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تقدیم به خانواده ام که گاهی دورند، اما همیشه نزدیک.
و.ش



»گذشته شبحی لجوج است که هر گاه بتواند، 
تسخیرت می کند.«

ـ لورا میلر1

Laura Miller .1؛ نویسنده ی آمریکایی
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 بخش اول
شهر نور
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فصل اول

قطار موقع حرکت زیر شهر، تلق تلق می کند.
سـایه هایی کـه به سـرعت از کنـار پنجره هـا رد می شـوند، فقـط رگه هایـی 
پرجنب وجوش هسـتند؛ تاریک تاریک. نوساِن پرده و ضرب آهنگ اشباح را از 

همه  طرف حس می کنم.
جیکوب1، بهترین دوسـتم، دسـتش را توی جیب هایش می برد و می گوید: 

»به به، به این می گن یه فکر خوب!«
در جوابش زمزمه می کنم: »باز که موش شدی.« انگار نه انگار خودم هم از 

وجود این همه شبح، ته دلم خالی می شود.
گفتـم مـوش؛ گریـم2 از تـوی قفـس گربـه ای کـه روی پایـم اسـت بهـم 
چشـم غره می رود. از چشـم های سـبزش می خوانـم که قول می دهـد انتقام این 
زندانی شـدنش را ازم بگیـرد. مامـان و بابا با وسایلشـان روبه روی ما نشسـته اند. 
نقشـه ی متـرو بـاالی سرشـان اسـت؛ یـک ُمشـت خـط رنگارنـگ درهم برهـم: 
بیشـتر شـبیه هزارتو اسـت تـا تابلـوی راهنما. یک بـار بـا پدر و مادرم بـه نیویورک 
رفتیـم و هـر روز هـم سـوار متـرو شـدیم، ولـی هنوز هـم نمی توانم بگویـم کجا و 

می رفتیم. چطـور 
تازه، آن موقع همه ی نوشته ها به زبان انگلیسی بود.

جیکوب به دیوار کنار من تکیه می دهد و من دوباره از پنجره بیرون را نگاه 

1. Jacob 2. Grim



14

می کنم. بازتاب خودم را توی شیشـه برانداز می کنم؛ موهای خرمایی ژولیده، 
چشـم های قهـوه ای، صـورت گرد و دوربیـن ازُمدافتاده ای کـه از گردنم آویزان 

است. ولی فضای کنارم، یعنی جایی که جیکوب باید باشد، خالی است.
گمانـم بایـد توضیح بدهم: جیکوب دوسـت دارد خـودش را »آدمی که درگیر 
بحران جسـمی شـده« بنامد. در واقع، او یک شـبح اسـت. هیچ کـس نمی تواند 
او را ببینـد، به جـز مـن. )و دختـری بـه اسـم الرا کـه تـازه بـا او آشـنا شـده ایم، 
دلیلـش هـم ایـن  اسـت کـه الرا مثـل مـن اسـت، یـا شـاید هـم مـن مثـل او 
هسـتم، یعنـی مـا توانسـته ایم از مـرز دنیـای زنده هـا و مرده هـا رد بشـویم و 
دوبـاره برگردیـم.( شـاید بـه نظرتان عجیـب بیاید کـه بهترین دوسـت آدم یک 
شـبح باشـد، خـب عجیـب هم هسـت، ولـی چیزهـای خیلی عجیب تـری هم 

تـوی زندگـی من وجـود دارد.
اسم من کَسیدی بلیک1 است و یک سال پیش، تقریبًا غرق شدم. جیکوب 
جانم را نجات داد و از آن موقع، می توانم از پرده رد بشوم؛ جایی که پر از ارواحِ 

مرده های سرگردان است. کار من این است که آن ها را رد کنم بروند.
جیکوب با شنیدن این فکر اخم می کند: »الرا گفت کارت اینه.«

یادم رفت بگویم، جیکوب می تواند ذهنم را بخواند. ظاهرًا، وقتی یک شبح 
یـک انسـان را از مـرگ نجات می دهد، چنین اتفاقـی می افتد؛ یعنی همه چیز 
یک جورهایـی قروقاتـی می شـود. اگـر هم به نظرتـان زیاد عجیب نیسـت که 
پسـری مرده با توانایی های ذهنی همه جا همراه آدم بیاید، باید این را بگویم 
که تنها دلیلی که االن سـوار این قطار هسـتیم، این اسـت که پدر و مادرم دارند 

برنامه ای تلویزیونی2 درباره ی تسخیرشده ترین شهرهای دنیا می سازند.
دیدید؟

حاال اینکه جیکوب یک شبح است، طبیعی تر به نظر می رسد.

