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»چون مرگ را در آغوش نتوانستم گرفت،
او خود مهربانانه به پیشوازم آمد.«

ـ امیلی دیکنسون
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فصلاول

به  نظرم راه های زیادی وجود دارد که آدم خوب از خواب بیدار شود، مثالً با بوی 
پنکیک در تابستان یا با اولین نسیم خنک پاییزی. شاید هم با آرامش تنبالنه ی 
یک روز برفی که دنیا زیر چند الیه پتو دفن شـده اسـت. این جوری بیدار شـدن 

یعنی آسودگی و آرامش، حرکتی آهسته  از دنیای رؤیاها به روشنایی روز.
یا این طوری:

با تکان شدید پرده ها که رو به نور کورکننده ی خورشید به شدت باز می شوند 
و گربه ای خیلی بزرگ که ناگهان با تمام هیکلش می پرد روی سینه ام. 

غرغرکنان و به زور چشم هایم را باز می کنم و گریم را می بینم که از باالی سرم 
به من زل زده و پنجه ی سیاهش را جلوی چشمم توی هوا تکان می دهد. 

زیرلبـی می گویـم: »کنـار.« و آن قدر غلت می زنم که گربـه یک وری می افتد 
روی مالفه ها. نگاه خصمانه ای به من می اندازد، آه مالیم گربه واری می کشد و 

فرومی رود البه الی مالفه ها.
»وقت بیدار شدنه!« صدای مامان زیادی سرحال است، به خصوص که همین 
دیشـب رسـیده ایم و بدن من هنوز نمی داند سـاعت چند اسـت. سرم سنگین 

است؛ نمی دانم به خاطر پرواززدگی است یا اشباح. 
دوباره پتو را می کشم روی خودم و از سرمای مصنوعی کولر هتل که تمام 
شـب وزوز می کرد، می لرزم. مامان پنجره را باز می کند و به جای نسـیم، گرما 

به اتاق حمله می کند. 
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هوای تابستانی گرم و شرجی است. 
پایین توی خیابان، کسی زده زیر آوازی ناکوک و نوای آرام شیپوری همراهی اش 
می کنـد. کسـی دیگر هم طوری می خنـدد که انگار دارد زوزه می کشـد. چیزی از 

دست یکی دیگر به زمین می افتد و مثل قابلمه ی خالی، َدنگ صدا می دهد. 
نیواورلئان حتی ساعت ده صبح هم شلوغ و ُپرسروصداست. 

بلند می شوم و روی تخت می نشینم. موهای فرفری ام حسابی به هم گره 
خورده اند. دوروبرم را نگاه می کنم. هنوز گیِج خوابم. َاه. 

 دیشب که رسیدیم، فقط صورتم را شستم و بعدش ولو شدم روی تخت. حاال
کـه بیـدارم، می بینـم اتاق هتلمـان چندان عادی نیسـت. البته توی سـفرهایمان 
هیچ وقت جایی عادی اقامت نکرده ایم، ولی هتل کارِدک طور دیگری عجیب است. 
تخت من گوشـه ای از اتاق، باالی سـکویی کوچک قرار دارد. بین تخت من 
و تختخـواِب چهارسـتون غول پیکـری کـه پـدر و مادرم آن طـرف اتاق صاحبش 
شده اند، فضای نشیمن قرار دارد. البته قسمت عجیبش این نیست. نه، قسمت 
عجیبش این است که چیدمان تمام اتاق بنفش ُپررنگ و آبی تیره با رگه هایی 
طالیـی اسـت و روی همه چیـز ابریشـم و مخمـل انداخته اند، مثل تـوی چادر 
فال گیرها. دسـته ی کشـوها و قالب های روی دیوار شـکل دسـت هستند، حاال 
یا با انگشتان ِگره خورده در هم یا کف  دست هایی که انگار به جلو دراز شده اند. 
چمدان هایمـان را تلنبـار کرده ایـم روی زمین چوبی صیقلـی و لباس ها از 
تویشان بیرون زده اند؛ بعد از پرواز فقط دلمان می خواست لباس عوض کنیم 
و بخوابیم. در مرکز این آشوب، بین کیف لوازم آرایشی و بهداشتی مامانم و 
کیف دوربینم، جیکوب اِلیس ِهیل نشسـته اسـت. او بهترین دوست و شبح 

