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۱

طبقه ی اشتباهی

وقتی باالخره همه ی اعضای خانواده خوابیدند، الکس 1 کوله پشتی اش را انداخت 
روی شانه اش، پاورچین پاورچین از آپارتمان بیرون رفت و در را طوری که صدا 
ندهد، خیلی آهسته و با دقت بست. راهروی طبقه ی هشتم دلگیرتر از همیشه 
به نظر می رسـید چون از پنجره های کوچکش آفتابی به داخل نمی تابید. چند 
لحظه روی پاَدری مکث کرد. دلش می خواست به تخت گرم ونرمش برگردد و 

باید با این تمایل می جنگید.
فکر کرد: اگه این کار رو بکنی دوباره می شی همون الکس موشری2 که بودی!

خل و چل!
دیوونه!
بدبخت!

همین رو می خوای؟
زیر لب گفت: »نه!«

قبل از اینکه دوباره نظرش عوض شود راه افتاد سمت آسانسور.
در طـول روز، برش هایـی از زندگـی همسـایه ها از پشـت درهـای نـازک به 

1. Alex 2. Mosher

۱
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گوش می رسید: مکالمه های مبهم، صدای بلند تلویزیون، ویولون تمرین کردن 
پسـر خانم گارسـیا1. اما آن وقت شـب راهرو تقریبًا ساکت بود. تنها صداهایی 
که به گوش می رسـید صدای المپ کثیف راهرو بود که مثل زنبوری عصبانی 
ویزویـز می کـرد و صدای خش خش مالیمی که از کوله پشـتی الکس می آمد؛ 
انگار چیزهایی که توی کوله پشـتی بودند تالش می کردند از سرنوشـتی که در 

انتظارشان بود فرار کنند.
الکس که دچار عذاب وجدان شده بود با خود گفت: متأسفم! کاش مجبور 

نبودم این کار رو بکنم اما این جوری بهتره.
بـه آسانسـور رسـید و دکمه  اش را فشـار داد. چندین متـر پایین تر از جایی 
که الکس ایستاده بود، دنده های کهنه ی آسانسور سکوت را شکستند. الکس 
تکانی خورد و پشت سرش را نگاه کرد. آرزو کرد صدای آسانسور همسایه ها را 
بیدار نکرده باشد. پایین رفتن از پله ها گزینه ی بی سروصداتری بود، اما الکس 
می خواسـت هرچه  سـریع تر به مقصدش برسـد تا فرصتی برای عوض کردن 

نظرش پیدا نکند.
دینگ!

درِ آسانسـور با غژغژ کش داری باز شـد. دیواره هایش پوشیده از آینه هایی 
پر از لکه و کثیفی بود.

الکـس داخـل شـد و دکمـه ی زیرزمیـن را فشـار داد. بیشـتر از همه جای 
سـاختمان، زیرزمینش را دوسـت داشـت. جایی ترسـناک و عجیب غریب با 
فضایـی خفـه کـه پر بـود از خرت و پرت هایی که روی هم تلنبار شـده بودند و 
ارتفاعشـان به سـقف می رسید؛ قبرستانی مخصوص وسـیله های به درد نخور. 
احتماالً مسـتأجرهای قبلی آن وسـیله ها را در زیرزمین جا گذاشته بودند. اما 
جذاب تریـن چیـزی که در زیرزمین دیده بود دیگ بخار بود، هیوالیی آهنین 
که سـنش تقریبًا به شـصت سـال می رسـید. الکس اسـمش را گذاشته بود 

1. Garcia
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دودی پیره. آن شب مقصدش همان جا بود. درِ آسانسور بسته شد و اتاقکش 
آهسـته و با تکان های بسـیار به سـمت پایین رفت. الکس با بی قراری پایش 
را به زمین می  کوبید. با اینکه کوله پشتی اش مثل پر سبک بود، در آن لحظه 