1. Cassidy Blake
reality TV show .2؛ برنامه هایی که در آن زندگی واقعی افراد را نشان می دهند.
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جیکوب با نیشخندی کج وکوله می گوید: »فراطبیعی.«
پشـت چشم نازک می کنم. سـرعت قطار کم می شود و صدای توی بلندگو 

اسم ایستگاه را اعالم می کند.
»کنکورد1.«

مامان از جا می جهد و می گوید: »رسیدیم!«
قطار ترمز می کند و می ایستد، پیاده می شویم و راهمان را از بین ازدحام مردم 
باز می کنیم. وقتی بابا قفس گریم را ازم می گیرد، خیالم راحت می شـود ـ این 
گربه از چیزی که ظاهرش نشان می دهد، خیلی سنگین تر استـ  بعد، خودمان 

و چمدان هایمان را به زور از پله ها باال می کشیم.
وقتی به خیابان می رسیم، می ایستم و نفس توی سینه ام حبس می شود؛ 
نـه به خاطـر باالآمدن از پله ها، بلکـه با دیدن منظره ی روبه رویم. در حاشـیه ی 
میدانی غول آسا ایستاده ایم. در واقع یک دایره است که ساختمان های سنگی 
بی رنـگ  احاطـه اش کرده انـد و نـور دم دم هـای غـروب را بازمی  تاباننـد. نواری 
طالیی رنگ روی تمام سـطوح می درخشد؛ از نرده های پیاده رو بگیر تا تیرهای 
چراغ برق، از فواره ها تا ایوان ها، و در دوردست، برج ایفل مانند نیزه ای فوالدی 

قد برافراشته است.
مامان جوری دسـت هایش را از هم باز می کند، انگار بخواهد تمام شـهر را 

یک جا بغل کند.
»به پاریس خوش اومدین!«

شاید با خودت فکر کنی یک شهر، یک شهر است دیگر، فقط یک شهر.
ولـی اشـتباه می کنـی. مـا از اِدینبورگ در اسـکاتلند آمده ایم، آشـیانه ای از 
سـنگ های سـنگین و جاده های باریک؛ از آن جور جاهایی که انگار همیشه در 

دل سایه ها مخفی شده اند.

Concorde .1؛ میدانی قدیمی و مشهور در پاریس



16

ولی پاریس؟
پاریس پهناور و مجلل و پرنور است.

حـاال کـه روی زمیـن هسـتیم، ضرب آهنگ اشـباح محو شـده و پرده فقط 
پوسـتم را بـا مالیمـت نـوازش می کند و تبدیل به سوسـویی خاکسـتری رنگ 
در گوشـه ی چشـمم شده اسـت. شـاید پاریس به اندازه ی ادینبورگ شبح زده 

نباشد. شاید...
ولی اگر واقعًا این طور بود، ما االن اینجا نبودیم.
پدر و مادر من دنبال داستان های پریان نیستند.

دنبال داستان های اشباح می گردند.
بابـا می گویـد: »از این طـرف.« و از خیابانی عریض به  نـام روُدریُولی1 پایین 
می رویـم؛ خیابانـی کـه یـک طرفـش مغازه هـای بـاکالس و طـرف دیگـرش 

درخت ها ردیف شده اند.
مردم با کت وشـلوارهای شـیک و کفش های پاشنه بلند به سرعت از کنارمان 
رد می شـوند. دو نوجـوان بـه دیواری تکیه داده اند: پسـر دسـت هایش را توی 
جیب هـای شـلوار جیـن سـیاه رنگ و چسـبانش فـرو بـرده و دختـر پیراهن 
ابریشـمی صورتی رنگی پوشیده و پاپیونی به گردنش بسته است؛ انگار از توی 
وبسـایت ُمد بیرون پریده اند. از کنار دختر دیگری رد می شـویم که کفش های 
پاشـنه تخت زرق وبرقی پوشیده و پسـری که پیراهن آستین کوتاه راه راه به تن 
دارد و یک سـگ پودل را برای پیاده روی بیرون آورده اسـت. حتی سـگ های 