هم سفرم است. 
جیکوب از تابستان پارسال همه جا همراهم است، یعنی از وقتی افتادم توی 
رودخانه و او جانم را نجات داد. ما با همدیگر با اشباح اسکاتلند روبه رو شده ایم و 
همین طور با اشباح خبیث قبرستان ها و دخمه های پاریس و خیلی چیزهای دیگر. 
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چهارزانو نشسته، آرنج هایش را روی زانوهایش گذاشته و یک کتاب مصور 
روی زمین جلویش باز است. وقتی دارم نگاهش می کنم، می بینم کتاب خودبه خود 

ورق می خورد. 
ممکن است نسیم وزیده باشد، ولی مامان که پنجره را بسته است. 

کتاب فقط در یک جهت ورق می خورد و تقریبًا با همان سرعتی که پسری 
می تواند هر صفحه را بخواند. 

جفتمان می دانیم که او نباید بتواند این کار را بکند. 
یک هفته پیش که نمی توانست، ولی حاال... 

مامان می گوید: »زود باش دیگه کَس، بجنب!« 
تا امشب فیلم برداری نداریم و چیزی نمانده اعتراض کنم که بابا می گوید: 

»باید بریم دیدن راهنمامون توی کافه دوموند.«
خواب از سرم می پرد و کنجکاو می شوم. برای برنامه ی تلویزیونی پدر و مادرم 
هرجا می رویم، راهنمای جدید داریم، کسی که شهر و رازهایش را خیلی خوب 
می شناسد. نمی دانم راهنمای اینجا چه جوری است؛ یعنی آدم دیرباوری است 

یا معتقد؟ 
آن طرف اتاق، پدر و مادرم حسابی مشغول اند و دارند حاضر می شوند. مامان 
خطی از خمیر ریش را از روی فک بابا پاک می کند. بابا هم به او کمک می کند 

دست بندش را ببندد. 
 فعالً آن ها پدر و مادرم هسـتند: شـلخته، اهل کتاب و دوست داشتنی. ولی
امشـب کـه دوربین هـا روشـن شـوند، تبدیل بـه آدم هـای دیگری می شـوند: 
روح ُپرس ها، بازرسان جهانگرِد امور فراطبیعی که به شکار اشباح می روند، یک 

قدم جلوتر از زندگی. 
»تو هم خیلی از زندگی عقب نیستی.« جیکوب بدون اینکه سرش را بلند کند، 
می گوید: »الاقل زندگی خیلی عجیبی داری. ولی هیچ وقت نفهمیدم چه جوری 

می شه از زندگی جلوتر...« 
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جیکوب اِلیس ِهیل، بهترین دوسـت و شـبح هم سـفرم است که همیشه 
فال گوش می ایستد. 

دست هایش را بلند می کند. »تقصیر خودته که این قدر بلند فکر می کنی.«
به  گمانم به این خاطر می تواند ذهنم را بخواند که او من را از سرزمین ُمرده ها 
بیرون کشـیده اسـت و من او را کشـیده ام توی سـرزمین زنده ها. انگار به هم 

چسبیده ایم، مثل مو و آدامس. 
جیکوب اخم می کند. »من آدامسم؟«

پشت چشم نازک می کنم. خب اگر این طوری است، پس من هم باید بتوانم 
ذهنش را بخوانم. 

می گوید: »شاید من خیلی آروم فکر می کنم.« 
در دلم می گویم شاید هم کله ت خالیه و بهش زبان درازی می کنم. 

صورتش را در هم می کشد. 
با حرص نفس بلندی می کشم. 

