
 

 1فصل 

اگه با مقیاس مصیبت »سامر از من پرسید: 
 میستی در نظر

 بگیریم، از یک تا ده چند میگیره؟«
با بیچارگی به بهترین دوستانم نگاه کردم که 

 دوتایی پشت

صفحهی ارتباط ویدئویی لپتاپ جمع شده 
 بودند. سامر با

. د کرده بود و اَنجل ظاهرا دلسوزی برخور 



 تفریح میکرد
.» یازده»اعتراف کردم:   

سامر یک رشته موی تیرهاش را « نه بابا؟
 »چرخاند و همانطور 

که سابقهی مرا مرور میکرد با حواسپرتی 
 دستی روی گونهاش

میستی، نمیتونه به بدی اون دفعه »کشید. 
 باشه که به جنی

ی واتسون گفتی یه گاو دروغگوئه و جاذبه
 شخصیتیش در حد

 تاپالهست«.
میستی حق داشت اینو »انجل محکم گفت: 

 بگه. سامر، جنی تو



رو از تام جدا کرد، پس تو یکی باید موافق «.
 حرفش باشی

با وجودیکه ظاهر انجل شبیه بچههای 
 داستانهای پریان بهنظر

میرسید، صدایش بهطرز غافلگیرکنندهای 
 دورگه بود. این

یش برای اولین بار موضوع وقتی سه سال پ
 همدیگر را در اولین

اردوی تابستانی سیونتی دیده بودیم مرا 
 شوکه کرده بود ولی

خوشبختانه مرا بهخاطر اینکه آن را جلوی 
 همه اعالم کرده بودم

 بخشید و تبدیل به دوستی وفادار شد.



سامر به نقشهاش برای جدی نگرفتن آخرین 
 بدبیاری من وفادار

ه طبیعت شیرینی داشت، ماند. از آنجایی ک
 میخواست همه

حس بهتری داشته باشند که باعث میشد از 
 کاری که جنی با او

باشه، »کرده بود بیشتر عصبانی بشوم. 
 قبول دارم جنی واتسون

یه آدم به دردنخور دزد دوستپسره ولی 
 بیشتر ماها همچین

چیزی رو در روز سخنرانی جلوی جمعیت 
 نمیگیم، بهخصوص

ه عضو مهم هیأت مدیره وقتی پدرش ک



 مدرسهست هم تو اون

جمعیت باشه. اون ماجرا حتما بدتر بوده؛ 
 میستی مجبور شد

 مدرسهش رو عوض کنه«.

در هر حال از اون مدرسه »زیرلب گفتم: 
 خوشم نمیاومد. باید

عقلشون میرسید و منو پشت میکروفون 
جنی و«. نمیذاشتن  

 دوستانش بعد از آن اتفاق یکریز مرا مسخره
 میکردند و از

 ترک آن مدرسه کامال راضی بودم.
خب، پس چی میتونه از اون جریان جنی 

 -واتسون میستی 



 بدتر باشه؟
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یادتونه بهتون گفتم اون »وقت اعتراف بود. 
 سالباالییه شان

 خیلی جذابه؟«

ما » انجل خم شد تا به صفحه نزدیکتر شود.
 عکسای مهمونی

رقصش رو دیدیم و موافقیم. ولی تو گفتی 
 .نمیخوای کاری بکنی

اون که مثل تو سیونت نیست بنابراین 
 نمیتونه همونی که باید

با انگشتانش در هوا عالمت گیومه را «. باشه



و گفتی»نشان داد.   

 در هر صورت از سر تو هم زیاده«.

 پیشانیام را روی انگشتانم تکیه دادم و
 آرنجهایم را روی میز

میدونم میدونم. اونایی که »آرایشم گذاشتم. 
 من ازشون خوشم

 میآد همیشه از سرم زیادن«.

خودت رو دست کم نگیر، میستی. دلشون 
 -هم بخواد که 

 دوستپسر تو باشن.

.» ممنون انجل»عاشق دوستانم بودم.   

» خب چی شد؟»سامر پرسید:   

ردم تا آه کشیدم. باید به خودم فشار میآو



 ماجرا را با صدای

دیروز رفتم سراغش تا بگم »بلند بگویم. 
 تابستون خوبی داشته

 باشه، میدونین که، از اینجور چیزا«.
 -اوهو .

 -و یهو از دهنم پرید .

برق شیطنتآمیزی در چشمهای « چی پرید؟
 »انجل بود و 

 نگاهی به بلوزم انداخت.
اصال از اون خبرا نبود. مشکلی برای لباس 

یش نیومد. ای پ - 

 خدا، یادآوری کن چرا من دوست تو هستم؟

 -چون فکر میکنی من فوقالعادهم .



سامر با آرنج به او زد تا اجازه بدهد حرفم را 
ادامه»تمام کنم.   

 بده. باید به ما بگی تا بتونی ازش بگذری«.
باشه، باشه. میخواستم خیلی خونسرد بگم: 

 »هی شان، 

، ولی اینجوری تعطیالت خوبی داشته باشی
 بیرون اومد، تو

 عجب باسن باشکوهی داری«.
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سامر دستهایش را روی گونههایش زد. «!
نگفتی»  

 -متأسفانه گفتم .



» و اون چی گفت؟»انجل پرسید:   

گفت، ممنون که با من در میون گذاشتی، 
 -بعد خندید و رفت تا 

. ش بگهبه دوستا  

انجل سعی میکرد پوزخند نزند. «. خبرچین
 »واقعا درک 

 نمیکرد زندگی با موهبت من یعنی چه.
باقی روز پسرا دائما میاومدن سراغم تا 

 -بپرسن به نظر من 
 باسن اونا هم جذاب هست یا نه.

انجل از جلوی صفحه کنار رفت. حتما داشت 
 روی زمین به

. بود خودش میپیچید و از خنده ریسه رفته  



دستکم یکی از «. دختر بیچاره»سامر گفت: 
 دوستانم میدانست

چطور در مقابل مرگ اجتماعی عکسالعمل .
 مناسبی نشان بدهد

دیگه نمیتونم با اونا رودررو بشم. باید .
 -مدرسهم رو عوض کنم 

میستی. نمیتونی همچین »سامر آه کشید. 
 کاری بکنی. تو توی

ردی پنج سال گذشته سه تا مدرسه عوض ک
 چون بهخاطر

متفاوت بودن مسخرهت میکردن. باید تا 
 کالس ششم به این

یکی بچسبی. و فقط به این فکر کن، کل 



 تابستون رو وقت دارن
تا این جریان رو فراموش کنن. سپتامبر «.

