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1

باغبان

 تام احساس کرد صورتش آن  قدر داغ شده که چیزی نمانده منفجر شود. آفتاب
سر ظهر بی  رحمانه به پشتش می  تابید. دانه  های عرق خیلی وقت بود که روی 
پیشـانی  اش نشسـته بودند و پوسـتش را می  خاراندند و قلقلک می  دادند. اما 
تام همچنان مشـغول کندن زمین بود. مطمئن بود که اگر بیشـتر بکند باالخره 
چیزی پیدا می  کند. مثاًل شاید دسته مویی نرم و نازک؟ صدای جیغی خفه؟ 
)یا شاید هم از همه بهتر(، یک جفت چشم ریزِ نیمه  باز که از نور آفتاب داشت 

کور می  شد.
دسـت از کار کشـید تا قطره  های عرق را با پشـت دسـتش پاک کند، بعد 
انگار که بار هزارمش باشد، بیلچه  اش را بلند کرد... درست همان موقع سایه  ی 
تاریکی از پشـت سـرش باال آمد  . سرمای آشنایی در مغز استخوانش نشست 
و قلبـش بـه تاپ  تاپ افتاد، به عقب برگشـت و نگاهش بـا نگاه تیز و خیره ی  

باغبان گره خورد، چارلی گرین1.
»تـام هوکـن2، حـاال خوب گوش  هـات رو وا کن ببین چی می  گـم. قباًل هم 
بهت گفته  ام؛ من سـر این لونه          های کوفتی موش کور کلی دردسـر دارم، دیگه 

نمی  خوام تو هم با این زمین کندن  هات قوز باال قوز بشی برام.«

1. Charlie Green 2. Tom Hawken
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تام احساس کرد لپ  هایش داغ شده اند اما خیلی عجیب بود چون بدنش 
یخ زده بود. از همان روز اولی که به محله  ی باغ  ها نقل  مکان کرده بودند، چارلی 
گرین از او بدش می  آمد؛ تام از این بابت مطمئن بود. همیشه نگاه های باغبان 

به او تمسخرآمیز بود.
تام خواسـت حرفی بزند اما گلویش یکهو خشـک خشـک شـده بود، عین 
کویر در ظل تابسـتان، هیچ صدایی از آن درنمی  آمد. هیچ  وقت عرضه نداشـت 

از مخمصه  ای در برود، در عوض استاِد توی دردسر افتادن بود.
چارلـی گرین از گوشـه ی چشـم نگاه   غضبناکـی به تام انداخـت: »دفعه  ی 
دیگه، به مامانت می  گم!« و غرولندکنان ادامه داد: »حاال هم جل  وپالسـت رو 

جمع کن و بزن به چاک.«
تام دسـتپاچه کیسـه       ی  گنج پارچـه  ای و پاره  وپوره  اش را جمـع کرد. بااینکه 
یک ردیف از گل ها را کنده بود، اما چارلی گرین متوجه     آن ها نشـد؛ تام نفس 
راحتـی کشـید. حاال آن گل ها البه  الی »گنج زمیـن  « اش جا خوش کرده بودند:  
سـه تا سـنگ قشـنگ، تکه  ای     از یک بطری سـبز شکسـته     و کیف پول کهنه   و 
فرسـوده  ای که احتمااًل برای عروسـک بچه  ای بود. می  خواست سنگ  ها را نگه 
دارد و در جعبه    اش بگذارد؛ جعبه  ای که رویش نوشـته بود »گنج زمین تام« و 
توی حفاظ آهنِی شـومینه  ی اتاق   بزرگ و جادارش قرار داشـت. بقیه  ی چیزها 

را هم برمی  گرداند سرجایشان، داخل خاک.
تام در کوچکی را هل داد و باز کرد؛ این در، حیاط  پشـتی کوچک خانه شـان 
را از بـاغ عمومـی جـدا می  کرد. چارلی گرین تازه سـوراخ  های   مـوش کور را پر 
کرده بود و حاال داشت وسط چمن  های نزدیک آلونکش غضب  آلود لگدپرانی 
می  کـرد. همه  جـای زمیـن کپه  خاک  هایی کوچولو دسته  دسـته پراکنـده بودند؛ 