اینجا هم کاماًل شیک و مرتب هستند.
نگاهـی به سـرتاپای خـودم می اندازم؛ با این تیشـرت بنفش، شـلوار تنگ 
خاکستری و کفش های ورزشی، ناگهان حس می کنم چقدر بدلباس هستم.
قیافـه ی جیکوب همیشـه یک جور اسـت: موهای طالیی همیشـه ژولیده، 
تیشـرت َاَبرقهرماِن همیشه چروک، شلوار جین تیره ای که سر زانوهایش رفته 

1. Rue de Rivoli



17

است و کفش های درب وداغانی که نمی شود فهمید قباًل چه رنگی بوده اند.
جیکوب شانه باال می اندازد، معلوم است اصاًل برایش مهم نیست. می گوید: 

»من همینم که هستم.«
البتـه وقتـی هیچ کـس تـو را نمی بینـد، اهمیت نـدادن بـه  نظر دیگـران کار 

سـختی نیست.
دوربینـم را بـاال می گیرم و از توی منظره یاب َترک خـورده اش، به پیاده روی 
پاریـس نـگاه می کنـم. یـک دوربیـن قدیمـی آنالـوگ کـه پـر از نگاتیو هـای 
سیاه وسـفید اسـت. حتی قبل از اینکه توی شـهر خودمان، یعنی شمال ایالت 
نیویورک، دوتایی با هم توی رودخانه ای یخ زده شیرجه بزنیم، دوربین عتیقه ای 
بود. بعد توی اسکاتلند محکم به یک سنگ قبر خورد و لنزش ُخردوخاکشیر 
شـد. خانـم خیلی مهربانی توی یک عکاسـی لنزش را برایـم عوض کرد، ولی 
وسط شیشه ی لنز جدید، رد مارپیچی شبیه اثر انگشت افتاده است؛ این هم 

یک ایراد دیگر کنار بقیه.
آنچـه ایـن دوربین را واقعًا خاص می کند، این اسـت کـه آن طرف پرده هم 
کار می کند: می تواند از  بخشـی از دنیای آن طرف عکس بگیرد. البته به  خوبِی 
مـن همه چیـز را نمی بیند، ولی باز هم بیشـتر از حدی کـه باید، می تواند ببیند. 

سایه ای از دنیای سایه ها.
دوربین را که پایین می آورم، گوشی توی جیبم دینگ صدا می کند.

پیامی از طرف الراست.
من و الرا چودری1 در ادینبورگ سر راه هم قرار گرفتیم. ما هم سن هستیم، 
ولی حقیقت این اسـت که او در  بخش شـکار اشـباح چند سالی از من جلوتر 
اسـت. البته اینکه تابستان ها وقتش را با روح عموی خدابیامرزش می گذراند 
هـم خیلـی بی تأثیر نیسـت. عمویـی که درباره ی مسـائل فراطبیعـی اطالعات 
زیادی دارد... یعنی داشـت. البته او یک میانه گرد نبود )این اسـمی اسـت که 

1. Lara Chowdhury
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الرا روی آدم هایی مثل خودمان گذاشته(، فقط مردی بود با کتابخانه ی بزرگ 
و یک سرگرمی مرگ اندیشانه.

الرا:
هنوز تو دردسر نیفتادی؟

من:
تا تعریفت از دردسر چی باشه.

الرا:
کسیدی بلیک.

از توی پیام هایش، واقعًا می توانم لهجه ی رسـمی انگلیسـی اش را بشـنوم 
که با آزردگی حرف می زند.

من:
تازه رسیدم.
یه ذره بهم اعتماد داشته باش.

الرا:
اینکه نشد جواب.

تلفـن را می گیـرم بـاال، مثـل خنگ ها نیشـم را تا بناگوش بـاز می کنم و از 
خودم عکس می گیرم که وسـط خیابان شـلوغ، انگشت  شسـتم را به نشانه ی 
پیروزی باال گرفته ام. جیکوب هم توی قاب است، البته توی عکس نمی افتد.

من:
سالمی از طرف من و جیکوب.

هنوز تو دردسر نیفتادی؟

تا تعریفت از دردسر چی باشه.

کسیدی بلیک.

یه ذره بهم اعتماد داشته باش.

تازه رسیدم.

اینکه نشد جواب.

سالمی از طرف من و جیکوب.
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جیکوب از پشت سرم پیام را می خواند و غرولند می کند: »از طرف تو، من 
حرفی با اون ندارم.«

الرا که انگار شستش خبردار شده، بالفاصله جواب می دهد.

الرا:
به اون شبح بگو بره پی کارش.

