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تقدیم به گَرِت، 
دوست، هم خانه، تقریبًا برادر. 
چون قوِل یکی از نقش  های فرعی را توی این کتاب بهش داده بودم، 
اما هیچ وقت نگفتم قرار است یکی از آدم خوب ها باشد.
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در اِوانزِبـرگ شـرقی1 زمسـتان بـود. درسـت قبـل از گرگ ومیش، پنـج نفر با 
خودروی سـوباروی درب وداغانی به سرعت در برف و بوران از شهر بیرون زدند. 
وقتی وارد بزرگراه شدند و به سوی شمال رفتند، برف و نمک روی جاده از زیر 
چرخ هایشـان به هوا برخاسـت. این پنج نفر تقریبًا تنها کسـانی بودند که توی 
جـاده می راندنـد. رادیو خش خش  می کـرد و می گفت: »به اطالع می رسـانیم 
توفان سهمگین زمستانی در طول شب، مناطقی از ِورمانت شمالی2 را با برفی 

به ارتفاع بیست سانتی متر خواهد پوشاند... جاده  ها خطرناک هستند.« 
سوبارو به حرکت ادامه داد. دو بزرگسال جلو نشسته بودند و سه بچه هم 

روی صندلی عقب. 
کوکو زینتِنر3 که از همه ریزنقش تر بود، روی صندلی عقب بین دو نفر دیگر 
نشسـته بود. دخترک قدکوتاه و الغراندام چشـم هایی آبی داشـت. موهایش 
)کـه به نظر خودش دوست  داشـتنی  ترین ویژگـی ظاهری  اش بود( طالیی بود 
و یک  جور عجیبی، کمی هم به صورتی می زد. کوکو با دلهره سـرک کشـید و از 

1. East Evansburg 2. Northern Vermont
3. Coco Zintner 
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شیشـه ی جلو بیرون را نگاه کرد. جاده لغزنده بود. قرار بود سـه سـاعت توی 
همین جاده رانندگی کنند. 

دختر سـمت چپ کوکو گفت: »محشـره.« او ُالیویا آدلِر1 بهترین دوست کوکو،  
بود و اصاًل اضطراب نداشـت. »بیسـت سـانتی  متر توی یه شـب.« بینی اش را به 
پنجره ی ماشین چسباند. چشم هایی درشت و تیره داشت و اصاًل نمی شد موهای 
ِفرفری اش را که شبیه چوب پنبه بازکن بودند شانه کرد، چون ِوز می شدند. با لذت 

به بوران پشت شیشه چشم دوخت. »فردا خیلی بهمون خوش می گذره.« 
آن  یکی دوست صمیمی کوکو، یعنی پسری که سمت راستش نشسته بود، 
در جواب با نیش باز به ُالی نگاه کرد. صندوق سوبارو تا باال ُپر از کیف بود. او 
دستش را توی آن توده ی درهم وبرهم فروبرد و نوازشش کرد و گفت: »خیلی 

ِکیف می ده. این قدر قیافه ی ناراحت به خودت نگیر، فسقلی.« 
طـرف صحبتـش کوکو بود. کوکو اخم کرد. برایان2 تقریبًا روی همه اسـمی، 
َلقبـی، چیـزی گذاشـته بـود. کوکـو از برایان خوشـش می آمد، امـا از لقبی که 
رویش گذاشـته بود، متنفر بود... شـاید هم چون واقعًا یک جورهایی فسـقلی 
بود. لبخند برایان از لبخند تمام آدم هایی که کوکو می شـناخت، قشـنگ تر بود. 
او در جامائیکا به دنیا آمده بود، اما وقتی خیلی کوچک بود، پدر و مادرش به 
ورمانت نقل مکان کرده بودند. برایان سیاه پوست بود، قد خیلی بلندی نداشت 
امـا سـتاره ی تیم هاکِی مدرسـه ی راهنمایی  شـان بـود. از کتـاب خواندن هم 
به اندازه  ی گُل زدن خوشش می  آمد و با اینکه گاهی مثل هاکی بازهای کله پوک 

رفتار می کرد، حواسش حسابی به دور و َبرش بود. 
مثاًل این موضوع که کوکو همیشـه نگران بود. کوکو هم دلش نمی خواسـت 

او این قدر درباره ی این موضوع سربه سرش بگذارد. 
اولین روز تعطیالت زمسـتانی بود و پنج تایی داشـتند می رفتند اسکی: ُالی 

1. Olivia Adler
2. Brian
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و برایان و کوکو، همراه پدر ُالی )که داشت رانندگی می  کرد( و مامان کوکو )که 
نشسته بود روی صندلی جلو(. 

