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وشش می آد ۷ کی از دلقک ها 

فصل اول 
کیازدلقکهاخوششمیآد؟

هر پاتینِگر۲  ا ۱ ش این طور که بویش می آید، روح دلقکی قات به نام گریم ش
ه  ی این  ی می گوید هم و مونت رده. عم خیر ک ت۳ را تس ت ماساچوس در ایال
ه حد مر  ر می گوید که ب اط ه این  تر ب ت، اما بیش ر اس ا مز حر ه
هم  ان کند. او هم به س ن پنه ن را از م عی دارد ای د و س ا می ترس از دلقک ه
واهد باور  م نمی  م ندیده، اما باز ه انی ک ی ودش ماجراهای دیوانه وار ش
ب...فکر می کنم به  کند که واقعا ممکن است روح دلقک وجود داشته باشد. 
ره وقتی توانسته ایم از کتابخانه ای که از سر تا پایش  زودی معلوم شود. با
ار هرچیزی را داشته باشیم.  ریم، باید انت ان می بارید جان سالم به در ب شی

ه بر  م  ک ۴ را دادی ی چیلدرم ه ی عموم ب کتابخان ه ترتی ی ک از زمان
حسب اتفا فق چند ساعت با این شهر فاصله دارد  همه ما را می شناسند. 
یلی بیشتر شده اند  تما های بیشتری داریم، بازدیدکننده های وبسایتمان 
لفی های  ترش با س ته بیش ته ایم که ال ا تاگرام هم س و یک صفحه ی اینس

ودش است.  احمقانه ی مونتی پر شده چون مردک بدجوری عاش 

خندی  تاده و با ل ن کنار من ایس د، او همین ا حا که حر از مونتی ش
وی کتابخانه ی  انه ی موفقیت، جل تی با آمده به نش ه پهنای صورت و شس ب

عمومی پاتینگر دارد سلفی می گیرد. 

1- Grimshaw 2- Pottinger

3- Massachusets 4- Childermass
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به او مز گکیم: »این ؟ارت اصالً حرفه ای نیست.«
مکنتز شبخندی بهم مز زند. »واسه گرامه یایاش!«

»ییگه  یچ وقت اون یوتا ؟لمه رو نگک!« از حرفل  نده ام گرفته. مکنتز 
بعضز وقت  ا  یلز مسخره مز قکی. 

»من فقط یارم سـعز مز ؟نم با زمکنه پیل برم. بیشـتر از یه  زار نفر 
ینبال ؟ننده یاریم. باید با این یاسـتان  ای اینترنتز  ما نگ باقیم،  یلز 
واسـه ؟اسـبز جکابـه.« مکنتـز شبخند گل و گشـایی مز زند و عکسـل را به 
اقـتراک مز گذاری. بعد  م ؟راوات سـبز فسـفری اش را صاف مز ؟ند و از 

پله  ای ؟تابخانه باال مز روی. 
»باقـه عمک مکنتز،  رچز تک بگز.« مز  ندم و پایم را روی اوشین پله ی 

؟تابخانه مز گذارم. 

سـرما بـه عمـق سـتکن فقراتم نفکذ مز ؟نـد. تنها یو سـال از اتفاق  ای 
چیلدرمس مز گذری و  نکز  م فکر رفتن به ؟تابخانه ؟مز نگرانم مز ؟ند. 
اما چاره ای نیسـت. مکزه ی قـهر یا ل ؟تابخانه اسـت و تاریخدان قهر، ُرز 
زار1، به ما گفته قسمت ؟کچکز از مکزه را به یاستان  ای گریم قا ا تصاص 
یایه اند. با این ؟ه ا اشز قهر ترجیح مز ی ند این یاستان  ا  یچ وقت اتفاق 
نمز افتاینـد، بـاز  م یارند پکل  کبز از ایـن راه یر مز  ورند.  ب، فکر ؟نم 

 ر؟سز باید یو جکری پکل یر بیاوری؛ مثالً  کی ما را ببینید!

