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فصل 1

هالووین

یک  جادوگر،  یک  نینجا،  یک  کنار  از  مدرسه،  شلوِغ  ساوِه  از  درگذر   »کول« 
دزد دریایی و یک عروس زامبی رد شد؛ اما وقتی به یک دوقک غمگیِه پاوتوپوش 
و کاله به سر رسید که برایش دست تکان می داد، ناگهان ایستاد و گفت: »داوتون؟«

دوستش سری تکان داد و وبخند زد؛ او گوشه های دهانش را با رنگ به سمت 
پاییه کشیده بود تا غمگیه به نظر برسد؛ و حاال با ایه وبخند، صورتش شکل 

عجیبی به خودش گرفته بود. »فکر نمی کردم مه رو بشناسی.«
نبود.« او که تا حاال فکر می کرد وباسش زیادی شلوغ پلوغ  کول گفت: »آسون 
است و از ایه بابت معذب بود، با دیدن وباس صمیمی تریه دوستش خیاوش 

راحت شد؛ َزَوم زیمبوی وباس »داوتون« خیلی بیشتر از وباِس او بود.
او و داوتون وسط راهرو همدیگر را دیدند. سیِل دانش آموزان از هر دو طرفشان 

سرازیر بود؛ بعضی  از آن ها وباس هاووویه پوشیده بودند و بعضی هم نه. 
داوتون پرسید: »آماده ای امشب کل شکالت  و آبنبات های شهرو جمع کنیم؟«

کول کمی مکث کرد؛ آن ها االن کالس  ششم بودند و او نگران بود مردم فکر 
کنند برای قاشق زنی زیادی بزرگ هستند.اصاًل دوش نمی خواست مثل بچه های 
مهِدکودکی  به نظر برسد.گفت: »درباره ی اون خونه ی اشباح توی خیابون ویلسون، 

چیزی شنیدی؟«
داوتون جمله ی او را تصحیح کرد: »خونه ی کوچه ی وحشت؟ آره، شنید م موش 

و مارِ زنده داره.«
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کول سری تکان داد. »می گه کسی که به اون جا اسباب کشی کرده، متخصص 
جلوه های ویژه ست. گمونم روی چندتا فیلِم مهم کار کرده. شاید هم شایعه باشه، 

ووی چند وقته چیزهای باحاوی در موردش می شنوم. باید بریم ببینیم چیه.«
داوتون گفت: »آره حتمًا. منم کنجکاوم؛ ووی دوم نمی خواد از آبنبات ها غافل بشم.«

کول کمی فکر کرد؛ او پارسال چند کالس ششمی را دیده بود که توی محله شان 
قاشق زنی می کردند. حتی چندتا از آن ها بزرگ تر از ایه حرف ها به نظر می رسیدند. 

تازه، چه اهمیتی داشت که مردم ممکه است چه فکری  درباره ی آن ها بکنند؟
زنگ اول به صدا درآمد. کول گفت: »می بینمت!«

»فعاًل.«

آن ها  از  تیراندازی  تمریه  برای  بود که  پوشیده  را  مترسک هایی  وباس  کول 
استفاده می کنند؛ تیرهای َپر داری که از قفسه ی سینه و پهلوهایش بیرون زده بود، 

نشسته را برایش سخت می کرد. 
نمره ی خوبی باالی ورقه  ی کول نوشته شده بود؛ یک عدد 96 با جوهر قرمز که 
نشان دهنده ی موفقیت او بود. روی میزهای خاوی دیگر هم برگه هایی قرار داشت. 
کول نمی خواست فضووی کند و نمره های بقیه را ببیند؛ اما نتوانست از خیر دیدن 

نمره ی بغل دستی هایش که یکی 72 و دیگری 88 بود، بگذرد. 
»ِجنا هانت« هم کالسی کول که میز جلوی او می نشست، به عقب برگشت و به 
کول نگاه کرد؛ او کاله گیسی با چتری های َوخِت مشکی و حلقه ی زرینی با طرح 
یک مار روی سرش گذاشته بود؛ گریم غلیظ صورتش، چشم هایش را نمایان تر 

