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دو زِن بیچاره 
کشته شده اند

داســتانی که می خواهم برایتان تعریف کنم، با یک قتل 
وحشتناک شروع می شــود، یا بهتر بگویم با دو تا. قتل یک مادر و 
دختر؛ دو زن بیچاره که جسدشان سه تا خیابان آن ورتر از خانه ی ما، 

توی خیابان مورگ1، پیدا شد.
خودم با چشم های خودم دیدم که یکی یکی از دِر اصلی ساختمان 
بیرونشــان می آوردند. جمعیت کنجکاو هاج وواج جلوی ساختمان 
جمع شــده بودند. بچه ها با دیدن آن صحنه های وحشتناک جیغ 
می کشــیدند. چهره ی قربانی ها جوری از این رو به آن رو شده بود 
که اصاًل نمی شــد تشخیص داد کدامشــان مادر است و کدامشان 
دختر. مالفه ی ســفیدی نصفه و نیم بند رویشان کشیده بودند که 
دیگر به رنگ قرمز درآمده بود. چندان سخت نبود که حدس بزنیم 
حسابی سالخی شان کرده اند. خالصه، آن صحنه ها اصاًل خوشایند 

نبود، حتی برای من که به دیدن مرده ها عادت دارم.

1. Morgue

1 فصل
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یادم می آید یک بــار آن زن ها را دیده بودم و وقتی دو برانکارد از 
مقابل چشم هایم محو می شدند، از خودم پرسیدم چه کسی توانسته 

دست به چنین جنایت وحشتناکی بزند. 
ولی خب، بگذارید قدم به قدم پیش برویم...

روزی که آن دو قتل رخ داد، روز خیلی شلوغی بود. ظهر، بعد از اینکه 
مدرسه تعطیل شد، من و خواهر کوچکم، ُرزالی1، رفتیم به کامپانا۲؛ 
خانه ی متروکه ای که ما بچه های محله معمواًل می رویم آنجا. بااینکه 
مال شهرداری است، تا زمانی که خرابش نکرده اند، می توانیم ازش 
استفاده کنیم. وقتی مدرسه تعطیل می شود، جلسه هایمان را، دور از 
چشم بزرگ ترها، آنجا برگزار می کنیم. خانه ی متروکه هر روز شلوغ تر 
می شــود، چون آنجا می توانیم خیلی کارها بکنیم بدون اینکه کسی 
حواسش به ما باشــد. بعضی ها گپ وگفت می کنند، بعضی ها بازی 

می کنند، بعضی ها هم مثل من ترجیح می دهند کاسبی کنند.
من ترس می فروشم. بله! ترس های مخصوِص ترساندن می فروشم. 
مشتری هایم، در ازای پرداخت کمی پول، می توانند از بین یک عالمه 
ترسی که بهشان عرضه می کنم، یکی اش را انتخاب کنند. به چه دردی 
می خورند؟ خیلی ساده است. برای ترساندن آدم هایی اند که مشتری ها 
خیلی ازشان متنفرند. حتی یک کاتالوگ هم درست کرده ام که تویش 
نحوه ی استفاده از این ترس ها را گام به گام توضیح داده ام. همه جور 

1. Rosalie 2. Campana

ترســی می فروشــم؛ از ترس هایی برای غافل گیرکردن پدرمادرهای 
سنگ دل و خواهربرادرهای بزرگ تِر فرصت طلب گرفته تا ترس هایی 
برای انتقام گرفتن از معلم های بی انصاف و معلم سرخانه های بی رحم.
ای وای... به روح همه ی امواتم قسم، داشت یادم می رفت! من 

که هنوز خودم را معرفی نکرده ام.

