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فص اول  ۱۱

فصلاول

مردم فکر می کنند سروکله ی اشباح شب ها پیدا می شود، یا فق روز های 
وند که همه ی دنیا  ا را دید، یا فق وقتی دیده می ش وان آن ه ن۱ می ت هالووی
تاریک شده و هر صدایی از پشت دیوار ها شنیده می شود. اما راستش اشباح 
ی  یا وس باغ  وار و بار فروش ازه ی  ال توی صف نان در م تند. م همه جا هس

 . مادر بزرگتان یا حتی روی صندلی جلویی تان توی اتوبو
ندیدنشان به این معنی نیست که بینمان نیستند. 

ی م  ره های دن ق ک... چکی ک... چ ک... چ ، چ وس کال تاری
 ِ ش ح ا به ی ه م. بع ا می کن انه ام احس اران را روی ش ای ب ره ه ق
ی ها چشم سوم؛ همان حسی که قلقلکت می دهد که  ششم می گویند و بع

چیز دیگری هم این جا هست.
. بهتر است بگویم  اولین باری نیست که این ح را دارم، اتفاقا بر عک
یلی  راغم.  ه می آید س ت که این ح این جا توی مدرس اولین باری نیس
ا فایده ای  ن کار را می کنم ام ه همی وم. همیش یالش بش ردم بی  عی ک س
لیم  م و می دانم که تس ت می ده زم را از دس وری فق تمرک دارد. این ط ن
ت؛ یعنی دنبالش راه بیفتم و  دن از این ح اس الص ش دن، تنها راه  ش

ودم ببینمش. با چشم های 

. فستیوال وحشت که هر سال در روز ۳۱ اکتبر برگزار می شود و در آن، افراد با لبا های  a oween -۱
یابان ها پرسه می زنند و جشن می گیرند. مبدل و ماسک های ترسنا در 
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کان  رش را ت م و س د به مش می افت ، چش ر کال وب۱ از آن ط جیک
می دهد. حتی او هم نمی تواند چک... چک... چک را ح کند، اما چون من 

وب می شناسد، می فهمد که این ح آمده سراغم. را 
م  ودم را مجبور می کنم که بر درس وم و  ا می ش ی ام جا به ج روی صندل
یالت تابستان است ولی آقای  رین هفته ی مدرسه قب از تع تمرکز کنم. آ

ول در  دادن است. ودش نمی آورد و همین طور مش مایر۲ به روی 
ای آمریکایی...«  ال ۱۹۷۵، نیرو ه ی جن ویتنام در س ای پایان »... روز ه
وی کال  رم. هی ک ت د توی س م می پی ته کننده ی معلم س دای  ص
 ۴ ۳ و وی د. ِدِر ش را جم کن د به این که حواس دارد، چه برس رار ن آرام وق
تن جدید ترین مدل توپ  رگرم سا م های باز چرت می زنند، مت۵ س با چش

۶ و مالنی۷ هم دارند فهرستی تهیه می کنند.  ی اش است. آلی کاغ
ه معرو های مدرسه هستند.  آلی و مالنی ب

ت: مو هایی که بر می زند، دندان هایی  بیه هم اس ان ش چون همه چیزش
ت. بر عک  ان هم یکی اس ن هایش ِ نا ت و حتی  فید اس که صا و س
لخته و نامرتب  ا و مو های فرفری قهوه ای دارم و ش ن ل های چ ا، م آن ه

هستم، حتی یک  هم ندارم. 
واهد توی مدرسه معرو باشند، اما راستش  یلی ها دلشان می  می دانم 
ته کننده ای  س یلی  م. قوانین  ته آن طوری باش ت دلم نخواس ن هی وق م
ت به لبا  یلی بلند. حواس اد. بخند، ولی نه  ی نه زی زن، ول د ب دارد. لبخن
و تیم های ورزشی درست و حسابی شو و کال به همه چیز  پوشیدنت باشد. ع