می کرد. پرسید: »تو چی هستی؟ یه مترسک ُمرده؟«
کول جواب داد: »تقریبًا! مه یه مترسکم که برای تمریه تیراندازی استفاده می شه.«

ِجنا پرسید: »اونا تیرهای واقعی َان؟«
»آره، ووی سرشون رو کَندم. حاال درسته هاوووینه، ووی اگه تیر نوک تیز با خودم 

می آوردم مدرسه، حتمًا می فرستادنم خونه!«
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مترسک ها  فکر می کردم  امتحانت خوب شده.  نمره ی  »باز هم که  ِجنا گفت: 
مغز ندارن.«

کول جواب داد: »دیروز که مترسک نبودم. وباس هاوووینت قشنگه.«
»می دونی مه کی شدم؟«

کول طوری که انگار نمی داند، صورتش را درهم کشید و گفت: »یه شبح؟«
ِجنا چشم هایش را ِگرد کرد. »یعنی نمی دونی؟«

تاریخ  بانوان  معروف تریه  از  »یکی  داد.  تکان  َنه  نشانه ی  به  را  سرش  کول 
انگلستان؛ ملکه اویزابت؟«

ِجنا گفت: »معروفش درسته؛ ووی کشورش رو اشتباه حدس زدی.«
کول گفت: »شوخی کردم. کلئوپاترا.«

»باز هم اشتباه کردی. هنوز می خوای حدس بزنی؟«
»واقعًا؟ فکر می کردم صد در صد درست گفتم.«

ِجنا گفت: »مه خواهر دوقلوی کلئوپاترام.«
کول گفت: »سرِ کارم گذاشتی؟! حتمًا منم باید وباس دوروتی رو می پوشیدم 

که تیر خورده. اون وقت عیه هم می شدیم.«
کول برای تأیید گفت: »حتی می تونستیم پایان غمگیه تری به داستان جادوگِر 

شهر ُاز بدیم.«
»فکر که آخرش جادوگره می شد رابیه هود.«

»الینا پاوِمر« بغل دستی ِجنا، وباسی شبیه مجسمه ی آزادی به ته داشت. ِجنا 
برگشت و با او مشغول صحبت شد. کول نگاه سریعی به ساعت انداخت؛ هنوز 
چند دقیقه ای تا شروع کالس باقی مانده بود. ِجنا عادت داشت همیشه با صدای 
پیدا کرده  را  عادت  اتفاق همیه  بر حسب  بیاید. کول هم  به کالس  زنگ  اوویه 
بود. کم کم بچه های بیشتری وارد کالس شدند: یک زامبی، یک پرِی خون آشام، 
یک ستاره ی راک و یک مرد ارتشی. »ِکویه َمردوک« وباس مخصوص هاووویه 

نپوشیده بود؛ »شیال جونز« هم همیه طور.
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»تا حاال چیزی  او گفت:  به  پاومر تمام شد، کول  با الینا  ِجنا  وقتی حرف های 
درباره ی اون خونه ی اشباح شنیدی؟«

ِجنا پرسید: »همون که توی خیابون ویلسونه؟ مردم خیلی درباره ش حرف می زنه. 
َاَوکیه.« مه که هیچ وقت از َدم و تشکیالت هاووویه نمی ترسم. می دونم همه ش 

اسباب کشی کرده، کارهاِی  اون جا  به  تازگی ها  مردی که  »می گه  کول گفت: 
جلوه های ویژه ی هاویوود رو انجام می ده. مه شنید م بعضی چیزهای اون جا واقعی َان؛ 
موش های زنده، ُرتیل و تیکه هایی از بدن ُمرده ها که انگار از بیمارستان ها میاره.«

»به نظر عجیب میاد. باید خودم ببینم تا باور کنم.«
کول گفت: »دیدنش مجانیه. امشب می ری قاشق زنی؟«