هیچ کدام از دوتا بزرگسـال پوِل یک هفته اسـکی کردن را نداشـتند. مامان 
کوکو روزنامه نگار بود و پدر ُالی فروشـنده ی پانل های خورشـیدی. ولی در یک 

ماِه گذشته، پدر ُالی هر روز با لبخند از سر کار به خانه برمی  گشت. 
ُالـی پرسـیده بـود: »چـی؟« او و کوکو روی پیشـخان آشـپزخانه ی تخم مرغ 
نشسـته بودنـد. تخم مرغ اسـمی بود کـه روی خانه ی َدَرندشـت و قدیمی ُالی 
گذاشته بودند. برای خودشان توی لیوان های دسته دار شکالت داغ ریخته بودند 

و می خواستند ببینند کدامشان می تواند بزرگ ترین ِهرم مارشمالو را بسازد. 
نیـش آقـای آدلـر تـا بناگـوش بـاز شـد. »می خوایـن تعطیالت زمسـتونی 

اسـکی؟«  بریم 
هر دو دختر هم صدا گفتند: »هان؟« 

ماجرا از این قرار بود که پدر ُالی، به  خاطر فروختن یک عالم پانل خورشیدی، 
جایزه گرفته بود... یک هفته سـفر به کوهسـتان شوکَران برای خودش و چهار 

نفر دیگر. 
ُالـی مات ومبهوت پرسـیده بود: »کوهسـتان شـوکران؟ ولی اونجـا که هنوز 

باز نشـده!« 
کوهستان شوکران جدیدترین پیست اسکی ورمانت بود که هیچ وقت برای 
عموم باز نشـده بود. قباًل مدرسـه ای صاحب آنجا بود، اما مالک هایش عوض 

شده بودند و کوهستان را به تفریحگاه زمستانی تبدیل کرده بودند. 
آقـای آدلـر با خوشـحالی گفـت: »آره. قبـل از افتتاحیه ی رسـمی ش برای 
تعطیـالت زمسـتونی، چندتـا مهمـون پذیرفتـن. می خواین بریـم؟ کوکو؟ تو و 

مامانت هم می آین؟« 
کوکو تازه همان زمستان اسکی یاد گرفته بود و هنوز فکر می کرد سریع ُسر 
خوردن از باالی کوه، هم ترسـناک اسـت و هم خیلی سرد. نمی دانست دلش 
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می خواهد برود یا نه. ولی دیگر دیر شـده بود، ُالی داشـت با خوشـحالی دور 
خانه می رقصید و کوکو نمی خواست دلش را بشکند. 
خیلی آهسته گفت: »آره، حتمًا. من هم می آم.« 

دیگـر واقعـًا توی ماشـین بودند و واقعًا داشـتند می رفتند. کوکو داشـت به 
کوالک، جاده ی لغزنده و کوه بزرگ و سـردی که انتهایش بود، فکر می کرد و 
انگار توی دلش رخت می شستند. با خودش فکر کرد کاش هنوز توی خانه ی 
ُالی بودند، جلوی ِبرنی1، شـومینه ی چوبی نشسـته بودند و با مارشـمالو ِهرم 

درست می کردند. باد شیشه ی جلو را با برف پوشانده بود. 
کوکـو، بـا لحنی که احتمااًل هیچ کـس گولش را نمی خورد، بـه برایان گفت: 
»من به  خاطر اسکی نگران نیستم.« و دستش را رو به شیشه ی جلوی ماشین 

تکان داد. »به  خاطر رانندگی توی برف و بوران نگرانم.« 
آقای آدلر با آرامش از جلوی ماشین گفت: »ُخب، در واقع، این منم که دارم 
توی برف و بوران رانندگی می کنم.« دنده ی سوبارو را عوض کرد. موهایش به 
تیرگی موهای ُالی بود، فقط به  جای فرفری، َلخت و صاف بود. توی زمستان، 
ریشش را که به قرمزی می زد، خیلی بلند کرده بود. می گفت گرمم می کنه. 