پدر و مادرم برمی گردند و نگاهم می کنند. 
شانه باال می اندازم. »ببخشین، جیکوب بود.«

مامان لبخند می زند، ولی بابا یکی از ابروهایش را می دهد باال. مامان باور 
می کند، ولی واقعًا نمی دانم جیکوِب شبح را باور دارد یا جیکوبی را که دوست 
خیالی من است و بهانه ای خوب برای توجیه تمام دردسرهای دخترش. بابا 
که قطعًا باور نمی کند و به  نظرش آن قدر بزرگ شده ام که نباید دوست خیالی 
داشته باشم. موافقم، ولی جیکوب اصالً خیالی نیست، فقط نامرئی است و 

تقصیر من نیست که پدر و مادرم نمی توانند او را ببینند. 
البته هنوز نمی توانند. 

با آهسته ترین صدای ممکن به این دو کلمه فکر می کنم، ولی جیکوب بازهم 
می شـنود. اما انگار وحشـتی را که پشتشان است حس نکرده، چون می ایستد 

و لبخند می زند. 
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»می دونی چیه؟« ها می کند به شیشه ی پنجره و می گوید: »شاید بتونم...« 
انگشـت اشـاره اش را به طرف بخار شیشـه می برد، با اخم تمرکز می کند و یک 
حرف ج می نویسد. در نهایت تعجب و وحشت می بینم که حرف روی شیشه 

ظاهر می شود. 
از روی تخت جست می زنم پایین و قبل از اینکه پدر و مادرم آن را ببینند، 

پاکش می کنم. 
زیرلـب می گویـد: »ضدحـال.« ولی من اصـالً دلم نمی خواهد مامـان و بابا 
بفهمنـد جیکـوب واقعًا واقعی اسـت یا اینکه نزدیک بوده مـن بمیرم یا اینکه 
تک تک لحظات وقت آزادم مشغول شکار اشباح بوده ام. حسی به من می گوید 

که آن وقت دیگر نمی گذارند این کار را انجام بدهم. 
بهش دستور می دهم بشین سر جات و سریع می روم توی دست شویی که 

حاضر بشوم. 
موهایم را آشفته باالی سرم جمع می کنم و سعی می کنم به این فکر نکنم 

که بهترین دوستم قطعًا و بدون  شک مدام قوی تر می شود. 
گردن بندم را از زیر یقه ی پیراهنم بیرون می آورم و آینه ی آویزش را با دقت 
بررسی می کنم؛ آینه ای برای نشان دادن حقیقت، آینه ای که به اشباح یادآوری 
می کند ُمرده اند، آینه ای که درجا خشکشان می کند تا من بتوانم نوارشان را پاره 

کنم و بفرستمشان بروند. 
انعکاسم در آینه با دودلی بهم خیره شده است و من سعی می کنم به پرده 
فکر نکنم یا به اینکه چرا اشباح باید در آن سوی پرده بمانند. سعی می کنم فکر 
نکنم چه اتفاقی برای اشباحی می افتد که زیادی واقعی می شوند و می توانند 
دنیای ما را لمس کنند. سعی می کنم به دوستم، الرا چودری، فکر نکنم که بهم 
می گفت وظیفه ی من است قبل از اینکه جیکوب بیش  از حد خطرناک شود، 

او را بفرستم برود؛ قبلش... قبلش. 
سعی می کنم به خواب هایم فکر نکنم که تویشان چشم های جیکوب قرمز 
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می شوند و دنیا در اطرافش ویران می شود، جیکوبی که دیگر نه یادش می آید 
من کی هسـتم و نه حتی خودش کیسـت و من مجبور می شـوم بین نجات 

بهترین دوستم و نجات همه چیز یکی را انتخاب کنم. 
سعی می کنم به هیچ کدام از این ها فکر نکنم. 

