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من م  توهزم یه مرده اه حرف ینزم... زا، هشتبهه زخوهزچکچ. یهمالً حقیقت دهرد. 
لقت  ُزا سـهلا یودم پچر ل مهدرم مردزچ ل من یا زیوکورک 1 فرسـتهده  شـچم 
ته یه عموک  یا زم  شنهختم ززچگ  ینم. شهکچ پیش خودتهن فکر ینیچ، پس 
حچهقـل کتیم زیسـت . همه م  دهزیچ، من قبـل هز هکن هتفهق حت  عمو موزت  ره 
زچکـچه یـودم ل پچرم اـم آن قچر رهیطا ی محکم  یه هل زچهشـت یا یخوهاچ من 
ره یـا هل یسـپهرد. در لهقـع آن اه هز ام متنفر یودزـچ. همه پچر ل مهدرم هز یجه یهکچ 
م  دهزستنچ یا قرهر هست قطهرشهن یه کک قطهر دکگر تصهدف ینچ ل ززچگ  آن اه 
ل صچاه زفر دکگر یا پهکهن یرسچ؟ حت  انوز لصیتنهما شهن ره ام زنوشتا یودزچ. 
دنـچ رلز یعـچ هز مرگ آن اـه، من یه اوهپیمه یا زیوکورک رفتم. مجبور یودم 
خودم تنهه تهیسـ  یگیرم ل یا سـهختمهن درب لدهغهز  یه سـنگ اهی قهوه هی 
یـرلم یـا یـا زظر م  رسـیچ اـر لحظا ممکن هسـت فـرل یرکند. خـودم یهکچ 
دمچهزـم ره هز آن پلا اـهی ِیُتن  َترک خـورده یهال م  یردم ل ززگ  ره م  زدم یا 

ینهرش یه کک مهژکک قرمن ل یه خط  یچ زوشتا شچه یود: سهزتیهگو.
ــتم  ــیمهزم. هی یهش م  دهزس ــگ پش ــهردهدن آن زز ــ  هز فش کک جوراهک
ززچگــ  هم قــرهر هســت ددــهر دــا هلضــهع دکوهزــا لهری یشــود. هی یهش 
ــچه  ــچ پی ــت، دلســتهن جچک ــا مچرســا زخوهاــم رف ــر ی ــا دکگ م  دهزســتم ی
ــم؛  ــ  ین ــم ززچگ ــا م  خوها ــور ی ــم آن ط ــر زم  توهز ــرد ل دکگ ــم ی زخوها
ــچلی  ــف ل یوگن ــا ، یثی ــهن زم گرفت ــم ره در آپهرتم ــا پهک ــا هی ی ــون هز لحظ د

1- پرجمعیت ترکن شهر هکهلت متحچه ی آمرککه

پیشگفتار:
چیزهاییکهاولبایدبدانید
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ــای او شــدم.  ــه او و دنی ــق ب ــر ُمِتعل ــی گذاشــتم، دیگ ــو مونت عم
عمو مونتِی من یک کاله بردار حرفه ای بود. هرچند که کراواتش را پشت و رو 
می بست و موهای ناصاِف مسخره ی سمت راست سرش را شانه نمی کرد تا 
مبادا خسته شود؛ اما در گول زدن مردم در هر زمینه ای که می خواست استاد 
بود. او عاشـق هدردادن پول هایش هم بود و بیشـتر پولش را صرف کشـف 
این می کرد که چطور می تواند با روح ها حرف بزند. عمو مونتی در خانواده ای 
از واسـطه ها 1 و روح زبان ها به دنیا آمده بود اما خودش معمولی بود و قدرت 
حرف زدن با روح ها را نداشت. روح زبان نامی بود که من روی خودم گذاشته 
بودم و او نمی توانست این حقیقت را تحمل کند؛ پس خودش را عوض کرد 

و باعث شد همه از او متنفر شوند. 
عمو، پیش ترها آدم خوبی بوده. یادم می آید پدرم قبل از مرگش این را به 
مادرم می گفت؛ اما بعدها وقتی مجبورم می کرد روی ُتشـک دونفره ی بدون 
فنر، در اتاقی پر از اشـیای ماوراء الطبیعی بوگندو بخوابم، دیگر نمی توانسـتم 