من ادگار آلن پو1ام. تازه یازده ســالم شده و با ناپدری و نامادری ام 
توی محله ی هنرهای زیبای بوســتون۲ زندگی می کنم. البته بیشتر 
به اسم محله ی بچه قالبی ها معروف اســت، آن هم به خاطر تعداد 
زیاد خانواده هایی که اینجا زندگی می کنند و بچه های بی سرپرست را 
به فرزندی قبول کرده اند. حداقل، به لطف این اتفاق، خواهر کوچکم، 
ُرزالی، با ناپدری و نامــادری اش دو خیابان آن طرف تر از خانه ی ما 
زندگی می کند. یک بــرادر دیگر هم دارم به  اســم ویلیام هنری۳، 
ولی او بیروِن بوســتون زندگی می کند. یکی دو ســال پیش، سه تایی 
با هم توی یتیم خانه زندگی می کردیم تا اینکه ســه تا خانواده ی جدا 
به فرزندخواندگی قبولمان کردند و هرکــدام رفتیم پیش خانواده ی 
جدیدمان. راســتی، ناپدری و نامادری ام یک پسر دیگر هم دارند: 
رابرت آلن4، شانزده ساله. از من متنفر است، چون به خیالش می خواهم 
مال واموال پدرمادرش را باال بکشم. آدم روُمخ و مغروری است، ولی 

1. Edgar Allan Poe 2. Boston

3. William Henry 4. Robert Allan 
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از بخت خوب من، توی یک مدرسه ی نظامی ثبت نام کرده و فقط دو 
هفته در سال چشمم به جمالش روشن می شود.

توی مدرسه بهم می گویند »عجیب و غریب«. نه فقط به من، به خانواده ام 
هم همین را می گویند. اصاًل هرچی دلشــان می خواهد، بگویند. برایم 
فرقی نمی کند بقیه درباره ام چی فکــر می کنند. اگر من همین جوری 
باشم که هستم، به کسی آسیبی می زنم؟ اصاًل مگر همه ی ما یک مقدار 
عجیب وغریب نیســتیم؟ کی خصوصیت عجیب وغریب یا وسواس 
خاصی ندارد؟ آدم هایی که ادعا می کنند معمولی اند، ولی همیشه دارند 
بقیه را عذاب می دهند، بدتر نیستند؟ به نظر من، عجیب بودن یعنی 

خاص بودن. و این بیشتر از آنکه نقص باشد، از نظر من ُحسن است.
مثــاًل بار اول که به جایی می روم، همیشــه باید با قدم هایم یک 
دایره آنجا تشــکیل بدهم. غیر از آن، خیلی دوست دارم با همه چیز 
شکل های هندسی بسازم: با پوره ی سیب زمینی مربع درست می کنم؛ 
با ســنگ ریزه های باغچه مثلث درســت می کنم و با نوک انگشت 
اشاره ام روی ســطوح گردوخاک گرفته دایره می کشم. اصاًل تحمل 
نمی کنم چیزهای کناِر هم با هم برخورد داشته باشند. حاال می خواهد 
قاشــق چنگال باشد یا گچ های رنگی یا هرچیز دیگر. وقتی می خواهم 
بخوابم، قبل از آنکه چشم هایم را ببندم، باید تا سیزده بشمارم. یک 
مقدار هم خرافاتی ام. صبح ها همیشه وقتی از  رختخواب بیرون می آیم، 
باید اول پای راستم را بگذارم زمین. اگر یک روز اشتباه کنم، کل روز 

توی رختخواب می مانم، حتی اگر مجبور باشم الکی بگویم مریضم، 
چون در غیر این صورت، ناپــدری و نامادری ام نمی گذارند بمانم. 
شب های طوفانی باید خاطرجمع باشم که پتو کل شکمم را گرفته و 
پنجره کامل بسته است. این کار را از وقتی می کنم که جایی خواندم 

شبح ها ممکن است ناف آدم را بدزدند و او را با بی رحمی بخورند.
انــگ عجیب وغریب بودن بهم  دلیل دیگری کــه به خاطرش 
می چسبانند، این است که ناپدری ام صاحب شرکت کفن ودفن است. 
خودم هم البته گاهی ســری به آنجا می زنم: هروقت پدرم از دستم 
عصبانی می شود، می فرستدم آنجا تا کف زمین را جارو کنم. این کار 
باعث شده عالوه بر اینکه متخصص تمیز کردِن زمین شوم، تا االن 
صدهــا مرده هم ببینم. اگر دقیق بگویم، 4۵7 جســد تا به امروز. 
اولش یک هوا هول برم می داشت، اما االن یک جور حس بی اعتنایی 
توأم با احترام بهشان دارم. گاهی بعد از اینکه جارو می کنم، توی یکی 
از تابوت های خالی ُچرتــی می زنم و از ُمرده ها بابت اینکه چیزی به 
ناپدری ام بروز نمی دهند، تشکر می کنم. این هم یکی از مزیت های 
زندگی بین ُمرده هاســت: کاری به کار کسی ندارند. دوست دارم با 
جارو کپه های کوچک آشــغال درست کنم و برای خودم تصور کنم 
که آن خاک وخل ها تبدیل می شــوند به سوسک های عظیم الجثه یا 
عنکبوت هایی که از دیوارها باال می روند. آن قدر حال به هم زن اند که 