ِجنا جواب داد »آره، با ویسی و سارا؛ تو چی؟«
»با داوتون می رم.«

کول خوش حال شد که ِجنا هم می خواهد برود شکالت جمع کند.
ِجنا پرسید: »آدرس رو بلدی؟«

کول گفت: »خونه ی اشباح؟ آره، نوشته مش.«
»باید بریم ببینیم چه خبره. ساعت هفت چطوره؟«

»خوبه؛ کجا؟«
»خونه ی اون پیرمرده رو بلدی نبش خیابون؟ همون که یه میله پرچم بزرگ داره.«

»آره بلدم.«
 همه ی اهاوی منطقه، آن خانه را می شناختند؛ خانه ای یک طبقه  با میله   پرچمی 
به بلندی یک آسمان خراش! پیرمرد شبیه کهنه سربازها بود؛ هر روز صبح و شب 

پرچم را باال و پاییه می ُبرد. 
ِجنا ادامه داد: »اون جا همدیگه رو ببینیم؟«

کول جواب داد: »آره. آدرس رو هم بیار.«
وباس گاوچران های  او  شروع کرد.  را  بعد کالس  دقیقه  چند  بروک«  »آقای 
آمریکایی را پوشیده بود؛ یک کاله بزرگ و یک نشان کالنتر هم داشت. با ایه 
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وباس به سختی می شد او را جدی گرفت.

کول همراه داوتون در خیابان راه می رفت؛ یک پای او روی جدول و پای دیگر 
بدنش؛  در  فرورفته  تیرهایی  با  بود  بود. هنوز هم همان مترسک  آسفاوت  روی 
تیرهای روی گردنش، گلویش را قلقلک می داد. داوتون هم همچنان یک دوقک 

غمگیه بود.
داوتون گفت: »اون خواست کنار میله پرچم همدیگه رو ببینیم؟«

کول جواب داد: »حاال دقیقًا کنار میله که نه! نزدیک اون خونه. تو حیاطش که 
قرار نیست بریم!«

داوتون گوشه ی آستیه کُتش را باال زد و نگاهی به سا عت انداخت. »فکر کنم 
زود برسیم.«

»یه کم.«
داوتون نگاهی به باالی خیابان انداخت و گفت: »انگار گروه بزرگیه.«

او درست می گفت؛ چون ِجنا و هفت بچه ی دیگر درکنار آن خانه، منتظر آن ها 
بودند؛ یعنی با خوِد ِجنا که هنوز هم وباس کلئوپاترا به ته داشت، می شدند چهار 

دختر و چهار پسر.
ِجنا با دیدن کول و داوتون به بچه های همراهش خبر داد: »اونا اومدن؛ حاال 

می تونیم بریم.«
کول گفت: »مه آدرس رو آوردم.«

بلیک گفت: »مه بلدم کجاست. قبل از غروب یه سر اون جا زدم.«
داوتون پرسید: »چطور بود؟«

بلیک جواب داد: »نرفتم تو. خونه ی ما تقریبًا همون نزدیکی هاست.«
»بلیک« هم مدرسه اِی کول بود؛ از آن دست پسرهای ُپرحرفی که دوست داشت 
همیشه رئیس باشد. زنگ های تفریح هم فقط می خواست خودش دروازه بان 

باشد؛ با اینکه دروازه بانی اش خیلی هم خوب نبود.
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همیه که راه افتادند، بلیک راهنما شد. کول هم که کنار ِجنا راه می رفت، از او 
پرسید: »ُخب، حاال اسمت چیه؟«

ِجنا گفت: » هوم؟ کلئوپاترا دیگه!«
»نه، تو خواهر دوقلوش هستی.«

»آره، راست می گی! حدس خودت چیه؟«
»ایرما؟«

»نه، خیلی مصری نیست.«
»ُخب، ملکه تات!«

به سمت دوستش سارا  بعد  »آره، همیه خوبه.«  و گفت:  به آرامی خندید  ِجنا 
برگشت و مشغول حرف زدن با او شد. کول هم کمی عقب رفت تا کنار داوتون باشد.