باور کنم هنوز هم آدم خوبی است. 
خود من یک روح زبان هستم. تا هشت سالگی ام طول کشید بتوانم قدرتم 
را کنترل کنم و اجازه ندهم کسی متوجه توانایی ام بشود، که این برای کسی 
به سن و سال من هنوز زود بود. با وجود قدرت کنترلم، هرچندوقت یک بار، 
روحـی از گوشـه ای بیـرون می پریـد و زهـره ام را می ترکاند و این  باعث شـد 

عمویم به قدرت ارتباطم با روح ها پی ببرد. 
یـک هفتـه بعـد از اینکه برای زندگی پیـش او آمده بودم، داشـتم چمدان 
غول پیکری پر از چیزهایی ماوراء الطبیعه را تمیز می کردم. هنوز برچسب قیمت 
مغازه هـای روح گیـری که عمویم به آن ها سـر زده بود روی خیلی از آن ها بود. 
داشـتم ظرفـی شیشـه ای را که تویش چیـزی مثل آِب دماغ آبـی بود، بیرون 
می کشیدم که صورتی وحشتناک خودش را به شیشه کوبید و سرم جیغ کشید. 

Medium -1. افرادی با توانایی روحی باال که توان برقراری ارتباط با ارواح و جهان ماوراءالطبیعه را دارند.
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شیشـا ره رلی زمیـن هزچهختـم ل یـه تکا تکـا شـچزش یـوی خیلـ  یـچ ل 
حهو یا ام ززـ  امـرهه کـک رلحِ یچلن یچن هز آن ییـرلن آمچ. یرهی زمهز  یا یا 
زظر م  رسیچ ته هیچ طوو یشیچ، دلرِ دفتر یهرِ عموکم دلکچم ل سع  یردم رلح 
ره در شیشا ی خهل  مهکوزن هسیر ینم؛ همه ی  فهکچه یود، رلح آرهم ل قرهر زچهشت.
امهزجه یود یا یه شنیچن صچهی دست زدز  آاستا، فهمیچم یس  در تمهم 
هکـن مچت تمهشـهکم م  یرده هسـت. عمو موزت  تـوی دههردوب درِ دفترش 

هکستهده یود ل امچنهن یرهکم آاستا دست م  زد. 
در حهل  یا لبخنچی یچجنسـهزا، سرهسـر صورتـش ره فره م  گرفت، گفت: 
»م  دلزسـتم تـو هکـن قـچرت رل دهری.« امهن موقـع یـود یـا فهمیـچم دکگر 
ززچگـ  هم ارگـن مثـل قبل زخوهاچ شـچ. هلبتا یسـ  یا یه رلح اـه حرف ینزچ 
ایچ لقت یهمالً عهدی یا حسهب زم  آکچ؛ همه امهن تا مهزچه هز ززچگ  عهدی هم 

ام دهشت مثل ستون آجری زهمرئ ، رلی من آلهر م  شچ. 
هز آن یا یعچ، من کک جوراهک  عرلسک خیما شب یهزی عموکم شچه یودم. 
هل آژهزـس رلح گیـری خودش ره یـا رهه هزچهخت ل آن قچر مغرلر یود یا زهم آن 
ره ام گذهشت موزت  سهزتیهگو: رلح گیر. هل یا یههزا ی تچرکس خهزگ ، من ره 
هز مچرسا ییرلن یشیچ ل مه سفر یا دلر آمرککه ره شرلع یردکم. در تمهم هکن 
مسـیر ام در حهل  یا من یه مهریهز  هز رلح اه م  خوهسـتم یمتر سـرلصچه 
یننـچ، عمو موزت  دسـتمنداهکش ره یا جیـب م  زد. یعض  لقت اه ام، هگر 