مامـان بـا سـر بـه هتلـی کـه درسـت روبه رویمـان اسـت اشـاره می کنـد و 
می گویـد: »آخیش، رسـیدیم!« گوشـی ام را دوبـاره توی جیبم می گذارم و سـرم 

را بلنـد می کنـم.
ورودی هتـل پرزرق وبـرق اسـت؛ شیشـه های تراش خـورده، قالیچه ای که 
روی پیـاده رو پهن شـده و سـایبانی که رویش نوشـته: هتل والـور1. یک مرد 

کت وشلوار  پوش در را برایمان نگه می دارد و ما داخل می شویم.
ظاهر بعضی  جاها داد می زند که پر از شبح هستند... ولی اینجا نه.

از وسط سالن انتظار بزرگی رد می شویم که حسابی برق می زند و همه جایش 
از مرمر و طالسـت. سـالن پر از سـتون و دسـته گل اسـت و یک چرخ دسـتی 
نقـره ای نوشـیدنی هـم هسـت که یک عالـم فنجان رویـش گذاشـته اند. انگار 
آمده ایم یک سـوپرمارکت درست وحسـابی. می ایسـتیم؛ یـک پدرومادر، یک 
دختر، یک گربه و یک شبح که هیچ کداممان اصاًل با این فضا جور در نمی آییم.
زنـی کـه پشـت میـز پذیرش اسـت به زبـان فرانسـوی می گویـد: »خوش 
اومدیـن.« چشـم هایش از روی ما اول مـی رود روی بار و بندیلمان و بعد روی 

گربه ی سیاهی که توی قفس است.
مامان با خوشـحالی و به زبان خودمان می گوید: »سـالم.« و کارمند هم به 

زبان ما به حرف زدن ادامه می دهد.

1. Valeur

به اون شبح بگو بره پی کارش.



20

»به هتل والور خوش اومدین. قباًل هم مهمون ما بودین؟«
بابا می گوید: »نه، بار اولیه که اومدیم پاریس.«

»جدًا؟« زن ابروی سیاهش را تاب می دهد. »چی شما رو به شهر ما کشونده؟«
»اومدیـم به یه سـفر کاری.« بابا که ایـن را می گوید، مامان هم زمان جواب 

می دهد: »داریم یه برنامه ی تلویزیونی ضبط می کنیم.«
حالت کارمند عوض می شود و لب هایش را با نارضایتی جمع می کند.

می گویـد: »آهـا، بله. البد شـما همـون... روح یاب ها هسـتین.« جوری این 
حرف را می زند که صورتم داغ می شود و دل پیچه می گیرم.

جیکوب کنارم بندانگشـت هایش را می شکند. »چشمم روشن! عجب خانم 
شکاکی!«

تا یک ماه پیش، حتی نمی توانست روی شیشه  ها کند. ولی حاال می خواهد 
بزند و همه چیز را ُخردوخاکشـیر کند. توجهش به چرخ دسـتی نوشـیدنی جلب 
می شود. با نگاه تندی بهش اخطار می دهم و با تکان لب هایم بهش می گویم نه.

صدای الرا توی سرم می پیچد.
اشباح به میانه تعلق ندارن، به خصوص به این طرفش.

اون هر چی بیشتر بمونه، قوی تر می شه.
مامان حرف کارمند را اصالح می کند: »ما بازرس امور فراطبیعی هستیم.«

دمـاغ کارمند پذیـرش چین می خورد. ناخن های مرتب و مانیکورشـده اش 
را تریک تریـک روی صفحه کلیـدش می زنـد و می گویـد: »شـک دارم اینجا از 

این جور چیزها گیرتون بیاد. پاریس مهد هنر و فرهنگ و تاریخه.«
بابا شروع می کند: »خب، من تاریخ دان هستم و... «

ولی مامان دستش را روی شانه ی بابا می گذارد، انگار بخواهد بگوید ارزش 
جروبحث نداره.

زِن پشت میز کلید اتاقمان را به دستمان می دهد. در همان لحظه، جیکوب 
موفق می شود به چرخ دستی نوشیدنی سیخونکی بزند و یک فنجان چینی را 
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به لبه ی آن ُسـر بدهد. من دسـتم را دراز می کنم و قبل از اینکه فنجان بیفتد، 
آن را سر جایش بر می گردانم.