مکنتز یا ل ؟تابخانه جلک مز روی و بکی تند قهکه و ؟تاب  ا حکاسم را به 
 کی جلب و تا رسیدن به میز امانات،  رامم مز ؟ند. طراحز یا ل ؟تابخانه 
مربـکط بـه ی ـه ی  فتای اسـت و  مه چیز رنگ زری  ریشز و سـبز نخکیی 

1- Rose Zarr
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یاری، حتز سـنگفرش  ای چهار انه ی شینکشئکمز1 ؟ف زمین. انگار میز  م 
از شینکشئکم سـا ته قـده، با این تفاوت ؟ه قـبیه چکب  ای تقلبز اسـت و 

بدنه اش بر اثر رطکبت ور مده. 

سـه نفـر ییگـر  م ؟نـار میز ایسـتایه اند؛ ی تری با مک ـای طالیز ؟ه به 
نظر مز رسد  م سن و سال من باقد اما  یلز قد بلندتر و زنز  م سن  مکنتز 
؟ـه مک ـای ؟کتـاه و براق بنفل یاری. ؟نار او مریی چهارقـانه با ریل  قرمز 
ایسـتایه و ساک یسـتز سـیا ز یر یسـت یاری ؟ه ؟لز یم و یستگاه سیاه و 
نقره ای از  ن بیرون زیه. یکز از یستگاه  ا چراغ  ای چشمو زن قرمز و سبز 
و نارنجز و زری یاری و من بالفاصله مز فهمم چیست و به چه ؟اری مز  ید. 

یو ای  ام اف2 سـنج است؛ از  ن یستگاه  ایز ؟ه  مه ی قکارچیان ارواح 
ازش استفایه مز ؟نند. اشبته ؟ه ما از  ن  ا استفایه نمز ؟نیم چکن  کی من 
یو جکر ایز ای ام اف سنج زنده  ستم و تازه امکاجشان  م  یلز مزاحمت 

ایجای مز ؟ند. 

سـقلمه ای به مکنتز مز زنم و او نگا ل را از گکقـز به ؟یف مز اندازی. 
مز بینم ؟ه گرینل ؟م ؟م سـرخ مز قـکی و بالفاصه از مطرح ؟رین ؟شـفم 

با او پشیمان مز قکم. 

این طکر ؟ه معلکم اسـت تنها »قـکارچیان ارواح« این قـهر ما نیستیم 
و این جکر ؟ه بکیل مز  ید، این قضیه برای  یچ ؟دام مان   ر و عاقبت 

نداری.   کبز 

Linoleum -1، نکعز ؟فپکش اتاق
2- EMF
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 فصلدو
ا ما

مکنتـز عصبانـز اسـت و مـن مضطربـم. مکنتـز از ؟ار ؟ـرین بـا ییگر 
؟ار گاه  ـای ماوراء اشطبیعـه متنفـر اسـت و  مین عصبانـز اش ؟ریه. من 
 م مضطربم چکن این وضع چیلدرمس را به یایم مز  وری ؟ه سر و ؟له ی 
بقیـه ی واسـطه  ا پیـدا قـد و  مه چیز به  ـم ریخت. تا ایـن شحظه اصالً 
حـس  کبـز بـه بکین یر این قـهر نـدارم، اما بدجـکری به پـکل احتیاج 
یاریـم. ییگـر نمز تکانیـم از این بیشـتر  مبرگر و میلو قـیو بخکریم و 
یر مهمانخانه  ـای بکگنـدو بمانیـم. به نظرم باید یکز از این ماقـین  ای 
؟اروان یار بخریـم، امـا مکنتز مز گکید اگر بمیری  م حاضر نیسـت سـکار 

چنان شکنته ای بشکی. 

»رز نگفتـه بـکی ؟ـس ییگه ای  ـم یاره روی این یشقکـه ؟ار مز ؟نه. این 
« مکنتز جلـکی حرف زینل را مز گیری و  عیـن قضیه ی اون ا؟تاویا 1سـتـ 

به من نگاه مز ؟ند. »ببخشین.«
»عیبز نداره. قرار نیسـت تا   ر عمرم از اون اتفاق بترسـم.« شبخندی به 
او مز زنم تا فکر ؟ند  مه چیز مرتب است؛ با این ؟ه نیست، حداقل نه ؟امالً. 

