش زدهلوم گرفت و به چشمانم دوخت. با ديدن چشمان يخی نامعجـان به آرامی نگاهش را از آن نقطه

ود. ی قبل خبری نبكلمات در دهانم ماسيدند. دهانم همانطور نيمه باز مانده بود، ديگر از خوشی چند دقيقه

 .انداختچيزی در عمق نگاهش وجود داشت كه مرا به وحشت می

 .او بگيرم یتوانستم چشم از نگاه خيرهوجه نمیدهانم را بستم و ناباورانه قدمی به عقب برداشتم، به هيچ

تر در دست گرفت و قدمی به جلو آمد كه ناخودآگاه با ترس و لرز قدمی ديگر به جـان عروسک را محكم

 .عقب برداشتم

ای احساس كردم كه مردمک ی نامعلوم سُر خورد. برای لحظهنگاهش از روی من به همان نقطه

 !رس و وحشت در چشمانش پديدار شدندچشمانش لرزيدند، ناگهان ت

حالش دست كشيدم، با كنجكاوی رد نگاهش را دنبال كردم و به باالخره از نگاه كردن به چشمان بی

 .پشت سرم نگاهی انداختم

هايش بر اثر سرما ريخته ای قرار داشت كه تمام برگی بزرگ و خشک شدهدرست در پشت سر من بوته

 .بودند

 .خورد خيره شدمهای ضعيفی مینی ريز شده به بوته كه تكانبا كنجكاوی و چشما

 .كردشد شدت بيشتری پيدا میهايی كه به بوته وارد میكم كم تكان

رفتم كه داشتم عقب عقب میهايم را به سمت عقب برداشتم و همانطور كه چشم از بوته بر نمیناباور قدم

 .شد، در جا ايستادمی خشكيده بلند میآن بوتهای كه از سمت يكدفعه با شنيدن صدای آه و ناله

تفاوت جـان نيم نگاهی انداختم، ديگر از آن ترس و ی بیآب دهانم را با ترس قورت دادم و به چهره

 .وحشت ِ عجيب در چشمانش خبری نبود

 ...نگاهم را به بوته برگرداندم كه
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 !اده بودبه جای بوته قامـت آشنايی را ديدم كه مقابل من و جان ايست

ی آن شخص حيران دهانم را باز كردم تا جيــغ بلندی بكشم، اما در كمال تعجب هيچ با ديدن چهره

 !ام خارج نشدصدايی از حنجره

زده با دهانی نيمه باز و چشمانی گرد شده به شخص آشنايی كه مقابل چشمانم خونسردانه ايستاده حيرت

 .بود، خيره شدم

 !او جـان بود

با وحشت قورت دادم، سرم را برگرداندم و به جان كه در كنارم عروسک به دست ايستاده  آب دهانم را

 !بود نگاه كردم. دوباره به شخص مقابلم كه شبيه جـان بود، زل زدم

 .مات و مبهوت زير لب زمزمه كردم

 !اينجا چه خبره؟ -

ام مدام ميان هر دو زدهرتاز جـانِ عروسک به دست فاصله گرفتم و بين هر دويشان ايستادم. نگاه حي

 .چرخيدجـان می

 !بودند؟ اين دو نفر برای چه آنقدر شبيه به هم

زد به چشمان هر دويشان نگاهی انداختم، جانی كه با چشمانی كه وحشت و سردرگمی در آن موج می

انی معروسک در دست داشت با نگاهی پوچ و تو خالی به جان مقابلش خيره شده بود و جان ديگر با چش

 !روح به من زل زده بودخونسرد و بی

 .خـدای من! حاال كدامشان جانِ واقعی است؟ مطمئنا يكی از اين دو جان اِلنا بود

دست عرق كرده و لرزانم را در جيب ژاكتم فرو بردم كه انگشتانم شئ فلزی و سردی را لمس كردند. 