حس می کرد که مانند لنگری او را به پایین می کشد.
فکـر کـرد: وقتـی از بیـن بـرن حالم بهتر می شـه. فقـط باید بندازیشـون 
تـوی شـعله ها و راهت رو بکشـی و بـری، الکس! به هیچ عنـوان نمی مونی تا 

سوختنشون رو تماشا کنی!
مسـلمًا الکس می توانسـت راحت هرچیزی را که توی کوله پشتی اش بود، 
در سـطل زبالـه بینـدازد و قـال قضیـه را بکنـد ولـی خـب، این طـوری خیلی 
بی رحمانه بود. سوزاندنشان در دل دودی پیره انتخاب شایسته تری بود؛ مثل 
سـوزاندن جسـد جنگجویی ازدسـت رفته. یک پایان درست وحسابی به آن ها 

بدهکار بود. هرچه باشد او خالقشان بود.
آسانسور ایستاد و در با غژغژی دیگر باز شد.

الکس سرش را کج کرد. گیج شده بود؛ به جای زیرزمین راهروی ناشناسی 
روبه رویش قرار داشـت. به صفحه  نمایش دیجیتال باالی آسانسـور نگاه کرد: 
طبقه ی چهار. با انگشت اشاره اش دوباره دکمه ی زیرزمین را فشار  داد و فکر 

کرد: حتمًا خراب شده. آسانسور از جایش تکان نخورد.
الکـس از سـر ناامیدی آهی کشـید و با خـودش گفت: آخرش هـم مجبورم از 

برم. پله هـا 
از آسانسـور بیـرون رفت و به سـمت پله ها قدم برداشـت. راهـروی طبقه ی 
چهـارم درسـت مثل طبقه ی هشـتم بـود اما خیلی خیلی تاریک تـر. نگاهی به 
چراغ های راهرو انداخت که ببیند چندتایشان سوخته اند. همه روشن بودند! به 
دلیل عجیبی که نمی دانست چیست چراغ ها آن جور که باید نمی تابیدند. انگار 
تاریکـی آن راهـروی خـاص غلیظ تر از تاریکی های  معمولی بود. سـعی کرد به 

عرق سردی که روی تنش می نشست توجهی نکند.
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باز خیاالتی شدم. حتمًا این چراغ ها یه  کم قدیمی ان یا اینکه...
صداهایی شنید.

منبـع صداهـا آپارتمان  انتهـای راهرو بـود. الکس اول فکر کرد سـروصدا از 
آدم هایی است که در آن آپارتمان زندگی می کنند. اما هرچه جلوتر رفت صدای 
موسیقِی ترسناک بلندتر  شد. الکس متوجه شد صداها متعلق به شخصیت های 

یک فیلم اند. نیشش باز شد. فکر کرد اینکه فیلم »شِب مردگاِن زنده«ست.
آن فیلـم را اولیـن بـار در چهـار سـالگی دیـده بـود. راسـتش قـرار بود آن 
موقِع شـب خواب باشـد اما سـروصدای عجیبی که از اتاق نشـیمن می آمد 
کنجـکاوی اش را برانگیختـه بود. این شـد که از تختش بیرون خزید تا ببیند 
ماجرا از چه قرار است. پدر و مادرش روبه روی تلویزیون، روی کاناپه نشسته 
بودند و پاپ کورن می خوردند. الکس پشت صندلِی پدرش پنهان شد و چشم 

دوخت به تلویزیون.
در تمـام عمـرش هرگـز آن انـدازه وحشـت زده ـ شـاید هم هیجـان زده ـ 

نشده بود.
پدر و مادرش زمانی متوجه مهمان ناخوانده شـان شـدند که دیگر دیر بود. 
الکس پاک دل باخته ی فیلم های ترسناک شده بود! آخر همان ماه، توماس1 
قطـار اسـباب بازی اش را بـه زیرزمیـن تبعیـد کـرد و جایش را بـه هیوالهای 
اسباب بازی و دندان های نیش مصنوعی و یک شبح پارچه ای داد؛ عروسکی 
بـه نـام بـو2. ماشـین آتش نشـانی و موشـک هایی را کـه با لگو3 سـاخته بود 
خـراب کـرد تـا بـا آجرهایش خانه ای جن زده بسـازد. با اینکه مـاه ژوئن بود، 
از کتابخانه فقط کتاب هایی را برمی داشـت که روی عطفشـان برچسـب های 

