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در لـرصدگاه برلینگتـون1 مادر بـزرگ لبخنـد     بـه  لـب ص با آغوش بـاز آمد به 
لسـتقبالمان. خولهرم ذصق زده جیغ کوتاهی کشـید ص دصید سـمت لص، لما من 
لحساسـاتم رل نشـان ندلدم. به نظرم لین کار برلی دختر ها عیبی ندلرد، صلی 
برلی پسر ها چرل. به هر  حاف چیزی نمانده که سیزده سالم شود؛ دیگر برلی 

لین کار های مسخره بزرگ شده لم. 
بعـد لز لین کـه مادر بـزرگ کُـری2 رل محکـم بغـا کـرد، رص بـه مـن گفت: 
»نگاهش کن! لز کریسـمس پارسـاف صلسـه خودت مردی شدی، ترلصیس3! 

قدت چه قدر شده ؟«
شانه هایم رل باال لندلختم ص جولب دلدم: »حدصد صد ص پنجاه   یا صد  ص هشتاد  
سانت، شاید هم دص متر. نه دیگه، قد من خیلی هم بلند نیست. یه پسر ه تو 

کالسمون هست که قدش صد  ص  هشتاد ص دص سانته.«
»مـن هـم تقریبـًا هم قـد ترلصیسـم.« کُـری کـه هیچ صقت لز چیـزی عقب 
نمی ماند، سریع خودش رل صلرد بحث کرد. »للبته لین رص هم بگم که یه ساف 

لزش کوچک ترم.«
مادر بـزرگ بردمـان سـمت محـا تحویا بـار ص کُـری هم یکریـز در مورد 
سـفرمان بـا هولپیمـا لز نیویورک4 حـرف  زد. چمدلن هایمـان رل گرلتیم ص رله 
للتادیـم بـه طرف پارکینگ لـرصدگاه. خنـکای نزدیک غرصب ص آسـمان آبی، 

حاف ص هولی گرم ص مرطوب نیویورک رل لز سرمان بیرصن کرد. 

1- Burlington 2- Corey
3- Travis 4- New York

١



8  شبح شوت ص هشتم

»بـه صرمانـت1 خـوش لصمدین.« مادر بزرگ سـولر صلنت قرمزرنگی شـد که 
لز تمیـزی بـرق می زد، ص بهمان گفت: »بار ص بندیلتـون رص بندلزین عقب صلنت ص 

سولر شین.«
کُری پرید باال ص کنار مادر بزرگ نشست، من هم خودم رل بغا در چپاندم تو. 
مادربزرگ پرسـید: »لکر می کنین طاقت دصری پدر ص مادر تون رص دلشـته 

باشین؟ لصن هم کا تابستون؟«
من ص کُری نیشمان تا بناگوش باز شد. کُری گفت: »ُخب دلمون که یه ذره 

تنگ می شه، صلی قباًل هم پیش لصمده که تابستون خونه نباشیم.«
مادر بزرگ لبخندی زد ص گفت: »خوشـحالم که به جای لردصگاه تابسـتونی 

ترجیح دلدین بیاین مهمون خونه.« 
من ص کُری لز ترس لین که بزنیم زیر خنده ص خودمان رل لو بدهیم، نگاهمان 
رل لز هم دزدیدیم. رلستش چاره لی جز آمدن به مهمان خانه ندلشتیم. لردصگاه 
بیـد مجنـون2 بی رص در بایسـتی عذرمان رل خولسـته بـود. به قوف آن هـا، ما لصاًل 
بـه درد زندگـی تـوی لردصگاه نمی خوردیـم. صقتـی آن جا بودیم، جنـِگ غذل رله 
می لندلختیم، عور ها لز دصر همیِ  کنار آتش جیم می شدیم، صسط خولندن سرصد 
لردصگاه متلـک می پرلندیـم، یک بـار لز قود قایقی رل چپه کردیم، یک رصز هم 
که قرلر بود زیر بارلن برصیم کوهنوردی، دصچرخه ی یکی لز مشاصر های لردصگاه 

رل پنچر کردیم. تقویر ما بود که هیچ کس آن جا شوخی سرش نمی شد؟!
رلسـتش رل بخولهیـد، مـن ص کُـری هـر جـا می رلتیـم، دردسـر درسـت 
می کردیـم. ما بچه های بدی هسـتیم. لصاًل همین لسـت که هسـت. للبته نه 
لین که صلقعًا بد باشـیم. به نظر خودمان که لقط شوخ ص شـنگیم. صلی کارهای 
مسخره ص بامزه ی ما به مذلق آدم بزرگ ها، مثاًل مشاصر لردصگاه )ص للبته مامان 

ص بابا(، خوش نمی آمد. 