حركت در جايشان سان به دو نفرشان كه بیی مادرم حلقه كردم، منتظر و هراانگشتانم را به دور شانه

 .خشک شده بودند، نگاه كردم

 .داشتم تا حداكثر فاصله را از آنها بگيرمرمقم را به سمت عقب بر میقدم های بی
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كردم؟ فـرار؟ يا رفت ثابت ماند. حاال بايد چه كار مینگاهم به آسمان كه كم كم رو به روشنايی می

بودم تا عروسک را كردم؟ شايد هم بايد منتظر فرصتی میدو را تماشا میايستادم و آن جا میهمان

ی مردگـان را پيدا كنم و برای هميشه به اين داستان مهر پايان بزنم؛ اما فعال بايد جـان بردارم، دروازه

دادم، آن دو نفر آنقدر به هم شبيه بودند كه اگر عروسک را دست واقعی را از ميان آن دو تشخيص می

 !ديدم مطمئن بودم كه جايشان را با هم عوض كرده اندشان نمیيكی

ای بر لب نشاند و نگاهش را به چشمان ناگهان جانی كه عروسک را در دست داشت لبخند خبيثانه

 !ی من دوختترسيده

 نحاال با حركتی كه از جانب او ديدم مطمئن شدم كه جـان واقعی آن يكی است؛ اما واقعا من در تمام اي

 !مدت با اِلنا وارد باغ شده بودم؟ از اول هم به اين موضوع شَک داشتم

تر كردم تا تيزی شانه را در ی انگشتانم را به دور شانه محكمپاهايم را به سمت عقب كشيدم و حلقه

 .قلبش فرو كنم و عروسک را بردارم

تم توانسشيده بودم كه ديگر نمیام متعجب شدم، آنقدر در طی اين مدت زجر كای از افكار شجاعانهلحظه

 .تحمل كنم

 .زير لب با صدايی لرزان زمزمه كردم

 !شجاع باش رزالين، اين گـام آخره و فقط بايد اون عروسک رو نابود كنی -

تر كرد. از شدت ترس و هيجـان، ريتم كوبش قلبم تندتر قدمی ديگر به جلو برداشت و لبخندش را پررنگ

 .از قبل شده بود

 !رفت، تازه آن موقع فهميدم كه در انجام اين كار ترديد دارملرزيدند و سرم گيـج میمی دستانم

آب دهانم را با استرس قورت دادم و حالت حمله به خود گرفتم و قدمی به جلو برداشتم. آماده بودم تا هر 

 .حركتی كه از او سر زد، شانه را مستقيماً در قلبش فرو كنم

 .ام شومردم تا مانع لرزش چانهلبانم را بر روی هم فش
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ای چشمانم سياهی رفتند و زمانی كه به حالت عادی ديدند. برای لحظهچشمانم تصاوير مقابلم را تار می

 !خود بازگشتند متوجه حركت هر دويشان به سمت خود شدم

 .كرد. چشمانم را بستم و نفس عميقی كشيدمهايشان را دنبال میام حركت قدمزدهنگاه وحشت

 .با آرامش ظاهری زمزمه كردم

 !آروم باش... آروم باش، فقط حمله كن -

 .تر كردم و به آرامی لب زدمی انگشتانم به دور شانه را محكمحلقه

 !يک، دو و سـ... سـه -

به محض باز كردن چشمانم شانه را از جيبم بيرون كشيدم، با دو دستم آن را گرفتم و به سمت جـانی كه 

 .دست داشت دويدمعروسک را در 

 ...اما

تر با او فاصله نداشتم، در يک حركت غير منتظره مسيرم ی آخر و درست زمانی كه يک قدم بيشدر لحظه

اش تيزی شانه را در زده و چشمان گرد شدهرا به سمت جـانِ ديگر تغيير دادم و در مقابل نگاه وحشت

 .اش فرو بردمسمت چپ سينه

آب دهانم را قورت  .هايم چشمانم را خيس كردنددردش خيره شدم و اشک ی پرمات و مبهوت به چهره

 .ای رنگ باز كردمی نقرهجانم را از دور شانهدادم و انگشتان لرزان و بی

هايم را به عقب برداشتم، خــدای من! من جان را كشته بودم؟ من قاتل يكی از بهترين ناباور قدم

 را به يكباره تغيير دادم؟دوستانم بودم؟اصال چه شد كه مسيرم 

همانطور كه خيره خيره  .قدمی ديگر به عقب برداشتم كه مچ پايم به سنگی گير كرد و بر زمين افتادم

كردم، با دستانم خود را به سمت جـان را كه از شدت درد بر روی زمين در خودش مچاله شده بود نگاه می