»ما  م سعز مز ؟نیم  یلز به پر و پاقکن نپیچیم.«
»ایـن رو مز گـن روحیـه.«  مان طکر ؟ه زن مک بنفل بـه طرفمان مز  ید، 

مکنتز شبخندی مصنکعز بهم مز زند. شعنت به این زندگز!

1- Octavia
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ول  ی۲ و این هم مس رزاده م دن واه ن  رو ۱ام، ای ن ِریِچ ف م. م »س
ه۳ . به ما گفته بودن قراره دو نفر دیگه  عملیاتی و کارآگاه کمکی مون، لومیس
ر جوون و همراه  انم گفت که یه پس ن. اون  از همکارهامون هم این جا باش

مسن ترش امروز به ما ملح می شن.«
ی داد. به آرامی  ار م ی دندان هایش را به هم فش « مونت ن تر راه مس »هم
ار رفتار نکند. او متوجه  ه پایش می زنم تا م یک احم تمام عی ه ای ب ضرب

می شود و دست هایش را در سینه  اش جم می کند. 
»من مونتی سانتیاگو۴ام و این برادرزاده م سایمونه۵. ما تنها کار می کنیم.« 
ودش  حرفش را زد؛ آن هم وقتی کم کم داشتم باورم می کردم که این بار 

را کنترل می کند. 
یمت  نت آمیز به م ی خندی ش ا هم همین طور.« ریچ با ل تش م »راس
ه می رود و مرد  روجی کتابخان مت در  د و به س ی می زن انه ی مونت روی ش
ه از در بیرون  د. ق از این ک الش می کنن ی دن ی ر مو ط ت ز و د ریش قرم

خند می زند.  بروند، دنی رو به من می کند و ل
له از  می گوید: »موف باشی.« و ق از آن که بتوانم جوابش را بدهم با ع

در بیرون می رود. حداق هنوز از ما متنفر نشده. 

م و سرم را برایش تکان می دهم.  به طر مونتی می چر

ر ندارد.  « طوری رفتار می کند که انگار روحش هم از چیزی  »چیه
» »چه حرفی بود زدی ما تنها کار می کنیم. مگه مسابقه ست

ص  ت کپک زده  »نه، اما اگه بتونیم زودتر از اون ها از شر این دلقک نک

1- Rachel Farrow 2- Danni

3- Loomis 4- Monty Santiago

5- Simon
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بشیم ممکنه پکل قلمبه تری گیرمکن بیای.« مکنتز رویل را به میز پذیرش 
مز ؟نـد و شبخنـد غکل پیکـرش یوبـاره به شبانـل بر مز گـریی. یاری  مایه ی 

چرب زبانز  ای  میشگز اش مز قکی. 
زیـر شـب مز گکیـم: »وای  ـدای مـن!« و به سـمت میز مز روم تـا به او 

ملحق قـکم. 

چند یقیقه بعد، ما یا ل مکزه ایسـتایه ایم و پسـر واقعًا  یلز ؟کچیکه! 
ورویی مکزه یو یالر است اما اگر بخکا یم قسمت گریم قا را  م ببینیم باید 
سـه یالر اضافه تر بسـلفیم. مز یانستم یارند از این یاستان پکل یر مز  ورند. 
قبـل از این ؟ـه واری اتـاق قـکیم، زنـز ؟ه پشـت میز پذیرش نشسـته یو 
طنـاب طالیز را مز ؟شـد و پـریه ی بنفل تیره ای از جلـکی تابلکیز بزرگ 

؟نار مز روی. 

مکنتز تکی گکقم مز گکید: »مگه قراره قعبده بازی ببینیمک«
بـرای مکنتـز ؟ه با یسـت  زایش مک ایل را قـانه مز ؟ند و به زنز ؟ه 
پشـت میـز پذیرش نشسـته شبخند مز زند تکضیح مز ی ـم: »البد مز  کان 
یه ؟م مرمکزترش ؟نن، این جکری مریم ؟نجکاو مز قـن ببینن پشـت این 

پریه چه  بره.«
با شبخندی احمقانه زن را تماقا مز ؟ند ؟ه از ما ری مز قکی و یر ای مکزه 

را پشت سرش مز بندی. »باز  م ممنکن، عزیزم!«
» یلز چندقز!« سری تکان مز ی م و قروع به بررسز اتاق مز ؟نم. 