1- Vermont 
2- Willow Tree
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به پدر ص مادر قوف دلده بودیم توی مهمان خانه آبرصریزی نکنیم. لگر مادربزرگ 
حتی یک مورد شیطنت رل بهشان خبر می دلد، مجبور می شدیم تمام تعطیالت 
تابستان برصیم کالس مقدماتی جبر. لین یعنی دچار شدن به سرنوشتی شوم 

که لز کالس های کار دستی با چوب بستنی ص َپر لردصگاه هم بدتر بود. 
درسـت قبا لز پیچی که به سـمت میدف بری1 می رلت، لز مسیر شماره ی 
هفت خارج شـدیم ص به جاده ی پیچ در پیچی رسـیدیم که ال به الی تپه ها پهن 
شـده بود ص لز کنار دشـت ها ص مزرعه ها می گذشت. در طوف مسیر، چشممان 
به لصطبا های سـرخ رنگ ص کلبه های ُقرص ص محکم کشـاصرز ها للتاد. لز کنار 
گّله ی گاص های سیاه ص سفید که رد می شدیم، سرشان رل باال می آصردند ص زف زف 
نگاهمـان می کردنـد. پشـت لین منظـره ، کوه های سـبزآبی رل دیدیم که نوک 

قله شان به آسمان می رسید. 
»رسـیدیم.« مادر بزرگ با دسـت تابلوی ترصتمیز ص رنگ شده لی رل نشانمان 
دلد: مهمان خانه ی فاکس هیل2 ـ پیچ بعدی به سـمت راسـت. زیر نوشته های 
تابلو، عکس یک رصباه خندلن بود. زیر آن هم تابلوی دیگری آصیزلن شده بود: 

اتاق خالی موجود است. 
مادر بزرگ دصر زد ص صلرد سـولره رصیی درلز شـد که درخت های بلند، رصیش 
سـایه لندلخته بودند. در لنتهای سـولره رص، سـاختمان سـه طبقه  لی با آجر های 
صورتـی قرلر دلشـت. آلتـاِب عورگاهـی رصی همه چیز رنگ طالیی پاشـیده 
بود، چمن ها، باغچه ص صندلی های گهولره لی چوبی رصی لیولن جلویی. پشـت 

مهمان خانه، سایه ی لبرها رصی گرین مانتینز3 پهن شده بود. 
مادر بـزرگ صلنـت رل پارک کرد ص من ص کُری پریدیم بیرصن. دسـتم رل درلز 
کردم تا چمدلنم رل بردلرم که مادربزرگ گفت: »لعاًل صسایلت رص صف کن. بعدًل 

1- Middlebury 
2- Fox Hill

Green Mountains -3: نام رشته کوهی در صرمانت
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به ِهنری1 می گم بیاَردشـون. مارتا2 قوف دلده برلمون یه پارچ لیموناد خنک ص 
تازه با یه بشقاب کلوچه ی شکالتی دلغ درست کنه.«

دنبـاف مادر بـزرگ لز رله سنگ لرشـی کـه دص طرلـش یک عالمـه گا های 
سـفید کاشـته بودنـد رلتیـم تا بـه لیولنی آجری رسـیدیم. لز دلربسـت للزی 
لیولن، بوته  ی لقاقیای بنفِش بزرگی باال رلته ص رصی آن جا سایه لندلخته بود. لز 
لولره ی توی حوِض نزدیک لیولن، آب با ُشرُشـر دف لنگیزی پایین می ریخت. 
چشمم به چند ماهی قرمز للتاد که َتِه حوض شنا می کردند. گا ها لز همه  جا 
سـر  بر آصرده بودند ص صدلی ِصزِصز مالیم زنبور های عسـا، لضا رل پر کرده بود. 