 .كشيدم تا از او دور شومعقب می

دانستم كه زمانی ديگر تا مُردن او ها نداشت و من میزد، طوری كه فرقی با ميتمیپوستش به سفيدی 
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 .نمانده است باقی

ديدم فرياد اش خيره شدم كه ناگهان از چيزی كه میی درهم رفتهريختم به چهرههمانطور كه اشک می

 .بلندی سَر دادم

نين از ی خواش بيرون كشيد! شانهب از سينهجـان انگشتانش را به دور شانه حلقه كرد و آن را با يک ضر

 .اش رها شد و بر روی زمين افتادميان انگشتان رنگ پريده

 .دستش را بر روی زخمی كه خون غليظ و سياه رنگی از آن جاری شده بود فشرد

 .به چشمان عجيبش خيره شدم و جيــغ بلندی كشيدم

آور را در ه به جـان همان موجود وحشتناک و دلهرهحاال او ديگر جـان نبود؛ بلكه من به جای فردی شبي

 !پيش روی چشمانم ميديدم

دانم آن موقع شانس با من يار بود يا نه؟ شايد اگر در لحظات آخر مسيرم را تغيير نداده بودم حاال نمی

 .جان در پيش روی چشمانم در حال جان دادن بود

جان كه با چشمانی متعجب و سردرگم به من و النا با عجله از روی زمين بلند شدم و نگاهم را به طرف 

 .خيره شده بود، انداختم

به سمتش دويدم و عروسک را كه بر روی زمين در كنارش افتاده بود به سرعت برداشتم و به طرف 

 .درخت بلوط دويدم

ال دنب بدون اين كه نگاه ترسان و هراسانم را به سمت آن دو بيندازم، مضطرب و لرزان بر روی زمين به

 .گشتمعالمتی آشنا می

 تواند واكنشی نشان دهد ولیای كه به النا وارد كرده بودم نمیدانستم كه با آن ضربهاين را به خوبی می

 .ترسيدمباز هم از او و حركاتش می

رده ك خورشيد ديگر باال آمده بود و باغ را كه تا به االن شبيه به قبرستانی بيشتر نبود به طبيعتی زيبا تبديل

 !ای از ترس و استرس من كم نكردها حتی ذرهبود، اما باز هم تمام اين
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ی ههای خشكيدبه آن طرف درخت رفتم و بر روی زانو نشستم، با دستانی بی رمق و لرزان، ترسيده برگ

 .زدم كه ناگهان با فرياد جان وحشت زده سرم را بلند كردم و به او خيره شدمروی زمين را كنار می

 !رزالين! مواظب باش -

با احساس سوزشی در مچ پايم جيغ بلندی كشيدم و خود را به عقب پرت كردم. وحشت زده به النا كه با 

 .هايی تيز و خونين باالی سرم ايستاده بود نگاه كردمچنگال

 !دارش مواجه شدمعروسک را در دستانم فشردم كه با صدای زمخت و خش

 خوای بميری؟ نه؟تو نمی -

 .ام شدت زيادی گرفته بود، اطمينان داشتم كه هر لحظه ممكن بود كه از هوش برومش چانهلرز

ی دلهره آور و وحشتناک با اينكه او را بارها ديده بودم؛ ولی تا به حال انقدر نزديک و در روشنايی به چهره

 .او خيره نشده بودم

ی كردم كه دارد به چهرهداقل احساس میی تاريک و تو خالی به چشمانم زل زده بود، حبا آن دو حفره

 !كندی من با تمسخر نگاه میرنگ پريده

 .هايش بلند شدتكانی به دست استخوانی و چروكش داد كه صدای ترق و تروق استخوان

به آرامی دستش را به سمت عروسک دراز كرد تا آن را از من بگيرد كه در يک حركت غير منتظره آن را به 

 .اب كردمسمت ديگری پرت

ای كه به ای از پرت شدن عروسک جا خورد اما هنوز مدتی نگذشته بود كه ناگهان جای دو حفرهلحظه

عنوان چشم بر روی صورتش قرار داشت، دو چشم از حدقه در آمده و درشت، كه قرمزی آن هر انسانی را 

 .انداخت در آمدبه وحشت می

كه يک دفعه به سرعت دو دستش را باال برد و با جيغ حيرت زده بی هيچ حركتی به او خيره شده بودم 