کوچک مخصوص هالووین4 بود.
»شب مردگان زنده« بود که دنیای ترس و وحشت را به الکس معرفی کرد 

Thomas .1؛ قطار معروف انیمیشن های کودکانه.
2. Boo 3. Lego

4. هالووین نام مراسمی  است که آداب  و رسوم ترسناکی دارد و در ماه اکتبر برگزار می شود.
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و برای همین جای ویژه ای در دل الکس داشت! حاال شنیدن صدای آن فیلم 
باعـث شـده بود بخواهد دوباره آن را تماشـا کند؛ آن قدر کـه باقِی فکرهایی را 
که داشت فراموش کرد. رسید جلوی درِ آپارتمان 4 ای. موسیقی متن فیلم، 
الکس را مثل ماهی هایی که به قالب گیر می کنند به سـوی خود می کشـید. 
گوشش را به در چسباند. اوایل فیلم بود. درست قبل از جایی که یک زامبی 

در گورستان به باربارا1 و برادرش حمله می کند.
هیجـان زده شـده بـود: به موقع رسـیدم! یک لحظه کامـالً فراموش کرد در 
کوله پشـتی اش چه دارد و اصالً چرا آن  شـب آمده بیرون. تمام فکر و ذکرش 
شـده بود آن فیلم. بدجوری دلش می خواسـت آن را ببیند. اگر الکس درست 
فکـر می کـرد احتمـاالً می فهمید که یـک  جای کار می لنگـد! به هرحال هروقت 
دلش می خواسـت می توانسـت »شـب مردگان زنده« را روی آی پدش ببیندـ  
که کار خیلی منطقی تری بود تا اینکه نصفه شب درِ خانه ی غریبه ها را بزند! اما 
خب، متأسـفانه الکس در آن لحظه اصالً فکر نمی کرد! چشـم های سبزش که 
همیشه پشت عینک برق می زدند مات و بی حالت به نظر می رسیدند و با آن 

دهاِن کمی  باز، صورتش بی شباهت به زامبی های فیلم نبود.
 سـه تقـه بـه در زد. تقریبًا بالفاصلـه زنی جوان در را باز کـرد؛ انگار منتظر 

آمدن الکس بود.
نگاهی به الکس انداخت و گفت: »به به! اینجا رو ببین! مهمون داریم!«

زن تقریبـًا سی سـاله بـه نظـر می آمد. پوسـتش تیره و موهایـش کوتاه و 
سیخ سـیخی بود. سـرتاپا سیاه  پوشیده بود و صورتش آرایشی غلیظ داشت، 

خصوصًا چشم هایش.
الکس با حواس پرتی گفت: »ببخشـید...« در دل گفت: من اینجا چه غلطی 
می کنم؟! »نمی دونم چرا در زدم. صدای چیز رو شنیدم...« زن خم شد و مشتاقانه 

پرسید: »چی؟ چی شنیدی؟ بگو ببینم.«

1. Barbara
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»صدای فیلم رو.«
زن لبخنـد زد. دندان هـای باریکـش کمـی باهـم فاصلـه داشـتند و بـرای 
همین چهره اش شـبیه یکی از آن ماهی های عجیب و نورافشـانی بود که در 

عمیق ترین جای اقیانوس به دنبال طعمه می گردند.
کنجکاوانه پرسید: »فیلم؟! اولین باره چنین چیزی می شنوم. کدوم فیلم؟«

الکس با تعجب به زن نگاه کرد. صدای تلویزیون واضح به گوش می رسید 
ـ زامبی ها داشتند شیشه ی ماشین باربارا را می آوردند پایین ـ اما زن وانمود 

می کرد چیزی نمی شنود.
»نمی دونین کدوم فیلم؟!«

»چـرا بایـد بدونـم؟ فیلـم واسـه توئه نـه من.« در را کمی بیشـتر بـاز کرد. 
»می خوای ببینی ش؟ شرط می بندم یکی از فیلم های موردعالقه ته!«

تیغ ترس، ابری را که بر افکار الکس سـایه انداخته بود، درید و عقلش را 
سر جا آورد.