داوتون پرسید: »تو فکر می کنی خونه ی اشباح واقعًا عجیب غریب باشه؟«
کول گفت: »بهتره که باشه. مه که خیلی بهش امید بسته م.«

بلیک قدم هایش را سریع تر کرد؛ آن ها با شتاب از کنار چند بچه با ماسک های 
داشتند.  بی روحی  تزئینات  خانه ها  اغلب  کردند.  عبور  َاَبرقهرمان ها  پالستیکِی 
بعضی هم اصاًل چیزی نداشتند! اما چند تایی هم کدو حلوایی های قشنگی داشتند 

که آن ها را با اوگو حکاکی کرده بودند.
داوتون ضربه ای به آرنج کول زد و به درِ یک خانه اشاره کرد؛ یک جادوگر چاق، 

داشت به چند تا بچه، شکالت های بزرگ توییکس می داد.
تا االن هم خوب  »ووش که.  بلند  کرد و گفت:  کول کیسه ی پارچه ای اش را 

گیرمون اومده.«
داوتون گفت: »از ایه شکالت بزرگ ها که نداشتیم!«

کول گفت: »چند تا توییکس کوچیک هم خوبه.« اما مطمئه نبود اصاًل شکالت 
توییکسی در کیسه اش باشد.

بلیک  گفت: »مه شنیدم اونا جسد های واقعی هم دارن؛ اونا از بیمارستان ها 
جسد ُمرده هایی رو که وقف تحقیق های علمی می شه، برای هاووویه می دزدن.«
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داوتون با تعجب گفت: »فکر که اگه درست باشه!«
کول جواب داد: »مه که شک دارم. ایه جوری طرف می ُافته زندان.«

بلیک گفت: »تو چه می دونی؟ مگه تا حاال جسد دزدیدی؟«
کول جواب داد: » ُنچ! مامانت اون قدر پول نداشت مه رو استخدام کنه.«

همه به ایه حرف خندیدند؛ بلیک هم جوابی نداشت که بدهد. کول همیشه 
حاضر جوابی می کرد؛ ایه بهتریه مکانیسم دفاعی اش بود و معمواًل باعث می شد 

بچه های دیگر او را اذیت نکنند.
حواس کول به مسیر بود و تِه قلبش انگار دوست داشت بلیک مسیر را اشتباه 
بلیک  نزدیک خانه ی وحشت رسیدند،  وقتی  نکرد.  اشتباهی  او هیچ  اما  برود؛ 

طوری آن را به بقیه نشان داد که انگار خودش تزئینش کرده  است.
نظر می رسید؛ خیلی  به  تزئینات هاووویه خیلی خوب  وحاظ  از  بیرون خانه 
بهتر از معمووی بود. چند کالغ مصنوعی روی پشت بام خانه جا خوش کرده بودند؛ 
پرده های تار عنکبوتی هم از ناودان ها آویزان بود؛ یک کدوحلوایی کنده کاری شده هم 
بیروِن در گذاشته بودند؛ مثل انسانی که باال می آَوَرد، هسته  و تکه های کدوحلوایی از 
دهانش بیرون ریخته بود و کل پیاده رو را پر کرده بود. تمام چمه پر از جمجمه های 
مقوایی بود و ایه طرف و آن طرف باغچه دست و پاهای پالستیکی دیده می شد. 

داوتون به آرامی گفت: »خوبه.«
کول گفت: »نمی دونم. بعد از اون همه حرف و شایعه، انتظار داشتم چند تا پا و 

جمجمه ی واقعی ببینم! یا مثاًل چند تا شبح.«
داوتون گفت: » حتمًا خوب هاش توی خونه ن.«

کول جواب داد: »صبر داشته باش؛ می بینیم.« بعد ایستاد و کمی جزئیات را 
َورانداز کرد. 