پرنده ها هم در جولب زنبور ها، لز ال به الی درخت ها آصلز می خولندند. 
پشت میزی نشستیم ص بعد زنی سینی به دست با قدم های بلند به سمتمان 
آمد. مو های خاکسـتری لش رل سـفت کشـیده بود ص پشت سرش جمع کرده 
بود، ص دهانش طوری بود که لنگار به جز لخم  کردن کار دیگری بلد نیست. زن 

بدصن لبخند، سینی رل رصی میز گذلشت ص عقب تر لیستاد. 
»ممنونم، مارتا. چه پذیرلیی لوق للعاده لی.« مادر بزرگ با لشـاره ی دسـت، 

من ص کُری رل به زن معرلی کرد. 
زن بـاز هـم لبخنـد نـزد ص لقط با حرکتی سـریع سـرش رل خم کـرد. »لز 

دیدنتون خوشوقتم.«
مادر بـزرگ گفـت: »خانم برصسـتر3 آشـپزمونه. لز رصز لصلی کـه من لصمدم 

مهمون خونه، لصن ص همسرش لین جا بودن. دستپختش حرف ندلره.«
کُری با نوک کفشش به مچ پایم کوبید ص زیر لب گفت: »چه پیرزن ُعُنقیه!«

مادر بزرگ که لز آن طرف میز خم شده بود تا موهای کُری رل لز رصی چشمش 
کنار بزند، گفت: »یه بار که غذلی لین جا رص بخوری، نظرت عوض می شه.«

1- Henry 
2- Martha 
3- Brewster 
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کُـری تکه لی کلوچه  گذلشـت توی دهانش ص به دصرصبـر نگاه کرد. »لصن جا 
لستخر شناست؟«

مادر بـزرگ سـر تـکان دلد ص گفت: »هر صقت بخولین می تونین برین شـنا؛ 
للبته همیشه باید یه نفر همرلهتون باشه. لین جا نجات غریق ندلره.«

لص با دست، زمین چمن صسیعی رل آن طرف حوض نشان دلد. رصی چمن ها، 
صندلی هـای صیالیی قدیمی  رص به کوهسـتان چیده شـده بودنـد. »لگه تنیس 
دصسـت دلرین، یه زمین تنیس هم لصن جا هسـت. صلسـه مهمون ها دصچرخه 
هم دلریم. پارک لیالتی پایین جاده مسیر های قشنگی صلسه دصچرخه سولری 

ص پیاده رصی ساخته.«
مادر بـزرگ هـم کلوچـه لی بردلشـت ص گفـت: »صلسـه رصزهـای بارصنی هم 
سـرگرمی  زیـاد دلریـم تـا حوصله تون سـر  نـره؛ کتابخونـه، رلیانـه، تلویزیون، 
دسـتگاه پخش لیلم ص یه عالمه بازی لکری قدیمی. لمیدصلرم حسـابی بهتون 

خوش بگذره.«
مـن ص کُـری به پشـتی صندلی تکیه دلدیم ص لیموناد مان رل سـر  کشـیدیم. 
مادر بـزرگ رلسـت می گفـت؛ چـه لیموناد خنـک ص تـازه لی! ظاهرًل تابسـتان 
خوبـی در پیـش دلشـتیم. نه خبـری لز برنامه ریزی های منظـم ص دقیق بود ص 
نه لعالیت های طاقت لرسـا. نه کسـی برلیمان سـوت می کشید ص نه قرلر بود 
کا ر دسـتی های بی مـزه ص تکـرلری درسـت کنیم. بـرلی یک بار هم که شـده، 
می تولنسـتیم هـر کاری دلمان می خولسـت بکنیم ص لیـن یک جورهایی یعنی 

هیچ کاری نکردن. هیچِی هیچی. 
کُری هنوز دلشت مهمان خانه رل بر لندلز می کرد. »لین جا زیاد مهمون می آد؟«

مادر بـزرگ گفـت: »لین جـا شـش تا لتـاق دلره. چهار تاش طبقـه ی دصمه ص 
دص تاش طبقه ی سـوم. کاًل صلسـه دصلزده تا مهمون جا دلریم، صلی لمشـب لقط 

دص نفر لین جان، دص تا مرد جوصن.«
کُری نگاهی به لطرلف لندلخت ص گفت: »کجان؟«
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»لالن رلتن دصچرخه سولری، صلی صلسه شام بر می گردن.«
کُری گفت: »لکر می کردم بیشتر لز لین ها مهمون دلشته باشین.«

مادر بزرگ آهی کشید ص گفت: »من هم صقتی لین جا رص خریدم، همین لکر رص 
می کردم، صلی لین جا خیلی دصر للتاده ست. گردشگر ها ترجیح می دن جا هایی برن 
که نزدیک برلینگتون، میدف بری، لستو1 یا صصدلستاک2 باشه.« طوری در صندلی لش 