نصفه شبی دارم با یه غریبه حرف می زنم و انگار نه  انگار. ِچم شده؟!
قدمی  به عقب برداشـت تا با بیشـترین سـرعت ممکن از آنجا برود... که 

بوی خیلی خیلی خوبی از داخل آپارتمان به مشامش رسید.
کیک کدوحلوایی تازه! کیک محبوبش!

بوی دلپذیر جوز هندی و دارچین را با لذت به درون سـینه کشـید و تمام 
ترسـش دود شـد و رفت هوا. با خودش فکر کرد: خطری نداره، بابا! این هم 

یه زن مهربونه که مثل من عاشق فیلم ترسناکه!
گفت: »این فیلم شـب مردگان زنده سـت. سـال 1968 سـاخته شـده. به 

کارگردانی جورج روِمرو1.«
»چه جالب! حاال درست حدس زدم؟ یکی از فیلم های موردعالقه ته؟«

»جزء َده تای اوله! ترتیبش این جوری می شـه: 1ـ آدِم درسـت رو راه بده2، 

1. George Romero 2. Let the right one in
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2ـ ایـن فیلـم، 3ـ حلقـه1« شـانه ای بـاال انداخـت و ادامـه داد: »از چیزهـای 
ترسناک خوشم می آد«

»از اون مدل بچه هایی هستی که ازشون خوشم می آد. عجیبه ولی همین 
االن می خواستم این فیلم رو ببینم و داشتم فکر می کردم تنها چیزی که کم 
دارم اینه که یکی اینجا باشـه تا باهم ببینیمش. یکی که کشـته مرده ی فیلم  

ترسناک باشه. که یکهو تو از راه رسیدی!«
زن در را کامل باز کرد تا الکس بتواند کاناپه ی راحت و میز پذیرایی را ببیند. 
روی میـز کوهی از شـیرینی کشمشـی و کیـک کدوحلوایی بـود. روبه روی آن 
گوشـه ی دنج، صفحه ی بزرگ تلویزیون تصاویر سیاه وسـفید فیلمی  را نشـان 
می داد که الکس شـدیدًا مشـتاق تماشـایش بـود. باربارا داشـت لنگان لنگان 
خـودش را بـه کلبـه ای می رسـاند که قـرار بود تا آخـر فیلم در آن گیـر بیفتد و 
زامبی ها هم تعقیبش می کردند. الکس یک قدم جلو رفت و وارد آپارتمان شد.

»اونجا وایستادی به چی زل زدی؟ بیا تو، پسره ی نادون.«
بعدهـا، الکـس حتـی با اینکه فهمیـد آن موقع تحت تأثیر طلسـمی  قوی 
بوده، باز هم باورش نمی شـد آن قدر راحت وارد آن آپارتمان شـده باشـد. آن 
شـب انـگار بدنـش در اختیـار خودش نبـود و مثل پروانه به طرف شـمعـ  که 

همان تلویزیون باشد ـ کشیده می شد.
از در کمی فاصله گرفت و رفت سـمت کاناپه. در پشـت سـرش بسته شد. 

زن زیر لب گفت: »گیرت انداختم!«
دسـت سـردش را دور مـچ الکس حلقه کرد. الکس که انـگار ناگهان تمام 
توانش را از دست داده بود روی کاناپه ولو شد و در میان کوسن ها فرو رفت. 