یـو مجسـمه ی گکزن به انـدازه ی یو بچه و چند تابلـک اعالنات تاریخز 
؟اریسـتز مانند این جا  سـتند.  مه چیز ارزان و بز ؟یفیت به نظر مز رسد؛ 
انگار بچه  ای ؟الس سـکمز سر مشـان ؟ریه  باقـند. اتفاقات روی تابلک ا 
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گستره ی متنکعز را یر بر مز گیرند. از اقامت اشکیس پریسلز1 یر مهمانخانه ی 
پنز2 ـ ؟ه اتفاقًا مهمانخانه ی ما  م  سـت ـ گرفته تا ؟ارناواشز ؟ه سـاشیانه 
برگزار مز قده تا این ؟ه یر ی ه ی  شتای نکی، بچه  ا و نکجکان  ای  ن یوره 

یکز یکز ناپدید مز قکند. 

سـعز مز ؟نم به ینبال یو اتفاق قـایتر بگریم چکن ناپدید قدن  یم  ا 
چیزی نیسـت ؟ه ؟سـز بخکا د یر مکزه اش به رخ بقیه بکشـد و اگر از من 
بپرسید  یلز ضِد حال بزرگز است. اما تقریبًا  یچ چیز ییگری وجکی نداری 
و  مـه ی اجـزای ییگر مـکزه به طـرزی باورنکرینز معمکشز، حکصله سـر بر، 

اندوه بار و افسریه ؟ننده بکیند. 

مکنتـز یـو چرخ و فلو یست سـاز ؟ارنـاوال را ؟ه از چکب  ـای صکرتز 
 بنبات چکبـز یرسـت قـده، مز چر انـد و مز گکیـد: »اوضـاع ایـن قـهر 

یاغکنه!«  یلـز 
»واقعًا. بریم یه نگا ز به تابلکی این گریم قا بندازیم و سریع تر بزنیم به 
چاک. نمز  کام حتز یه شحظه بیشتر از چیزی ؟ه مجبکریم، تکی این قهر 
بمکنم.« و قـک ز نمز ؟نم. با این ؟ه فقط یو روز اسـت به این جا  مده ایم، 

اما این قهر بدجکری حاشم را  راب مز ؟ند. 
مکنتز ؟ه مشغکل تماقا ؟رین یو یستمال تکاشت با امضای اشکیس است 

مز گکید: »ذ نم رو  کندی، پسر.« 

طکشز نمز ؟شـد ؟ه به تابلکی مخصکص گریم قـا مز رسـیم. مشخصه ی 
اصلز این قسـمت، ؟اله قاپکِی سیاِه رنگ و رو رفته ای است ؟ه بدجکری  م 

Elvis Presley -1،  کاننده ی معروف سبو راک
2- Penny
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سک ته و یا ل محفظه ای قیشه ای قرار یاری ؟ه با قفل  ای محکمز بسته 
قده. ؟اغذی ؟کچو یا ل قیشه است ؟ه رویل نکقته: ؟اله قاپکی اصلز 

متعلق به گریم قا، پیل از مرگل یر سانحه ی یشقو به سال 1955. 
جاشب است بدانید تقریبًا  یچ اطالعاتز یر اینترنت راجع به گریم قا وجکی 
نداری. تنها چیز ایز ؟ه پیدا ؟ریم مقاشه ای یرباره ی ی تری گمشده به نام 
ناتاقا واری1 یر سال 1996 و چند عکس قدیمز از یشقو  ا و مراسم  اشکوین بکی. 
به جـز  میـن چند تـا  بر و عکس، ییگر  یچ اقـاره ای بـه اتفاقات این 
ی کـده نشـده بـکی. رز زار  م  یـچ تکضیحز نمز یای. گفتـه بکی فریا مکقع 
صبحانه برایمان بیشتر تکضیح مز ی د. فقط امیدوارم این یاستان  ا ربطز 
به مسائل قیطانز نداقته باقد. ترجیح مز ی م یر صکرت امکان چند وقتز 

 م ؟ه قده از  ن یاستان  ا یور باقم. 