 دیگه یادشون نمیآد

 -مطمئنی؟ 

گزگز خفیفی از دروغ در «. البته. مطمئنم
 »کلماتش بود، انگار 

نشده باشد ولی آن را نادیده کامال قانع 
شان سال دیگه»گرفتم.   

از مدرسه رفته، مگه نه؟ کالسهای این 
 دورهش تموم شده در

نتیجه دیگه اون و بیشتر دوستانش رو «.
 نمیبینی

.» حق با توئه. »با این فکر شاد شدم. 



 بیخودی وحشت کردم
یه ماه تو آفریقای جنوبی هستی در نتیجه 

 -وقت داری که 

فراموشش کنی. وقتی برای اردو  خودت هم
 برگشتی بیشتر با هم

 حرف میزنیم.

ممنون سامر. میتونی انجل بگی دیگه خنده .
 -رو بس کنه 

@ShamisaBookClub 
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.» من »انجل پشت صفحه برگشت. 
 نمیخندیدم

.» نمیتونی به من »چشمهایم را چرخاندم. 



 دروغ بگی که

. درکت میکنم متأسفم.  - 

 -آره، درسته .
 -و شان واقعا باسن باشکوهی داره .

. لبخند زدم و تماس «. واقعیت همینه دختر
 »را قطع کردم

*** 

پرواز به کیپتاون به باالی صفحه نمایش 
 فرودگاه رفت. حاال

شماره گیت ورودی مشخص شده بود. چند 
 دقیقه پیش با پدر و

افظی مادرم و سه خواهر و دو برادرم خداح
 کرده بودم؛

کوچکترها زیاده از حد دردسر درست 



 میکردند و نمیتوانستند

صبر کنند تا به بخش خروجی بروم. خالهام 
 کریستال با من مانده

 بود تا مطمئن شود به هواپیما میرسم.
کریستال خم شد و «. بهتره زودتر رد بشی

 »گونهام را بوسید و 

را  انبوه موهای طالیی تیرهی فرفریاش دورم
 گرفت و صورتم را

به اوپال»قلقلک داد.  و 2( ) مایلو1(، ) 
 کوچولوها بگو دوستشون

 دارم، باشه؟«

 -حتما .

بهت حسودیم »کریستال دستم را فشار داد. 



 میشه میستی. تو

اونجایی و میبینی یوریل چطوری «.
 همسرش رو پیدا میکنه

حتما »من هم دستش را فشار دادم. 
تظربیصبرانه من«. بینظیره  

بودم بروم و روزهای خجالتآور آخر مدرسه را 
 .پشت سر بگذارم

به دو برادر نگاه کردیم، یوریل بندیکت، 
 همسفر من و برادر

کوچکترش زَو، نامزد کریستال. نزدیک به 
 هم ایستاده بودند؛ زَو

هیچکدام از رفتارهای شوخطبعانهی 
 معمولش را بروز نمیداد و



. به عنوان دو زیرلب به یوریل دلگرمی میداد
 مرد دیوانهوار

خوشقیافه، نگاههای تحسینگر زیادی را از 
 طرف دخترهایی که

پشت میز ورود صف کشیده بودند به خود 
 جلب میکردند. حتما

برای خالهی بینظیرم مایهی آسودگی خیال 
 بود که در ظاهر و

قیافه با زَو برابری میکرد؛ کریستال قدی بلند 
 مانند مدلها و

. عمول، ابروهای تیره و دهانی ظاهر نام
 مانند هنرپیشهها داشت

1- Opal 

2- Milo 
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کریستال سرش را تکان داد و چشمهایش با 
 .شیطنت برق زد

چرا اون دو تا یهجوری رفتار میکنن انگار »
 یوریل میخواد بره

 جنگ؟«

صبی که تا درست میگفت؛ یوریل با حالتی ع
 بهحال در او ندیده

بودم دستهایش را میان موهای قهوهای 
 .طالییاش میکشید

معموال خیلی خونسرد و خوددار بود. 
 استخوانبندی کالسیک



میانداخت، 1( ) یوریل مرا به یاد سنمیشل
 فرشتهی جنگجویی

که در یک شیشهی نقشدار در ایتالیا دیده 
 بودم؛ نمادی از

کاری، که با یک شایستگی و مهارت ورزش
 دست اژدهایان را به

قتل رسانده و با دست دیگر عدالت را .
 میگسترد

به اندازهی زَو قدبلند نبود ولی با او برابری 
 میکرد، در نتیجه دو

نفری تقریبا یک سر و گردن باالتر از 
 جمعیتی بودند که اطراف

گپ و گفت برادرانهی آنها در محل مالقات 



 ترمینال پنج
. ا را میراندندچرخدستیه  

مردونهتر از اونی هستن که اعتراف کنن ولی 
 -بهنظر میاد یوریل 

 حسابی ترسیده و زَو نگرانشه.

درست میگی. مردای »کریستال خندید. 
 گندهی وحشتزدهی

 بیچارهی کوچولو«.
باید بگم اینکه راه بیفتی تا شریک زندگی 

 -آیندهت رو ببینی 
ی بهش خیلی مسألهی مهمیه. به اندازهی کاف

 اطالعات دادی که
 برسه در خونهی دختره؟



کریستال، دستش را دور شانهام انداخت و 
 مرا به طرف بازرسی

تا اون حدی که میتونستم، بدون »کشاند. 
 اینکه دستش رو

بگیرم و ببرم تا اولین بار رودررو همدیگه رو 
 ببینن. موهبتم به

من میگه اون توی کیپتاونه. نمیتونم از این 
خیلی دقیقفاصله   

بگم ولی ساختمونهای سفید و جمعیت 
 میبینم. اپال تقریبا

مطمئنه مقصد یکی از بیمارستانهاست و 
 حتی یه ایدهی

هوشمندانه هم داره که کدوم یکی از 



 سیونتهای اون بخش شهر

ممکنه جفتش باشن. داره یه مالقات ترتیب 
 میده تا همدیگه رو

 ببینن«.
این حد پیش  نمیدانستم برنامههای اولیه تا

به»رفته است.   