چشم هایش را به زور باز نگه داشته بود.
زن روی مبــل دیگــر جلــوی او نشســت. دیگــر لبخنــد نمــی زد. پرســید: 

»اســمت چیــه؟«

1. The Ring
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»الکساندر1. الکس.«
»باالخره کدوم؟«

»الکس.«
گیج و ویج به دور و بر نگاه کرد. تلویزیون غیب شده بود. میز و خوراکی ها 

هم همین طور.
الکس پرسید: »تلویزیون چی شد؟«

»تلویزیونی در کار نبود.«
»مگه می شه؟ خودم دیدم!«

»این خونه هرکاری بتونه می کنه تا آدم ها رو ترغیب کنه بیان داخل. برای 
هرکس یه  جوره. فیلم سینمایی انتخاب عجیبی بود. معموالً یه جور خوردنی 

راضی شون می کنه بیان تو. عقل بچه ها به شکمشونه.«
»بوی کیک کدو حلوایی به دماغم خورد.«

»گفتم که.«
تمرکزکـردن بـرای الکـس سـخت و سـخت تر می شـد. اتـاق دور سـرش 
می چرخید. مثل چند لحظه ی اولی که از وسیله های شهربازی پیاده می شوی 

و سرت گیج می رود. حالت تهوع داشت.
»می خوام برم خونه.«

»واضحه که چنین چیزی ممکن نیست، الکس.«
روی صندلی اش جابه جا شد. حرکت بدنش از حلزون هم کندتر بود اما در 
دل دعا می کرد بتواند با یک حرکت خیلی خیلی سریع خود را به در برساند. 
تنها مشکل این بود که دری وجود نداشت. جایی که الکس از در رد شده بود 

دیواری خالی قرار داشت.
»در کجا رفت؟!« کلمه ها توی دهانش کش می آمدند.

»پی کارش! نگران نباش. دیگه بهش نیاز نداری.«

1. Alexander
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»محاله.. در که نمی تونه راه ب...«
زن مغرورانـه لبخنـد زد: »هنـوز نفهمیـدی؟ مـن جادوگـرم. درسـت مثـل 
جادوگرهای کتاب داستان ها .« با ناخنش ضربه ای آرام به پیشانی الکس زد و 

ادامه داد: »و تو، موش کوچولو، صاف توی داِم من افتادی.«
الکـس تـالش کرد بایسـتد اما نتوانسـت. پخـش زمین شـد و موجی از 

سیاهی او را در بر گرفت.
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۲

صدای پشت در

الکس در طبقه ی پایین تختی دوطبقه از خواب بیدار شد. نمی دانست کجاست 
یا چگونه از آنجا سـر درآورده اسـت. خشـکش زده بود. از ترس نمی توانسـت 

تکان بخورد.
کم کم ماجراهای شب گذشته یادش آمد.

آسانسور. آپارتمان.
جادوگر.

ذهنش به سرعت کار می کرد. معلومه که اون جادوگر نیست! جادوگرها وجود 
نـدارن. احتمـاالً قاتی داره و فقط فکر می کنه که جادوگره... ولی اگه این جوریه 
پـس چـرا اون تلویزیون که با چشـم های خودم دیدمـش واقعی نبود؟! یعنی 

هیپنوتیزمم کرده بوده؟
به پتویش چنگ زد؛ فکری که به ذهنش رسید نگران کننده تر از این حرف ها 

بود: کی طبقه ی باالی این تخت خوابیده؟
به میله هایی که تشـک تخت باالیی را سـر جایش نگه داشـته بودند خیره 
شـد. با دقت گوش کرد تا ببیند صدای نفس کشـیدن کسـی را می شنود یا نه. 
صدایی نشنید. از تخت بیرون آمد و آهسته پایش را روی پله  ی پایینی نردبان 

۲
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گذاشت و با یک حرکت سریع به باالی تخت سرک کشید. تنها چیزی که روی 
تخت به چشم می خورد تشکی کهنه بود، بدون مالفه و پتو. نفس راحتی کشید.
با خودش فکر کرد: هیچ وقت فکرش رو هم نمی کردم که یه تخت دوطبقه 