ُالی گفت: »کارتون حرف نداره، بابا. هم تو، هم سـوزی2.« اسـم سـوبارو را 
گذاشـته بودند سـوزی. ُالی با لحنی اطمینان بخش به کوکو گفت: »بابا خیلی 

توی برف و توفان رانندگی کرده. همه چی روبه راهه.« 
وقتی کمی از اِوانزبرگ خارج شـدند، تیرهای چراغ برق خیابان ناپدید شـد 

و به  جز چراغ های ماشین، نور دیگری در جاده نبود. 
برایان گفت: »چیزی نیست، فسقلی. احتمااًل نمی افتیم توی چاله  چوله.« 

کوکو پرسید: »احتمااًل؟«
مامـان کوکـو از صندلی جلوی ماشـین گفت: »قطعًا.« رویـش را برگرداند و 

1. Bernie
2. Susie
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نگاهـی جـدی بـه برایـان انداخت. برایان هم خـودش را بـه موش ُمردگی زد. 
چشـم های آبـی کوکـو و مامانـش دقیقًا مثل هم بـود، امـا مامانش برعکس 
کوکـوی ریزه میـزه، قد بلندی داشـت و موهایـش هم طالیی بود، نـه مایل به 

صورتی. کوکو هنوز هم امیدوار بود مثل او قد بکشد. 
ُالی گفت: »اگه هم بیفتیم توی چاله، خودت باید بِکشیمون بیرون، برایان.« 

برایان گفت: »نخیرم، تو از من گُنده تری. خودت می کشیمون بیرون.« 
کوکـو پرید وسـط حرفشـان. »هـر دوتون می تونیـن ما رو بکشـین بیرون. 

خوراکی داریم؟«
این حرف حواس هر سه تایشان را پرت کرد. وقت شام بود و کمی خوردنی 
داشـتند. آقای آدلر متخصص خوراکی  بود. برای هر کدامشـان با نان خانگی 

ساندویچ بزرگ کره ی بادام زمینی و مربا درست کرده بود. 
وقتـی ساندویچ هایشـان تمـام شـد، نفری یک سـیب هـم خوردند و یک 
بسـته ی بـزرگ چیپـس سـیب زمینی را بـا هـم تقسـیم کردنـد؛ چیپـس هم 

دست پخت آقای آدلر بود. 
کوکـو همین طـور کـه نمک را از روی انگشـت هایش می لیسـید، با ناباوری 

پرسید: »درست کردن چیپس سیب زمینی خیلی سخته؟«
ُالـی که توی درسـت کردن آن ها کمک کـرده بود، مغرورانه گفت: »نه.« کوکو 
قبـل از اینکـه راه بیفتند هم با شـک به این موضوع، کلـی چیپس خورده بود. 

»ولی روغنش می پاشه بهت.« 
برایـان کـه داشـت خرت خـرت چیپس می خـورد، گفت: »پس معلوم شـد 
دفعه ی بعدی که می  آیم خونه تون قراره چی درست کنیم. این ها محشرن.« 

داشتند سر آخرین چیپس سیب زمینی دعوا می کردند که سوبارو باالخره از 
بزرگراه اصلی خارج شد. روی تابلویی نوشته بود جاده ی منتهی به کوهستان. 
جـاده بـا شـیب تنـدی رو بـه بـاال می رفـت. یک طرفـش درخت بـود و طرف 
دیگـرش نهـری باریـک و یـخ زده. پدر ُالی جـوری می راند و راهـش را از میان 
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کـوالک بـاز می کرد، انگار به هیچ چیـزی در دنیا اهمیت نمی دهد... تازه، موقع 
رانندگی جوک های بی مزه هم تعریف می کرد. 

او پرسـید: »یه چینی بچه ش رو انداخت باال ولی نتونسـت بگیردش، بعد 
بچه ش چی شد؟«

ُالی آهی کشید. پدرش عاشق جوک های بی مزه بود. 
کوکـو پیروزمندانه فریاد زد: »افتاد شکسـت!« با اینکـه همه غرولند کردند، 

اما زدند زیر خنده. 
رادیـو هشـدار مـی  داد: »بـه راننده هـا توصیه می شـود محتـاط باشـند... از 
رفت وآمـد در مسـیرهای برف روبی نشـده اجتنـاب کنید و در صـورت امکان، از 

رانندگی بپرهیزید.« 
آقـای آدلـر کـه عین خیالش نبود، گفـت: »عالیه. هرچی امشـب کمتر آدم 

توی جاده ها باشه، یعنی فردا برف بیشتری بهمون می رسه!« 
مامـان کوکـو گفت: »البد همین طوره که شـما می گیـن.« محتاطانه نگاهی به 
توفان سهمگین انداخت. کوکو این نگاهش را می شناخت. کوکو و مامانش هر دو 
مراقب همه چیز بودند؛ برخالف ُالی و پدرش که همیشه بی گدار به آب می زدند. 

آقای آدلر پرسید: »می خواین یه جوک دیگه بگم؟«
ُالی گفت: »بابا، نمی شه یه حدی برای جوک گفتن در طول سفر بذاریم؟«

پـدرش گفـت: »وقتی من راننده م، نـه! یکی دیگه. چرا به مترسـکه ارتقای 
شغلی دادن؟«

سـکوتی کوتاه و ناخوشـایند حاکم شـد. ُالی، برایان و کوکو به همدیگر نگاه 
کردند. واقعًا از مترسک ها خوششان نمی آمد. 