خوش شهزس یودم، هسکنهس ییست دالری جلوکم م  هزچهخت. 
مـه خیلـ  سـرکع یا ککـ  هز یهترکن آژهزس اـهی خچمهت  آمرکـکه تبچکل 
شـچکم ل حت  عکس موزت  در رلززهما اه ل مجلا اهی هکنترزت  منتشـر شچ. 
همه ایچ یس زم  دهزست یا در لهقع هکن من استم یا تمهم یهراهی سخت 
ره هزجـهم م  داـم. همـه دره هل ره لـو زم  دهدم؟ یا دل دلیل: کـک، هل من ره یا 
کتیم خهزا هی م  فرسـتهد یا توسط آشـنهاهی خودش هدهره م  شچ ل هلضهعم 
خیلـ  یچتـر م  شـچ... دل، هل اردقچر اـم یا عذهیم مـ  دهد، انوز عضوی هز 
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خهزوهده هم یود. 
اردقـچر اـم یـا یا من م  گفـت لیهقت هکن قـچرت ره زچهرم، کـه مجبورم 
م  یـرد حسـهب ککـ  دلته رلح ره یرسـم، هامیت  زچهشـت؛ م  دهزسـتم در 
ینهر هل هلضهعم یهتر هسـت. اردنچ هکن دیناه یهعث زم  شـچ هز پچر ل مهدرم 
عصبهز  زبهشم. همه اریهری م  یردم زم  توهزستم یه آن اه هرتبهط یرقرهر ینم؛ 
فقط م  خوهسـتم هز آن اه یپرسـم دره راهکم یرده هزچ ل دره من ره پیش عمو 

موزت  گذهشتا هزچ. 
خیلـ  زلد سـهو اه گذشـتنچ ل مـن سینده سـهلا شـچم. یـه هکـن حـهو 
زم  توهزسـتم کک مسـئلا ی سهده ی رکهض  ره حل ینم که یا شمه یگوکم کک 
زوترلن دیست؟ )رهستش انوز ام درست زم  دهزم( همه م  توهزستم در کک 
افتا دلهزده یتهب یخوهزم. من عهشـق یتهب اه شـچه یودم. مه ُمچهم در حهو 
جهیا جهک  یودکم ل من زم  توهزسـتم ایچ دلسـت  دهشـتا یهشم؛ یتهب اه یا 
من یمک م  یردزچ هکن تنههک  ل ی  رفیق  ل امین طور درت ل پرت گوک  اهی 
عصبـ  عموکـم ره رهحت تـر تحمل ینم. یتهب اه ره هز اما دین ییشـتر دلسـت 
دهشـتم، یا امین دلیل زمهز  یا در کک صبح یهرهز  مهِه هیتبر، یتهیچهری در 
مهسهدوست 1 یه مه رهجع یا عجیب ترکن زوع تسخیرشچن یتهیخهزا هی توسط 
هرلهح در دزیه، تمهس گرفت، من یه آغوش یهز هز آن هستقبهو یردم؛ اردنچ یا 

دهره هی ام جن رفتن زچهشتم. 
دا یس  م  دهزست یا هکن قرهر هست کک  هز دلخرهش ترکن، ترسنهک ترکن، 

پرایجهن ترکن ل متحوو یننچه ترکن مهجرهجوک  اهی عمرم یهشچ؟

از دفتر خاطرات سایمون سانتیاگو

1- هکهلت  در شرق آمرککه.
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یتهیخهزا خیل  خیل  ینرگ یود، طوری یا مجبور شچم یرهی دکچن اما ی 
سـهختمهن دنچ قچم عقب  یرلم ل امین یهعث شـچ رلی مهزع لسـط خیهیهن 
زمیـن یخـورم. تحقیقـهت هللیا ره هز طرکق هکنترزت هزجهم دهده یودم؛ یررسـ  
ده اه فیلم هز تجرییهت مردم در یتهیخهزا ل دنچکن مقهلا ی قچکم  هز داا ی 
پنجهه، رهجع یا یچا اهک  یا توی یتهیخهزا رفتا ل ایچ لقت یرزگشـتا یودزچ. 
یتهیخهزا ی عموم  دیلِچرَمس در سهو 1۸۸۶ توسط جهزهتهن. آر. دیلِچرَمس 
سـهختا شـچه ل حت  خود شـهر ام یا هسـم هل زهم گذهری شچه یود. هلبتا آن 
یتهیخهزا رلی کک  هز ینرگ ترکن ل پرجمعیت ترکن قبرسـتهن اهی آمرککه ینه 

شچه یود ل هکن جهن م  دهد یرهی کک دهستهن رلحِ  یسیهر عهل . 
جهزهتـهن جسـچاه ره ییـرلن یشـیچه ل یـا قبرسـتهز  در امسـهکگ  آزجـه 
فرستهده یود؛ همه یا خهطر زکهدی جنهزه اه، انوز خیل  هز آن اه امهن جه مهزچه 
یودزچ ل یعض  هز آن اه ام تنهه خهیستر ل هستخوهن اهکشهن یا جه مهزچه یود. 
یـه لجود اشـچهر خیل  اه یـا هل، دریهره ی زحس یودن سهخت ل سـهز رلی کک 
قبرستهن ل امچنین مرگ هسرهرآمین سا ته هز دختراهکش، جهزهتهن یهز ام هز 