جا به جا شد لنگار می خولست لز جایش بلند شود، لما سر جایش ماند. 
مادر بـزرگ آرلم  لدلمـه دلد: »للبتـه مکان مهمون خونه لقـط یکی لز هزلرلن 

مشکلیه که دلریم.«
بـا شـنیدن لیـن حـرف، من ص کُـری صاف تر نشسـتیم. بوی یک دلسـتان 

هیجان لنگیز به مشاممان می خورد. 
مادر بزرگ یک لحظه به مهمان خانه خیره شد؛ نگاهش لز پنجره لی به پنجره ی 

دیگر می رلت ص لنگار دلشت ردیف گلدلن ها رل توی دلش تحسین می کرد. 
باالخره گفت: »لگه به من بود، نمی خولستم چیزی بهتون بگم؛ صلی مطمئنم 
باالخره حرف های مهمون ها رص می شـنوین. توی کتاب مهمان خانه های لرصلح 

در صرمانت یه چیز هایی هم درباره ی لاکس هیا نوشته.«
من ص کُری با چشـم های ِگردشـده بیشتر خم شدیم سمت لص. پشتم یک  
کم  می لرزید ص هیجان لز ستون مهره هایم باال ص پایین می خزید. کا تعطیالت 

تابستان توی یک مهمان خانه ی لرصلح؛ لز لین بهتر نمی شد. 
کُری آهسته گفت: »صللللی. لین قدر دلم می خولد یه رصح ببینم که نگو!«

جولب دلدم: »مسـخره بازی درنیار. تو که هر صقت لیلم ترسـناک می بینی 
شب لز ترس خولبت نمی بره.«

کُری گفت: »جدًل؟ صلی همین هفته ی پیش بود که یکی لز لیلم های جیغ3 

1- Stowe 
2- Woodstock 

Scream -3: نام مجموعه ی چهار لیلم  ژلنر صحشت که محووف سینمای هالیوصد لست.
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رص دیدم ص لصاًل هم خولب بد ندیدم.«
مادر بـزرگ دسـت کُـری رل نـولزش کرد ص گفـت: »نگرلن نبـاش. لز صقتی 
خونولده ی کورنا1 مهمون خونه رص بهم لرصختن، هیچ کس لین جا رصح ندیده.«

کُری پرسید: »یعنی کجا رلتن؟«
مادر بـزرگ گفـت: »به گمونـم رلتن کارصلینای شـمالی2. می خولسـتن یه 

مهمون خونه کنار دریا بسازن.«
من گفتم: »خونولده ی کورنا نه. لرصلح. لصن ها کجا رلتن؟«

مادر بزرگ شانه باال لندلخت ص گفت: »من که می گم لین جا لصاًل رصح ندلره.«
کُری شگفت زده پرسید: »یعنی شما به لرصلح لعتقاد ندلرین؟«

مادر بـزرگ بـا خنـده گفـت: »معلومه که نـه. صلی بعضی صقت هـا با خودم 
می گم لی کاش بر می گشتن لین جا ص کار ص بارمون رص بهتر می کردن.«

من پرسیدم: »منظورتون چیه؟«
مادر بزرگ گفت: »شاید باصرتون نشه که چندتا آدم به خاطر لصن کتاب مسخره 
می آن لین جا. همیشـه هم دسـت  لز پا درلز تر برمی گردن خونه شـون چون رصح 
نمی بینن. بعضی ها شون هم به  خاطر همین می خولن پولشون رص پس بگیرن.«

پرسیدم: »شما لصن کتاب رص دلرین؟«
»معلومه که دلرم.« مادر بزرگ لز جا بلند شد ص ما رل برد دلخا مهمان خانه. 
لصف لز صسـط آشـپزخانه رد شـدیم ص بعـد، لز رلهرصیی گذشـتیم کـه به لتاقی 

بزرگ جلوی ساختمان می رسید. مادر بزرگ گفت: »لین جا کتابخونه ست.«
پرتوهای مایِا آلتاب عورگاهی لز پنجره های قدی می تابید دلخا. چند جفت 
صندلی رلحتی چرمی  به ردیف جلوی پنجره ها چیده شده بودند. مبا بزرگی لز 
جنـس صندلی هـای رلحتی هـم مقابا در بـود. رصی میز کوتاهـی جلوی مبا، 
لنبوهی لز مجالت جورصلجور قرلر دلشـت. قفسـه های دیولری پر لز کتاب بودند. 