پـدر ُالی پرسـید: »کسـی می دونـه؟ هیچ کـس؟ زود باشـین دیگه. حس 
می کنم دارم با خودم حرف می زنم! چون توی مزرعه ش از همه قدبلندتر بود! 
فهمیدیـن؟ قـدش از همه توی مزرعـه بلندتر بود!« پدر ُالی خندید، اما کسـی 

همراهی اش نکرد. »خدایا! چه عصاقورت داده هایی!« 
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سـه سرنشـین صندلی عقب حرفی نزدند. پدر ُالی خبر نداشـت، اما آن ها 
دلیل خوبی داشتند که از مترسک ها خوششان نمی آمد. 

اکتبر آن سال، آن ها به همراه بقیه ی بچه های کالس ششم دو روز غیبشان 
زده بـود. فقـط ُالـی، برایان و کوکو تمام اتفاقات آن دو روز را به یاد داشـتند. اما 
هرگز به کسی چیزی نگفته بودند. به خانواده ها و پلیس گفته بودند گم شده اند. 
آن هـا فقـط گم نشـده بودند. اما اگـر حقیقت را می گفتند، کی حرفشـان را 

باور می کرد؟
آن ها را ربوده و به دنیای دیگری برده بودند؛ دنیایی در آن  سوی ِمه. مترسک هایی 
زنده می خواسـتند آن ها را به زور با خودشـان ببرند و به مترسـک تبدیل کنند. به 
خانه ای شبح زده رفته بودند، از شبحی غذا گرفته بودند، در هزارتویی از ذرت دویده 

بودند و باالخره با کسی مالقات کرده بودند به نام مرِد همیشه  خندان. 
قیافـه ی مرد همیشـه  خندان معمولی بود، اما خـودش این جوری نبود. هر 
خواسـته  ای از مرد همیشـه  خندان داشـتی، آرزوی قلبی ات را برآورده می کرد. 

اما باید بهایش را پرداخت می کردی؛ آن هم بهایی سنگین. 
ُالی، برایان و کوکو به هوش مرد همیشـه  خندان غلبه کرده بودند. از دنیای 
آن  سـوی ِمـه نجـات یافته بودند و برگشـته بودند بـه خانه. وقـِت رفتن به آن 
دنیا تقریبًا با هم بیگانه بودند، اما وقتی از آنجا بیرون آمدند، بهترین دوسـت 
همدیگر شـده بودند. حاال هم ماه دسـامبر بود و با هم آمده بودند تعطیالت. 

همه چیز مرتب بود. 
با اینکه دو ماه از آن اتفاق می  گذشت، هنوز هم کابوس می دیدند. هنوز هم 

از مترسک ها خوششان نمی آمد. 
سکوت توی ماشین کش دار شد و جاده ُپرشیب تر. ناگهان رادیو ویزویزی 

کرد و بعد از صدایی ممتد، خاموش شد. 
همه شـان منتظـر بودند رادیو دوباره خش خش کند و جـان بگیرد اما هیچ 
اتفاقـی نیفتـاد. مامان کوکو دسـتش را دراز کرد و با انگشـتش زد روی رادیو. 
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دکمه ی موج یابش را فشار داد، اما فایده ای نداشت. گفت: »چه عجیب. شاید 
به  خاطر توفان باشه.« 

دل کوکـو برای رادیو تنگ نمی شـد. شـکمش ُپـر از کـره ی بادام زمینی بود 
و داشـت خوابـش می بـرد. سـرش را گذاشـت روی شـانه ی ُالـی و چرت زد. 
برایان داشـت یکی از ماجراهای کتاب نارنیا به نام سـفر کشـتی سپیده پیما را 
می خواند. از داستان های دریا خوشش می آمد. او و ُالی کتابی به نام کاپیتان 
خون1 را خوانده بودند و چند هفته  ای درباره ی آخر داستان با هم سروکله زده 
بودند. کوکو هم آن کتاب را خوانده بود تا بفهمد دوستانش درباره ی چی بحث 
می کنند، ولی داستانش درباره  ی دزدان دریایی بود. از کتاب خوشش نیامده 
بود و احسـاس می کرد از صحبت  های دوسـت  هایش جا می ماند. کوکو واقعًا 
رمان دوسـت نداشـت. او کتاب هایی را دوسـت داشـت که درباره ی چیزهای 