حتی جسدها هم از دیدنشان زنده می شوند.
به اجباِر ناپدری ام، که مرد خیلی سخت گیری است، همیشه سیاه 
می پوشم. ۶ تا پیراهن دارم، ۳ تا ژاکت یقه اسکی، 1 کت، ۲ تا بارانی و 
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۲ جفت کفش. همه شان هم سیاه. حتی ۳ تا شلوارک و ۶ تا زیرپوش 
و ۳ تا لباس خوابم هم این رنگی اند. این جوری، هم لکه ها و رفتگی های 
لباسم کمتر به چشم می آید، هم نامادری ام کمتر به دردسر می افتد. 
خوِد همین سیاه پوشیدنم هم مزید بر علت شده تا به چشم بچه ای 
معمولی بهم نگاه نکنند، ولی برایم مهم نیست، چون رنگ محبوبم 

است؛ رنگ تاریکی و شب.
عاشق اینم که غرق در سیاهی شوم. وقتی چشم هایم را می بندم، 
می توانم هر کاری دوســت دارم، بکنم؛ از تصور اینکه می توانم پرواز 
کنم گرفته تا تصور مواجهه با گله ی گاومیش ها. زمانی که می نویسم 
هــم همین اتفاق می افتــد. می توانم دنیاهای غیرواقعی بســازم و 
شخصیت های خارق العاده خلق کنم و حتی ناپدری ام را زجر بدهم. 
به خاطر همین، دوست دارم وقتی بزرگ شدم، نویسنده بشوم. ولی از 
 همه بهتر این است که با تخیلم می توانم هروقت دلم بخواهد، مادر 
واقعی ام را ببینم که سه سال پیش فوت کرد. می آید پیشم و همدیگر 

را در آغوش می کشیم.

طلسمی دارم که باید اذعان کنم چندان معمولی نیست: چشم یک 
آدم ُمرده است که توی شیشه ی کوچکی پر از الکل نگه می دارم. آن 
را چند وقت پیش، از شرکت کفن ودفن ناپدری ام کش رفتم و همیشه 
توی جیبم است. در ضمن، به جای سالح سّری دفاعی هم به کارم 
می آید. اگر کسی اذیتم کند، چشم را می گیرم روبه رویش و در %۹۹ 

مواقع کاری می کنم که دست از سرم بردارد.
یک حیوان خانگی خاص هم دارم: کالغی که اسمش را گذاشته ام 
ِنِورَلند1. تنها کلمه ای اســت که می تواند تلفظ کند. مدام تکرارش 
می کند. این شد که انتخاب اسمش برایم چندان سخت نبود. توی 
یکی از سوراخ سنبه های سقف خانه مان زندگی می کند. زمستان ها که 
هوا سرد است، می گذارم بخوابد توی باالخانه؛ جایی که وسایل کهنه 
را نگه می داریم. گاهی وقت ها که جایی می روم، دنبالم می آید. انگار 
بخواهد از توی آسمان مراقبم باشد. وقتی تا مدرسه همراهم می آید، 
معمواًل ازش می خواهم فاصله ی ایمنی را رعایت کند تا کسی نفهمد 
ما با هم دوستیم. ُرزالی جزء معدود آدم هایی است که می شناسدش. 
ناپدری ام البته نمی داند که همچین جانوری وجود دارد، چون اگر بو 
ببرد، مطمئنم پرهای کالغ را می کند و بدون اینکه شک به دلش راه 

بدهد، او را چهارقاچ می کند.