چکن یوربینم را تکی ماقـین جا گذاقـته ام، ؟ه اشبته اتفاق نایری اسـت، 
گکقـز مکنتـز را قرض مز گیرم و چند عکـس از تابلک مز اندازم تا بعدًا یر 

مهمانخانه بیشتر بررسز قان ؟نم. 

مکنتـز پرونده ای پالسـتیکز قـامل گزارش  ـای بچه  ـا و نکجکان  ای 
گم قده را بر مز یاری و مز گکید: »انگار به این قسمت بیشتر از بقیه رسیدن.« 
پرونده پر و پیمان به نظر مز رسد؛ یعنز یا ؟سز وجکی نداری ؟ه بخکا د این 
اطالعات را یر اینترنت به اقتراک بگذاری یا سا؟نان قهر سعز یارند نگذارند 
چیزی به بیرون یرز ؟ند. مشغکل عکس بریاری از گزارش  ا با گکقز مکنتز 

مز قکم ؟ه گزگز  قنایز را پشت گرینم حس مز ؟نم. 

به  رامز برمز گریم و مز بینم یرسـت پشـت پنجره ای ؟ه به پار؟ینگ باز 

1- Natasha ward
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م می شود و  ایش می کنم که به جلو  تاده. تماش ربچه ای ایس ود، پس می ش
اد شود و بعد با انگشت چیزی رویش  روی شیشه می دمد تا مه کوچکی ای
، پسر ناپدید می شود. قدمی به عقب  رین حر تن آ د. بعد از نوش می نویس
ورد می کنم اما ق از آن که  تم بر ه ای پش ن شیش ا ویتری ی دارم و ب برم

سارتی جدی به بار بیاورم، مونتی می گیردم.  بخواهم 

« شانه ام را تکان می دهد. بدون این که حرفی بزنم به  »چی شده سایمون
ره اشاره می کنم و مونتی نوشته ی پسر را می بیند.  پن

گیرتون می آره. 
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و فصل
از دلقک

برگشـته ایم مهمانخانه و من جلکی تلکیزیکن نشسـته ام و صدایل را  م 
زیای زیای ؟ریه ام تا  یچ روحز نتکاند غافلگیرم ؟ند، چکن االن اصالً حکصله ی 
این یشقو بازی  ا را ندارم. یرسـت مکقعز ؟ه یاقـتم فکر مز ؟ریم این ؟ار 
 یلز  م بد نیسـت، معلکم قـد سـخت یر اقـتبا م. فقط امیدوارم از این 

بدتر نشکی. 

»پایه ی پیتزا  ستزک« مکنتز عینو مطاشعه اش را به چشم زیه و یفترچه 
تلفن مهمانخانه را باال و پایین مز ؟ند.  ن قدر از عینکل متنفر است ؟ه حتز 
یشل نمز  کا د من  م ببینمل. فکر مز ؟ند اگر از عینو یا شنز استفایه ؟ند 
تیپ  کبل  راب مز قـکی. نظر بقیه را نمز یانم اما اگر نظر من را بپرسـید، 

میمکن  ای سیرک  م از مکنتز  کش تیپ ترند. 
»پیتزا رو  ستم، مخصکصًا بعد از اون یاستان تکی مکزه.«

»به نظر من ؟ه بعد چیلدرمس ییگه از پس  ر ؟اری بر مز  م. وشز اگه 
فکـر مز ؟نـز ؟ار ما نیسـت، فقـط ؟افیه بهم بگز.  مـکن شحظه مز زنیم به 

چاک. جدی مز گم.«

به سـمت عمک مکنتز برمز گریم و شحظه ای تماقـایل مز ؟نم. نگا ل 
به من نیسـت و  نکز مشـغکل  کاندن یفترچه تلفن اسـت. از  مان مکقع 
؟ـه چیـزی نمانـده بـکی ؟تابخانـه ی ارواح روح مـا را  ـم تسـخیر ؟ند،  یم 
ییگری قده. راستل  نکز  م  یلز احمق است و بعضز وقت  ا مز تکاند 
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بدجکری اعصاب  ری ؟ن باقد، اما عکضل االن ییگر  یلز به  م نزییکیم 
و با این ؟ه بعضز وقت  ا  رزو مز ؟نم  ای ؟اش  یچ وقت به  ن ؟تابخانه ی 

شعنتز نرفته بکییم،  کقحاشم ؟ه رابطه مان عکض قده. 