واقعًا هفته  ی بدی برای موش کورهای لندن غربی بود.
هنوز هم هربار که تام وارد اتاقش در طبقه  ی     اول می  شـد، قلبش به پرواز 
درمی  آمـد: توی هنگ  کنگ، خانه  شـان طبقه  ی دهـم آپارتمانی بود و تام اتاقی 
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فسـقلی داشـت اما حاال این اتاق واقعًا برایش مثل خواب و خیال بود! سقف 
اتاقـش آن  قـدر بلنـد بود کـه یک آسـمان در آن جـا می  شـد؛ پنجره  های قدی 
دولنگـه  ی کم  عرض و خیلی خیلی بلنـدش رو به بالکن آفتاب  گیر و کوچولویی 
باز می  شـد و روی دیوار آن طرف اتاق، شـومینه    ای از سـنگ مرمر مرغوب قرار 
داشـت کـه از تـام هـم بلندتر بـود. اما از همه مهم  تـر، منظره ی اتـاق بود. اتاق 
جدید تام رو به باغی بسیار وسیع باز می  شد که آن سرش ناپیدا بود. این باغ 
که میان همه  ی خانه  های میدان مشـترک بود، پر از بوته  گل  های   صدتومانی و 
درختان بلوط درهم  تنیده  ای بود که انگار شاخه  هایشـان ابرهای گذران آسـمان 

را شانه می زدند.
تام بینی  اش را محکم به شیشه  ی پنجره فشار داد و نفس عمیقی کشید. 
هنـوز ذهنـش درگیـر چارلی گریـن بود. از گرمای نفسـش روی شیشـه بخار 
نشسته بود. از پشت بخار، سگ کوچکی را دید که از الی انبوه درختان بیرون 
جسـت و از وسـط چمن  ها سـمت خانه  ها دوید. نیش تام تا بناگوش باز شد. 

صدایش را روی سرش انداخت: »باورم نمی  شه! استل1، هری برگشته!«

اسـتال جـواب نـداد؛ در اتاق بغلـی روی تختش دراز کشـیده بود و دسـتبند 
دوسـتی  اش را به دقـت تماشـا می  کرد. صدای موسـیقی آیفونش تـا انتها زیاد 
بود. دوستانش به هنگ  کنگ برگشته بودند و حتمًا آن موقع، همگی در خواب 
ناز بودند؛ تمام فکروذکر اسـتال این بود که کاش دوسـتانش آن روز یادش کرده 
باشـند. آب نبـات میـوه  ای پولـو2 را خرچ  خـرچ می  جوید؛ پنجمیـن آب نبات آن 
روزش بودـ  دقیقش را بخواهید، با طعم لیمویی   سبزـ  همانی که همیشه باعث 
جرق جرق توی گوشـش می  شـد. به بهترین دوستش، هانا، تازه توی فیسبوک 
پیـام داده بـود: »تام که احسـاس می  کنه توی بهشـته! ولی به نظـر من، اینجا 

همه  چیز وحشتناک حوصله  سربره؛ همه  جا پر از لونه  های       موش کور و پسره!«
Stella ؛ مخففStell .1

Polo .2؛ برند انگلیسی نوعی آب نبات خوشبوکننده ی دهان
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اسـتال از جایش جنب نخورد، همین  طور تام که تا کمر از بالکن اتاقش خم 
شـده و کـم مانده بود سـقوط کنـد. عزم جزم کرده بود تا ببینـد خانم مون پیر 
می  آید دم در، استقبال سگ   گم  شده  اش یا نه؟ البته که خانم مون نیامد. تازه، 
مگـر خانـوم مون پیشـگو بود که بدانـد هری دقیقًا چه وقتـی تصمیم می  گیرد 
بـه خانـه برگـردد؟ حاال پیشـگو هیچ، به نظر همه  ی سـاکنان بـاغ، خانم مون 
خل  وضـع هـم بـود. آگهی »سـگ گمشـده«  اش همه جـا بود و هربـار که هری 
غیبـش مـی  زد همه را با تلفن زدن  هایش دیوانه می  کرد. تازه اغلب اوقات، این 