 به جایش حاضر می شوم و وقتی برمی گردم بیرون، جیکوب جلوی گریم روی
زمین ولو شده و این طور به نظر می آید که با او مسابقه ی زل زدن گذاشته است. 
به خودم یادآوری می کنم که جیکوب جیکوب است. او شبحی معمولی نیست. او 

بهترین دوست من است. 
جیکوب چشم از چشم های گربه برمی دارد، نگاهی به  من می اندازد و می فهمم 

که می تواند صدای افکارم را بشنود. برای همین حواسم را می دهم به گریم. 
ُدم سیاه گربه با تنبلی به این طرف و آن طرف تاب می خورد و نمی دانم برای 
چندمین بار از خودم می پرسم آیا گربه ها، حتی گربه های خپل کامالً به دردنخور، 
می توانند مثل من چیزی فراتر از دنیای واقعی را ببینند یا می توانند وجود پرده 

و اشباح آن سویش را حس کنند؟ 
دوربینم را از روی زمین برمی دارم، بند بنفشش را دور گردنم می اندازم و یک 
حلقه فیلم جدید تویش می  گذارم. پدر و مادرم از من خواسته اند پشت صحنه ی 
 برنامه ی تلویزیونی شـان را ثبت کنم. انگارنه انگار کلی کار سـرم ریخته اسـت و

باید جلوی اشباح پلید را بگیرم که آشوب به پا نکنند. 
خب عیبی ندارد؛ هرکسی به سرگرمی احتیاج دارد. 
جیکوب می گوید: »توصیه ی من بازی کامپیوتریه.«

از توی منظره یاب نگاهش می کنم و تصویر را دور و نزدیک می کنم. فضای 
اتاق تار می شود، اما جیکوب نه. همیشه شفاف و مواج است.

مثـل تمـام چیزهای دیگـر زندگی ام، این دوربین هم کمی عجیب اسـت. 
وقتی تقریبًا غرق شدم، همراهم بود و از آن موقع تا حاال به طرز اسرارآمیزی 

بیشتر از قبل می بیند. 
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مثل خودم. 
پـدر و مـادرم، جیکوب و من راهی سـالن پایین می شـویم که چیدمانش 
شبیه اتاقمان است: آبی و بنفش خوش رنگ با دیوارکوب هایی شبیه دست. 
بیشترشان المپی را نگه داشته اند، ولی گوشه وکنار چندتا دست خالی هم به 

چشم می خورد. 
جیکوب می گوید: »شبحی بزن قدش.« و محکم می زند کف یکی از دست هایی 
که باز است. دست کمی تکان می خورد؛ انگار دارد تهدید می کند که روی زمین 

می افتد. نگاه تندی به جیکوب می اندازم و او لبخندی خجوالنه بهم می زند. 
بی خیال آسانسـور آهنی و شـومی می شویم که فقط برای یک نفر جا دارد 

و به جایش از پله های چوبی عریض پایین می رویم. 
روی سـقف سـالن انتظار هتل یک میز با چند صندلی خالی نقاشی شده 
اسـت. انگار من باالیش هسـتم و دارم از باال به پایین نگاه می کنم؛ سـرِ آدم 

گیج می رود. 
حس می کنم کسـی دارد نگاهم می کند. رویم را که برمی گردانم، گوشـه ای 
دنج مردی را می بینم که از کنار یک پرده بهمان زل زده است. وقتی نزدیک تر 
می شوم، می فهمم مرد نیست و فقط یک نیم تنه است، مجسمه ای مسی از 
یک سر و سینه. ریش ُبزی و خط ریش دارد و مشتاقانه بهم زل زده است. 
با خواندن نوشته ی روی پایه ی مرمرینش می فهمم که او آقای آلِن کارِدک 

است. 
جیکوب به مجسمه تکیه می دهد. 

می گوید: »چه اخموئه.« من مخالفم. آقای کارِدک اخم کرده، ولی اخمش شبیه 
وقت هایی است که فکر بابا حسابی مشغول است و اخم می کند. مامان اسم این 
قیافه اش را گذاشته قیافه ی ساعتی، چون می گوید می تواند چرخ دنده های در 

حال  چرخیدن را پشت چشم های بابا ببیند. 
بااین حال، نگاه مجسمه حس ناخوشایندی دارد. متوجه می شوم چشم هایش 