 .گوشخراش و بلندی به سمتم حمله كرد

 .جيغ بلندی از ترس كشيدم و سريع دستانم را بر روی صورتم قرار دادم و در خودم مچاله شدم
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 هر لحظه منتظر بودم تا آسيبی به من برساند اما وقتی كه چشمان خيسم را باز كردم جان را ديدم كه

 .ی فلزی بزرگی را در قلب النا فرو كرده بود، درست در همان جايی كه قلبش با شانه سوراخ شده بودميله

مات و مبهوت به جان كه با صورتی خونين باالی سر النا كه زجه زنان بر روی زمين افتاده بود نگاه 

 .كردممی

 !بجنب! تا االن وقت زيادی رو از دست داديم -

 .ه خودم آمدم و با عجله از جا بلند شدم و به سمت عروسک دويدمبا صدای فريادش ب

عروسک را از روی زمين برداشتم كه ناگهان چشمم بر روی طرح آشنايی كه بر روی سنگ حک شده بود، 

 .ثابت ماند

 !ی عروسک كشيده شده بوداين طرح آشنا همان طرحی بود كه بر روی در آن راهرو و جعبه

روی آن نقش روی زمين رها كردم و با دستپاچگی دفترچه را از جيبم بيرون  بی درنگ عروسک را بر

 .كشيدم

 .نگران و ترسيده به جان كه با النا درگير شده بود خيره شدم

ی مورد نظر ايستادم، تكانی به لبان لرزانم با فرياد جان وحشت زده دفترچه را ورق زدم و بر روی صفحه

 .ردمدادم و شروع به خواندن كلمات ك

خورند، زير درخت بلوط، راه طلوع خورشيد درست در مكانی كه خورشيد و طبيعت به يكديگر گره می -

آيد و آن زمان است كه پيوند ميان دو دنيا با كشتن يک قربانی تا ابد بازگشتن به دنيای مردگان پديد می

 .روداز بين می

 بود خيره شدم، منظورش از قربانی چه بود؟ی آخر كه گويا تازه نوشته شده گيج و سردرگم به جمله

با صدای فرياد بلند و دردناک جان با چشمانی خيس سرم را برگرداندم و به جان و النا كه بی جان و 

 .خونين در كنار يكديگر بر روی زمين افتاده بودند نگاه كردم

هيچ كلمه يا حتی فريادی را با چيزی كه ديدم دفترچه از دستم رها شد و بر روی زمين افتاد، توان گفتم 
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 .نداشتم

 .ام چكيدی چشمم بر روی گونهناباور نام جان را زمزمه وار بر لب آوردم، قطره اشكی از گوشه

 .به يكباره زانوانم توان خود را از دست دادند و من با زانو به زمين خوردم

 .تحمل از دست دادن شخصی ديگر كامال از توانم خارج بود

 .ی شروع به گريه كردم، نفسم از شدت ناراحتی بند آمده بودبا صدای بلند

 !اول جوليا، جسيكا، لورا، سام ... و حاال هم جان

حاال تنها شده بودم، حاال هيچ كسی را به جز متيو نداشتم، تمام توانم را جمع كردم و دست بر زانوام 

 .گذاشتم و از جا بلند شدم

 .اش روبرو شدمم كه با جای خالیچشمانم را به سمتی كه عروسک بود دوخت

لويم ی پيش رويم فريادی از گبا ذهنی آشفته و چشمانی غمگين به سمت جان برگشتم كه با ديدن منظره

 .خارج شد

 دم؛كرهيچ كدامشان نبودند، نه خبری از النا بود و نه از جان! چشمانم خيس شدند، حاال بايد چه كار می

رفت، چشمان ملتهبم را بستم و دستم را بر يق بوده باشم سرم گيج میگويا كه تا به حال در خوابی عم

 .ام فشردمروی پيشانی

 .كردام را گرم میام آن چنان داغ بود كه انگشتان يخ زدهتب داشتم، پيشانی

 .سوخت، آب دهانم را به سختی قورت دادم و چشمانم را باز كردمگلويم می

 .توانستم چيزی را ببينمبه سختی میی پيش رويم تيره و تار بود، منظره

ام شدت زيادی گرفت و من بدون اين كه سعی در كنترل كردنش داشته باشم خود را ناگهان سر گيجه