فکر مز ؟نم  یچ ؟دام مان نمز یانستیم واقعًا چه قدر به  م نیاز یاریم و 
یانستن چنین چیزی  یلز  رامل بخل است. 

به او مز گکیم: »اگه این طکری قـد بهت  بر مز یم.« تماقـایل مز ؟نم 
؟ه چند صفحه ی ییگر ورق مز زند. سر به سرش مز گذارم: »مز یونز ؟ه این 
؟ار رو با گکقز ت  م مز تکنز انجام بدی، نهک« باال ره سرش را از یفترچه 

تلفن باال مز  وری و نگا ل را از پشت عینکل به من مز اندازی. 
» ـر چه قـدر  ـم اینترنت باحال باقـه، باز  یچز مثل یـه یفترچه تلفن 
؟ار یرست نمز تکنه تکی پیدا ؟رین پیتزا فروقز  ای محلز به  یم ؟مو ؟نه.« 
شبخند مز زند، گکقز اش را از جیبل بیرون مز  وری و قماره ای را مز گیری. 
یو تبلیغ تلکیزیکنز نظرم را جلب مز ؟ند. ماراتنز از فیلم  ای ترسناک 
؟ه چند روز ییگر با رسیدن سز ام ا؟تبر قروع مز قکی. باید حدس مز زییم 
؟ه رفتن به مکانز تسخیر قده،  ن  م انتهای ماه ا؟تبر، ایده ی بدی است. 
تازه  میشه یر این ماه انرژی زیایی از یست مز ی م. انگار روح  ا مز یانند 
؟ه من با نزییو قـدن  اشکوین  یلز  سـیب پذیر مز قـکم و فکر مز ؟نند 

بشکه ی انرژی مجانز  ستم. واقعًا حاشم از این وضع به  م مز  کری. 
قرار است فریا صبح با رز زار یر غذا کری پاگ1 مالقات ؟نیم؛ رستکرانز 
محلز ؟ه به صبحانه  ا و  مبرگر ایل معروف است. این بار ییگر ریسو 
نمز ؟نم. مز  کا م  ر چیزی را ؟ه به گریم قا و این قهر مربکط مز قکی، 
بدانـم. بعـد از اتفاقـز ؟ـه یر چیلدرمس افتای، من و مکنتـز پنج ماه از ؟ار 
فاصله گرفتیم و پیل یوسـتل یر تگزاس ماندیم. مر صز ای ؟ه رفتیم 

1- Pugg
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برایم مفید بکی، یوباره انرژی ام را جمع ؟ریم و ؟مز اعصابم  رام قد. 

وقتـز مکنتـز بـه مـن گفت ؟ـه مـریم مز  کا ند بـرای ؟ار ـای جدید 
استخدام مان ؟نند، حس ؟ریم بابت تمام این مدتز ؟ه از من مراقبت ؟ریه 
بهل بد کارم و برای  مین  م به او گفتم  مایه ام. اما نبکیم. قبل از گریم قا 
سر قل ؟ار ییگر رفته بکییم و من مطمئن قده بکیم ؟ه تمامشان ؟ار ای 
سایه ای باقند. چند  انه ی ؟کچو تسخیر قده، یو زمین بازی ؟ه به یست 
روح بچه ای زورگک تسـخیر قـده بکی و یو  انم مسـن ؟ه مز  کاسـت به 
ی ترش ؟مو ؟نیم. ی ترش فکر مز ؟ری مایرش روحز قیطانز است. 