غیب زدن  ها چند روزی هم طول می  کشید.
وقتـی تـام آن بیرون خـاک را زیرورو می کرد، به خودش آمد و متوجه شـد 
ذهنـش حسـابی درگیـر هری بوده اسـت. ایـن رفت  وآمدهای سـگ  کوچولوی 
موبلند تریر1 انگار جزئی از روال زندگی در باغ بود، درست مثل غرغرهای چارلی 
گریـن و النه  هـای   موش کور و البته، خانم مون خنگ و خل. ولی چرا این سـگ 
مـدام غیبـش می  زد؟ دقیقًا کجا می  رفت؟ خیلی زود تام از فکر کردن به چارلی 

گرین درآمد و در این فکر فرو رفت که تا آخر تابستان راز هری را حل کند.

Terrier .1؛ نوعی نژاد سگ
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2

زیر تپه

اسـتال زیـر لب گفـت: »خیلی دوسـت دارم بدونم هری این  دفعـه کجا غیبش 
زده بود؟« صدای پیانو زدن مادرشان همراه با وزش نسیم صبحگاهی در فضا 
می  پیچیـد. حـدودًا یـک   هفته    ای می  شـد که هری گم شـده بـود و خانم مون 

خیلی ناراحت بود. )در نتیجه، اکثر ساکنان باغ هم آسایش نداشتند.(
تام و اسـتال روی تپه  ی چمن   محبوبشـان در »جزیره« نشسته بودند. جزیره 
وسط باغ بود؛ چهار درخت بلوط داشت و دورتادورش گل  های صدتومانی روییده 
بودند. ا ستال دستبند دوستی  اش را چرخاند... وقتی داشتند نقل  مکان می  کردند، 
هانا این هدیه   را به او داده و پرسـوزوگداز گفته بود: »نه زمان و نه مکان پیمان 

دوستی  مون رو نمی  شکنه« حاال، چقدر آن حرف  ها معنا پیدا کرده بودند.
تـام کـه با بیلچه  اش خـاک تپه   را زیـرورو می    کرد، اخم  آلـود گفت: »خیلی 

دوست دارم بدونم هری هر دفعه کجا می  ره؟«
اسـتال بـه او توپیـد: »اون کار رو نکـن! اگـر چارلـی گریـن مچـت رو بگیره، 

اون  وقت توی...«
»اوه! ایـن چیـه؟« چشـم های   تام گرد شـد و همان  طور که نشسـته بود، به 

زمین زیر پایش زل زد.
استال به جلو خم شد. »چی چیه؟« تام کندن چمن  ها را از سر گرفت.
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فریـاد زد: »فکـر کنـم ایـن خـود گنجـه!« به کنـدن خـاک ادامه مـی  داد و 
چشـمانش گردتر می  شـد؛ حق با تام بود، آن زیر چیزی شـبیه درِ گرِد ظرفی 

چوبی معلوم شد؛ یک صندوق       گنج واقعی.
ناگهان استال بازوی برادرش را محکم گرفت و تام داد زد: »آخ، می  شه ول   

کنی؟«
اسـتال گفت: »هیس...!« و بعد شـق  ورق نشسـت و مستقیم زل زد به جلو. 
بوته  های رو  به  رویی خش  خشـی کردند. اسـتال و تام مثل مجسـمه خشکشان 

زد. اگر سروکله  ی چارلی گرین پیدا می  شد، کارشان تمام بود.
بوتـه دوبـاره سـاکت و بی  حرکت شـد. تام نفس راحتی کشـید و نجوا کرد: 
»حتمـًا یـه پرنـده بوده.« تـام به زمین نگاه کرد و دوباره شـروع بـه کندن کرد؛ 
نفس  زنان گفت: »یه جعبه  ست، یه شیارهایی هم رو درش داره!« تام گودال را 

بزرگ تر و بزرگ تر می  کرد، اما انگار درِ گرد صندوق گنج تمامی نداشت.
در همین زمان چشمان آبی روشن استال چهارتا شد. 