آرزلی سهختن یتهیخهزا ی عظیمش دست یرزچهشتا یود. 
مچت  یعچ هز هفتتهحیا ی یهشکوه یتهیخهزا، یقیا ی فرززچهزش زین یا دزبهِو 
دستا ی دکگری هز لقهکِع هسرهرآمین، در امهن مهه مردزچ. دینی هز مرگ آن اه 
زگذشـتا یـود یـا امسـرش ییمهر شـچ ل خیل  سـرکع هز دزیه رفـت ل هل تهزه 
دهشت زحس  ل زفرکن یهرش ره یهلر م  یرد. شهکعهت سرکع تر هز آتش  یا در 

فصلاول:
دختریدرپنجره
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جنگل پخش م  شود، یا گوش مردم رسیچ ل یتهیخهزا خهل  مهزچ ل ته مهه اه 
ایچ یـس لهرد آن زشـچ. مچتـ  یعچ، یهالخـره خود هل ام دکوهزا شـچ ل یرهی 
راهیردن یقیا ی خهزوهده هش هز دنگهو زفرکن، اما شهن ره یا یتهیخهزا یشهزچ 

ل تک تکشهن ره مسموم یرد ل دکگر ایچ خبری هز آن اه زشچ. 
سـهختمهن ته سـهو 19۵2 خهل  مهزچه یود؛ ته هکن یا کک  هز یستگهِن دلر، 
یتهیخهزـا ره یـا هرث یـرده ل آن ره دلیـهره یـرهی ُعموم یهزگشـهک  یـرد. هز زمهن 
یهزگشـهک  یتهیخهزـا در 19۵2 تـه یـا حهو اـم دنچکن یودک لهرد سـهختمهن 
شـچه ل ارگن دلیهره دکچه زشـچه هزچ، یعض  اه در هثر سـقوط هز یهلکُِن طبقا ی 
دلم مرده هزچ ل یا زقل هز یعض  شهکعهت، قهتل ززجیره هی معرلف  هز زکرزمیِن 
آزجه یرهی یهراهی ِدنِچش آلرش هستفهده م  یرده هست. گنهرش اهی ی  شمهر 
تسخیرشچگ  توسط هرلهح ره ام فرهموش زکنیم؛ آن قچر مقهلا ل فیلم در هکن 
یهره لجود دهشت یا افتا اه طوو م  یشیچ ته یتوهزم تمهمشهن ره یررس  ینم. 
شـهکچ فکـر م  ینیـچ یعـچ هز هکـن امـا هتفـهق، یهکـچ یتهیخهزـا ره تعطیل ل 
که سـهختمهن ره خرهب م  یردزچ؛ همه هکن طور یا پیچهسـت، هکن شـهر عهشـق 
توجا هسـت. حت  کک مغهزه ی اچکا فرلشـ  در خیهیهن هصل  لجود دهرد یا 
م  توهزیـچ هز آزجـه کک رلحِ  توی شیشـا یخرکچ؛ یه هکنکا خیل  لهضح هسـت 

رلح اهی توی شیشا اه لهقع  زیست. 
یا ار حهو هکن شهر انوز یل  پوو هز تورکست اه ل شبکا اهی تلوکنکوز  هی 
م  گیرد یا م  خوهانچ در یتهیخهزا فیلم یردهری یننچ، یا امین دلیل ام قرهر 
شچ ایچ یس دینی هز آمچن مه زچهزچ. یتهیچهر ام در تمهس تلفن  هش تأییچ 
یرده یود یا مه صچهکش ره در زیهلرکم؛ دره یا هگر هاهل  شهر خبردهر م  شچزچ 
قـرهر هسـت هز َشـّر منبـِع درآمچ ی  پهکهن شـهر خالص شـوزچ، دهسـتهن، پهکهن 

خوش  یرهی ایچ یس زچهشت. 
یـا امیـن دلیل عمو موزت  یتهیچهر ره مجبور یرد دسـت مندش ره زکهد ینچ 
ل هل ام یه خوشحهل  پذکرفت. یهکچ هقرهر ینم یا خبر یهر مه م  توهزست کک 
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تبلیغ هکچه آو یرهی آژهزس موزت  یهشچ، همه عمو ییشتر یا پوو هامیت م  دهد 
ته ار دین دکگری. هکن لکژگ  هصل  هل یود. 