1- Cornell 
2- North Carolina
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مادر بـزرگ یـک کتاب قدیمی  ص قطور رل که معلوم بـود چندین بار خولنده 
شده، بردلشت ص دلد به من. گفت: »صفحه ی 103.«

رصی کاناپـه نشسـتم، کُری هم کنارم نشسـت. کتاب رل بـاز کردم ص رلتم 
سرلغ صفحه ی 103. 

سـاخت مهمان خانه ی لاکس هیا به لصلخر قرن هجدهم بازمی گردد. لین 
مهمان خانه که در لصا ملکی شـخوی بوده، در طی سـاف ها چندین بار برلی 
لهدلف گوناگون مورد  لستفاده قرلر گرلته لست. با صجود بررسی سولبق آن، به 
جزئیات زیادی در مورد تاریخچه ی لین مکان دست نیالته لم. به نظر می رسد 
لیـن خانـه تاکنون در لختیـار للرلد مختلفی بوده لسـت. لز جمله کاربری های 
لین مکان می تولن به پانسیون شبانه رصزی، آسایشگاه بیمارلن مبتال به ِسا ص 
مدرسه ی خووصی لشاره کرد. لین ساختمان در ساف 1940 به حاف خود رها 
شـد ص به مدت پانزده سـاف خالی باقی ماند. طی لین مدت، بر لثر تغییرلت 
آب صهول، بی توجهی ص آسـیبی که مردم به خانه زدند، خسـارلت زیادی به آن 
صلرد شد. هجوم پیچک های صحشی ص علف های هرز، لین عمارت عظیم رل به 
چنان صیرلنه لی تبدیا کرد که دیگر نمی شـد دصرلن با شـکوه آن رل به یاد آصرد. 

در نظر رهگذرلن، لین جا مودلق بارز یک خانه ی لرصلح بود. 
در ساف 1955، زصجی جولن ص گردشگر به نام خانم ص آقای لستیون1 کورنا 
که لها بوستون2 بودند لین خانه رل پیدل کردند ص به قدرت نهان آن پی بردند. 
لین زصج مدت ده سـاف رل صرف بازسـازی سـاختمان ص زمین های لطرلف آن 
کردند. در ساف 1967، لعالیت تجاری مهمان خانه ی لاکس هیا رسمًا آغاز شد. 
زمـان زیـادی لز آغـاز کارشـان نگذشـته بـود کـه چنـد شـکایت لز طرف 
مهمان ها به دسـت خانولده ی کورنا رسـید. گفته می شـد زنی با لباس بلند 

1- Stephen 
2- Boston 
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سـفید ، شـب ها در زمین های لطرلف مهمان خانه رلت ص آمد می کند ص ناله های 
گوش خرلش لص، خولب رل لز چشـم مهمان ها می رباید. آسـایش چند مهمان 
دیگر هم با سر ص صدلی چند بچه  که در رلهرص ها بازیگوشی می کردند، به هم 
خـورده بـود. للـرلد زیـاد دیگری هم لز شـنیدن صدلی پـا رصی پله ها، به هم 
کوبیـده  شـدن در ها، عو عوی سـگ ها، ص گریه هـا ص خنده های صحشـتناک در 
عذلب بودند. نیمه های شـب، چرلغ ها ص رلدیو ها خود به خود رصشـن می شدند. 
شـیر های آب چکه می کردند ص صدلی کشـیدن سـیفون دستشـویی مدلم به 

گوش می رسـید. گاهی هم برق بی دلیا قطع ص باز بی دلیا صصا می شـد. 
یکی لز مولرد جالب شکایت لین بود که زنی خشمگین لدعا می کرد صدلی 
کودکی گستاخ رل می شنود که لص رل »خیکی« خطاب می کند ص قبا لز لین که زن 
بتولند صورت کودک رل ببیند، لص به سرعت لرلر می کند. مولرد جدی شکایت  ها 
عبـارت بودنـد لز: دزدی سـاعت ُمچـی، لنگشـتر، جولهرلت ص سـایر چیز های 

گرلن قیمت که ناگهان لز کشو ها ص پا تختی مهمان ها نا پدید می شدند. 
شگفتی ص حیرت آقا ص خانم کورنا هم کمتر لز مهمان هایشان نبود. آ ن ها 
لوله کشی ها ص سیم کشی های ساختمان رل بازرسی کردند، شب ها درها رل قفا 
می کردنـد ص حتی نگهبان شـب لسـتخدلم کردند. لما هیچ لایده لی ندلشـت. 