ناباورانه زمزمه کرد: »تام! این جعبه نیست! یه قایقه!« تام گفت: »یه قایق؟ 
امکان نداره قایق باشه، خنگول. اینجاها که اصاًل آب نیست!«

همان لحظه، بوته  ی مقابلشان   تکان شدیدی خورد. این دفعه دیگر گیر افتاده 
بودند؛ آن ها ُخرُخرهای عصبی چارلی گرین را هرجا می  شنیدند، می  شناختند. 

حتمًا از وسط بوته  ها چهاردست  وپا یواشکی آمده بود تا غافل  گیرشان کند. 
بعد با آخرین تکان شدید، برگ  ها کنار رفتند و معلوم شد... هری بود.

بچه  ها داد زدند: »هری!«
» استال متعجب فریاد زد: »خیس آبه!

هری به تام و استال نگاهی انداخت، بعد به سمت خانه دوید و فرار کرد.
تام افتاد دنبالش. »هری، صبر کن!« ولی خیلی دیر شده بود. هری عین برق 
از بوته  گل  های صدتومانی گذشت و از وسط چمن  های آفتاب  خورده رد شد. خانم 

مون هنوز نمی  دانست هری برگشته و قرار بود حسابی غافل  گیر شود.
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» »تام، برگرد!
همـان موقـع صـدای مادرشـان در بـاغ پیچید: »تام، اسـتال! بیایـن! داریم 

می  ریم!« تام وسط چمن  ها دست از تعقیب کشید.
اسـتال که کُنده    ی درختی را از وسـط چمن  ها به سـمت تپه می  کشاند، گفت: 
»بیا کمکم کن. اگر چارلی گرین این خراب  کاری رو ببینه تا یه هفته باید توی 

خونه زندانی بشیم!«
تام دمغ به نظر می  رسید. تازه بزرگ  ترین گنجش را از حفاری  ها  یش کشف 

کرده بود، آن  وقت استال به او می  گفت باید دوباره آن را بپوشانند.
تام اعتراض کرد: »ولی آخه من می  خوام قایقه   رو بیارم بیرون!«

اسـتال نفس    زنـان گفت: »وقت نداریم! داریم می  ریـم خونه  ی مامان  بزرگ! 
بدو، اون سرش رو بگیر.« ِکشان  ِکشان و کََجکی سه  چهار قدم برداشتند و کنده 

را باالی تپه پایین گذاشتند.
تـام قدمـی به عقب برداشـت و دلخور لگدی به کنده زد. اسـتال با قیافه  ای 
جدی گفت: »ببین، االن این نق  ونوق  ها فایده  ای نداره. فردا برمی  گردیم ببینیم 

می  شه فهمید هری از کجا بیرون اومده یا نه؟«
قیافـه  ی تـام از ایـن رو به آن رو شـد و گیج و مبهـوت ابروهایش در هم گره 

خورد. »منظورت از این حرف چیه؟«
»ُخـب...« اسـتال جلد آب نباتـش را باز کرد. »جایی که قایقـه، حتمًا آب هم 
هست.« آب نباتی پرتقالی را توی دهانش انداخت و ابروها  یش را باال انداخت: 
» »به  نظر من هری می  دونه کجا آب هست و حتمًا هم یه جایی این  ورهاست!
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3

فرار سحرگاهی

خیلی خنده  دار بود؛ کسـی که آن شـب خوابش نمی  برد، استال بود. اما در اتاق 
بغلی، تام همین  که سرش را روی بالش گذاشت، بیهوش شد.