یلی زیاد.  اهمیت بده، اما نه  
ودمان را داریم، ولی با قوانین بقیه فر دارد.  اص  من و جیکوب هم قوانین 

1- acob 2- eyer 3- ere  
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ود و از وس  ت، از جایش بلند می ش ه انگار گوش به زن اس وب ک جیک
ت طالیی،  ا آن مو های لخ م او ب ه گمان ی. ب ز مالن مت می د س کال می آی
ه معرو های  وخ طبعی اش می توانست یکی از ب م های آبی روشن و ش چش

مدرسه باشد. 
نت آمیزی بهم می اندازد.  قب از این که لبه ی میز مالنی بنشیند، نگاه شی
ب راستش او می تواند توی مدرسه معرو باشد، ولی یک مشکلی هست. 

جیکوب مرده. 
دای بلند  م ...« او با ص از داری م نی رای دیدن فیل ب ب ه امش ایلی ک »وس
نوم.  واند، اما فق من صدایش را می ش ی را می  ته ی روی کاغ مالن نوش
ودکار صورتی  مالنی برگه ی دیگری را تا می زند. از روی حرو بزرگی که با 
ا آن را بدهد به  ود ت م می ش ت و بعد  م یک دعوت نامه اس ته، می فهم نوش
تش  ته. وقتی مالنی دعوت نامه را به جنا می دهد، دس ِجنا۱ که جلویش نشس

درست از وس سینه ی جیکوب رد می شود.
ورده، نگاه می کند و سری از روی میز می پرد پایین. او که انگار بهش بر

ت  ه ای که درس دای زمزم اره م ص ک دوب ک... چ ک... چ ح چ
واری  اعت دی ه س م را ب رارم. نگاه رم. بی ق وی س د ت نوم، می پی نمی ش

رم تا صدای زن ناهار بلند شود. می دوزم و منت
ای  ودکار ه ف  . ردی ز آلی ر می ی رود ط د و م وب دور می زن جیک
م می شود  ی میز چیده شده برانداز می کند. بعد بیشتر  رنگارنگی را که با
ودکار ها دراز می کند؛  ی از  تش را طر یک مت آلی و بااحتیا انگش س
ز  ودکار روی می ن  ه نزدیک تری د و ب ابی جم می کن ش را حس حواس

سیخونک می زند.
ورد.  ودکار از جایش تکان نمی  ولی 

ی از اشباح توی فیلم ها می توانند تلویزیون را از جا بلند کنند یا تخت  بع

1- enna 
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ب  ت که یک ش . اما حقیقت این اس را از این طر اتا ه بدهند آن طر
ورم  د؛ من ر پرده۱ برس تش به آن ط د تا دس ته باش ی زور داش یل د  بای
باحی که از  ده. اش یده ش ت که بین دنیای آن ها و دنیای ما کش پرده ای اس
. همان طور  تند، یا کمی بد جن یلی پیر هس ن قدرت ها دارند معمو یا  ای
باح هم  ان را از چیز هایی م عش و امید می گیرند، اش که زنده ها نیرویش
تفاده می کنند؛ چیز هایی م  دن از چیز های تل و تاریک اس برای قوی ش

شم و حسرت.  درد، 
ه توپ فوتبال  ا نمی تواند ضربه ای ب عی می کند، ام وز دارد س وب هن جیک

ی مت بزند، پ چینی به ابرویش می اندازد.  کاغ
بری از آن چیز های تل و تاریک نیست.  وشحالم که در او 