چرا ایه قدر احساس نا امیدی می کرد؟ چرا تأثیر تزئینات خانه برایش مهم بود؟ 
نظر  به  عادی  خانه  آن  اگر  بیایند!  آنجا  به  بود  راضی کرده  را  ِجنا  او  چون 
می رسید، حتمًا بازخورد خوبی از بچه ها دریافت نمی کرد. اگر خانه چنگی به دل 
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نمی  زد، یعنی اینکه ِجنا بیخودی ایه همه راه را آمده  بود.
راه  َسروصدا  ایوان  در  در حاوی که  را  دیگر  بچه ی  و هفت  داوتون  بلیک، کول، 
انداخته بودند، به سمت در راهنمایی کرد. او درِ خانه را زد؛ مردی با موی بلند و 
ته ریش در را باز کرد؛ ساطوری وسط سرش قرار داشت و خون زیادی از جای 

ضربه بیرون زده بود.
داوتون زیر وب گفت: »ایه باید همون متخصص جلوه های ویژه باشه!«

کول گفت: » نمی دونم؛ وحشتناک که هست، ووی نه اون قدرها.«
مردی که ایه زخم ُمهلک را داشت یک قدم عقب  رفت و آن ها را به داخل 
دعوت کرد. رقص نوری بی وقفه چشمک می زد. حلقه های دود یخ خشک کف 
بودند که  پوشانده  را  دیوارها   روی  قلع،  از  نازکی  ورق  با  بود.  کرده  پر  را  خانه 
انعکاس بیشتری به نور چشمک زن می داد. تورهای عنکبوتی و چند جمجمه و 
شمعدان  هم به چشم می خورد. یک شواویه که سرتاپایش را زره پوشانده بود، 
با شمشیری بزرگ به سمت آن ها آمد؛ نور چراغ چشمک زن حرکت او را منقطع 

و سریع تر جلوه می داد. یکی دو تا از دخترها با دیدن ایه صحنه  جیغ کشیدند.
خودنمایی کند، کمی  باز هم  اینکه  برای  آورد.  پاییه  را  خود  شمشیر  شواویه 
دیگر ایه طرف و آن طرف رفت؛ اما در ایه کار موفق نبود و چون نتوانست حمله ی 
خودش را ادامه دهد، دیگر برای بچه ها تهدیدی به حساب نمی آمد. شواویه که 
انگار خودش هم حس کرد دیگر ترسناک نیست، شروع به رقص ُرباتیک کرد. 

چند تا از بچه ها خندیدند.
کول که حتی از قبل هم نا امید تر شده بود، اخمی کرد و از داوتون پرسید: »پس 

چرا ایه همه از اینجا تعریف و تمجید می کردن؟«
داوتون گفت: » چه انتظاری داشتی؟«

کول شانه ای باال انداخت و گفت: »مثاًل چند تا گرگ وحشی که تا سر حِد مرگ بجنگه.«
داوتون برای دل داری کول، گفت: »اینا هم بد نیست.«

کول جواب داد: »َاَوکی شلوغش کردن. توقع مه بیشتر از اینا بود.« و همیه که 
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برگشت، ِجنا را کنار خودش دید؛ پرسید: »ترسیدی؟«
تیکه ی  هیچ  نه!  » راستش  گفت:  می کرد،  َورانداز  را  اطراف  در حاوی که  ِجنا 

جسدی نمی بینم؛ ووی کارشون بد نیست!«
شواویه با  َسروصدا به مخفیگاه خودش برگشت. مرِد ساطور خورده، بیه بچه ها 

شکالت پخش کرد. اوبته شکالت های کوچک؛ آن هم فقط نفری دو یا سه تا.
وارد ساوه  ِتلوِتلوخوران  به هم ریخته،  با موهای  در همیه وحظه ، پسر جوانی 
شد؛ خیلی الغر بود و به نظر می رسید دانشجو باشد. وباس خیلی خاصی نپوشیده 
بود؛ یک شلوار جیه و تی شرتی نارنجی به ته داشت که روی آن با حروف بزرگ 

مشکی نوشته شده بود، هوی!
پسر با بی اعتنایی خاصی گفت: » به اندازه ی کافی ترسناک هست؟«

چند تا از دخترها گفتند: »آره.« اما اغلب بچه ها ساکت ماندند؛ کول با خودش 
فکر کرد بی ادبی است اگر حقیقت را بگوید. 