 !رها كردم و بر روی زمين سرد و خشک افتادم

تر ببينند، خسته بودم؛ آنقدر خسته كه دوست داشتم بخوابم و تا ابد بيدار پلكی زدم تا چشمانم واضح

 .شومن
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رفتم، نگاهم بر پير مردی سپيد مو كه لبخندی غمگين بر لب درست در زمانی كه داشتم به خواب فرو می

داشت ثابت ماند و بعد از آن چيزی جز تاريكی مطلق و احساس آرامشی كه در وجودم سرازير شده بود، 

  .حس نكردم

*** 

يچ چيزی از دنيای جديدی كه به تازگی وارد آن ای بودم كه هذهنم خالی بود؛ مانند انسان تازه متولد شده

 !داندشده است نمی

عی توانستم از دنيای واقدر فضای تنگ و تاريک افكارم گرفتار شده بودم، شايد اين تنها راهی بود كه می

 .ام پناه ببرمدست بكشم و به دنيای خيالی

 .مام احساس كردی سينهنفس عميقی كشيدم كه درد خفيفی را در قفسه

 .ام را از هم فاصله دادم، هنوز هم غرق آن فضای ساكت و تاريک بودماخمی كردم و لبان خشكيده

 .ام دادم كه ناگهان با صدای فريادی آن سكوت آرامش بخش را درهم شكستتكانی به انگشتان يخ زده

 !خدايا! اون داره بهوش مياد -

بود. نفس عميق ديگری كشيدم و به آرامی  آب دهانم را به سختی قورت دادم، طعم دهانم تلخ شده

 .چشمانم را باز كردم

كند همه چيز برايم تازه و ناشناخته مانند كودكی كه به تازگی چشمانش را به روی دنيای اطرافش باز می

 .آمدبه نظر می

با احساس سوزش خفيفی در ساق دستم چشمان خمارم را ريز كردم و به سختی نگاهم را به قامت قد 

 .لند مردی در كنار تخت دوختمب

ای آشنا در ذهنم نقش بست، اسم اين مرد ای رنگش تصوير چهرهبه يكباره با ديدن پالتوی بلند و قهوه

 آشنا چه بود؟

 .با نفس عميق ديگری هوای نمدار اتاق را به سينه كشيدم، بی شک او كسی جز آقای فارنر نبود

 هی رز منو نگاه كن! من رو يادت مياد؟ -

 .به آرامی نگاهم را از مرد به طرف ديگر تخت سوق دادم
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 :ی خندان پسركی، با صدای خش داری زمزمه كردمبا ديدن چهره

 مت؟ خودتی؟ -

 :تر شدلبخند پسرک عميق

شد كه من رو فراموش كردی، خوبه كه حداقل تو رو از اون باغ خدای من! كم كم داشت باورم می -

كردی اومد! راستی تو اون جا چيكار میمعلوم نبود كه چه باليی سرت می وحشتناک پيدا كرديم، وگرنه

 دختر؟

وش هباره تصاويری را در خود جا داد، به مرور تمام اتفاقاتی را كه قبل از بیذهن ساكت و تاريكم به يک

 .شدنم افتاده بود، به ياد آوردم

 رفتن به آن باغ بزرگ و از بين رفتن عروسک و النا و جان؟

 .سوختب دهانم را قورت دادم، گلويم هنوز میآ

 جان؟ اون كجاست؟  -

 .ام زده شدی ذهن آشفتهای كوچک در گوشهی گيج و سردرگم متيو جرقهبا ديدن چهره

 طور كه جوليا را فراموش كرده بودند جان را هم از ياد برده باشند؟نكند كه همه همان

ی ی؟ نكنه يادت رفته كه اون همين ديروز به همراه خانوادهگيرحالت خوبه رز؟ چرا سراغ جان رو می -

 اسكات اين جا رو ترک كرد؟

 شد؟ام چشمان پرسوالش را از نظر گذراند. خدای من! يعنی حال من از اين بدتر هم مینگاه حيرت زده