یتهیخهزا شـبیا ترییب  هز عمهرت ل یلیسـه یود یا هز سـنگ اهی خهیستری 
تیـره سـهختا شـچه یـود ل لکرهزـا یا زظـر م  رسـیچ؛ در لهقع تسخیر شـچه. دل 
پنجـره ی یسـیهر یـنرگ یـه شیشـا اهی رزگـ ، در دل طـرِف لرلدِی دل َدره قرهر 
دهشتنچ ل دنچکن پنجره ی یودک تر یه شیشا اهی رزگین ام، یهالی طهقچا ی 
لرلدی سهختمهن لجود دهشت. گَرگوکل اه1 ل صورت اه یر رلی سنگ اه حکهی  
شـچه یودزچ ل یعض  اهکشـهن تقرکبًه ززچه یا زظر م  رسـیچزچ. هکن سـهختمهن 

لهقعًه حهو ل اوهی مهلرهء هلطبیعا هی دهشت. 
در عین حهو یتهیخهزا کک  هز شـگفت هزگینترکن سـهختمهن اهک  یود یا ته 
یا حهو دکچه یودم. سقف آن یه میلا اهی زوک تینِ سیهه رزگ  هحهطا شچه یود 
ل زکر آن سـا پنجره ی عرکض قرهر دهشـت یا هز شـچت زوری یا هز پشت شهن 
م  تهییچ، م  درخشـیچزچ. دنچ ثهزیا طوو یشـیچ ته یفهمم پشـت اریچهم هز 

پنجره اه دلچرهغ  قرهر دهرد. 
پلا اهک  یا یا درِ سهختمهن م  رسیچزچ هز سنگ سهختا شچه یودزچ ل طوری 
ترک خورده ل در یعض  جهاه هز ام فهصلا گرفتا یودزچ یا هزگهر سهختمهن، تهزه 

ددهر زلنلا هی سخت شچه هست. هکنجه لهقعًه کک مکهن قچکم  یود. 
دلریین دکجیتهل  هم ره هز ییف  یا یا شهزا دهشتم ییرلن یشیچم ل شرلع یردم 
یا عکس گرفتن هز سهختمهن؛ یا همیچ هکنکا دینی در دلریین معلوم شود. من 
عالله یر هکنکا کک یتهب خوهن حرفا هی یودم، جمع آلری ل زگا دهری عکس اهی 
ترسـنهک قچکم ، ل امچنین عکهسـ  یردن ل گذهشـتن عکس اهی خودم در 
آلبوم ره ام دلست دهشتم. هکن یهر کک جوراهک  سرگرم  هم محسوب م  شچ. 

1- گرگوکل اه موجودهت پلیچی استنچ در جههن فهزتنی یا یا زیرلاهی تهرکک  تعلق دهرزچ، آن اه یا صورت 
موجودهت هزسهن زمهک  یه یهو ل دم ل شهخ تصوکر م  شوزچ یا م  توهزنچ در تهرکک  پنههن شوزچ، خود ره تبچکل 

یا مجسما اهی سنگ  یرده ل پرلهز یننچ.



1۶  یتهیخهزا ی هرلهح

دهشتم هز پنجره اهی شیشا رزگ  رلیا رلی درِ لرلدی عکس م  گرفتم یا 
عمو موزت  ضریا ی محکم  یا دلریینم زد. خوشبختهزا ینچش ره هز قبل دلر 

گردزم هزچهختا یودم. 
موزتـ  در حهلـ  یـا هیرلاهکـش مهزنچ یـرم هیرکشـم در اـم م  لولیچزچ، 

ُغرلُلنچینهن گفت: »هلزو یذه ینهر! مه یهکچ حرفا هی یا زظر ییهکم.«
در حهلـ  یـا دهشـتم دلیـهره دلرییـن ره جلوی صورتـم م  گرفتـم، گفتم: 
»م  دلزـ  یـا من هز عکس خوشـم میـهد. تهزه هلن یـرهلهت صورت  یا زدی، 