 هدفش خبر هم داده؟«

نه، محض احتیاط که مبادا امیدوار بشه و 
 -بعد امیدش از بین 

بره. اگه اشتباه کرده باشه، ماه آینده با پرواز 
 میرم تا ببینم

میتونم رد دختر یوریل رو از نزدیکتر بگیرم .
 یا نه



طبیعتا اگر الزم بود کریستال برای کمک 
هر کاری میآمد. او  

برای خانواده میکرد و حاال شش برادر زَو هم 
 .جزء خانواده بودند

کریستال فقط یکی دو سال از من بزرگتر بود 
 که باعث میشد

بیشتر شبیه خواهر باشد تا خاله ولی 
 مسؤولیتهایش را جدی

میگرفت. مامانم، بزرگترین خواهر کریستال، 
 همیشه میگفت

ترین بار را از به بچه کوچولوی خانواده سنگین
 طریق موهبتش

 دادهاند.

1- St Michael 
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ولی تو که نمیتونی »بازویش را نوازش کردم. 
 برای هر روحربایی

که پیدا میکنی پرواز کنی وگرنه بانک 
این«. ورشکسته میشه  

 را هم مادرم گفته بود.

بتش در پاییز کریستال از وقتی که موه
 کشف شد مشغول بود و

به خانواده و دوستانش کمک میکرد همتای 
 سیونت خود را پیدا

کنند. فرایند سادهای نبود: او میتوانست 
 جهت و حسی در مورد



آن محل را بگوید ولی مردم این عادت 
 آزاردهنده را داشتند که

در شهرهای بزرگ پر از جفتهای بالقوه پنهان 
 شوند یا بر اساس

الگویی که بدون شک برای خودشان کامال 
 منطقی بود ولی برای

روحجویی مانند کریستال اعصاب خردکن .
 میشد سفر کنند

کریستال اخم «. عین توپاز حرف میزنی
 »مختصری کرد و با 

کاش میتونستم از پس »دقت فکر کرد. 
 پولش بربیام ولی فکر

نمیکنم این بار الزم باشه. جهتی که حس 



به آفریقای کردم هنوز  

جنوبی اشاره میکنه. یوری میخواست زودتر 
 بره ولی تعهدات

کاری گیرش انداخته بود ولی خوشبختانه 
 دختره سر جاش

 مونده«.

با خودم فکر کردم چه چیزی برای یوریل 
 مهمتر از مالقات با

روحربایش بوده است ولی با توجه به 
 اختالف سنی دوازده
سید مناسب سالهی بین من و او بهنظر نمیر 
 باشد بپرسم. من

هنوز مدرسه میرفتم و او دکترایش را از 



 دانشگاه دنور در

 آمریکا گرفته بود.
خیلی بده که االن »کریستال اعتراف کرد: 

 نمیتونم باهاش برم
چون من و زَو باید هفتهی دیگه تو آمریکا 

 باشیم تا بتونیم یه
جایی برای سکونت تو نیویورک پیدا کنیم. 

ودیباید بهز   

شکلکی درآورد. «. دانشگاهش رو شروع کنه
و داریم پول جمع»  

میکنیم تا به ویکتور و ویل کمک کنیم. یه 
 حسی بهم میگه

«. مورد ویکتور حسابی پرخرج از آب در میآد



 همانطور که

کارهایی را که باید قبل از شروع سال 
 تحصیلی انجام میداد

مرور میکرد، لحظهای آشفته بهنظر رسید. 
چهرهاش آرامبعد   

خب میستی، پس دیگه با توئه که »شد. 
 مراقب برادر شوهر

 آیندهی من باشی«.
از اینکه فکر میکرد آمادگی این کار را دارم 

 بهشدت ذوقزده
بودم. کریستال یکی از معدود افراد 

 خانوادهام بود که با من مثل

یک خرابکار دائمی برخورد نمیکرد. مامان و 



 بابا بیشتر دههی
مشغول درست کردن خرابکاریهایی  گذشته

 بودند که من با
رکگوییام در خانه و مدرسه ایجاد میکردم؛ 

 مورد اعتماد بودن

.» پس هیچ فشاری در »تغییر دلچسبی بود. 
 کار نیست

.» هیچ فشاری. از تعطیالتت »مرا بغل کرد. 
 لذت ببر

حتما تعطیالت جالبی میشه، در این حدش 
سعی «. رو مطمئنم « 

و »و هوایش را تغییر بدهم.  کردم حال
 نمیتونم نظرت رو عوض



 کنم که به من بگی روحربام کجاست؟«

با شنیدن درخواست آشنای من چشمهایش 
 را به سقف انداخت

نه، و تو میدونی »و دستهایش را به پهلو زد. 
 دروغ نمیگم در

نتیجه به خودت زحمت نده بحث کنی. قبل 
 از هجده سالگی

ت. به خواهرا و برادرای روحربایی در کار نیس
 کوچکترت هم

از االن داره بهم نق 1( ) همین رو بگو. گیل
 میزنه. همهی شما

باید یه زندگی عادی داشته باشین و بعدا تو 
 این مسائل به بقیهی



 ما بپیوندین«.

1- Gale 
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 به شوخی بغض کردم ولی«. اَه، ضدحال
 »میدانستم جدی 

است. قبال توضیح داده بود که موهبتش در 
 پیدا کردن همتاهای

ما بهایی دارد. زندگی میتوانست بیرحم باشد 
 و همهی

جفتیابیها موفق نبودند. اعتقاد راسخی 
 داشت افرادی که با هم

پیوند میدهد باید بلوغ کافی برای مقابله با 



 هر نوع مصیبت یا

. ندناامیدی را داشته باش  

همهی ما سیونتها، مثل من و سامر و انجل، 
 با قدرت ذهنی

خاصی به دنیا آمدهایم ولی باید عالوه بر 
 مزایا، جنبههای منفی

موهبتمان را هم میپذیرفتیم. مرا ببینید: 
 نمونهی کامل

جنبههای منفی. من با حقیقت مشکل دارم. 
 به لطف موهبت

 سیونتیام، نمیتوانم از آن فرار کنم.