واقعی بودند؛ حشرات و دایناسورها و تاریخچه ی سفر به فضا. 
برایان داشت زیر نور تلفن همراهش کتابش را می خواند. ُالی ُلپش را روی 
شیشـه ی پنجره گذاشـت و به شـِب افسارگسـیخته خیره شـد. کوکو که روی 
شانه ی ُالی نیمه خواب بود، آخرین بازی شطرنجش را به یاد آورد. با یک نفر 

به اسم begemot@ آنالین بازی کرده بود. 
کوکـو عاشـق شـطرنج بـود. کتاب هـای موردعالقه اش یـا داسـتان زندگی 
بازیکن های مشـهور شـطرنج بود یا درباره ی مسابقه  های معروفشان. شطرنج 
آنالیـن یکـی از بازی های محبوبش بود. در اینترنـت، هیچ کس برایش قیافه 
نمی گرفت و فکر نمی کرد راحت می شود شکستش داد، آن هم فقط به  خاطر 
اینکـه ریزه میـزه و موصورتی بود. کوکو خواب آلود حـرکات اول بازی  آخرش را 
مرور کرد. مهره هایش سـفید بود که همیشـه اول حرکت می کنند و بازی را با 

گامبِی وزیر2 شروع کرده بود... 

1. Captain Blood
2. آغازی قدرتمند و پیچیده برای مهره های سفید شطرنج
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باال و باالتر رفتند. 
کوکو در فکر شطرنج خوابش برد. 

کوکو خواب دید؛ خوابی که درباره ی شطرنج نبود. 
تـوی خوابـش، در راهرویـی تاریـک راه می رفـت. راهـرو آن قـدر دراز بـود که 
نمی توانست انتهایش را ببیند. باریکه های مهتاب روی فرش سایه روشن انداخته 
بود. آنجا هیچ پنجره ای نداشت، اما نور ماه وجود داشت. هوا سرد و گزنده بود. 
در هر طرف راهرو ردیفی در ساده و سفید قرار داشت که رنگشان پوسیده بود و 

داشت می ریخت. کوکو از پشت یکی از درها صدای گریه  شنید. 
امـا صدا از پشـت کدام در می  آمد؟ انگار صدهـا در آنجا بود. کوکو صدایش 

زد: »کجایی؟«
صـدای دختـری هق هق کنـان گفـت: »نمی تونم پیداشـون کنـم. همه جا رو 
گشـتم، ولی نمی تونم پیداشـون کنم. مادر گفته تا وقتی پیداشون نکردم، حق 

ندارم برم خونه.« 
کوکـو خیال کرد از پشـت سـرش صدای قدم هایی را شـنیده کـه روی زمین 
کشـیده می شوند؛ قدم هایی سنگین و ناموزون. حس کرد چیزی زیر پوستش 
می خزد و مورمورش می  شود. اما باید دختر گریان را پیدا می کرد. از این موضوع 
مطمئن بود. باید قبل از اینکه قدم ها بهش برسند، پیدایش می کرد. تندتر دوید. 
صدا زد: »دنبال چی می گردی؟ می تونم بهت کمک کنم پیداشون کنی. کجایی؟«

ناگهـان کمی به جلو پرتاب شـد و ایسـتاد. دختری الغرانـدام تقریبًا هم قد 
خودش که لباس خوابی سفید به تن داشت، یکهو توی راهرو ظاهر شده بود. 

صورتش در سایه محو بود. دختر گفت: »اینجا.« 
بـه دلیلـی نامعلوم، کوکو دلش نمی خواسـت صورت دختـر را ببیند. صدای 

لرزان خودش را شنید که گفت: »سالم.« 
دختر زمزمه کرد: »دنبال استخون هام می گردم. می شه کمکم کنی؟«

دختر آمد توی نور. کوکو خودش را عقب کشید. دختر چهره ای خاکستری 
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و نزار داشـت. به جای چشـم هایش دوتا حفره ی خالی بود. لب ها و بینی اش 
هم سـیاه شـده بود، انگار بدجوری سرمازده شده بود. دختر یک  جور هولناکی 
سـعی کرد لبخند بزند. گفت: »سـالم. اینجا سرده، مگه نه؟ کمکم نمی کنی؟« 

دستش را دراز کرد. ناخن هایش در نور ماه بلند و سیاه بودند. 
کوکـو بـه عقب تلوتلو خورد و به جسـم محکمی برخورد کرد. دسـتی بزرگ 
روی شـانه اش سـنگینی کرد. کوکو چرخید و سرش را رو به چهره  ی مترسکی 
بلند کرد. نیشخند بزرگی روی لب های وصله شده ی مترسک نقش بسته بود. 
دسـتش اصاًل دسـت نبود، یک  جـور بیلچه ی تیز باغبانی بـود. کوکو با خودش 
فکـر کـرد باالخره گیـرش آورده. پیدایش کرده بود و حاال می خواسـت او را با 