 .با صدای آرام و مهربان آقای فارنر به خود آمدم

 احساس سرگيجه يا سردرد نداری؟ -

 .ام دادم و به سختی زمزمه كردمه لبان خشكيده و زخمیتكانی ب

 !نه -

 .با اطمينان سرش را تكان داد و بی هيچ حرفی مشغول جمع كردن وسايلش شد

 :سرم را به سمت متيو چرخاندم و آهسته لب زدم

 ديروز، ديروز كه جان رفت، من هم بودم؟ -

 :متفكر سرش را تكان داد
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 پرسی؟ت كنار جان ايستاده بودی. خودم ديدمت، برای چی اين سوال رو میآره، آره بودی! اتفاقا درس -

 :با كالفگی و خستگی چشمانم را بر هم گذاشتم

 !دونمنمی -

 .صدای جدی آقای فارنر باعث شد كه چشمانم را باز كنم و به او نگاه كنم

 !بهتره استراحت كنی، متيو با من بيا -

 .ه برای اطمينانش چشمانم را باز و بسته كردممتيو مردد نگاهی به سمتم انداخت ك

 ای بعد صدای بسته شدن درام لبخندی زد و از تخت فاصله گرفت و لحظهبا ديدن خستگی و نگاه كالفه

 .به گوش رسيد

 .آهی كشيدم و با چشمان خسته و خمارم نگاهی به وضعيتی كه در آن قرار داشتم، انداختم

در آن  دانستم تختیام را با زبان تر كردم و به انتهای خوابگاه كه میكيدهدر خوابگاه تنها بودم. لبان خش

 .ی خوابگاه قرار دارد نگاهی انداختمترين نقطهجا، درست در تاريک

 !ی النا با جای خالی تخت مواجه شدماما به جای ديدن تخت مرتب شده

يعنی ديگر خبری از آن دختری كه كم كم لبخند محوی بر لبانم نشست، يعنی همه چيز تمام شده بود؟ 

 كابوس شب و روزهايم شده بود، نبود؟

ه دل ها از تای بلند شد؛ مانند ديوانهجان تبديل به قهقههتر شد تا اين كه آن لبخند بیلبخندم عميق

 .دادمزدم و سرم را تكان میقهقهه می

  .كردمها احساس آرامش میباالخره بعد از مدت

جا كردم و با خوشحالی دستانم را به زير بالشت بردم و لبخند بر لب به سقف لشت جابهسرم را بر روی با

 .ی بالشت شدمخيره شدم. كمی دستم را باالتر بردم كه متوجه پاكت كاغذی در گوشه

 !با تعجب پاكت را از زير بالشت بيرون كشيدم و به آن خيره شدم، يک پاكت نامه بود

 .وانست برايم نامه بنويسد بر روی تخت نشستم و خود را باالتر كشيدمتبا فكر اين كه چه كسی می

از آن  ای رای سرد تخت دادم و با كنجكاوی قسمتی از پاكت را پاره كردم و كاغذ تا شدهام را به ميلهتكيه

 .بيرون كشيدم

 .غذ كردمهای كاكاغذ را باز كردم و با ابروانی درهم و چشمانی كنجكاو، شروع به خواندن نوشته
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شوند كه ديگر فرصتی برای پشيمانی و ها در زندگی خود اشتباهاتی مرتكب میگاهی اوقات انسان"

های انسان اين باشد كه تا زمانی كه آن كار را انجام نداده است جبران آن ندارند. شايد يكی از خصوصيت

كردم زجر و زی كه فكر میكند ولی من، من در آن لحظه به تنها چيبه عواقب وحشتناک آن فكر نمی

 !كشيدای بود كه در باقی عمرم انتظارم را میشكنجه

 .ودتر بكردم بزرگو شايد اشتباه من به كوچكی خطاهای ديگران نبود، اشتباه من از آنچه كه فكر می

ام با عذابی غير قابل تحمل طی كنم. اشتباهی كه اشتباهات ی زندگیاشتباهی كه باعث شد من ادامه

خواهم از اشتباه وحشتناكی كه مرا تا مرز جنون تر ديگری را هم با خود در پی داشت؛ اما من میزرگب

 .رساند صحبت كنم

خانه را به سكوت وهم آوری وادار كرده بود. درست در همان شب از آن شب تاريكی كه كل ساختمان يتيم