لهی بهترین دوست بدسلیقهام پیدا سر و ک
 میشود و خریدهای



جدیدش را نشان میدهد تا نظر مرا بپرسد. 
 با لبخندی

رضایتمندانه میچرخد و منتظر است من 
 اعتماد به نفسش را

باال ببرم. برای دروغ سفیدم آماده میشوم: 
 هی، خودت فکر

نمیکنی عالی شدی! ولی آخ، چیزی که بیرون 
 :میپرد این است

أسفم ولی چاق نشونت میده! مثل این مت
 است که در مغزم یک

مترجم گوگل داشته باشم، یک چاخان وارد 
 میکنم و تبدیل به

 یک حقیقت محض میشود.



از آن بدتر، اگر کنترلم را از دست بدهم، 
 میتواند مسری باشد؛

مردم اطراف من حقیقت را میگویند حتی اگر 
 قصد این کار را

 نداشته باشند.
. انم باید درک خیلی باالیی داشته دوست

 باشند
سیونتها به هر شکل و صورتی وجود دارند. 

 تقریبا همهی ما
توانایی گفتگوی ذهنی داریم و میتوانیم 

 اجسام را با ذهنمان
جابهجا کنیم. عالوه بر اینها، بعضیها 

 موهبتهای فوقالعادهای



 دارند.

یوریل میتواند اتفاقات گذشته را که به مکان، 
یا فردی شیء  

وابسته است حس کند. مامان من وقتی 
 تمرکز کند میتواند

پشت اجسام صلب را ببیند. که باورکنید 
 نوجوان بودن در خانهی

او را حسابی سخت میکند. برادرش، دایی 
 پیتر من، میتواند آب

و هوا را تغییر بدهد. حتی مامانبزرگ 
 میتواند کاری کند خوابت

. ستار بچه حسابی ببرد که یعنی به عنوان پر 
 خواهان دارد



ولی کریستال بهتر از همه است چون 
 تواناییاش به او امکان

میدهد همتای سیونت ما، روح ربای ما، را 
 پیدا کند و در نتیجه

 مهمترین مشکل زندگیهامان را حل کند.

میدانید، وقتی نطفهی یکی از ما سیونتها 
 بسته میشود، جایی
مهی دیگر ما در جهان فردی که قرار است نی
 باشد هم زندگی

خودش را شروع میکند. آنها نیمی از 
 موهبتهای ما را دارند و

با هم میتوانیم بیشتر از آنی باشیم که به 
 .تنهایی هستیم



بنابراین، تقریبا نه ماه بعد، دو نفر که 
 تقدیرشان است به هم

جذب شوند به دنیا میآیند. ولی دیدهاید دنیا 
 چقدر بزرگ

! مانند سوزن در انبار کاه است؟ چیزی  

برای همین کریستال اینقدر خاص است: او 
 میتواند تو را پشت

در تقدیرت بفرستد. چیزی که نمیتواند 
 تضمین کند پذیرش

است. روحربای تو ممکن است یکدل نه 
 صددل عاشقت شود

ولی بسته به تجاربی که او را شکل داده 
 است، این امکان هم



بهشدت علیه تو وجود دارد که احساساتش 
 باشد. سیونتها

ظرفیت احساسی عظیمی برای روحربای خود 
 دارند ولی اینکه

این ظرفیت مملو از عشق باشد یا نفرت 
 تحت کنترل کریستال

 نیست.
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وقتی کوچک بودم، در داستانهای روحربایی 
 مادربزرگم بیشتر

داستانهای پریان تمرکز روی شاهزادهی 
 میکردم ولی االن



متوجه شدهام که آن داستانها غول و 
 جادوگر هم دارند در

نتیجه، با وجود تمام اقداماتی که برای رد 
 شدن از خط قرمز

کریستال میکنم، هیچ عجلهای برای دیدن 
 روحربای خودم

 ندارم.
یوریل برای صدمین بار بررسی کرد گذرنامه 

 و بلیطش در کیفش

باشند. او میدانست در آنسوی این سفر 
 هوایی چنین قماری در

انتظار اوست. در سن بیست و هشت 
 سالگی برای دیدن



روحربایش آمادگی کامل داشت. بدون شک 
 دعا میکرد

جفتیابی موفقی شبیه پدر و مادر و چهار 
 برادر خودش باشد که

دخترهاشان را پیدا کرده بودند. از بندیکتها 
یل وفقط یوریل، و  

 ویکتور مجرد باقی مانده بودند.

میتوانستم ببینم کریستال همانطور که به 
 یوریل نگاه میکند

لبش را میجود. او را بغل کردم که سختتر از 
 چیزی است که

بهنظر میرسد چون او تقریبا صد و هشتاد 
 سانت قد دارد و من



فقط یک آدم معمولی صد و شصت و پنج .
 سانتی هستم

شیدم تا گوشش نزدیک دهنم او را پایین ک
 :باشد و زمزمه کردم

اگه بد از آب در بیاد تقصیر تو نیست ولی »
 اگه خوب در بیاد

 میتونی ادعا کنی کار تو بوده«.

طرز تفکر »همانطور که امیدوار بودم خندید. 
قدراست«. خوبیه  

هی، کلوچه، »کرد و سوت تأثیرگذاری زد. 
 بذار برادرت بره وگرنه

!» از دست میدهپروازش رو   

زَو نگاهی به ما کرد و چشمهایش از خنده 



 برق زد. زَو در کنار
 سنمیشل موطالیی بیشتر شبیه یک لوسیفر

 مومشکی1( )

بهنظر میرسید یا اگر تشبیهها را عوض 
 با2( ) میکردیم لوکی

باشه زیبارو، پیامت »چشمهایی شیطنتآمیز. 
 بلند و واضح

 دریافت شد«.

و شانههایش را یوریل کیفش را برداشت 
 برای آنچه در پیش رو

همه چی رو برداشتی »داشت صاف کرد. 
 میستی؟ گذرنامه؟

 کارت هواپیما؟«



دهانم را باز کردم تا شوخی کنم ولی قبل از 
 اینکه بتوانم به این

رفتار مرغ مادرانهی یوریل اعتراض کنم 
 کریستال به من سقلمه

براش خوبه نگران کس دیگهای باشه. »زد. 
ش رو پرتحواس  

 میکنه«.