هصالً مه رل حرفا هی زشون زم  ده.«
یا هل خیره شچم ل دکچم یا دهرد جوش م  آلرد همه دون در مکهز  عموم  
یودکـم، یهمـالً حرفا هی رفتهر م  یرد؛ زا سـرم دهد م  یشـیچ ل زـا َپس گردز  
م  زد. فوری تلفنش ره ییرلن یشیچ ل شمهره ی یتهب دهر ره گرفت. هل عهشق هکن 
یود یا ته محل تسخیرشچه امرها  هش یننچ؛ فکر م  یرد هکن طوری حرفا هی تر 
ل لهقع  تر یا زظر م  رسچ، همه در لهقع ییشتر شبیا آدم  ی  عرضا ل زهش  یود. 
دلیـهره یـه  دقـت هز لنن دلریینم زـگهه یردم ل آن ره رلی ککـ  هز پنجره اهی 
رزگـ  متمریـن یـردم؛ لقتـ  تـهری تصوکر یرطرف شـچ، دختـری ره دکچم یا 
لسـط پنجره هکسـتهده یود ل دهشت سرش ره تکهن م  دهد ل یا مهشین ییوک 
موزت  یا در پهریینگ یتهیخهزا پهرک شـچه یود هشـهره م  یرد. زکنچ دهشت یا 
مـه م  گفـت هز آزجـه یرلکم؟ همه دا فهکچه؟ حت  هگر یـا موزت  هلتمهس ام 
م  یـردم یـا ی  خیهو هکن یهر شـود، هل ذره هی یا حرفـم هامیت زم  دهد ل یا 
هحتمهو زکهد مجبورم م  یرد لهرد سهختمهن شوم ل یعچ ام توی اتل پوستم 

ره م  یَنچ. ایچ فهکچه هی زچهشت. 
قبل هز هکنکا دختر زهپچکچ شود، سرکع عکس  هز هل گرفتم ل یا همیچ هکنکا 
سـرزخ  گیـرم آمـچه یهشـچ یا صفحا دلریین زـگهه یردم. عهل  یـود. کک  هز 
یهترکن عکس اهک  یود یا ته یا حهو گرفتا یودم. یا سرعت ینچ دلریین ره هز 

گردزم ییرلن یشیچم ل دلریین ره سمت موزت  گرفتم. 
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»کا خویش رل گرفتم. درضمن دهره یهمون م  گا هز هکنجه یرکم.«
موزت  دلریین ره هز دستم قهپیچ ل قبل هز زگهه یردن یا صفحا، دشم اهکش ره 
درخهزچ، همه زگهه آزرده هش یالفهصلا محو شچ ل جهکش ره یا ترس خهلص دهد. 
هکـن تنهـه رهاـ  یـود یا هل م  توهزسـت ُمرده اـه ره یبینچ. یهمـالً معلوم یود 
یـا مثـل من زبودن خیل  عذهیش م  داچ ل دیـنی زمهزچه یود دلم یرهکش 

یسوزد. همه یالفهصلا کهد رفتهرش یه خودم هفتهدم. 
موزت  لبخنچی زد ل گفت: »آره هکن خویا. م  ذهرکمش تو سهکت. ایچ جه 
ام زم  رکم. پولش خیل  توپا یچا. خیل  خیل  توپ.« درِ لرلدی هزگهر یا 
حرفش ره شـنیچه یهشـچ، امهن طور یا مثل رلح  خسـتا م  زهلیچ، یا دهخل 
یهز شـچ. یعچ یهد سـردی هز پلا اه پهکین خنکچ ل دلرِ ُمچ پهکم پیچیچ، هزگهر یا 

یخوهاچ من ره یا آن تهرکک  ی  پهکهِن پشت در یکشهزچ. 
 یـرهی هللیـن یـهر پس هز مچت اه در تمهم سـتون فقرهتم هحسـهس سـرمه 
یردم، هزگهر یا عنکبوت اهی کخ  رلی آن رهه یرلزچ؛ زهجور یود، لهقعًه زهجور. 
ززـ  یهرکـک ل یلنـچ هز دهخـل تهرککِ  آن طرف لرلدی، ییـرلن آمچ ل یا زظر 
م  رسیچ رلی پلا اه شنهلر هست. هل یه مواهی سیهِه َپریالغ  هی یا یهالی سرش 
جمع یرده یود، عینک قهوه هی رزگ ینرگ  یا رلی دمهغ عقهی  هش جه خوش 
یرده یود ل ژهیت پشم  یچ رزگ  یا یا تن دهشت، درست مثل یتهیچهراه یود. 
زن صورت مهریهز  دهشـت ل گرم  خهص  در رفتهرش یود یا هز فهصلا ی دلر 
هحسهس م  شچ. هل یهکچ ُهیتهلکه ِفری هِستون م  یود، یس  یا یا مه ززگ زده یود. 