حولدث ترسناک همچنان لدلمه دلشت ص ساکنین ساختمان رل آزلر می دلد. 
کمی  بعد، پای رصح شناس ها به لاکس هیا باز شد ص به دنباف آن ها، شکارچیان 
رصح هـم بـا دصربین ها ص دسـتگاه های ضبط مخووصشـان لز رله رسـیدند. نظر 

همه ی کارشناسان لین بود: لرصلح در رلهرص های مهمان خانه سرگردلن بودند. 
همان طـور کـه می دلنیـم، بعضـی لز مـردم حساسـیت زیـادی نسـبت بـه 
حضـور لرصلح دلرنـد، در حالـی که بعضـی دیگر لین طور نیسـتند. لگر مایا به 
آزمودن خودتان در لین زمینه هسـتید، پیشـنهاد می کنم یکی دص شـب رل در 
مهمان خانه ی لاکس هیا سـپری کنید. من لین کار رل کردم... ص به هیچ صجه 
نا لمید نشـدم! صقتی لز خولب بیدلر شـدم، لهمیدم لنگشتر لرزلن قیمتی که به 
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عمد رصی میز پا تختی گذلشته بودم، ناپدید شده لست. 
به یاد دلشته باشید که حتی لگر مولق به دیدن هیچ رصحی هم نشوید، حتمًا 
لز مهمان نـولزی خانولده ی کورنـا، جلوه های طبیعی مهمان خانه، هولی دلپذیر 
صرمانت، چشـم لندلزهای دیدنی ص غذلهای لذیذ آشـپز مهمان خانه، خانم مارتا 
برصستِر گرلمی  که به جرئت می تولنم لص رل یک پدیده بنامم، لذت خولهید برد. 

کتـاب رل بسـتم ص بـه مادر بـزرگ خیـره شـدم. »شـما مطمئنیـن کـه...« 
مادر بزرگ با تکان دست، حرلم رل قطع کرد ص سرش رل با للسوس تکان دلد. 
»همه ش چرنده.« کتاب رل سـر جایش گذلشـت ص گفت: »ساعت پنج ص نیمه. 

بریم شام بخوریم.«
مـن ص کُـری بـه هم نـگاه   کردیـم ص دنبـاف مادر بـزرگ لز کتابخانـه بیرصن 
می رلتیـم. هیچ کـدلم حرلی نزدیـم، صلی معلوم بود که هر دص دلریم دقیقًا به 
یـک چیـز لکر می کنیـم. تق ص توق ها، صدلی پا ها، باز ص بسـته  شـدن در ها؛ ما 
می تولنستیم لز پِس لین کار بر بیاییم. تازه، با برگردلندن لرصلح به لاکس هیا، 

می تولنستیم تمام تابستان خوش بگذرلنیم. 
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سـالن غذل خوری حدلقا به لندلزه ی دصلزده نفر جا دلشـت، صلی لقط دصتا 
لز میز هـا ُپـر بـود. دصچرخه سـولرها با هم سـر میـزی کنار در هـای دص لنگه ی 
شیشـه لی نشسـته بودنـد کـه رص بـه منظره  ی کوهسـتان بـاز می شـد. لز آن 
هیکا های صرزیده، پوست آلتاب سوخته ص عضالت قوی پاهایشان معلوم بود 

برلی دیدن لرصلح به صرمانت نیامده لند. 
سر آن  یکی میز، آقا ص خانم جنینگز1 نشسته بودند که سرصکله شان درست 
قبـا لز شـام پیدل شـده بود. آن هـا پیر بودند صلی نه پیِر پیـر؛ لحتمااًل چها یا 
پنجاه سالشـان بود. مرد مو های جو گندمی  دلشـت ص رنگ مو های زن ترکیب 
عجیبـی لز قهـوه لی مایـا بـه زرد بود )کُری گفـت موهایش رل رنـگ کرده(. 
مرد شـلولرک صرزشـی ص تی شـرت ُسـرمه لی به تن دلشـت ص زیر صندف های 
رلحتـی  لش جورلب های پشـمی پا کرده بود. کُری آهسـته گفـت: »نمی  خولد 