اسـتال مـدام زیـر لب با خـودش می  گفـت: »یه قایـق! آخه چطـوری روی 
خشـکی سـر از اونجـا درآورده؟ چـرا هری موش آب  کشـیده شـده بـود؟« در 
ایـن فکـر بـود کـه فـردا اول از همـه بایـد اطـراف بوته  هـا را خـوب بگردند که 
ناگهان، غیژغیژ خفیفی از جایی از آن بیرون به گوش رسـید؛ اسـتال صاف سـر 
جایش نشسـت. سـاعت کنار تختش پنج صبح را نشـان می  داد. تا آن موقع، 
بایـد خواب هفت پادشـاه را می  دید. همچنان کـه در فکر هری بود، از تختش 
پاورچیـن بیـرون آمد و به سـمت پنجره رفت. آفتاب طلـوع نکرده بود و باغ در 
مه خاکستری صبحگاهی فرو رفته بود. هیچ خبری نبود. حتمًا خیال پردازی 
کـرده بود. اما بعد، همان لحظه که می  خواسـت پـرده را بیندازد، دوباره صدای 
غیژغیژ پیچید. اسـتال سـمت راسـت را به  دقت نگاه کرد، جایی که انگار صدا از 
آنجـا می  آمد. صدای جیغی تیز بلند شـد و به دنبـال آن، غیژغیژی دیگر. بعد 
توی گرگ  ومیش هوا، هری را تشـخیص داد؛ از وسـط چمن  ها به  دو به سـمت 
جزیـره می  رفـت. پس حتمًا صـدای غیژغیژ به خاطر این بود که هری داشـت 

دروازه  ی باغچه  ی خانم مون را هل می  داد تا آن را باز کند.
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استال لباس  خواب تام را محکم   کشید. »تام، بدو! بیدار شو!«
»چی شده؟ موش کوره کجاست؟ از من دورش کن!«

استال عصبانی دم گوش   تام گفت: »َاه، بلند می  شی یا نه؟« تام خیِس عرق 
نشست. خواب دیده بود که موش کور بامزه  ای می  خواهد به او حمله کند.

زیـر لب گفـت: »چه خبره؟« و صـورت خواهرش در تاریکـی جلوی رویش 
ظاهر شد.

»هری! دوباره در رفت؛ همین االن دیدمش!«
تـام بالفاصلـه خواب از سـرش پریـد و عجوالنه از تخت بیـرون می  آمد که 
زمیـن خـورد. ناله  ای کرد و گفت: »بدو بریم دنبالش!« و شـیرجه رفت سـمت 

ُربدوشامبرش. چند لحظه ی بعد، باالی پلکان ایستاده بودند.
استال مثل معلم  ها نگاه تندی کرد و لب   زد: »یواش!« یواشکی پایین رفتند، 
کفش تمرینشان را پوشیدند و توی هوای خاکستری صبح بیرون زدند. استال 
زمزمه کرد: »بیا، زیاد وقت نداریم!« و دست تام را محکم گرفت و باهم از میان 
چمن  های خیس سمت جزیره دویدند؛ فقط لباس  راحتی، ُربدوشامبر و کفش 

تمرین پوشیده بودند.
اسـتال گفـت: »َاه، لعنتـی! گمـش کردیم.« پنـج دقیقه  ای اطـراف جزیره را 
گشـتند. همه  جا سـاکت بود و اثری از هری نبود. ولی حداقل کنده  ی درخت 
سر جایش بود، پس یعنی چارلی گرین متوجه حفاری آن ها نشده بود. استال 
آهی کشید: »باید برگردیم و وقتی هوا روشنه، یه نگاه درست وحسابی بکنیم.« 
شلپ  وشـلوپ از میان چمن  ها برگشتند، کفش تمرینشان از شبنم سحر  گاهی 

خیِس خیس شده بود.
در نیمـه ی      راه برگشـت بودنـد که تام از گوشـه  ی چشـم نگاهش به چیزی 
افتـاد. به سـمت راسـت خوب نـگاه کرد؛ از میـان مه که آرام آرام محو می  شـد، 
لحظـه  ای   انـگار سـه چهـار تایی مـوش کور را دید کـه روی چمن  هـا   دنبال هم 
به سرعت می  دویدند. اما وقتی پلک زد، رفته بودند. تاریک روشنی هوا فریبش 
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  داده بود. باالخره لرزان و سـرمازده به تختشـان برگشـتند و به خواب عمیقی 
فرو رفتند.

