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The ghost of Graylock کتاب
.به زبان فارسی در سراسر دنیا متعلق به نشر پرتقال است

این کتاب را تقدیم میکنم به کیرا فرام ،اولین
شریک شکار روح من ،و به کارولین مکیوِن،
یار همیشه همراه مکانهای متروک.
ممنون از هر دوی شما برای
رفاقت و الهامبخشیتان.

آغاز
هـر شـهری بـرای خـودش رمـزورازی دارد .بعضی رازها هسـتند که اگر
بچهها در تاریکیشـب و پنهانی دربارهشـان حرف بزنند ،تبدیل میشـوند به
قصه ،پخش میشـوند و کامل میشـوند و تغییر میکنند .بعضی وقتها در
شـرایط خاصی ،قصهها افسـان ه میشـوند؛ افسـانههایی که بنا به تقدیرشان
مانـدگار میشـوند ،حتـی اگـر بچههایی که آنهـا را بازگـو میکردند ،بزرگ
شوند و ماجرا را فراموش کنند.
در شهری به اسم هدستون ،1ساختمانی ویران به اسم گریالکهال  ،شبیه
2

بنای یادبودی بزرگ وسـط جنگل ایالتی ایسـتاده بود .آنجا زمانی بیمارسـتان
روانـی بدنامـی بـود کـه حدود هـزار بیمار داشـت .بچههای محلی اسـمش را
«تیمارستان جنگل» و بیشترشان هم میدانستند که بهتر است
گذاشته بودند
ِ

نزدیکش نشوند .از زمان تعطیلشدن بیمارستان ،اسراری که داخلش بود باعث
شـد افسـانهای وحشتناک دربارهی قتل و جنون درست شود .اگر آن دوروبرها
بزرگ شده بودی ،شخصیت اصلی این افسانه ـ پرستا ِر شیفت شب ـ از بچگی

مدام به خوابت میآمد.

ماجرا با یک طوفان شروع شد.
یک شب دیروقت که بیمارستان هنوز باز بود ،بهخاطر طوفان و رعدوبرق
تابسـتانی ،برق سـاختمان قطع شـد .وقتی همهجا خاموش بود ،بیماری از
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بخش کودکان ناپدید شد .صبح روز بعد کارکنان بیمارستان جنازهی دختر
را پیدا کردند که در اثر غرقشـدن ،کبود و وَ رمکرده ،با صورت در نیزار کنار
آب افتاده بود.

چنـد مـاه بعـد دومیـن بیمار هم غرق شـد؛ باز هم طوفـان و قطعی برق.
بعضـی کارکنـان گریالک به پرسـتاری که زمان وقوع هر دو اتفاق سـ ِر کار

بود مشـکوک شـدند ،اما چیزی نگفتند .بعد از غرقشـدن نفر سـوم بود که
فهمیدند نباید ترسشان را پنهان میکردند.
سه کودک گم شدند و سه جنازه در ساحل پیدا شد؛ با دستها و پاهای
کوچکی الی علفهای دریاچه و چشـمان خیرهای به آسـمان کمرنگ صبح،
بدون اینکه چیزی ببینند.
اهالی هدسـتون نمیتوانسـتند بپذیرند این مرگومیرها تصادفی باشـد.
بـرای همیـن هـم پرسـتار شـیفت شـب را دسـتگیر و ادعـا کردنـد جنـون
بیمارسـتان بـر او اثـر گذاشـته و او را به این فکر انداخت ه کـه مرگ تنها راه
پایاندادن به رنج کودکان تحت نظارتش اسـت .یک روز بعد از دسـتگیری
پرستار ،پلیس جسد حلقآویز او را که با مالف ه خودش را از میلههای زندان
دار زده بود ،کشف کرد و به این ترتیب وحشت اهالی شهر بیشتر شد.
با مرگ پرستار حقیقت ماجرا یک راز باقی ماند؛ رازی که تبدیل شد به
قصه و قصهای که تبدیل شد به افسانه.
یکیدو سال بعد بیمارستان تعطیل شد .گریالکهال به حال خود رها شد

تا بپوسد .اما در شهر هدستون داستان پرستار جنت 1هنوز س ِر زبانهاست.
مـردم میگوینـد داخـل آن سـاختمان متـروک همچنان زنی بـا روپوش
سفید در راهروها پرسه میزند و هر کسی را که جرئت کند وارد آنجا شود،
با تقوتق کفشهای پاشـنهبلندش روی کاشـیها و به فاصلهی یکدسـت،
تعقیـب میکنـد .وقتـی هم کسـی را گیر بینـدازد ،به زو ِر آمپولـش او را به
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سمت ساحل میکشد و زیر علفهای درهمبرهم دریاچه فرو میبرد.
میگوینـد وقتـی آدم را زیـر آب نگـه مـیدارد ،لبخنـد میزند .بـاال را که
نـگاه کنـی ،از زیـر سـطح نقرهایرنـگ آب ،میبینی چهرهاش محو اسـت و
براق؛ خشـنود از پیشبردن مأموریت جنایتکارانهاش
دندانهایش سـفید ّ

برای پایاندادن به درد و رنج بیماران روانی .چه کسی جز یک دیوانه جرئت
تیمارستان جنگل برود و پیگیر رازهای هولناکش شود؟
میکند به
ِ
همه میدانند آدم باید عقلش را از دست داده باشد که همچین کاری کند.
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بخش اول

راه فرار

فصل

یک

نِیل کِیدی 1روی پلههای ایوان خانهی قدیمی خالههایش منتظر رسیدن
دوسـت تازهاشِ ،وسـلی بَپتیست ،2نشسـته بود و کیف کوچکی روی پایش

بود .کیف را از پشت انبار آشپزخانهی خالههایش پیدا کرده بود و میدانست

کـه خیلـی به درد بازدید از گریالکهال میخـورد .یک چراغقوهی کوچک
بـرای تاریکـی ،یکـی از سنجاقسـرهای خواهـرش بـرای بازکـردن قفلها،
چندتایـی کیسهپالسـتیک برای جمعکردن مدرک ،یـک بطری آب ،دوربین
دیجیتال و یک دفترچه و خودکار توی کیف انداخته بود.
شـب قبلش ِوسـلی برای او افسانهی پرسـتار جنت را تعریف کرده بود.

جدی «از گریهال دور بمون ...وگرنه »!...تمام شـد ،اما
داسـتان با هشـدار
ِ

تیمارسـتان جنگل برود و با
تمام چیزی که نیل میخواسـت این بود که به
ِ
چشمهای خودش ببیند این حرفوحدیثها از کجا آب میخورد.
وقتـی حـرف جـن و روح و چیزهـای ترسـناک میشـد ،نیل خـودش را

کارشـناس میدانسـت .قبالً ،در نیوجرسـی ،3نیل و دوسـتانش بلد بودند با
مقـوا و ماژیک صفحهی احضار روح بسـازند .بلـد بودند چطور از ارواح فیلم
بگیرنـد و چطـور دلشـورهای را که در مکانهای تسخیرشـده به آدم دسـت
میدهـد ،تشـخیص دهند .بـرای یادگرفتن همهی اینها کُلـی تمرین الزم
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