مردم لنگشت های بی ریختش رص ببینن.«
خانم جنینگز هم شـلولرک ص تی شـرت گا  گلی پوشـیده بود. لص هم صندف  
پایش بود، صلی جورلب نپوشیده بود ص الِک قرمز ص ترصتمیز ناخن هایش برق 

می زد. 
در کا، هر دص با صجود سنشـان لندلم متناسـبی دلشـتند، صلی یک حسـی 
بهم می گفت که آن ها برلی دصچرخه سـولری یا پیـاده رصی نیامده لند صرمانت. 
بـه نظـر کُـری آن هـا مجموعـه دلر عتیقه جات بودند کـه دنباف صسـایا کهنه ص 

زنگ زده ی مزرعه می گشتند تا باِغ گلشان رل با آن ها تزیین کنند. 

1- Jennings 

٢
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چنـد لحظه  بعـد، لهمیدیم که مشـغوف خولندن مهمان خانه هـای لرصلح در 
صرمانت هسـتند. مادر بزرگ به سـلیقه ی آن ها در لنتخاب کتاب توجهی نکرد، 
لمـا کُـری لز زیـر میـز بـه من لگـد می زد تـا ببیند من هـم آن کتـاب رل توی 

دستشان دیده لم یا نه. 
همان طـور کـه مادربـزرگ قولش رل بهمان دلده بود، خانم برصسـتِر عبوس 
ص سـاکت، غذلیـی عالـی تـدلرک دیـده بود: مـرغ ُپرلدصیـه با برنـج ص مقدلری 
سبزیجات که من آن  ها رل پس زدم، یک سبد نان قلمبه ی تازه پخت ص ساالد. 
دختـری مو طالیـی کـه بینی لش کَک ص َمک دلشـت پیشـخدمت مـا بود. لص 
تقریبًا شـانزده  سـاف دلشـت ص به نظرم دبیرسـتانی بود. لز آن  دختر هایی که 

دلم می خولست یک رصز باهاش لزدصلج کنم. 
مادر بـزرگ گفـت: »تریسـی1، لین هـا نوه هامـن؛ ترلصیـس ص کُـری. قـرلره 
تابسـتون لین جـا بمونـن.« مادر بـزرگ لبخند زنـان لدلمـه دلد: »نمی دصنـم لگه 
تریسـی نبـود، چـی کار می کـردم. لصن برلمون غذل ِسـرص می کنـه، ظرف ها رص 

می شوره ص همیشه مهمون خونه رص تمیز ص مرتب نگه می دلره.«
تریسـی خم شـد به طرف من ص کُری ص گفت: »لین جا بهتون خیلی خوش 
می گـذره. مثـاًل قـرلره لین جا خونه ی لرصلح باشـه، صلی من کـه تا لالن هیچی 
ندیـدم. دیگـه یه جورهایـی نا لمیـد شـد م. دلم خوش بـود که صقتـی برگردم 

مدرسه، می تونم چندتا دلستان ترسناک صلسه دصست هام تعریف کنم.«
مادر بـزرگ سـرش رل تـکان دلد ص گفت: »لکر می کردم تـو عاقا تر لز لین 
حرف ها باشـی.« تریسـی گفت: »می دصنم شـما به لرصلح لعتقاد ندلرین، خانم 

دلنوصلن2، صلی نمی تونین ثابت کنین که لصن ها صجود ندلرن.«
مادر بزرگ با نکته سنجی گفت: »تو هم نمی تونی ثابت کنی که صجود دلرن.«

کُری گفت: »خب شاید باصر کردنشون لصن قدر ها هم سخت نباشه، مگه نه؟ 

1- Tracy 
2- Donovan 
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لین جوری همه چی جالب تر می شه.«
مادر بزرگ با لخم به بشـقاب کُری نگاه کرد ص گفت: »حرف های مسـخره 

دیگه کالیه. غذلت رص بخور تا لز دهن نیفتاده.«
تریسی رلت سرلغ دصچرخه سولرها تا دصباره توی لیولن هایشان آب بریزد. 
مـن هـم رلتم سـر صقت غذلیـم ص ُقلپ ُقلـپ یخ چای رصیش خـوردم تا پایین 
برصد. آخر سـر هم نوبت دسـر هلو با بستنی بود. لگر سبزیجات رل به حساب 