صدای زنگ تلفن آرامش صبح را در هم شکست.
»سالم... ای   وای، نه، خانم مون؛ دوباره نه. خیلی متأسفم. بله، اگر ببینیمش 
حتمًا بهتون خبر می  دیم. البته. درجا بهتون زنگ می  زنیم. خدانگهدار، خانم مون.«

تام و استال که هر کدام توی اتاق     خودشان دراز کشیده بودند، به گفت  وگوی   
مادرشان گوش   دادند. هر دو به این فکر می  کردند که پس آن گردش سحرگاهی   
خواب نبوده و اینکه بعد از صبحانه، چطور جست  وجوی هری را از سر بگیرند.
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4

دریاچه  ی مخفی

تا سـاعت 10، تام و اسـتال به تپه برگشـته بودند و ظرف  های غذای پیک  نیک را 
هم با خودشان برده بودند. استال، که طبق معمول با هدفون آیفونش موسیقی 
گـوش می  کـرد، با خـودش چراغ  قـوه  ی جیبی آورده بـود تا البـه  الی بوته  ها را 
بگردند. برای اولین بار در این سه هفته، لبخند پهنی روی صورتش نقش بسته 
بود. تام دوربین شکاری قرمزی به گردن داشت که هدیه  ی تولدش بود، توی 
دستش بیلچه  ی حفاری بود و کیسه   ی گنجش را هم توی جیبش چپانده بود.

اسـتال گفت: »ُخب، اول توی این بوته رو خوب نگاه می  کنیم.« خم شـد و 
چهاردست  وپا رفت توی آن بوته  گل صدتومانی که هری صبح قبلش از آن سر  

درآورده بود.
تام هم بی  معطلی باغ را با دوربینش از نظر گذراند تا ببیند چارلی گرین آن 
اطـراف اسـت یا نه. با صدای بلند گفت: »منطقـه امنه! دارم می  آم!« اما همان 
موقـع متوجه  چیزی شـد که در سـایه  ی درختی دورتر حرکـت می  کرد. باز هم 
مـوش کـور؟ بـا دوربینش دوباره دقیق شـد تا نگاه بهتری بینـدازد. ولی هیچ 
خبـری نبـود. با صدای خفه  ای زیر لب گفت: »فکر کنم دارم دیوونه می  شـم!« 
بعد، چهاردست  وپا دنبال خواهرش رفت؛ هر چند لحظه   یک  بار دوربین محکم 

می  خورد به زانوهایش و تام داد می  زد: »آخ!«
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بعـد از چهارمیـن »آخ!« اسـتال غرولند کرد: »تام، سـاکت بـاش! می  خوای 
اسـتال  رفتنـد.  جلـو  بوته هـا  الی  چهاردسـت  وپا  بشـنون؟«  رو  صدامـون 
چراغ  قـوه  ی کوچکـش را روشـن کـرد که کورسـوی نـوری بـود در دل تاریکی. 
هیچ چیـز نبـود. فقـط خس  وخاشـاک و بـاز هـم خس  وخاشـاک، برگ  هـای 
سـبز، برگ  های خشـک، گل  هـای پژمرده وـ  ایش!ـ  خزنـدگان چندش  آوری 
کـه الی بوته  هـا به سـرعت ایـن  ور و آن  ور می  رفتنـد. اسـتال یک  دفعـه به   خاطر 
برگ  هایـی کـه بـه موهایش می  خوردند، چندشـش شـد؛ سوسـک  هایی را که 
 خیال می  کرد روی سـرش هسـتند، تکاند و گفت: »اینجا هیچی نیسـت، تام

بیا برگردیم«
تام دور زد که برگردد؛ خس  وخاشاک از همه طرف، تنش را می  خراشید، اما 
یکهو دست راستش سر خورد توی سوراخی؛ سوراخ آن  قدر عمیق بود که تام تا 