خودش ببرد. دیگر هرگز به خانه نمی رسید... 
کوکو دهانش را باز کرد تا جیغ بزند، اما با نفسی عمیق از خواب بیدار شد. 
در دل توفان، توی ماشـین بود و به کوهسـتان شـوکران می رفت. مادرش 
هم داشـت جلوی ماشـین با آقای آدلر حرف می زد. عقب ماشـین سـرد بود. 
انگشـت های پایـش تـوی چکمه های زمسـتانی اش کرِخت شـده بودند. کوکو 
ثانیه  ای بی حرکت نشسـت. از ترس تندتند نفس می کشید. به خودش گفت، 
فقط یه خواب بود. توی چند ماه گذشته زیاد خواب مترسک دیده بود. ُالی و 

برایان هم همین طور. فقط یه خواب بود. 
مامان کوکو پرسید: »چقدر مونده برسیم، راجر1؟«

آقای آدلر گفت: »دیگه چیزی نمونده.« 
کوکـو کـه هنوز کمی به خاطر کابوسـش گیج ومنگ بود، از شیشـه ی جلو به 
بیرون خیره شـد. برف باز هم شـدیدتر شـده بود. جاده مثل نواری باریک به 
رنـگ سـفید مایـل بـه زرد بود که زیـر کوهی از برف پنهان شـده باشـد. برفی 

سنگین درخت های دو طرف جاده را خم کرده بود. 
سـوبارو داشت آهسته می رفت. برف انبوه زیر چرخ ها می غرید. انگار آقای 

1. Roger
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آدلر حسابی داشت تقال می کرد ماشین را روی جاده ی لغزنده صاف نگه دارد. 
گفت: »عجب شبیه، نه؟« 

مامان کوکو پرسید: »می خوای من رانندگی کنم؟«
ایـن بـار، صدای آقای آدلر نشـاط همیشـگی را نداشـت. »چیزی نیسـت. 
خودم ماشـین رو بهتر می شناسـم.« با صدایی آهسـته تر ادامه داد: »فقط دعا 

کن گیر نکنیم.« 
ماشـین دیگـر داشـت از دره ای تنـگ و باریک پایین می رفـت. جاده کمی 

پیچ داشت. 
امـا جـاده خالی نبود. دل کوکو لحظه  ای به هم پیچیـد و گمان کرد هنوز دارد 
خواب می بیند. درست در مقابلشان، وسط جاده، هیکلی قدبلند با ژاکت اسکی 
آبی رنگ و کهنه ای ایستاده بود؛ هیکلی شبیه مترسک. کاماًل بی حرکت بود. کف 
یک دسـتش را جوری بلند کرده و چرخانده بود انگار داشـت التماس می کرد. 
انگار می  خواست بگوید، ایست. صورتش پشت ماسک اسکی پنهان شده بود. 
کوکو حس کرد ترس در دلش می جنبد. اما بعد متوجه شد دست های آدم 

واقعی است، نه ابزار باغبانی. خواب نمی دید؛ مترسکی در کار نبود. 
آقـای آدلـر از سـرعتش کـم نکرد. کوکـو خودش را صـاف کـرد و فریاد زد: 

»وایستین! نگاه کنین! نگاه کنین!« 
آقـای آدلـر محکـم زد روی ترمز. ماشـین لیز خورد و یک وری شـد و آن ها 
را به طـرف ردیفـی از درختان انبوه سـیاه پرت کرد. کوکـو خودش را محکم نگه 
داشـت و منتظر بود صدای تلِپ افتادن کسـی را بشـنود که محکم می خورد به 

پهلوی ماشین. آن آدم خیلی بهشان نزدیک بود... 
هیچی نشد. 

ماشین با لرزشی در چند مترِی نزدیک ترین تنه ی درخت ایستاد. 
همه شان یک ثانیه در جا خشکشان زده بود. 