پسرِ هوی نشان، آرنج های استخوانی خود را خم کرد و دست به سینه ایستاد. »انگار 
بعضی هاتون اصاًل نترسیدیه. ُخب، می خوایه بخش وحشتناک واقعی رو ببینیه؟«

سؤاوش به نظر جدی می آمد؛ اما ایه هم می توانست بخشی از یک شوخی 
احمقانه ی دیگر باشد.

کول پیش قدم شد و جواب داد: »اوبته.« 
ِجنا و چند بچه ی دیگر هم تأیید کردند. 

پسرِ هوی نشان، طوری به آن ها نگاه می کرد که انگار خودش یک ژنرال است 
و آن ها هم سربازهای تازه وارد و نافرمان.

» ُخب حاال که ایه طوره، پس بریم. فقط بگم اگه کسی هست که می ترسه، نیاد.«
دو تا از دخترها سری تکان دادند و به سمت در رفتند؛ یکی از آن ها برگشت 

و نگاهی به »استوارت فاوسوم« انداخت؛ استوارت هم با آن ها آنجا را ترک کرد.
» ایه دخترها اگه دوست نداشته بترسه، پس چرا  داوتون ُغرُغر کنان گفت: 

اصاًل اومدن؟«
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هوی نشان راه افتادند؛ او آن ها را از  هفت بچه ای که مانده بودند، دنبال پسرِ 
میان آشپزخانه ا ی مرتب به سمت درِ سفیدی ُبرد که کوبه ی برنجی ساده ای داشت. 
»اون پاییه تو زیرزمینه. مه دیگه پاییه نمیام. مطمئنیه می خوایه بریه؟ 

خیلی وحشتناکه ها!«
به هم  نگاهی  داوتون  و  افتاد. کول  راه  پاییه  به سمت  و  باز کرد  را  در  بلیک 
بقیه ی  از  نبود؛  برگشته  االن دیگر وقت  بودند؛  آمده  را  اینجای کار  تا  انداختند؛ 

بچه ها هم کسی جا نزد. 
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فصل 2

کلبه ی وحشت

کول پشت سر ِجنا وارد زیرزمیه تاریک شد. کمی آن طرف تر از پله هایی که زیر 
پایشان ِغژِغژ می کرد، سرتاسر اتاق را پرده های مشکی پوشانده بود؛ پرده هایی که 
از سقف تا زمیه می رسید و بیشتر قسمت های اتاق را از نظر پنهان می کرد. فقط 
نور ضعیف فانوسی زنگ زده که روی چهارپایه ی کوتاهی قرار داشت، کمی اتاق را 

روشه می کرد. فانوس سیاه و کثیف، انگار از دوران باستان به جا مانده بود.
آمد.  پاییه  پله ها  از  بود که  نفری  آخریه  او  را کشید.  آستیه کول  داوتون 
سایه های درهمی که روی صورتش می افتاد، آن نقاشی دوقک اخم آوود صورتش 
را ترسناک تر جلوه می داد و اشکی هم که روی یکی از گونه هایش نقاشی شده 

بود، انعکاس نور فانوس را نمایان تر می کرد.
داوتون آهسته گفت: »اون یارو درو قفل کرد.«

کول گفت: »چی؟«
اومدیم  همه مون  وقتی  هوی!  بود  نوشته  تی شرتش  روی  پسره که  »همون 
امتحان هم  از پشت درو قفل کرد؛ صدای قفل کردنش رو شنیدم. درو  پاییه، 