ولی برگردیم به روزی که قتل ها اتفاق افتاد.
همان طور که می گفتم، چند ســاعت قبلــش من و خواهرم توی 
ساختمان کامپانا بودیم؛ همان جایی که بچه های محله جمع می شوند. 
و بااینکه تا یک هفته بعدش هم متوجه نشدم، کلید هر دو قتل خیابان 

مورگ در آن خانه ی متروکه بود.
جوآنا۲، هم کالسی خواهرم رزالی، آن روز مشتری ترس هایم بود. 

1. Neverland 2. Joana 
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انگیزه اش برای خرید این بود که شب قبلش وقتی توی تختش بوده، 
سروصدایی شــنیده و از خواب پریده بود. وقتی از پنجره ی اتاقش 
سرک کشیده، جانور غول پیکری را دیده که از خیابان عبور می کرده. 
وحشت زده ناپدری اش را بیدار کرده تا بهش خبر بدهد. آن مردک 
هم به جای آنکه به حرف های دخترک گوش کند، تصمیم گرفته بود 
او را به باد کمربند بگیرد، چون به این نتیجه رسیده بود که دخترک 
آن داســتان ها را از خودش درآورده. جوآنا اصرار داشــت که هیچ 
 شکی ندارد که آنچه دیده، واقعی بوده: جانوری غیرمعمول که توی 

خیابان می دویده.
با سرخوردگی برایم تعریف کرد: »تنها کاری که می خواستم بکنم، 
ایــن بود که به پدرم خبر بدهم، در عوض بدجور تنبیهم کرد. بدتر 
از همه اینکه یک ماه کامل از شکالت خو ردن محرومم کرده. چطور 

می تواند این قدر سنگ دل باشد!« 
جوآنا می گفت شدیدًا دلخور و ناراحت است.

بهش گفتم: »من هم اگر جای تو بودم، همین کار را می کردم و از 
ناپدری ام انتقام می گرفتم.«

خواهرم که گاهی اوقات عین طوطی رفتار می کند، حرفم را تکرار 
کرد و داد زد: »من هم اگر بودم، از ناپدری ام انتقام می گرفتم.«

جوآنا ترس شماره ی 17 را از کاتالوگم انتخاب کرد: انگشِت قطع شده! 
فهرست وسایل الزم برای اجرای آن ترس را بهش دادم. عاشق اینم 
که از هرچیزی فهرست درست کنم! البته مجبور شدم به جوآنا تخفیف 
هم بدهم. تقصیر خواهرم شد. همیشه کاری می کند قیمت ترس هایم 

ترس شماره ی 17:

انگشت قطع شده 

مواد الزم: 

- ۱ سوسیس

- ۱ پیاز 

- سس گوجه

- ۱ بشقاب کوچک

شیوه ی آماده سازی:

۱ )
سوسیس را از وسط به دو نیم کنید. بهتر است سوسیس 
خام باشد، چراکه در این صورت مشمئزکننده تر است. 

سوسیس را داخل بشقاب قرار دهید.

2 )
برای ســاختن ناخن، از تکه ای از یک حلقه پیاز استفاده 
کنید. به شکل مستطیلی ببرید، تقریبًا به اندازه ی ناخن 

واقعی، و سپس در انتهای سوسیس قرار دهید. 

3 )
سس گوجه به جای خون به کار می رود. باید آن را روی 

بخــش بریده شــده ی انگشــت بمالید. 
توصیه می شود بشــقاب را در جایی با 
نــور کم قرار دهید تا وحشــت انگیزتر به 

نظر برسد.

را بیاورم پایین. این بار به این بهانه که با هم دوست اند.
مثل بیشتر ترس هایی که طراحی کرده ام، انگشت قطع شده را توی 
خانه مان با ناپدری ام امتحان کرده بودم. انگشــت را گذاشتم روی 
صندلی راحتی ای که ناپدری ام رویش می نشیند... وقتی دیدش، کم 

مانده بود سکته کند!
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نشر هوپا همگام با ناشران بين المللی، از کاغذى مرغوب با زمينه ى ِکِرم استفاده می کند، زیرا:
این کاغذ نور را کمتر منعكس می کنند و در نتيجه، چشم هنگام مطالعه کمتر خسته میشود.
این کاغذ سبك تر از کاغذهاى دیگرند و جابه جایی کتاب هاى تهيه شده با آن، آسان تر است.

و مهم تر از همه اینكه براى توليد این کاغذ درخت کمترى قطع میشود.
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