خهزم فری هستون هلو یا من زگهه یرد ل لبخنچ زد. 
یعـچ در حهلـ  یـا انوز ام یـا موزت  زـگهه زم  یرد، گفـت: »زگفتا یودکچ 
دسـتیهرتون کـا یچا سـت!« مـن یچـا زبـودم. مـن لهقعـًه زوجوهن محسـوب 

م  شچم، هکن یه یچا یودن خیل  فرق دهشت. 
یه یم  دلخوری گفتم: »من سـینده سـهلما.« یلا، قچِّ من زسـبت یا ِسـنم 
یوتهه یود، همه یهز ام یچا محسوب زم  شچم. حت  زم  توهزستم یشمهرم یا 
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دنچیهر یقیا فکر یرده یودزچ ُزا سـهلا هم. اردنچ یمترکن همتیهز هکن شـرهکط آن 
یود یا یعض  لقت اه در رستورهن اه ِدِسر مجهز  گیرم م  آمچ. 

»یبخشیچ مرد َجولن. تو خیل  َجولن یا زظر م  رس . هلبتا هکن دین یچی 
زیسـت. تهزه معنیش هکنا یا لقت  ام سـن من یشـ ، انوزم َجولن یا زظر 
م  رس .« زکرلب  خنچکچ ل یهالخره یا عموکم زگهه هزچهخت. م  توهزستم یبینم 
یا زن دهرد هز خجهلت سرخ م  شود ل دلم م  خوهست هزگشتم ره توی حلقم 

یکنم ل یهال ییهلرم. 
»عصر یا خیر، موزت گوِمری سـهزتیهگو.« دشم اهی خهزم فری هستون یرق 
زد. هسم لهقع  موزت ، موزتوکه یود، همه خودش آن ره عوض یرده یود ته ییشتر 
شـبیا هسم سفیچ پوست اه شـود. یا زظر من هحمقهزا یود. گها  لقت اه آرزل 
م  یـردم هی یهش یـا جـهی قچرت رهزـچن هرلهح، قهدر یا َدک یـردن آدم اهی 

هحمق یودم؛ آن لقت دزیه جهی خیل  یهتری م  شچ. 
عموکم یا سرعت خودش ره جمع لجور یرد ل دزچهن اهی سفیچ جچکچش ره 

یا یا تهزگ  یه پوو یهر آخرمهن خرکچه یود، یا زمهکش گذهشت. 
یعچ لبخنچی زد ل گفت: »یهم یگو موزت .«

»مثل موزت  پیتون؟« خهزم فری هسـتون سـرش ره خم یرد ل خنچکچ. دو 
ل قلـوه دهدزشـهن لهقعـًه دهشـت حهلم ره یـا  ام م  زد. دلم م  خوهسـت توی 
سـهختمهن یـرلم ل تمـهم یتهب اه ره یبینم؛ م  خوهسـتم یـه رلح آن دختر یا 

پشت پنجره دکچه یودم، حرف ینزم. 
موزتـ  گفـت: »مـن عهشـق هلن فیلمـم.« لوس یهزی اـهی عموکـم آن قچر 

هفتضهح یود یا دکچزش ام زَجرآلر یود. 
خهزم فری هستون یا یا هحتمهو زکهد متوجا زگهِه تحقیرآمینم یا رفتهرشهن 
شـچه یود، یه سـر، یا درِ لرلدی هشـهره یرد؛ »تو خوب یه ِجیچ ینهر میهی. هلن 
ام سـن خودتا ل ییشـتر لقت اه در هدهره ی یتهیخوزا یهم یمک م  ینا. هالن 
اـم توی قسـمت یتهب اهی یودک، دهره کا سـری هز یتهیـه رل م  دینا توی 