کردم، ووی باز نشد. اینجا زندونی شدیم.«
کول نفس بلندی کشید و نگاهی به باالی پله ها انداخت. »احتمااًل برای اینکه 

َجو مشکوک به نظر برسه ایه کارو کرده.«
»از ایه کارش خوشم نیومد.«

ایاوت  وقتی کول کالس اول بود، او و خانواده اش از شهر بویس به ِمسا در 
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و  آن ها کتاب   بود.  دوست  دالتون  با  او  تا حاال  همان  زمان  از  و  آمدند  آریزونا 
فیلم های مشترک زیادی داشتند. هر دو فوتبال بازی می کردند و دوچرخه سواری 
را دوست داشتند؛ اما وقتی اتفاقی می افتاد، دالتون خیلی زود مضطرب می شد؛ 
کول یادش آمد یک بار در سینما، دالتون پیش از شروع فیلم، بلیطش را اتفاقی 
در دستشویی جا گذاشت و کل مدت فیلم نگران بود که پلیس سینما به جرم 
اینکه دزدکی وارد سینما شده،  او را دستگیر کند. آخر سر هم رفت سراغ یکی از 
متصدی های سینما و درباره ی بلیط گمشده اش توضیح داد. البته متصدی سینما 

به او گفت که نگران نباشد.
کول که می خواست دالتون را از نگرانی دربیاورد، گفت: »فقط به خاطر اینه که 

تأثیرش رو بیشتر کنن؛ می خوان ترسناک تر به نظر بیاد.«
دالتون سرش را تکان داد و گفت: »اون یواشکی این کارو کرد؛ من به زحمت 
صداش رو شنیدم. وقتی کسی صداش رو نشنوه، چه اثری می خواد داشته باشه؟«

»تو صدای قفل رو شنیدی، بعد درو امتحان کردی، بعدش هم ترسیدی؛ پس 
به نظر میاد توی این کار متخصصن.«

»شایدم روانی َان.«
 پنج بچه ی دیگر پایین پله ها این طرف و آن طرف می رفتند. بلیک خم شد تا 
فانوس را نگاه کند. بعد درحالی که از فانوس دور می شد، یکی از پرده های مشکی 

را کنار زد و گفت: »از این طرف.«
همین که بلیک پرده را کنار زد، مرد ُدُرشت اندامی را روبه روی خود دید. نور 
فانوس روی سرِ تقریبًا تاسش منعکس شد. او سبیِل دسته دوچرخه اِی آویزان و 
موهای سیخ سیخِی کم ُپشتی دو طرف سرش داشت؛ بینی اش صاف و پهن بود و 
استخوان نازکی از نرمه ی یکی از گوش هایش بیرون زده بود. لباس بد شکلی به 
تن داشت؛ به نظر می رسید از پارچه های زبری که روی هم َسنَبل1 شده اند، درست 

شده است. شانه های پهن و ُلختش را موهای فرفری پوشانده بود.

1. سرسری و سطحی
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»ویسی« جیغ کشید. مرد  پریدند.  او ترسیدند و عقب  با دیدن  بیشتر بچه ها 
غریبه از واکنش آن ها پوزخند زد. به نظر می رسید دو تا از دندان هایش از نوعی 

فلز تیره ی خاکستری رنگ ساخته شده  است.
چشم های مرد از اشتیاق برق می زد. پرسید: »آماده ی ترسیدن هستیه؟«

بود.  آمریکا  جنوب  مــردم  مثل  تقریبًا  وهجه اش  و  تو دماغی  صــدای 
دست های گوشتاووی خود را به هم ماوید.

دوست  هم  او  بود؛  دوستش  با  حق  شاید  انداخت.  داوتون  به  نگاهی  کول 
نداشت با ایه مرد عجیب و غریب، ایه پاییه گیر بیفتد.  