یلی آهسته به این  رد.  درست نمی دانم چند وقت از مردن جیکوب می گ
ش نمی آید. فکر نمی کنم  وش نیدنش  کلمه فکر می کنم، چون می دانم از ش
وز از مد نیفتاده.  ون تی و قیافه اش هن د، چ ته باش ش ان زیادی ازش گ زم
تی شرتی با عک یک ابر قهرمان۲ با شلوار جین مشکی و کفش کتانی سا بلند 
می پوشد، اما هی وقت درباره ی اتفاقی که برایش افتاده حرفی نمی زند و من 
اری، حتی  تت احترام بگ صوصی دوس م. باید به حریم  هم چیزی نمی پرس
هنش را بخوانم، اما وقتی  هنت را بخواند. با این که من نمی توانم  اگر بتواند 
ر می گیرم، به این نتیجه می رسم که بهتر است زنده باشم و  همه چیز را در ن

هنی.  هنی  نداشته باشم تا این که شبحی باشم با قدرت های  قدرت  
، سرش را بلند می کند و گلویش را صا می کند.  ب نیدن کلمه ی ش با ش
»ترجی می دم به جای شب بهم بگی آدمی که درگیر بحران جسمی شده.«

هنم  م نمی آید بدون اجازه    وش م هایم را تن می کنم؛ می داند که  چش
تی مان همین است، ولی چیز زیادی  ر های دوس را بخواند. بله، یکی از دردس

1- he Vei
2- Su erhero 
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اریم  واهم. باید به حد و مرز های هم احترام بگ که ازش نمی 
ودته که همه ش با صدای  جیکوب با نیشخند جوابم را می دهد: »تقصیر 

بلند فکر می کنی.«
م  ای کال نگاه ه ه ا از ب م و چندت رون می ده م را بی رص نفس ا ح ب
ورند  می کنند. بیشتر توی صندلی ام فرو می روم و کفش های ورزشی ام می 
ده. دعوت نامه ای که مالنی به جنا  ر از کتابم که روی زمین ولو ش ف پ ه کی ب
د، اما از میز من رد می شود. برایم مهم نیست.  داده بود دور کال می چر
ید  ورش ت بردن از هوای تازه، نور  ت و این یعنی ل تان اس نزدیک تابس
انه ی  ه  ی ب انوادگ نه ی  ا اده روی س ی پی وب؛ یعن ای  ی کتاب ه و کل
واهند روی کتاب  ن آیلند۱، جایی که مامان و بابا می  احلِی اجاره ای در  س

جدیدشان کار کنند. 
بری از اشباح سرگردان نیست.  مهم تر از همه این که دیگر 

یلی کمتر از  یلی  انه ی ساحلی چی دارد که تعداد اشباحش  نمی دانم 
اطر این که نو ساز است،  ۲ است. شاید به   این جا یعنی شمال ایالت نیویور
ی بعد از تمام  رار دارد. این یعن اکت ق احلی آرام و س م چون در س اید ه ش
واب  شدن مدرسه، شش هفته وقت دارم تا از آفتاب و ماسه های ساح و 

ت ببرم.  راحِت شبانه ل
شش هفته بدون صدای چک... چک... چِک اشباح بی قرار. 

شش هفته احسا تقریبا عادی بودن. 
یالت از راه برسد.  رم تع بی صبرانه منت

د، از جایم  رم... وقتی زن به صدا در می آی ه منت ه بی صبران ا این ک ب
ش  د بنف دازم و بن انه می ان ک ش تی ام را روی ی وم، کوله پش د می ش بلن

1- Long Island 
2- Upstate New York
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د طر  ن را ببرن م م ارم پا های رم؛ و می گ انه ی دیگ ن را روی ش دوربی
 . صدای چک...چک... چِک سم

رناکیه...  واش راه می افتد کنارم و می گوید: »فکر  وب هم یواش ی جیک
بهتره بریم ناهارمون رو بخوریم.«

ودم فکر می کنم و مراقبم تا با  کی داریم. با  ت؛ پیراش امروز پنجشنبه س
صدای بلند جوابش را ندهم. ترجی می دم با اشباح روبه رو بشم. 