این قدر ترسناک باشه.
باقـی فضـای آن اتاق کوچک را با مبلمان سـاده ای پر کرده بودند. اتاق دو 
در داشـت و یک آینه ی قدی که گوشـه ی دیوار بود. اولین دری که الکس باز 
کرد، درِ کمدی بود که جز چند دست لباِس بچگانه چیزی تویش نبود. داشت 
میـان بلوزهـا و شـلوارها و پیراهن هایی که در اندازه هـای مختلف آنجا آویزان 
بودند می گشـت که یادش آمد آن زن شـب گذشـته گفته بود: »معموالً یه جور 

خوردنی راضی شون می کنه بیان تو.«
فکرکـرد: راضی شـون... یعنی من اولین بچه ای نیسـتم کـه اینجا بوده. از 

ترس حالت تهوع گرفته بود.
اگر می پذیرفت که حرف جادوگر با واقعیت یکی بوده معنی اش این بود که 
آن آپارتمان می توانسـت ذهن بچه ها را بخواند و با طعمه ی مناسـب گولشـان 
بزند. مثل همون خونه ی شکالتِی داستان هانسل و گرتل، ولی هوشمندانه تر. 
طعمه ای که برای گیر انداختن من استفاده کرد فیلم ترسناک بود. به لباس های 
توی کمد خیره شد. پس بقیه ی بچه ها چی؟ اون ها رو چی کشونده توی این 

خونه؟ بوی شکالت؟ صدای یکی از دوست هاشون؟
»نـه.« الکـس این  را گفت و ادامه داد: »امکان نداره! چیزی به اسـم جادو 

وجود نداره!«
آن چنـان بـا عصبانیت در کمـد را کوبید  که صـدای جیرینگ جیرینگ به هم 
خـوردِن چوب لباسـی های خالـی به گوش رسـید. حتـی اگر خود جـادو را انکار 
می کـرد، بـاز هـم ایـن موضـوع آزارش مـی داد که او یکـی از صدها بچـه ای بود 
کـه در آن اتـاق خوابیـده بودند و اگـر دنباله ی این فکرها را می گرفت به سـؤال 
آزاردهنده تری می رسید: اگر او اولین نفر نبود، یعنی چه بالیی سرِ بقیه آمده بود؟
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پیش از آنکه با تخیل مثال زدنی اش پاسخ های وحشتناکی سرهم کند، راه 
افتاد سمت دومین در. وسط راه پایش به کوله پشتی اش گرفت و نزدیک بود 
کله پا شـود. همه چیزِ آن در کامالً عادی به نظر می رسـید جز سوراخ کلیدهای 
رویش که جای یکی، دوتا بود. سوراخ باالیی معمولی و مثل سوراخ کلیدهای 

دیگر بود اما آن یکی شکل هاللی عجیبی داشت.
فکر کرد: حتمًا یه قفل مخصوصه که نذاره کسی در بره.

آن قـدر مطمئـن بـود تـالش برای بـاز کردن در بی حاصل اسـت کـه وقتی 
دستگیره در دستش چرخید نفسش بند آمد.

با کورسویی از امید فکر کرد: حتمًا یادش رفته قفلش کنه.
نفسش را حبس کرد و در را تا جایی که می توانست آرام و بی صدا باز کرد. 
اتاق بعدی هم دقیقًا مثل همان اتاق بود: یک تخت ساده، یک کمد و آینه ای 
قدی گوشـه ی دیوار. الکس با احتیاط فراوان وارد اتاق شـد مبادا قدم هایش 

روی کف پوش اتاق جیرجیر کند و در را آرام پشت سرش بست.
در به محض بسته شدن غیب شد و جایش را دیواری عادی گرفت.

چی شد؟! عقب عقب رفت، پایش به چیزی گیر کرد و افتاد.
کوله پشتی اش.