زمزمه می کنم: » ای شبح بد.«
وقتی داریم پشت سر مادر و پدرم به طبقه ی باال می رویم، جیکوب جواب 

می دهد: »ضّدحال.«

وقتـی تـوی اسـکاتلند بودیم، مـردم جوری از اشـباح حرف می زدنـد انگار 
دارنـد دربـاره ی خاله ی عجیب وغریبشـان یا مثـاًل یک بچـه ی غیرعادی توی 
محله شـان حـرف می زنند... درسـت اسـت که یـک موضوع عادی نبـود، ولی 
نمی شـد وجودش را انکار کرد. ادینبورگ از فرق سـر تا نوک پا شـبح زده بود، 
از قلعه هایش بگیر تا غارهایش. حتی یکی از سـاکناِن لِینزاِند1 هم، پانسـیون 

کوچک و نازِ محل اقامتمان، یک شبح بود.
اما اینجا توی هتل والور، نه کُنج تاریکی وجود دارد و نه صدای شومی.

موقع بازشدن، در اتاقمان حتی یک ذره هم ناله نمی کند.
یک سـوئیت گرفته ایم که هر طرفش یک اتاق و وسـطش هم یک نشیمن 

مجلل دارد. همه چیز ظریف و تمیز و نو است.
جیکوب با چشـم های ِگرد نگاهم می کند. »انگار واقعًا دلت می خواد شـبح 

دنبالت کنه  ها!«
بهش می توپم: »نه، فقط... عجیبه که اینجا هیچ خبری نیست.«

حتمـًا بابا صدایم را شـنیده اسـت، چـون می گوید: »نظر جیکـوب درباره ی 
جای جدیدمون چیه؟«

پشت چشم نازک می کنم.
وقتی بهترین دوسـتت شـبح باشـد، یـک جایی به درد می  خـورد. می توانم 
یواشـکی او را به سـینما ببرم، الزم نیسـت خوراکی هایم را با او تقسـیم کنم و 

1. Lane’s End
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هیچ وقت هم تنهای تنها نمی مانم. البته وقتی بهترین دوستت پایبند به قوانین 
جسمی نباشد، باید چند قانون کلی بگذاری: ترساندن عمدی ممنوع، ردشدن از 

درِ بسته ی حمام یا دست شویی ممنوع، ناپدیدشدن وسط دعوا ممنوع.
ولی معایبی هم دارد. خیلی ضایع است وقتی »داری با خودت حرف می زنی« 
یکی سر برسد. ولی باز هم به بدِی این نیست که بابا فکر می کند جیکوب دوست 

خیالی من است؛ یک جور سازوکار مقابله قبل از رسیدن به نوجوانی.
»جیکوب نگرانه که خودش تنها شبح اینجا نباشه.«

بهم چشم غره می رود: »حرف توی دهنم نذار.«
گریم را آزاد می کنم، او هم فورًا باالی کاناپه می رود و نارضایتی اش را اعالم 
می کنـد. مطمئنم به خاطر این حبس آخـری دارد بهمان فحش می دهد، ولی 

شاید هم فقط گرسنه اش باشد.
مامـان کمی غذای خشـک برایـش توی ظرف می ریزد، بابا سـراغ بازکردن 
وسایل می رود، من هم خرت وپرت هایم را توی اتاق خواب کوچک تر می اندازم. 
وقتـی برمی گـردم، مامان یکی از پنجره ها را چهارتاق باز کرده، از الی نرده های 

آهن کاری شده به بیرون خم شده و نفس  عمیق می کشد.
بـا دسـت اشـاره می کنـد جلـو بـروم و می گویـد: »چـه عصـر قشـنگی!« 
خورشـید پایین رفته اسـت و لکه های صورتی و بنفش و نارنجی در دل آسـمان 
افتاده انـد. پاریـس از همـه  طـرف احاطه مان کـرده اسـت. آن پاییـن، روُدریُولی 
هنـوز شـلوغ اسـت و از ایـن باال می توانـم آن طرِف درختان را ببینـم که به فضای 

سـبز عظیمی می رسـد.
مامـان می گویـد: »به اونجا می گن تویِلری1. به فرانسـوی می شـه َژغَدن... 

یعنی همون باغ.«
آن طرف باغ، رودخانه ی بزرگی است که مامان می گوید اسمش ِسن است، 
آن طـرف رودخانـه، ردیفی قطور از سـاختمان های سـنگی بی رنگ قرار دارد که 

Tuileries .1؛ یکی از کاخ های سلطنتی پاریس



23

همه شـان بـزرگ و زیبـا هسـتند. ولی هر چه بیشـتر به پاریس نـگاه می کنم، 
بیشتر به فکر فرو می روم.

