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تقدیم به جووانا

برای اینکه تا حاال هیچ کتابی به او تقدیم نکرده ام

و احساس خوبی ندارم.

ت.ف

تقدیم به مادرم

عطر تنش، دست های پرمهرش و خاطرات 

دور و نزدیکش!

ل.ه
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چی تو تاریکی شب ها می شینه به انتظارت؟

چی داره وول می زنه زیر تخت و رختخوابت؟

چیه که صبر می کنه تا تو خوابت بگیره؟

چیه که بیرون نمی آد تا تو خوابت ببره؟

چیه که جیرجیر و تق تق می کنه؟

چیه که تو خونه دنگ دنگ می کنه؟

نه یه گربه ست، نه یه سگ

نه یه موشه

صدا، صدای موجودات مرموزه...

حاال اگه جرئت داری شروع کن به خوندن این کتاب، اما حواست باشه 

که ممکنه باهاشون روبه رو بشی...





خورشید پشت سایه روشن بام های نوک تیز شهر ویفینگتون ناپدید شد؛ 

انگار که سگ سیاه گرسنه ای گلوله ای از آتش را می بلعید.

تاریکی عمیق و وهم آور طوری سایه انداخته بود که کسی تا آن موقع 

در شـب های ویفینگتـون سـراغ نداشـت. خود ماه هـم جرئت نمی کرد 

از پشـت ابرها سـرک بکشـد؛ انگار می دانسـت امشـب قرار است اتفاق 

عجیبی بیفتد.

پـدر و مادرهـا در سرتاسـر ویفینگتـون فرزندانشـان را در رختخـواب  

گذاشتند، بی خبر از اینکه آن شب آخرین باری است که برایشان قصه ی 

شـب می گویند، آخرین باری اسـت که موقع شب  به خیر گفتن آن ها را 

می بوسند و آخرین باری است که چراغ اتاقشان را خاموش می کنند.

نیمه شب.
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ساعت یک.

ساعت دو.

ساعت سه.

صدایی عجیب سکوت را شکست.

صدا از داخل یکی از خانه ها به گوش می رسـید. تمام شـهر به خواب 

فرورفته بود. پس چه کسی این صدا را درمی آورد؟

یا شاید چه چیزی؟

صدا دوباره طنین انداخت. این بار از خانه ای دیگر.
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صـدای جیرجیـر کف پوش های چوبـی در راهروی همـه ی خانه های 

شهر ویفینگتون طنین انداخته بود.

چیزی داخل خانه ها بود.

چیزی داشت  می کرد.

چیزی که آدمیزاد نبود.

نـه خبـری از فریـاد بـود، نه کابـوس. بچه هـا بی خبر از تغییـر دنیای 

اطرافشان، در آرامش خوابیده بودند. همه چیز آرام و بی صدا اتفاق افتاد؛ 

انـگار با جادویی عجیب و سـیاه. بچه ها تا فـردا صبح که از خواب بیدار 

شدند از ماجرا بویی نبردند، همان روزی که همه چیز شروع شد...
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بذار داستان رو از روزی تعریف کنم که همه چی شروع شد.

روزی که همه چیز شروع شد، لوسی دانگستون از خواب بیدار شد.

خب. داسـتان شـروع شـد؛ امـا خیلـی هیجان انگیز نیسـت، نه؟ بیا 

دوباره امتحان کنیم.

روزی که همه چیز شـروع شـد، لوسـی دانگسـتون با صدایی نسـبتًا 

عجیب از خواب پرید...

آهان... کمی بهتر شد. بذار ببینیم بعدش چه اتفاقی می افته...

صدای ساعت اتاق مادرش بود که داشت زنگ می زد.

خب، دوباره کمی خسـته کننده شـد. نه؟ بذار دوباره اینجا رو تعریف 

کنم...

صـدای سـاعت اتـاق مادرش بـود که مـدام زنگ می زد؛ چـون مادر 

بذار داستان رو از روزی تعریف کنم که همه چی شروع شد.

روزی که همه چیز شروع شد، لوسی دانگستون از خواب بیدار شد.

خب. داسـتان شـروع شـد؛ امـا خیلـی هیجان انگیز نیسـت، نه؟ بیا 

دوباره امتحان کنیم.

روزی که همه چیز شـروع شـد، لوسـی دانگسـتون با صدایی نسـبتًا 

عجیب از خواب پرید...

آهان... کمی بهتر شد. بذار ببینیم بعدش چه اتفاقی می افته...

صدای ساعت اتاق مادرش بود که داشت زنگ می زد.

خب، دوباره کمی خسـته کننده شـد. نه؟ بذار دوباره اینجا رو تعریف 

کنم...

صـدای سـاعت اتـاق مادرش بـود که مـدام زنگ می زد؛ چـون مادر 
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لوسـی آنجا نبود که خاموشـش کند. می دانی، نزدیک بود لوسی بفهمد 

که شب قبل، وقتی خواب بوده، مادرش ناپدید شده...

تصور کن وقتی از خواب بیدار شدی، بفهمی مادرت شب قبل ناپدید 

شـده! هـر وقت این داسـتان رو تعریـف می کنم، بدجـوری تنم مورمور 

می شـه. مطمئنم داری فکر می کنی که قراره بهترین داسـتان ترسـناک 

عمـرت رو بخونـی و بی صبرانه منتظری تا داسـتان تموم بشـه و بعد به 

همه ی دوست هات بگی که واقعًا شجاعی، چون یه ذره هم نترسیدی!

هرچند که تموم مدت ترسیده بودی!

خب. این تازه شروع داستانه. صبر کن تا بقیه ش رو بخونی و بفهمی 

بعد از اینکه جیرجیروها بیرون اومدن، چه اتفاقی افتاد.

اگه هم ترسیدی، بهم بگو... چون من که خودم خیلی ترسیدم!

آن روزی که همه چیز شـروع شـد، لوسـی از رختخوابش بیرون آمد، 

حولـه ی  حمـام کرکـی آبی رنگـش را تـن کـرد و از روی کف پوش هـای 

اتاقـش که جیرجیر صدا  می دادند گذشـت. کف پوش ها با نور خورشـید 

صبحگاهی که از میان پرده ها می تابید، گرم شده بودند.

دوست داری بدونی لوسی چه شکلی بود؟
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حتمًا دوست داری! این عکس لوسیه... 

همان طـور کـه می بینـی، لوسـی موهایـی کوتاه تـر از بقیه ی 

دخترها داشـت که مثل شـکالت یا ِگل باغچه قهوه ای بود و با 

اینکه دوست داشت موهایش کوتاه باشد، مادرش اصرار داشت 

که او حداقل جلوی موهایش را چتری بگذارد.

مـادرش می گفـت: »حداقل چتـر نمی ذاره قیافه ت شـبیه 

پسـرها بشـه.« )البتـه ایـن حـرف مال وقتی اسـت کـه هنوز 

غیبـش نـزده بود!( چتری خیلی حرص لوسـی را درمی آورد؛ 

چـون مدام جلوی چشـم هایش را می گرفـت و او مجبور بود 

کـف دسـتش را لیس بزند و بـا آن موهایش را به یک طرف 

صورتـش بچسـباند تـا بتواند جلوی 

پایش را ببیند.

وقتـی موهـای چتری اش 

کنار می رفت، تازه معلوم می شـد 

چشـم هایش سـبز قهوه ای بودند، 

شـاید هـم قهـوه ای سـبز. در هـر 

حال، هم کمی سبز بودند، هم کمی 

قهوه ای! شاید با خودت بگویی لوسی 

که اصـاًل هیچ چیـز خاصی نداشـت. 
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