یت نکن دیگه.« ولی هر دومان می دانیم جیکوب یک روحِ عادی  می گوید: »ا
اطر  تر عادی نیستم، یعنی دیگر نیستم. همه چیز به   نیست و من هم یک د
الصه این که او نجاتم داد.  انه ای ی زده.  ه؛ رود یک تصاد بود؛ یک دوچر

»آره، من واقعا یه ابر قهرمانم.« درست قب از این که دِر کمد دیواری  محکم 
د. صورتم را از درد جم می کنم، ولی  وی صورتش، جوابم را می ده ورد ت بخ
ت از وس در رد می شود. نه این که یادم برود او چه موجودی  جیکوب درس
تت را از یاد ببری، اما  ی بودِن بهترین دوس ت نامر خت اس یلی س ت.  اس

ب آدم به همه چیز عادت می کند. 
ت که  ی ام این نیس مت زندگ م عجیب ترین قس ه می فهم ت ک این جاس

جیکوب یک سال است همه جا همراهم می آید. 
توی راهرو به دو راهی می رسیم. سمت چ کافه تریاست و سمت راست راه پله . 
ی.« اما  د: »هنوز هم فرصت داری عادی باش دار می ده وب بهم هش جیک
وقتی این را می گوید، نیش ک و کوله اش تا بناگوش باز شده. هر دو می دانیم 

یال عادی بودن شده ایم.  یلی وقت است بی 
می رویم سمت راست. 

ال جهت جمعیتی  ریم؛  از پله ها پایین می رویم و از سالن دیگری می گ
یم،  ه از جایی می پی د، حرکت می کنیم و هر بار ک د ناهار بخورن ه می رون ک
ی کم کم ما را  دا م طناب ود. ص ک... چک بلند تر می ش ک... چ دای چ ص
ت فکر کنم کجا باید بروم. در واق  زم نیس ودش. دیگر  مت  د س می کش
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ودم را به آن ح بسپارم.  راحت تر است اگر اصال بهش فکر نکنم و فق 
را  ت هایش  وب دس ات. جیک الن اجتماع مت س وم س یده می ش کش
زی درباره ی بد بودن این فکر  وی جیب هایش و غرولند کنان چی د ت می چپان
م بیاید، اما  ته ام همراه ن هم یادش می اندازم که ازش نخواس د. م می گوی

اشته.  وشحالم که تنهایم نگ
می گوید: »قانون نهم دوستی: تماشای اشباح یه بازی دو نفره ست.«

یی کهنه  »درسته.« کالهک را از روی لنز دوربین کنار می زنم. دوربینم هیو
ره یابش  نگین که من تِی سیاه و سفیِد س ت؛ یک دوربین دس و بی ریخت اس

راب شده و با بند کلفت بنفشش از شانه ام آویزان است. 
دازد، می گویم دارم  ات گیرم بین الن اجتماع ی از معلم ها توی س ر یک اگ
ه۱ عک می گیرم. البته همه ی گروه های فو برنامه ی  ریه ی مدرس برای نش

مدرسه کار امسالشان را تمام کرده اند... 
و من هی وقت برای نشریه ی مدرسه کار نکرده ام. 

یلی بزر  ش  الن نمای ای ورودی را ه می دهم و می روم تو. س در ه
است؛ سقف بلندی دارد و صحنه ی نمایش، پشت پرده ی قرمز رن ضخیمی 

از دید پنهان شده. 
یک دفعه می فهمم چرا صدای چک... چک... چک من را تا این جا کشانده. 
ودش را دارد. راِز اتفا های بی دلی توی همین  تان های  ه ای داس هر مدرس
داستان ها پنهان شده؛ م غ غ توی دستشویی پسرانه، سرمای پشت کال 

زبان انگلیسی و بوی دودی که از سالن اجتماعات می آید. 
ه هر وقت  ت ک ت. تنها فرقش این اس ن هم همین طور اس ه ی م مدرس
ت یا دروغ. البته  ت اس نوم، باید بفهمم راس باح می ش تانی درباره ی اش داس

بیشتر این داستان ها حقیقت ندارند. 