می گویـم: »مامـان، برای چی اومدیم اینجا؟ به  نظر نمی آد این شـهر خیلی 
شبح زده باشه.«

گل از گل مامـان می شـکفد: »گـول ظاهرش رو نخور کَـس. پاریس لبریز 
از داسـتان های اشـباحه.« با سـر به باغ اشـاره می کند: »مثاًل همین تویِلری و 

افسانه ی ژاِن پوست کَن.«
جیکوب که می بیند می خواهم طعمه را از دست مامان بقاپم، می گوید: »نپرس!«

»اون کی بوده؟«
مامان با آن لحن خودمانی اش می گوید: »خب، حدود پونصد سال پیش، 

ملکه ای بود به اسم کاترین که ُمریدی داشت به اسم ژاِن پوست کَن.«
جیکوب می گوید: »از االن معلومه آخر داستان خوب تموم می شه.«

»وظیفـه ی ژان ایـن بود که دشـمنان ملکه رو تارومار کنه. ولی مشـکل این 
بود که با گذشت زمان، اون به خیلی از رازهای ملکه پی برد. برای همین، ملکه 
نهایتًا دستور قتل اون رو هم داد تا روابط شاهانه ش محرمانه باقی بمونه. ژان 
همین جا توی باغ تویِلری کشته شد. ولی وقتی روز بعد رفتن تا جسدش رو 
ببرن، غیبش زده بود.« مامان جوری انگشت هایش را باز و بسته می کند انگار 
می خواهد شعبده بازی کند: »جسدش هرگز پیدا نشد. از اون موقع تا االن، در 
تمام طول تاریخ، ژان در مقابل پادشـاه ها و ملکه ها ظاهر می شـه و حضورش 

برای حکمران های فرانسه نشونه ی بدشگونی و نحسیه.«
این را می گوید و به اتاق برمی گردد.

بابا روی کاناپه نشسـته و کالسـور برنامه ی تلویزیونی اش روی میز پذیرایی 
باز اسـت. گریم با رفتاری تقریبًا گربه وار، خرامان جلو می آید و سـبیل هایش 

را به گوشه ی کالسور می مالد.
بر روی برچسب چاپ شده روی کالسور نوشته شده است: روح ُپرس ها.
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روح ُپرس هـا اسـم کتـاب پدرومـادرم بـود؛ آن موقع فقط یک کتـاب بود که 
روی کاغذ نوشـته شـده بود، نه یک برنامه ی تلویزیونی. قسـمت جالب ماجرا 
اینجاسـت کـه وقتـی آن ها تصمیم گرفتنـد درباره ی چیزهـای فراطبیعی کتاب 
بنویسـند، مـن هیـچ تجربـه ی دسـت اولی از این جور چیزهـا نداشـتم. هنوز با 
دوچرخـه ام از روی پـل سـقوط نکـرده بـودم، تـوی رودخانه ای یـخ زده نیفتاده 
بـودم، )تقریبـًا( غـرق نشـده بـودم، بـا جیکـوب آشـنا نشـده بـودم، توانایـی 
ردشـدن از پـرده را بـه دسـت نیـاورده بـودم و نفهمیـده بـودم کـه شـکارچی 

اشـباح هستم.
جیکوب که آشـکارا از شـنیدن این اصطالح ناراحت شـده اسـت، گلویش را 

صاف می کند.
نگاهی بهش می اندازم. نجات دهنده ی... اشباح؟

ابرویش را باال می اندازد: »به شکل وحشتناکی باشکوه و تأثیرگذاره!«
بازیابنده؟

اخم می کند: »مگه من زباله ام؟«
متخصص؟

به فکر فرو می رود: »اممم، بهتر شد. ولی یه کم خشکه.«
داشـتم می گفتم؛ به وضوح فکر می کنم پدرومادرم از چیزی خبر نداشـتند. 
هنـوز هـم ندارند، ولـی حاال برنامه ی تلویزیونی شـان باعث شـده مـن بتوانم 

جاهای جدید و آدم های جدید را ببینم؛ هم مرده ، هم زنده.
مامـان کالسـور را بـاز می کنـد و سـراغ دومین نشـان گر مـی رود که رویش 

نوشته است:

روحُپرسها
قسمتدوم

مکان:پاریس، فرانسه