.» آره. همه »لبخند شیرینی به یوریل زدم. 
 حاضر و آمادهست

زَو مرا بغل کرد )قلبم به تاالپتولوپ افتاد 
 چون او ارزش غش و

ضعف کردن را داشت( و دستش را برادرانه 
 روی شانهام گذاشت



 و بهطرف مانع ورودی هدایت کرد.

 Lucifer -1فرشتهی نگهبان جهنم .

ان خوش سیما، بذلهگو و یکی از ایزد
 Loki -2فریبنده، و در 

 عین حال شرارتبار و آبزیرکاه
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این پسرهای بندیکت چه مشکلی داشتند که 
 دائما میخواستند

به بقیه امر و نهی کنند؟ چشمهایم را برای 
 کریستال گرد کردم

میزدم  ولی فقط نیشش باز شد. حدس
 بهتدریج از این جنبهی



 مردش خوشش آمده بود.

بهمحض اینکه برای آخرین بار برای 
 کریستال و زَو دست تکان

دادم، اولین لحظهی میستیوار در سفر .
 اتفاق افتاد

خانم، متأسفانه نمیتونین مایعات باالی صد 
 -سیسی رو تو 

 کیف دستیتون حمل کنین.

د نگاه به بازرسی که زیپ کیفم را باز کر 
 کردم. روی باقی وسایل

تمام قوطیهایی بود که قصد داشتم به 
 چمدانم منتقل کنم ولی

 در هیجان صبح فراموش کرده بودم.



 -اوه، ببخشید. من خیلی حواسپرتم .
میتوانستم حس کنم یوریل کنارم اخم کرده 

 است. حتما فکر
میکردم من یک بچهی کامل هستم که .

 قوانین را نمیدانم

بازرس آنها را «. نا رو بذاری همینجاباید او
 »یکییکی بیرون 

 آورد.
با اندوه لوسیون نرمکنندهی مو، شامپوی 

 محبوب و نرمکنندهام

را که به سطل آشغال میرفتند تماشا کردم. 
 نگاه دقیقی به

لوسیون ضدآفتاب انداخت و بعد به این 



 نتیجه رسید آن هم
ناقض قوانین است و آن را در سطل .

نداختآشغال ا  

بازرس کیفم را که «. بفرما. آمادهی پرواز
 »حاال خیلی سبکتر 

 شده بود تحویلم داد.

یوریل نگاهی به ساعتش انداخت. 
متأسفانه باید بدویم میستی» . 

 وقت نداریم از فروشگاه وسایلت رو بخریم«.

 -عیبی نداره. تقصیر خودم بود .

دستپاچه شد. قصد داشت حرف «. بله بود
زند و محبتآمیزی ب « 

مرا دلداری بدهد در عوض حقیقت از 



 .دهانش بیرون پرید

کنترلم روی موهبتم از دستم خارج شده .
 بود. دوباره

من »گونههایم سرخ شد و زیرلب گفتم: 
 بودم. کنترلم یهکم جای

 کار داره«.
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بهم بله، زَو »خندهی بامزهای سر داد. 
 هشدار داده بود. باید دور

 و بر تو مراقب باشم، نه؟«

از پشت سرمان صدای زنی را شنیدم که در 
 کمال تعجب خودش



اعتراف میکرد سعی داشته داروهای قاچاقی 
 را از بازرسی رد

کند. پلیسها از همه طرف نازل میشدند. 
 یوریل یک ابرویش را

 باال برد. با سر تأیید کردم.
ه همینجا بذارمت. دیگه به شاید بهتر باش

 »اسکنر احتیاجی 

یوریل کیف مرا گرفت و با «. پیدا نمیکنن
 .کیف خودش برداشت

بلندگو اعالم کرد هواپیمای ما در حال سوار 
 .کردن مسافر است

بیا. »یوریل بلیطها را به من داد تا نگه دارم. 
 نمیخوام برای



 آیندهم دیر کنم«.
*** 

دن فیلمهای در طول پرواز من مشغول دی
 آبکی شدم و یوریل در

سکوت روی لپتاپش کار میکرد. به لطف 
 جذابیت او، خدمات

دریافتیمان عالی بود؛ مهماندارها هر کاری از 
 دستشان بر

میآمد برای او انجام میدادند و من در کمال 
 خوشحالی سرریز

 نیت خوب آنها را دریافت میکردم.
پر کردند  بعد از اینکه یکبار دیگر لیوانمان را

 .به او سقلمه زدم
 انصاف نیست، میدونی که»«.



» چی »سرش را از صفحه نمایش بلند کرد. 
 انصاف نیست؟

شما آدمای خوشقیافه. درک نمیکنین مثل 
 -ماها بودن چه 

 حسی داره.

دهانش را باز کرد، بعد مکثی کرد و تالش 
 کرد بفهمد موهبتم

 تحت پوشش است یا آزادانه ول میگردد.
نیست. اگه میخوای میتونی دروغ  مشکلی

 »بگی. همهش 

. ضربهای به سرم زدم«. اینجاست  

 -نمیخواستم دروغ بگم .
 -ولی...؟ 



میخواستم بگم متوجه نشدم ولی شدم. 
 » .«احمقانهست

نفسش را بیرون داد و موهای قهوهای 
 .طالییاش آشفته شد

 خودمو اینطوری نمیبینم. درون آدم مهمه»«.

رهها به شعله جذب میشیم بله، ولی ما شبپ
 -و تو و برادرات 

 شبیه شمع میمونین.
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اینم یه نمونه از »لبخند شیطنتآمیزی زد. 
 عدم توانایی تو در

 دروغگویی بود؟«



فکر کنم بله. من از بیشتر مردم رکگوتر 
 -هستم چون نمیتونم 

. هر چیزی رو همونجوری جور دیگهای باشم. 
 که هست میگم

پس بذار بگم هیچکس تو خانوادهی شما .
 -بدگل نیست 

بدگل؟ اصطالح آمریکایی برای زشت 
 -بدترکیبه؟ 

ترجمهی بهترش میشه »چشمهایش برق زد. 
 ساده. کریستال

 خیرهکنندهست«.