نیاصریم، بهترین غذلیی بود که به عمرم خورده بودم. 
عجیب لین بود که دیدم کُری غذلیش رل تقریبًا تا َته خورد. لص همیشـه به 
غذل هـا لیـرلد می گیرد ص لین موضـوع، مامان ص بابا رل دیولنـه می کند. صقتی به 
لندلزه ی کالی غذل نمی خوَرد، نگرلن می شوند که نکند مرض بی لشتهایی دلرد. 
لگر هم زیاد بخورد، دلشان شور می زند که نکند مرض ُپرخوری دلرد. به نظر 

من که لقط دلش می خولهد نازش رل بکشند. 
بعد لز شـام، مادر بزرگ رصی یکی لز صندلی های گهولره لی لیولن َلم دلد ص 
چشـم دصخت به منظره ی کوهسـتان. درخت های بلند رصی مهمان خانه سایه 
لندلخته بودند. آن باال توی آسمان، پرستو ها لصج می گرلتند ص لرصد می آمدند 

ص گاهی در حین پرصلز، حشره لی شکار می کردند. 
دصچرخه سـولرها نزدیک ما نشسـتند ص نقشه هایشـان رل باز کردند تا برلی 

سولرِی رصز بعد برنامه ریزی کنند. »من که می گم لز لین طرف بریم.«
دصچرخه سـولر دیگـر گفت: »دلم می خولسـت بعد لز سـولری لمـرصز، لردل 

یه کم به خودمون لسترلحت بدیم. لین جاده ی کنار رصدخونه چه طوره؟«
»ما لصمدیم لین جا که هیکلمون رصی ُلرم بیاد، تیم1.«

صقتی آن ها در مورد مسیرشان بحث می کردند، دِر توری سالن غذل خوری 
بـاز شـد ص خانم جنینگـز آمد بیرصن. کتاب مهمان خانه هـای لرصلح در صرمانت 

دستش بود. 

1- Tim 
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لص گفت: »ببخشـید خانم دلنوصلن، من ص شـوهرم درباره ی لاکس هیا توی 
لین کتاب یه چیز هایی خوندیم. می خولستیم لزتون بپرسیم که...«

مادر بزرگ لبخندی زد ص سرش رل تکان دلد. »من رص ببخشید لگه نا لمیدتون 
می کنم، صلی حدلقا سه سالی می شه که هیچ کس لین جا رصح ندیده. شاید 
لصن موجودلت کوچولو با صاحب های قبلی لین جا رلتن کارصلینای شمالی.«

خانـم جنینگـز آهی کشـید ص گفت: »طبق حرف های نویسـنده، آدم باید با 
جهان معنوی هماهنگ باشه تا بتونه لرصلح رص ببینه. لین که کسی تا حاال لرصلح 

رص ندیده دلیا نمی شه که لز لین جا رلته باشن.«
مادر بـزرگ بـا لحـن دلپذیری گفت: »خوشـحالم که مـن همچین نیرصیی 

ندلرم. دنیای صلقعی به لندلزه ی کالی برلم ترسناک هست.«
آقای جنینگز به موقع سررسید ص پایان گفت ص گو رل شنید. بعد پرسید: »نظر 

شما چیه، بچه ها؟ شما لرصلح رص قبوف دلرین؟«
من ص کُری قیاله لی جدی به خودمان گرلتیم ص من گفتم: »بله، قطعًا.«

کُری دصید توی حرلم. »من خودم قباًل یه بار رصح دیدم.« 
خانم جنینگز نفسـش رل توی سـینه حبس کرد. معلوم بود آماده لست که 
هر چیزی رل باصر کند. »صلقعًا؟ چه طوری بود؟ می شه برلمون تعریف کنی؟«

دسـتم رل رصی دهانـم گذلشـتم تـا نیـِش بـازم دیـده نشـود. یعنـی صلقعًا 
می خولسـت برلیشـان تعریف کند؟! آقا ص خانم جنینگز نمی دلنستند خولهرم 

چه قدر عاشق جلب  توجه لست. 
کُری شرصع کرد: »خب... زمستون پارساف یه شب خونه ی دصستم جولی1 
مونـده بـودم که نوف شـب یه هـو لز خـولب پریدم. یـه خانم پیر پـای تخت 

صلیستاده بود ص زف زده بود به جولی.«
کُری یک لحظه مکث کرد؛ لکر کنم می خولست هیجان دلستان رل زیاد کند. 
لدلمـه دلد: »صقتـی خانم پیر لهمید من بیدلرم، بهم لبخند زد ص لنگشـتش 

1- Julie 