 .تاده بودبود كه تمام آن اتفاقات غير منتظره در يک چشم بر هم زدن اف

دانی آن شبِ تاريک بسيار سرد كنم! میكنی كه من درباره كدام اتفاق صحبت میشايد با خود فكر می

 .بود، درست به سردی چشمانی كه در آخرين لحظات عمرش باز هم به من خيره مانده بود

ی هاو زن به نامبود. ما چهار نفر، دآن دخترک مو مشكی در جايی حضور داشت كه مطمئنا نبايد آنجا می

 !ناتالی و سوزان و مردی به اسم رابرت

 تری نسبت به بقيه از آن اشتباه داشتم.هر چهار نفرمان مرتكب آن اشتباه بزرگ شديم اما من سهم بيش

  .آن دخترک مو مشكی شاهد قتلی بود كه ما چهار نفر آن را انجام داده بوديم

ی وحشتناک بوده است و همين باعث شد كه او بی گـ ـناه هاشاهد تمام آن صحنه مطمئنا او ناخواسته

 " !كشته شود، آن هم به دست من

ام جا خوش كرده بودند را پاک نفس عميقی كشيدم و با آستين لباسم قطرات عرق كه بر روی پيشانی

 .كردم

كسی زند؛ آن دخترک مو مشكی چه فهميدم كه او از كدام دخترک مو مشكی حرف میكم كم داشتم می

 توانست باشد؟جز النا می

اضطراب عميقی وجودم را در بر گرفت، يعنی اين نامه را يک قاتل برای من نوشته است؟ يعنی اين قاتل 

 همان مردی است كه در آن فيلم قديمی ديده بودم؟
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 .ی نوشته را دنبال كردمآب دهانم را قورت دادم و با مردمكی لرزان از ترس ادامه

توانستم به راحتی التماس و ترسی كه درون چشمان ه را پيش روی چشمانش گرفتم میزمانی كه اسلح "

 .اش رخنه كرده بود را ببينمتيره

خواستم اسلحه را به سمت ديوار پرتاب كنم و از آنجا فرار كنم اما همانطور ای كوتاه میتنها برای لحظه

 !كه گفتم اين تصميم تنها برای يک لحظه در ذهنم خطور كرد

ماشه را كه كشيدم، از كارم پشيمان شدم. درست زمانی كه بدن بی جان و غرق در خونش را ديدم 

 !پشيمان شدم ولی ديگر كار از كار گذشته بود و من مانده بودم و يک جسد خونين كه قاتلش من بودم

انش را در زير كرد را به ياد آوردم كه بدن بی جی انتقام صحبت میمن زمانی جمله آخرش را كه درباره

 .درخت بلوط، در باغ به خاک سپردم

ای كه آن دختر بی گـ ـناه برايم به ارمغان آورد برم، در رنج و سختیاز آن لحظه، من در عذاب به سر می

توانی او را به دانستم كه تو میو حاال، بعد از اين همه مدت خودم را به پليس معرفی كردم چون می

 !ی كه او به آن تعلق دارد، به دنيای مردگان برگردانیآرامش برسانی و به جاي

ای برايت فرستادم، اميدوارم از ديدنش خوشحال مرا ببخش، من برای تقدير و عذرخواهی از تو هديه

 !شوی

 "از طرف آقای توماس

 ی نامه را از نظر گذراندم. آقای توماس؟ خدای من! يعنی آن مردی كه النا راحيرت زده، نام فرستنده

ادو خانه كهای بی سرپرست يتيمكشته بود آقای توماس بود؟ همان مرد مهربانی كه هر سال برای بچه

 فرستاد؟می

 ی من چه بود؟راستی منظورش از هديه

  .ی پاسخ سوالم را از من گرفتبلند شدن صدای در فرصت فكر كردن درباره

 .های فردی در خوابگاه خالی پيچيدصدای تق تق كفش

 .های روی كاغذ گرفتم و باال آوردم و به چارچوب در خيره شدمام را از نوشتهيرهنگاه خ

چشمان گرد شده و حيرت زده ام بر عروسک مو قرمزی ثابت ماند، به آرامی نگاهم را به دختركی كه 

 .عروسک را در دست داشت سوق دادم
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 :كردمبا ديدن موهای فرفری قرمز رنگ و چشمان سبزش، مات و مبهوت زمزمه 

 جس؟ -

 

  " پايان"
 

  