 -بله، هست .
دایموند، خواهر قبل از «. دایموند زیباست



 »کریستال، با 

ین برادر بندیکت، تریس، ازدواج کرده بزرگتر
 بود. او مظهر

 شکوه، ظرافت و آراستگی بود.

 -میدونم .

. چشمک زد«. و تو هم خیلی بانمکی « 

حسگر دروغم را بررسی کردم ولی چیزی که 
 گفت باعث

دندانقروچهام نشد؛ نشانهی معمول یک 
 دروغ. یوریل فکر

میکرد من بانمکم؟ وای! راستش خودم فکر 
از نظر میکردم  

قیافه دربوداغان هستم. همان موهای 



 فرفری دیوانهوار

کریستال را به ارث برده بودم ولی چندین .
 درجه روشنتر

بدون نرمکنندهام احتماال شبیه یک آلپاکا که 
 باید پشمش چیده

شود در کیپتاون میچرخیدم. پوست روشن و 
 ککومک داشتم

با مژههای بلند بور و چشمهایی به رنگ 
ی معمولیخاکستر . 

نباید بیشتر به او فشار میآوردم تا از من 
 تعریف کند وگرنه به

 انتهای مسیر نظرات صادقانهاش میرسید.
با لحنی که مشخص بود میخواهم موضوع را 



 عوض کنم

» راستی روی چی کار میکنی؟»پرسیدم:   

با یادآوری کارش لبخندش محو شد. «.
لطفا صفحه رو نخون»  

 -ببخشید .
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از لحنم متوجه شد احساس میکنم مرا کنار 
 .گذاشته است

ربطی به سفرمون نداره و اینجوری نیست »
 که نخوام بهت بگم؛

 بیشتر اینه که نمیتونم«.
 -متوجه نمیشم .



» تو میدونی که من تو »آه کشید. 
 جرمشناسی کار میکنم؟

. د. گفت داری آموزش بله کریستال گفته بو
 -فوق دکترا میبینی 

من مسؤول تحقیقات برای نهادهای پلیسی 
 -آمریکا در مورد 

جرایمی هستم که به نظر میآد با جامعهی 
 سیونتها ارتباط

داره. ویکتور هر وقت به من نیاز داره خبرم .
 میکنه

ویکتور، برادر کوچکتر یوریل، برای افّبیآی .
 کار میکرد

. س یهجور اسرار دولتی اوه، گرفتم. پ



 -محسوب میشه 

بیشتر اینکه ناخوشایندتر از اونیه که صالح 
 » .باشه تو ببینی

گزارش کالبدشکافی چیز مناسبی برای 
 مطالعه تو تعطیالت

صفحه را بست و یک نقشه را باز «. نیست
 کرد. نقاط قرمزی در

جهان پراکنده شده و تراکم آن در آمریکای 
 شمالی، استرالیا،

ولی »زلند و چندین کشور اروپایی بود. نیو
 میتونم بهت بگم

دارم چند مرگ مرتبط به هم رو بررسی «.
 میکنم



تا »صفحه را به سمت من برگرداند تا ببینم. 
 حاال دوازده مورد

شناسایی کردیم، یه قاتل زنجیرهای که 
 جامعهی سیونتها رو

هدف قرار داده. دنبال راهی میگردیم مانع 
یگهایبشیم قربانی د  

در کار باشه. کار من اینه که سرنخی برای به 
 دام انداختن

دستهایش را روی «. قاتلمون پیدا کنم
یهکم»صورتش کشید.   

رو این موضوع وسواس پیدا کردم، از اولین 
 قتل سال گذشته

 نتونستم کنار بذارمش«.



قدرت حقیقتگویی من احتماال او را ترغیب 
 میکرد بیش از

ند یا شاید فقط الزم حالت عادی اعتراف ک
 داشت درددل کند

ولی باعث شد متوجه شوم چند ماه گذشته 
 برایش چطور گذشته

 است.
ناگهان آرزو کردم «! دوازده تا! وحشتناکه

 »کاش اینقدر از 

کسانی که دوستشان دارم دور نبودم. باید به 
 محض رسیدن به

آنها پیامک میدادم که مراقب خودشان .
 باشند



هر »اقعا عبوس بود. چهرهی یوریل و
 کدومش فقدان

توصیفناپذیری برای خانوادهشه. نمیتونم 
 تحمل کنم که بیشتر

 اتفاق بیفته«.
@ShamisaBookClub 
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و به خاطر همین بود که به آفریقای جنوبی 
 -سفر نمیکردی؟ 

آره، میخواستم »خندهای ساختگی کرد. 
تا پرونده رو حل کنم  

این لحظه رو برام خراب نکنه. در نهایت 
 ویکتور به من گفت



وقتشه یه استراحتی به خودم بدم. فکر میکنه 
 وقتی مسألهی

روحربا رو به سرانجام برسونم دید «.
 روشنتری پیدا میکنم

» مسأله؟»یک ابرویم را باال بردم.   

بهخاطر جملهبندی ناشیانهاش سر تکان داد. 
امیدوارم اینطور»  

.» باشه. خوشی، امیدوارم صد در صد ن
 خوشی باشه

«. نگران نباش، منم برای کمک هستم
 »انگشتانم را صلیب کردم 

و آرزو کردم چیز زیادی در مورد لحظات 
 میستیوار من نشنیده



 باشد وگرنه بیشتر نگران میشد.
ممنون. االن هم که »در لپتاپش را بست. 

 یادآوری کردی این
باید وقتی میرسم  سفر مربوط به کار نیست.

 چیزی بهجز قتل

 توی مغزم باشه، قبول؟«
 با سر تأیید کردم.

یک دسته ورق از جیبش بیرون « ورق بازی؟
چی »کشید.  « 

 دوست داری بازی کنی؟«

 -؟ 1() ماهیگیری

.» چه مناسب»لبخندش کنایهآمیز بود.   