ناباورانـه سـرش را تـکان داد و گفـت: »امـکان نـداره. کیفم کـه هنوز توی 
اون یکی اتاقه!«

ولـی وقتـی وسـایل توی کیفـش را زیر و رو کرد دیگر شـکی برایش باقی 
نمانـد. یـا کیفش به  طرز مرموزی از آن اتاق به این اتاق منتقل شـده بود، یا 

ماجرا عجیب تر از آن حرف ها بود. ترسان لرزان درِ کمد را باز کرد.
دقیقًا همان لباس ها توی کمد آویزان بود. همان لباس هایی که چند دقیقه ی 

قبل وارسی شان کرده بود.
با حیرت گفت: »همون اتاقه!«

دری را کـه دو قفـل داشـت باز کرد و دنبال تفاوتـی هرچند کوچک، به هر 
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دو اتاق نگاه کرد؛ تفاوتی وجود نداشـت. حتی می توانسـت درِ آن یکی اتاق 
را ببینـد کـه باز شـده و از پشـت آن هم هزاران اتاق تودرتـو دقیقًا مثل همان 
اتـاق. مثـل هزارتویـی از آینـه. با کنجـکاوی کوله پشـتی اش را بلند کـرد و به 
کوله پشـتی ای کـه در اتاق دیگر بـود نگاه کرد. آن یکی کوله پشـتی هم به هوا 

بلند شده بود، مثل وسایل خانه ای جن زده.
با خودش فکر کرد: اینجا یه زندان جادوییه. راه فراری وجود نداره.

الکس در را بست و بر لبه ی تخت نشست. مغزش با سرعت سرسام آوری 
کار می کـرد تـا آن همـه اتفاق را که ناگهان مثل آوار روی سـرش خراب شـده 

بود، هضم کند.
سرش را در دست هایش گرفت و فکر کرد: جادو وجود داره.

مدت زیادی همان طوری نشسـت تا اینکه ناگهان فکر دیگری به سـرش 
زد. با بلندترین صدایی که می توانست فریاد زد، بلند شد و باال  و  پایین پرید 

و به دیوار مشت  کوبید. می خواست تا جایی که می شد سروصدا به پا کند.
»کمک! یه زن دیوونه من رو زندانی کرده! پلیس رو خبر کنید!«

با خودش فکر کرد: شاید همه ی این ها جادو باشه ولی اینجا یه ساختمون 
توی نیویورکه، نه یه خونه وسط جنگل. باالخره یکی صدام رو می شنوه. یکی...

ناگهان دیوارها به لرزه افتادند.
الکس تمام عمرش در سـواحل شـرقی آمریکا زندگی کرده بود و چیزی از 
زلزله ی واقعی نمی دانسـت ولی آنچه داشـت اتفاق می افتاد ـ لرزیدن زمین و 
دیوارهاـ  شبیه تصوری بود که از زلزله در ذهنش داشت. نفسش از وحشت بند 
آمده بود. مطمئن بود که هر لحظه ممکن است زمین دهان باز کند و او را ببلعد 

یا سقف روی سرش خراب شود و او زیر خروارها پاره آجر دفن شود.
و بعد همه چیز آرام شد.

این دیگه چی بود؟ الکس به زانو درآمد و صبر کرد تا آرامشش را به دست 
آورد. توی نیویورک که زلزله نمی آد... اگه زلزله نبود، پس چی بود؟
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صدایی شنید و دید که دستگیره ی در دارد می چرخد. در آن زمان کم فقط 
همین قدر فرصت داشـت که ببیند کلید در قفل هاللی شـکل اسـت نه در قفل 

معمولی، و بعد جادوگر وارد اتاق شد.
»چرا داشتی داد و هوار می کردی؟ مگه نگفتم این خونه جادوییه؟ همین 
االن اگه یه ارکسـتر کامل هم توی اتاق نشـیمن مشـغول اجرا باشـن کسـی 