شانه توی آن فرو رفت.
داد زد: »ببین! یه سوراخ پیدا کردم!«

اسـتال سـریع چهاردسـت  وپا به سـمت تـام رفـت و او را بیرون کشـید؛ بعد 
چراغ  قوه  اش را روشـن کرد تا ببیند چه خبر اسـت. سوراخ آن  قدر بزرگ بود که 

باورشان نمی  شد.   
اسـتال زیـر لب گفـت: »وای، تام شـانس آوردی کـه نیفتادی تـوش!« بعد 
چراغ  قوه را رو به پایین و توی تاریکی چرخاند؛ نور را به باال و پایین دیواره  های 

سوراخ گرفت و گفت: »ُخب، خیلی بزرگ  تر از سوراخ خرگوشه.«
تـام چنـان یکهـو داد زد: »نگاه کـن!« که هر دو باهم، از ترس به پشـت الی 
بوته  ها افتادند. استال خشمگین آهی کشید، بعد به جلو خم شد و نور را روی 
دیـواره  ی ِگلی سـوراخ انداخت. تعجب کرد که چـرا خودش متوجه چنین چیز 
کامـاًل واضحـی نشـده بود، ولی تـام آن را دیده بود؛ نردبـان فلزی زنگ  زده  ای 

روی دیواره  ی ِگلی وصل شده بود و در سوراخ می  رفت.
هر دو یک  دقیقه  ای به نردبان زل زدند و بعد تام گفت: »باید بریم پایین؟« 
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استال جوابی نداد. درعوض، آب نباتی لیمویی  سبز از جیبش درآورد.
استال یک  دفعه گفت: »به  نظرت قایقه اون پایین جا می  شه؟« هر دو دوباره 

به سوراخ زل زدند.
تام گفت: »دیوونه  ای  ها!«

اسـتال آب نبـات را تـوی دهانـش انداخـت و هم  زمـان با جرق جـرق کردن 
گوش  هایـش، لبخنـد بزرگی تمام صورتش را گرفت؛ »ُخب پس، به نظرم باید 

خودمون بریم پایین و ببینیم، نه؟«

اول اسـتال رفت، چون بزرگ  تر و درشـت  تر بود. پله  هـای زنگ  زده  ی نردبان 
را محکم گرفت و چراغ  قوه   را الی دندان  ها  یش گذاشـت. تام هم پشت سـرش 
رفت؛ بیلچه را ناشیانه به دست گرفته بود و جرئت نمی  کرد پایین را نگاه کند. 

دوربینش هم مثل کیف، یک  وری از گردنش آویزان بود.
اسـتال به خاطـر چراغ  قـوه  ای کـه الی دندان  هایش بود، بـا صدایی عجیب و 
از تـه حلـق گفـت: »تو خوبی تام؟« صدایش توی سـوراخ پیچید، رعب  آور مثل 

صدای روحی بی  دندان.
تام با صدای تیزی به دروغ گفت: »عالی!«

استال هر پله   را که پایین می  رفت، می  شمرد. وقتی به هجدهمی رسید، صبر 
کـرد؛ چراغ  قـوه را از الی دندان  هایـش برداشـت و بلند گفت: »ببیـن، تام. تازه 

فهمیدم که هری نمی  تونه خودش تنهایی از اینجا بره پایین!«
»اِ... چقدر عجیب! من هم داشتم به همین فکر می  کردم!«

یک پای   اسـتال رو به پایین آویزان بود ولی پله  ی دیگری زیر آن احسـاس 
نکـرد. داد زد: »فکـر کنـم بـه تهش رسـیده ایم!« و مثل هشـت  پا، پایش را در 
تاریکی این  ور و آن  ور می  برد تا پله  ای پیدا کند. یک  دفعه پایش به چیز سفت 
و پهنی خورد و همان جا پا گذاشت. چراغ  قوه را به سمت پایین گرفت و در نور 
کـم آن، چیزی   شـبیه شـاخه  های درخت معلوم شـد. بعد فهمیـد زیر آخرین 