»مـن کـه حس نکردم زدیم به چیـزی.« صدای آقای آدلر جـوری بود انگار 
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داشت نفس عمیق می کشید و سعی می کرد آرام باشد. »تو چی دیدی، کوکو؟«
کوکـو حیـرت کـرد. »شـما ندیدیِنـش؟ یه آدم توی جـاده بود! حتمـًا زدیم 
بهش!« صدایش زیر و تیز شـده بود. از اینکه صدایش این جوری شـود، متنفر 

بود. یعنی به کسی صدمه زده بودند؟ یعنی کسی را کُشته... 
پدر ُالی ترمز اضطراری را به کار انداخت و چراغ های خطر ماشین را روشن 
کرد. »بچه ها، ازتون می خوام توی ماشـین...« تا آمد حرفش را تمام کند، ُالی 
قفـل در سـمت خـودش را بـاز کرد و خـودش را انداخت تـوی برف ها. برف تا 
زانویش می رسـید. برایان هم درسـت بعد از او، از در سمت خودش پیاده شد 

و کوکو هم با اینکه دست هایش می لرزید، شتابان دنبالشان رفت. 
مامان کوکو هم با آقای آدلر پشـت سرشـان روانه شـد و فریاد زد: »کوکو! 

کوکو، نگاه نکن، برگرد، مراقب باش...«
کوکو خودش را زد به نشـنیدن. تلفن همراهش را قاپید، ماشـین را دور زد 
و نـور را گرفـت روی برف هـا. برایان هم داشـت همین کار را می کـرد. ُالی هم 
چراغ  قوه  ای را از توی محفظه ی درِ ماشین بیرون کشید. سه تایی شانه به شانه ی 
هـم ایسـتادند و نـور چراغ هایشـان را به اطراف ماشـین تاباندنـد. برف آن قدر 
شدید می بارید که نمی توانستند بیرون از دایره ای را که با نور روشن شده بود، 
ببینند. کوکو به زحمت صدای زمزمه ی باد را می شنید که میان کاج های سوزنی 

باالی سرشان می پیچید. 
آقای آدلر هم چراغ قوه  ای از توی داشبورد درآورده بود. مامان کوکو کنارش 
ایستاده بود، چشم هایش را باریک کرده بود و به بوران نگاه می کرد. چهار پرتوی 
نور برف ها را روشـن کرده بودند. جاده کاماًل خالی بود. کوکو رّد السـتیک های 
ماشـین را از  جایـی کـه پاییـن آمـده بودنـد، دیـد و همین طور رّد بزرگـی را که 

به  خاطر ُسر خوردن ماشین روی زمین افتاده بود. اما چیز دیگری نبود. 
مامانـش گفت: »من که کسـی رو نمی بینم. حتـی یه رد هم نمی بینم. خدا 

رو شکر.« 
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کوکو معترضانه گفت: »ولی من یه نفر رو دیدم. توی جاده. یه آدم. دستش 
رو دراز کرده بود.« دست خودش را دراز کرد و کف دستش را رو به باال گرفت 
تا بهشان نشان بدهد. »یه ژاکت اسکی آبی تنش بود، ولی دستکش نداشت. 

ُالی، تو هم دیدیش؟«
ُالی گفت: »به گمونم ممکنه یه چیزی دیده باشم.« لحنش ُپر از شک بود. 

»مثل یه سایه. ولی مطمئن نبودم. برف خیلی سنگینه. برایان؟«
برایـان سـرش را تـکان داد و صادقانه گفت: »ولی من و ُالی نمی تونسـتیم 
به خوبِی کوکو از شیشه ی جلو بیرون رو ببینیم، چون اون نشسته بود وسط.« 
مامان کوکو دسـتش را رو به برف تاب داد که به  جز رّد السـتیک های ماشین 
و جای پای خودشـان، هیچ نشـانه ی دیگری رویش نبود. »گمون نکنم کسـی 
اینجا بوده باشه.« شروع کرد به لرزیدن. همه شان پالتوهای سنگینشان را برای 
ماشین سواری درآورده بودند و حاال برف داشت روی شانه هایشان جمع می شد. 
کوکو مصّرانه گفت: »ولی من یکی رو دیدم.« اما بقیه دل توی دلشان نبود 
که برگردند توی ماشیِن گرم و دیگر به حرفش گوش نمی دادند. او هم شتابان 

دنبالشان رفت. »مطمئنم یکی رو دیدم.« 
برایـان بـا لحنـی منطقی گفت: »شـاید فقط یه سـایه بوده، فسـقلی. یا یه 
گـوزن. شـاید هم فقط داشـتی خـواب می دیدی و خواب و بیـداری رو با هم 

قاتی کردی.« 
کوکو فریاد زد: »من خیاالتی نشد  م!« به شدت دلش می خواست صدایش 

این قدر زیر نباشد. »این  قدر هم به من نگو فسقلی!« 
برایان دوباره شروع کرد. »ولی آخه کاماًل معلومه که هیچ کس...«

پدر ُالی رشـته ی بحث را پاره کرد و گفت: »بچه ها، هر دوتون آروم باشـین. 
فقط از این خوشـحال باشـین که نزدیم به کسی. بیاین برگردیم توی ماشین. 