بیرون از اینجا چیزی نمی شنوه.«
پیراهنی بلند و سـیاه پوشـیده بود و چکمه هایی سـیاه به پا داشت. رژلب 
سیاه و به ناخن های نوک تیزش الک سیاه زده بود. سوسکی سیاه محبوس 

در کهربا نیز از گردنش آویزان بود.
الکس فکر کرد: به قیافه ش که حسـابی می خوره جادوگر باشـه. فقط یه 

جارو و یه کاله نوک تیز کم داره.
دسـته کلیدی کـه در دسـت جادوگـر بـود جیرینگ جیرینگ صـدا می داد. 
بعضـی از کلیدهـا معمولـی بودنـد. باقی شـان سـفید بودنـد و اصـالً بـه نظر 

نمی رسید فلزی باشند.
الکس گفت: »فکر کنم زلزله اومد.«

»زلزلـه نبـود. آپارتمـان داشـت کمـی خـودش رو جا به جـا می کـرد. گاهی 
این جوری می شه.«

»واقعًا؟ من فکر کردم...«
زن ناپدید شد.

و در گوش الکس زمزمه کرد: »من اینجام.« حاال پشت  سرش ایستاده بود.

الکس عقبکی سکندری خورد و فریاد زد. نزدیک بود تعادلش را از دست بدهد.
زن با قیافه ای ازخودراضی پرسید: »شاهکار بود، نه؟ می خوای یه بار دیگه 

این کار رو بکنم؟«
زبان الکس بند آمده بود. با تکان سرش گفت نه.

راست راستی جادوگره. یه جادوگر زنده و واقعی.
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با صدایی که از ته چاه می آمد گفت: »خواهش می کنم بذار برم، قول می دم 
این ماجرا رو برای هیچ کس تعریف نکنم.«

»آلن1، اسمت آلن بود دیگه، آره؟«
»الکس.«

زن انـگار یـادش آمـده بود، گفت: »آها! الکس، نه الکسـاندر! من ناتاشـا2 
هستم. خب، مسئله اینه: نمی تونم بذارم بری. نه االن، نه هیچ وقت دیگه.«

الکـس پرسـید: »آخـه چـرا؟« و بعد بـا صدای بسـیار ضعیفـی ادامه داد: 
»می خوای بالیی سرم بیاری؟«

»من یه جادوگرم، تو هم یه بچه ای. طبعًا قرار نیست باهم دوز بازی کنیم. 
تا حاال از این افسانه های پریان خوندی؟«

الکس سرش را به نشانه ی تأیید تکان داد.
زن بـا غیـظ هـوا را از بینی اش داد بیرون: »پس خودت می دونی ماجرا از 
چـه قـراره. امروز واقعًا حوصله ی ایـن کارها رو ندارم. همین االنش هم دیرم 
شـده، یه قرار مهم دارم.« ناتاشـا سرتاپای الکس را برانداز کرد. نگاهش روی 
شـکم الکـس ثابت ماند. پوزخندی زد و گفت: »بـه نظر خیلی کاری نمی آی. 

یه کم زیادی معجون بستنی خوردی، نه؟ حاال چه کارت کنم؟«
»مثالً می تونی بذاری برم.«

ناتاشا گفت: »نه بابا! چه گوله ی نمکی هستی تو! ولی متأسفانه بانمک و 
به درد بخور هم معنی نیستن! بگذریم. اگه اوضاع خوب پیش نرفت تو رو هم 
بـه مجموعه م اضافه می کنم.« دسـت هایش را جـوری به هم مالید انگار دارد 

گرد و خاکشان را می گیرد. گفت: »تموم شد و رفت!«
»یعنی چ...«

ناتاشـا نگاهی به سـاعتش انداخت و جیغ بنفشـی کشـید: »به  خاطر تو از 
چیزی که فکر می کردم هم بیشتر دیرم شده. هنوز چند ساعت نیست اومدی 

1. Alan 2. Natacha