*** 

 ) خالهام اپال با سه خالهزادهام، ویلو



 4() و برند3( ) هیزلز2(،

نوپا، در سالن انتظار منتظر بود. ویلو و 
 هیزل یک تابلو با

مدادرنگی برای ما نقاشی کرده بودند؛ 
 تصویری تأثیرگزار از

شیری که با غرش خوشامد میگفت. هر دو 
 موهبت سیونتی برای

انواع و اقسام تصویرسازی را به ارث برده 
 بودند؛ ویلو طراحی و

، هیزل مجسمهسازی با همهی مواد، کاغذ
 گل، کارت، چوب. هر

چه را میدیدند میتوانستند با دقت 
 خیرهکننده و طبع هنری



 مجددا تولید کنند.

شک داشتم کسی در سالن انتظار شک کرده 
 باشد که دو کودک

پنج و هفتسالهی هیجانزده بدون کمک تابلو 
 را درست کرده

باشند. آخرین بار، دسامبر، در جشن 
 عروسی دایموند و تریس

آنها را دیده بودم که با خواهرهای  در ونیز
 کوچکتر من، گیل،

دیوانه شده بودند و 6( ) و فلیسیتی5( ) پیس
 فقط یک ساعت

صبر کردند تا وانمود کنند ساقدوشهای 
 .فرشتهآسایی هستند



البته، نه اینکه کسی در خانواده گول خورده .
 باشد

 Go Fish -1نوعی بازی ورق 

2- Willow 

3- Hazel 

4- Brand 

5- Peace 

6- Felicity 
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انگار «! میستی! میستی»ویلو داد زد: 
 نمیتوانستم گروهی را که
 منتظر ما بودند ببینم.

دست تکان دادم و بعد از صدای غرش شیر 



 جا خوردم؛ قطعا برند

که نبود؟ صدای بلندی که از یک پسربچهی 
د شدهکوچولو بلن  

بود خیلیها را غافلگیر کرد. جمعیت رانندگان 
 تاکسی را دیدم

که با حالتی عصبی دور و برشان را نگاه 
 کردند که مبادا حیوانی

وحشی در سالن انتظار در پی شکار باشد. 
 خالهام بهسرعت

مشغول عملیات حواسپرتی شد و یک 
 نوشیدنی به دست برند

 داد تا جلوی تکرارش را بگیرد.

متأسفم. موهبتش داره »وسید و گفت: مرا ب



 خودش رو نشون

. بعد یوریل را بغل کرد«. میده  

نوپای مومشکی را که وول میزد با شک و 
 تردید برانداز کردم و

» چهجور موهبتیه؟ تبدیل به »پرسیدم: 
 شیری چیزی میشه؟

اپال کالسکه را بهطرف «. به اون بدی نیست
 »پارکینگ هل داد؛ 

دنبالش برویم. مهم  انتظار داشت ما هم
 نبود سن جوجههایش

چقدر باشد؛ همیشه مثل مرغ مادر رفتار 
تقلیدگر»میکرد.   

ذاتیه. ممکنه حتی موهبتش برای زبان 



 حیوانات باشه، هنوز کامال

 مطمئن نیستیم«.

» ولی؟»احساس کردم ادامه دارد.   

بهنظر میاد با سگمون گفتگوهای طوالنی 
پیشانیاش را «. داره « 

در واقع، مطمئن نیستم »اخت. چین اند
 برند فکر نکنه خودشم

سگه، چون دوست داره ساعتها بنداز بیار «.
 بازی کنه
خوبه که دوست »یوریل با مهربانی گفت: 

 .«داره با سگ بازی کنه

بطری را که پسربچه انداخت گرفت؛ بچه 
 روی صندلیاش باال و



 پایین پرید.
ی نه، منظورم اینه برند دوست داره ما برا

 -اون چوب پرتاب 
کنیم؛ سگه دخالتی نداره. و چیزها رو میجوه، 

 بیشتر پاچهی
 شلوار.

خندیدم، ویلو و هیزل هم نخودی خندیدند. 
 یوریل بطری را به او

پس داد و برند از شادی جیغ کشید که 
 نشان میداد بیشتر از

چیزی که از یک بچهی دوساله انتظار میرود 
 گفتگو را میفهمد

. یکند. دوباره نوشیدنیاش را و دنبال م



 انداخت
یوریل آن را قبل از اینکه روی آسفالت بخورد 

فکر کنم»گرفت.   

داره سرم شیره میماله. داره با من بنداز «.
 بیار بازی میکنه

به خانوادهی من خوش »به یوریل گفتم: 
 اومدی. همهمون

 خلوچلیم«.

دستش را به طرف دخترها دراز کرد آنها را از 
د کندخیابان ر  . 

 حس میکنم تو خونهی خودمم»«.
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بعد از دوش گرفتن و باز کردن وسایل، در 
 آشپزخانه جمع شدیم

تا شورای جنگی تشکیل بدهیم. خانوادهام 
 در انگلستان در

حومهی پر دار و درخت لندن زندگی 
 میکردند؛ خانهی اپال هم

محلهای شبیه به آن در کیپتاون بود:  در
 منطقهی زوانزویک،

محلهای مرفه با خانهها و باغچههای 
 .شگفتانگیز در جنوب شهر

کیپتاون آب و هوای خیلی خوبی داشت در 
 نتیجه همهچیز تازه



و سبز بهنظر میرسید، بهجز دامنهی 
 سنگالخی کوهستان تیبل

که در افق به چشم میخورد. ابر ناشی از 1( )
 هوای مرطوب دریا

 که وارد آفریقا میشد، نوک قله را گرفته بود.

جراح 2(، ) شوهر و روحربای اپال، مایلو کار
 دندانپزشک بود؛

اپال وکیل بود ولی فعال به خودش مرخصی 
 داده بود تا با

 بچههایش باشد.
خانهاش جایی دوستداشتنی برای تعطیالت 

 :محسوب میشد

د زمین چمن و ساختمانی کوتاه و دراز با چن



 یک استخر گرد،
هرچند در روزهای خنک و مرطوب زمستان 

 فقط شناگران

سختکوش در آن میپریدند. که من باشم. 
 چون از انگلستان

آمده بودم، قصد داشتم از کوچکترین ذرهی 
 آفتاب استفاده

کنم و مایویم را به امید اینکه هوا گرمتر .
 شود آماده کرده بودم

. متر: لحظهی بزرگ ولی اول کارهای مه
 یوریل

اپال فنجانهای قهوه را روی میز آشپزخانه 
 جلوی ما گذاشت و



بعد یک بشقاب بیسکوییت خانگی آورد. از 
 پنجرههای پشت سر

او میتوانستم دخترها را ببینم که روی تابی 
 که از بلوط نقرهای

در انتهای چمنزار آویزان بود تاب میخوردند؛ 
 برند در قفس بچه

و کامال جدی با ناتی، سگ  نشسته بود
 شکالتی خانواده حرف

 میزد.