ِجنا پرسید: »تو کی هستی؟«
مرد از گوشه ی چشم نگاهی به او انداخت و گفت: »مه؟ شماها اومدیه اینجا 

که بترسیه. درسته؟«
بلیک گفت: »درسته.«

مرد غریبه ی گُنده، زیر چشمی بلیک را نگاه کرد و گفت: » مه می خوام بهتون 
اطمینان بدم به چیزی که می خوایه می رسیه. دنباوم بیایه. فقط درست رفتار 

کنیه؛ به چیزی هم دست نزنیه.«
داوتون یک قدم به کول نزدیک تر شد. ِجنا دست های ویسی را گرفت.

بد  بوی  َهم.«  می گه  مه  »به  بر می داشت، گفت:  را  فانوس  در حاوی که  مرد 
به  بدم که  نشونتون  وحشت  و  ترس  اون قدر  »امشب  می داد.  عرق  و  گرد و غبار 

عمرتون ندیده باشیه. مطمئنیه می خوایه ادامه بدیه؟«
داوتون با سر به پله ها اشاره کرد و با صدایی ضعیف گفت: » اونا درو قفل کردن.« 

َهم گفت: »پس بهتره پیش مه بمونیه.«
او پرده  ای را کنار زد. بلیک اول از همه رفت؛ کول و داوتون هم آخرِ همه. 

کول تقریبًا یکی از قد کوتاه تریه بچه های کالس بود؛ داوتون هم همیه طور. 
قد آن ها تا سینه ی مرد می رسید. وقتی همه ی بچه ها از پرده رد شدند، َهم پرده 

را رها کرد.
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این   سمت زیر زمین، پرده های تیره تری آویزان کرده بودند و روی زمین پر از 
استخوان ها ی زرد ترک خورده و ُخرد  شده بود. استخوان  آدم ها با استخوان های 
حیوان های عجیبی مخلوط شده و در یک طرف هم، ُجمُجمه ای به بزرگی یک سبد 
خرید افتاده بود که دو عاج شکسته داشت. نمی توانست واقعی باشد؛ جمجمه ی به 
آن بزرگی به هیچ کدام از عکس هایی که کول تا آن زمان دیده بود، شباهت نداشت؛ 
حتی به تصویر حیوان های پیش از تاریخ! اما مثل همه ی استخوان های دیگر، 
واقعی به نظر می رسید؛ استخوان هایی که احتمااًل همه ی آن ها غیر واقعی بودند.

میاد  نظر  »به  و گفت:  برداشت  را  استخواِن شکسته ی دست  تکه  بلیک یک 
واقعی باشه.«

َهم جواب داد: »مثل خودت واقعیه.«
دیر  کنین!  »فرار  رسید:  به گوش  از سمت چپ  بچه ای  فریاد  ناگهان صدای 

شده! بدوئین! این یه...«
ناگهان صدا قطع شد.

َهم پوزخندی زد و گفت: »قرار نبود این رو بشنوین. فراموشش کنین.«
قبول می کرد که صدای  باید  انداخت؛ کول  به کول  نگاهی  نگرانی  با  دالتون 

هشدار دهنده، تلنگرِ به جایی بود؛ چون صدا به نظر واقعی می آمد. 
َهم کمی غیر عادی به نظر می رسید؛ گُنده و ترسناک! شاید اصاًل عقل سالمی 
هم نداشت؛ مناسب ترین گزینه برای ُبردن بچه ها به یک سفر وحشتناک بود. 

یعنی می توانست یک هنرپیشه ی حرفه ای باشد!؟
شد.  ظاهر  قد کوتاهی  سبزه روی  زن  و  رفتند  به کناری  طرف  یک  پرده های 
ُجثه ی کوتاه و ُیُقری1 داشت؛ موهایش خاکستری و مشکی بود و سبیل مشکی 
و  پارچه های کهنه  از  انگار الیه هایی  لباسش هم  باالی لبش داشت؛  نازکی هم 

پاره پوره ای بود که روی هم سوار شده اند.
زن که نگاهش به َهم بود، گفت: » اینا گروه آخرن. آنِسل می خواد بره.«

1. نخراشیده و کَت و کُُلفت