اینجا امن نیست.« 
کوکـو بـا ناراحتـی برگشـت تـوی ماشـین. احسـاس می کرد همـه کمی از 
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دستش عصبانی هستند که آن جوری فریاد زده، وایستین! و آقای آدلر مجبور 
شـده بود بکوبد روی ترمز و همه شـان آن قدر خطرناک، روی جاده لیز خورده 

بودند. اما مطمئن بود یک نفر را دیده است. 
البته او واقعًا نیمه خواب بود. اصاًل شاید هم خیاالتی شده بود. 

وقتی با ماشـین دور می شـدند، کوکو رویش را برگرداند و از پنجره ی عقب 
به بیرون نگاه کرد. 

لحظه  ای گمان کرد هیکل تیره ای را دیده است که نور قرمز چراغ های عقب 
ماشین رویش افتاده. وسط جاده رو به آن ها ایستاده بود و یکی از دست های 

عریانش همچنان به هوا بلند شده بود. 
انگار داشت التماس می کرد. 

یا هشدار می داد. 
کوکو زمزمه کرد: »بچه ها، اونجاست. دقیقًا پشت سرمونه.« 

ُالی و برایان سرشان را برگرداندند. 
سکوت کوتاهی حاکم شد. 

ُالی گفت: »من که چیزی نمی بینم.« 
کوکو دوباره نگاه کرد. 
آدم غیبش زده بود. 

کوکـو بـه خودش لرزید. دهانش را باز کرد تا دوباره حرفی بزند، اما قبل از 
اینکه بتواند، ماشـین بار دیگر با غرشـی از کوه باال رفت و دره ی تنگ و باریک 

را پشت سر گذاشت. 
یـک دقیقـه بعـد، نـور دو چراغ زردرنـگ از میان درختان درخشـید. شـاید 
چـون کوکـو هنوز حالش جـا نیامده بود، نور چراغ هـا را یک  جورهایی نحس و 
شیطانی می  دید. چراغ ها مثل چشم هایی بودند که دزدکی آن ها را می پاییدند 
و منتظرشان بودند. دلش می خواست به آقای آدلر بگوید دور بزند و برگردد. 

اما به خودش گفت، مسخره بازی درنیار. 
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برایان با دست اشاره کرد و گفت: »نگاه کنین! اون دیگه چیه؟«
آقـای آدلـر گفت: »حتمًا کلبه سـت.« انگار خیالش راحت شـده بود. »دیگه 

چیزی نمونده برسیم.« 
از زیر تابلوی جدیدی رد شـدند که با دسـت حکاکی شـده و با نور دو چراغ 

گازی قدیمی روشن شده بود. 
کوکو با خودش فکر کرد، چشمه؟ نه، فقط چراغه. 

روی تابلو نوشـته بود، تفریحگاه کوهستان شوکران. کوهستان شگفتی   ها با 
زمستانی بی پایان. 

ُالی نظر داد: »چه توضیح عجیبی!« 
هیچ کس حرف دیگری نزد. مسـیر ورودی تفریحگاه باریک ترین مسیری 
بـود کـه در تمام عمرشـان از آن رد شـده بودند و الیه ی بـرف رویش از همه جا 
ضخیم تـر بـود. وقتی پدر ُالی پایش را روی گاز فشـار داد، موتور سـوبارو جیغ 
وحشـتناکی کشـید. راه ورودی پیـچ خـورد. ماشـین آهسـته بـه این طـرف و 
آن طرف ُسر خورد و تقریبًا دور خودش چرخید. چرخ ها به زمین نمی گرفت. 

ُالی شروع کرد به حرف زدن. »بابا...«
»االن وقتـش نیسـت!« کوکـو هیچ  وقـت چنیـن لحن تنـدی از آقـای آدلر 
نشـنیده بـود. او دنـده را عوض کرد و موفق شـد جلوی لیز خوردن ماشـین را 
بگیرد. بعد گاز داد و از مسـیر ورودی وارد پارکینگی پوشـیده از برف شـد. همه 

از سر آسودگی آه بلندی کشیدند. 
بعد از آن رانندگی طوالنی توی هوایی به آن سردی، منظره ی کلبه ی شوکران 
مثـل صبح روز کریسـمس بود. نـوری گرم و طالیی از پنجره ها می درخشـید. 

البته از بعضی پنجره ها. 
برایان با خوشحالی گفت: »رسیدیم!« 

در آن تاریکی و برف، به سختی می توانستند ساختمان را ببینند. اما به نظر 
کوکو، ساختمان بزرگ بود. انگار... زنده بود و به آن ها می نگریست. 