بار مربو به آن ها  ۱- در آمریکا مدرسه ها چند انجمن مختلف م انجمن ورزشی، فرهنگی و... دارند که ا
در نشریه ی مدرسه چاپ می شود. 



۱۸  کالغ سرخ

هایش زن زده.  صدای غ غ از دری می آید که لو
اطر وزش باد است.  سرمای پشت کال زبان انگلیسی به  

الن نمایش رد  ی دنبال صدای چک... چک... چک از راهروی س ا وقت ام
اص، یک  تاِن  ا می روم، می فهمم که توی این داس ه ب وم و از صحن می ش

 چیزهایی هست. 
داستان پسری که موق اجرای نمایش ، جانش را از دست داد. 

ه تازه  یلی وقت پیش، یعنی وقتی مدرس ت که  تان از این قرار اس داس
افتتاح شده بود، در پرده ی دوم نمایش رویای نیمه شب تابستان۱ آتش سوزی  
د... یا  تند فرار کنن ه توانس ا هم ود، ام ه ب ه را گرفت ِ صحن ش ک رخ داد. آت

این طور فکر می کردند. 
ه ی مخفِی روی صحنه، پیدا کردند.  بعد از آن، پسری را زیر دری

جیکوب کنارم شروع می کند به لرزیدن و من پشت چشم ناز می کنم. 
با این که یک شب است، اما زیادی ترسوست. 

» می گوید: »شاید هم تو زیادی شجاعی. تا حا این طوری بهش فکر کردی
ت  خت اس تم. باورش س و هس دازه ی بقیه ی مردم ترس ه ان م ب ن ه م
ک  باح بگردم. مش ام وقتم را دنبال اش واهد تم م نمی  م دل ودم ه ا  ام
ودم نیاورم. م  ه روی  ند، نمی توانم ب ه اگر آن ها جایی باش ت ک این جاس
تاده و آن وقت بهت  رت ایس ت س ت پش ت که بدانی یک نفر درس این اس
ت ح  ش را روی گردن ن. نف های گاه نک رت را ن ت س د پش می گوین
هنت بد تر از چیزی  انیه نگاه نکردنت، همه چیز توی  می کنی و به ازای هر 
ه  ه نمی بینی همیش رش، آن چیزی ک ون آ ت؛ چ ه واقعا هس ود ک می ش

وحشتنا تر از آن چیزی است که می بینی. 
ک  و تردیدش را  رم. ش ت  س وب هم پش ی روم و جیک ا م ه ب  از صحن
ود وقتی دارم گوشه ی پرده ی قرمز  ا می کنم؛ آن قدر که باع می ش احس

ر ویلیام شکسپیر نویسنده ی مشهور انگلیسی. . نمایش نامه ای ا i summer i ht s ream -۱



فص اول  ۱۹

وم عقب.  یده می ش ت صحنه، کمی کش م تا بروم پش ا می زن نگین را ب س
جیکوب صا از وس پرده رد می شود و دنبالم می آید. 

د تا  ه طول می کش ه چند لح ک ک در تاری ت؛ آن ق ک اس ا تاری ه ج هم
ای و نیمکت هایی که روی صحنه پخش وپال شده.  مم عادت کند به وس چش
ی عجیب بهم  ت، اما حس اکت اس ی از زیر پرده می تابد. همه جا س وِر کم ن
نی  ه های ش فه ی کیس ورد. صدای ناله ی  می گوید چیزی آن جا تکان می 
ر کف پوش های چوبی... و  یدن باد زی دای پی نوم... ص ا می ش را روی لو ه