این ؟ار ا  یلز برایم سایه بکیند، اما  نکز  م  مایگز ؟امل برای بر کری با 
 ر چیزی را نداقتم. پس مکقعز ؟ه مکنتز گفت قرار است به پاتینگر برویم، 
چیزی نمانده بکی به او بگکیم ؟ه مز  کا م این قغل را به ؟ل ؟نار بگذارم. اما 
 مان قب  کاب پدر و مایرم را ییدم؛ گفتند بیشتر از  میشه به من احتیاج 
است و نباید »تکانایز ام« را بدون استفایه بگذارم. فریا صبحل ؟ه بیدار قدم 

شبخندی به مکنتز زیم و ؟ار را قبکل ؟ریم. 

برای  مین است ؟ه  نکز  م تکی این قهر گیر افتایه ام. اگر پدر و مایر 
 ـکیم فکـر مز ؟ننـد از پس این ؟ار برمز  یم، ؟ـه مز تکانم این ؟ار را ایامه 
ی م و به مریم ؟مو ؟نم، پس تا جایز ؟ه تکان یارم به ؟ارم ایامه مز ی م. 

»پیتزا تا نیم ساعت ییگه مز رسه. تیز برم یه یوش بگیرم.« مکنتز این 
را مز  گکید، حکشه و قامپکی »مخصکصل« را ؟ه به رقد یوباره ی مک ایل 
؟مو مز ؟ند، برمز یاری و به حمام مز روی. یو یقیقه بعد صدای   نگ  ای 

ی ه ی پنجاه از یا ل حمام بلند مز قکی. 
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مکنتز مکبایلل را روی تخت گذاقـته و بلندگکی بز سـیمل را با  کی 
به حمام بریه. تصمیم مز گیرم سراغ عکس  ا بروم تا قاید قبل از مالقات 

فریا با رز ؟مز اطالعات جمع ؟نم. 

اوشیـن عکسـز ؟ه بـاز مز ؟نم، عکـس تابلکی مکزه اسـت. ؟اله قـاپکی 
یا ل محفظه ی قیشـه ای، یو بای؟نو قرمز ؟اریسـتز ؟ه از  میر ؟اغذ 
یرسـت قـده و یو قیشـه پـر از یماغ  ـای یشقکز. عکس بعـدی از  کی 
گریم قاسـت، امـا انـگار یو نفر چشـم  ایل را با ماژیو سـیاه  ط  طز 
؟ـریه. وقتـز یا ل مـکزه بکییم متکجهل نشـده بکیم. چهره اش حسـابز 

مجنکن و ییکانه وار به نظر مز رسد. 
عکس گریم قـا  ن قدر وحشـتناک است ؟ه به سـرعت سراغ عکس بعدی 
مـز روم. این یکـز مربـکط به صفحه ی اول  مان پرونده ای اسـت ؟ه وقتز  ن 
بچه ی مریه ی پشت پنجره ز ره ام را تر؟اند، مکنتز یاقت بررسز اش مز ؟ری. 

نمکیار زمانز اتفاقاتز است ؟ه باعث  ن » تل سکزی اتفاقز« یر ؟ار انه ی 
عروسو سازی قدیمز قده اند. سال 1955 به  ن مز گفتند  انه ی یشقو، چکن 
 مه ی یشقو  ا و قـعبده باز ای ی ه ی پنجاه با  مدن ؟ارناوال به قـهر و یاغ 
قـدن بازارش یر  ن زندگز مز ؟ریند. چیز بیشـتری یرباره ی  تل سکزی یا 
یشیل قروعل ننکقته بکی. حاال سؤال  ای بیشتری یارم ؟ه باید از رز بپرسم. 

از عکس  ـای بعـدی ؟ـه تقریبـًا  یـچ اطالعـات به یری بخـکری یربـاره ی 
گریم قـا ندارند ری مز قـکم. بیشـترش یرباره ی بچه  ای گم قـده اسـت و 
این ؟ه چه طکر  مه چیز یر اوا ر ی ه ی چهل با  مدن ؟ارناوال به قهر قروع 
قـد. بـا ییـدن عکس بعدی مغـز اسـتخکان  ایم یخ مز زنـد. تصکیر  مان 
پیـام مه  گرفتـه ای اسـت ؟ـه  ن بچه ی مریه روی پنجره نکقـته بـکی. حتمًا 