ش چیزی که امیدوارم کاغ باشد، نه موش  صحرایی.  ش 
ی از هم  رای رو کم کن ه ب ای بزر تر مدرس ه ه ی از ب ه بع م ک می دان
ارند و صدای پسری  واهند این پشت بیایند، گوششان را روی زمین بگ می 
ان  ه در نبرد. یک بار صدایش الم ب وزی جان س ه از آن آتش س نوند ک را بش
تر از همه  ان بیش وی راهرو درباره ی این که کدامش تند ت ه داش نیدم ک را ش
ه، دو دقیقه، پن دقیقه.  ود، برای هم  می زدند. یک دقیق ت آورده ب طاق
نیده اند. بقیه هم می گفتند بوی  ر را ش ی ها ادعا می کردند صدای پس بع
تند  نیده اند که داش ه هایی را ش ا صدای پای ب ورده ی ان  ه مشامش دود ب
ود فهمید این حر  ها تا کجا شایعه است و  خت می ش فرار می کردند. اما س

حقیقت از کجا شروع می شود. 
زم هم نیست این کار   کسی برای رو کم کنی از من نخواسته بیایم این جا. 
را بکند. وقتی پدر و مادرت درباره ی مسا فرا طبیعی کتاب می نویسند، مردم 
ودت آن قدر عجیب و غریب هستی که بیایی سراغ این ماجرا ها.  فکر می کنند 

فکر کنم ح با آن هاست. 
ه چیزی و  د ب ر می کن م گی ک، پای ه ی تاری م وس صحن ی می رس وقت
تش را دراز می کند طرفم تا من را بگیرد،  ورم جلو. جیکوب دس و می  تلو تل
ود به  م کوبیده می ش ود و زانوی م رد می ش وی بازوی ت هایش از ت ا انگش ام
ن. زمیِن زیِر پایم کمی  ورم زمی تم محکم می  وش چوبی. با کف دس کف پ



۲۰  کالغ سرخ

ه ی فرار افتاده ام.  می لرزد و غافلگیرم می کند؛ بعد می فهمم روی دری
ود. چیزی گوشه ی  م تر می ش تم س صدای چک... چک... چک زیر دس
یمی مداوم  تری که توی نس اکس ورد؛ پرده ای ناز و  مم تکان می  چش
ی نمی تواند این  نگین صحنه فر دارد. کس گیر افتاده. با پرده ی قرمز و س

 یکی را ببیند. 
پرده. 

ن زنده ها و مرده ها. دنبال همین  ن این دنیا و جایی دیگر، مرز بی رز بی م
می گردم. 

جیکوب این    پا و آن پا می کند. »بیا زود تر تمومش کنیم.«
بلند می شوم. 

بحی بزن  ی می گویم. ش وش شانس زن قدش.« این را برای  بحی ب »ش
ت نمی توانند به هم دست بزنند. یعنی  ت که دوتا دوس قدش برای وقتی اس
تم  تش را به دس ال دس د می کنم و او وانمود می کند که م تم را بلن ن دس م
ورد، زیر لب صدای ت آرامی  ت هایمان به هم می  می زند و موقعی که دس

درمی آوریم. 
» یلی محکم می زنی « جیکوب دستش را عقب می کشد و می گوید: » »اوخ

نده تر را از من دور  یلی بی مزه است. اما  ی وقت ها  ندم. بع می 
می کند و من هم دستم را دراز می کنم سمت پرده. 

باح  ان می گویند نجوا گراِن اش ون آدم هایی را دیده ام که بهش وی تلویزی ت
که درباره ی رد  شدن از مرز و رفتن به آن دنیا حر می زنند. آن ها می توانند 
ا ارتبا برقرار کنند.  ک کلید یا باز کردن یک در، با آن دنی ِی زدن ی ه  راحت ب
م، پارچه را  رده را پیدا می کن ه ی پ ت: آن گوش ن این طوری اس رای م ا ب ام

می گیرم و می ِکشمش. 
ود؛ این جور  ت، پرده به زور دیده می ش ی وقت ها که چیزی آن جا نیس بع
وقت ها پرده بیشتر شبیه دود است تا پارچه و گرفتنش سخت می شود. اما 