نقاشیها و مجسمههای دخترها تمام سطوح 
 کابینتهای

آشپزخانه را تزئین کرده بودند: مجموعهای 
 تصادفی از



تکشاخها، چهرههای افراد خانواده، پروانه، و 
 .حیوانات صحرایی

روی لبههای پنجره و هر برآمدگی گلدانهای 
هگل و گیاه شکوف  

 زده بودند.

بهنظر من اینجا نوعی آشفتگی دوستانه 
 داشت که حتما اثر

آرامشبخش مایلو روی خالهام بود چون او در 
 بین خواهر و

برادرهایش به وسواسی بودن معروف بود؛ 
 نمونهی عملی خوبی از

اینکه روحرباها موهبتهای همدیگر را .
 متعادل میکردند

1- Table Mountain 



2- Milo Carr 

@ShamisaBookClub 

 �� �🌕🌕🌕�فصل 15 –ص 

 2#فصل 16 –ص 

ممم، »یک بیسکوییت برداشتم و گاز زدم. 
 !شکالت تکهای

 خودت درست کردی؟«

اپال باالخره نشست و پروندهی قطوری را 
 بهطرف خودش کشید

و آن را جلوی یوریل انداخت که باعث شد 
 خرده شیرینیها

ج جابهجا شوند و سطح قهوهاش از داخل مو
نه میستی»بردارد.  . 

وقت پختوپز ندارم. مشغول این بودم. ویلو 



 و باباش دیشب این

 بیسکوییتا رو درست کردن«.
روی «. احسنت به سرآشپزها»یوریل گفت: 

این»پرونده زد.   

 چیه؟«

در »اپال کمی قهوه نوشید. «. تحقیقات من
 »مورد روحربای 

احتمالی تو. همهی کسانی رو که سن درستی 
و به نکاتی داشتن  

که کریستال گفته بود میخوردند پیدا کردم. 
 فعال فقط اونایی که

تو شبکهی سیونت هستن ولی باالخره باید 
 از جایی شروع



میکردم. برای اینکه در وقتت صرفجویی بشه، 
 یهنفر رو

کمی «. بهعنوان شانس اول در نظر گرفتم
 اخم کرد و مستنداتش

این احتمال طبیعتا نمیتونیم »را بررسی کرد. 
 رو رد کنیم که

 کس دیگهای هم هست که از ما خبر نداره«.

 -خیلی جامع بررسی کردی .

اپال شانهای باال انداخت «. تحصیالت حقوقی
 »انگار همین 

 توضیح کافی باشد.
موهبت سیونتی او بازسازی یعنی برگرداندن 

 چیزها به شرایط



اولیهی خودشان بود که با وسواسش در 
خوب جور مورد جزئیات  

در میآمد. بهعنوان مرمتکار تابلوهای نقاشی 
 عالی میشد ولی

با انتخاب رشتهی حقوق کل خانواده را 
 شگفتزده کرد. توضیح

داد ترجیح میدهد عدالت را به زندگیها 
 برگرداند تا تکههای

 رنگ را به تابلوهای مشهور قدیمی.

فرد مورد عالقهی من اونیه که باالی فهرسته؛ 
تا  کس دیگهای - 

این حد مناسب نیست. خواهی دید که 
 اطالعات زیادی در



موردش جمع کردم، سابقهی آموزشی و 
 شرایط حرفهای. تو

بیمارستان گروت شور بخش کودکان کار 
 میکنه. وقتی عفونت

ناجور سینهی برند رو درمان میکرد یه کمی .
 باهاش آشنا شدم

یوریل که همیشه خیلی خوددار بود با دستی 
پرونده را بازلرزان   

فرنسی کوئتزه»کرد تا اولین عکس را ببیند.   

 عکس را با1(.« )

دقت نگاه کرد، انگشتانش را دور آن کشید و 
 بعد با چهرهای

عجیبه، »سردرگم آن را پایین گذاشت. 



 انتظار داشتم وقتی
میبینمش یه چیزی، نمیدونم، بیشتر «.

 حس کنم

1- Francie Coetzee 
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همیشه که »اپال همدالنه لبخندی به او زد. 
 رعد و برق نمیشه

یوریل. من و مایلو تا وقتی ارتباط ذهنی 
 برقرار نکردیم مطمئن

 نبودیم«.
. کنجکاو بودم این بخش « و بعد؟»پرسیدم: 

 داستان را بشنوم



. خندیدم و «! بنگ»لبخند شیطنتآمیزی زد. 
شد اپال سرخ  

 -دم عمو مایلو گرم !

اپال گلویش را صاف کرد، برای «. بله، خب
 »پنهان کردن 

شرمندگیاش از لو دادن این ماجرا دیر شده 
از فرنسی»بود.   

پرسیدم میتونیم بعد از اینکه شیفتش تموم 
 شد تو کافهی

بیمارستان همدیگه رو ببینیم. اشاره کردم 
 چند تا مهمون

.» اولین بار از  سیونت رو میارم که برای
 کیپتاون دیدن میکنن



» از ما چه انتظاری داره؟»یوریل پرسید:   

گفتم من و مایلو میزبانهای کسلکنندهای 
 -هستیم که بچهها 

وقت مهمونیبازیمون رو محدود کردن و فکر 
 کردم شاید اون

بتونه شما رو به چند تا جوون محلی معرفی 
 کنه. فردا شب یه

مناسبه؟دورهمی داره. زمانش برات   

. آب دهانش را فرو داد«. بله « 

پرونده رو »اپال دستش را نوازش کرد. 
 ببین. دختر

 دوستداشتنیایه و کارش عالیه«.

یوریل با سر تأیید کرد ولی میتوانستم بگویم 



 توی ذوقش
خورده است. احتماال بهخاطر پرواز 

 طوالنیمدت بود و این را به او

 گفتم.

ش فکر درست میگی. باید بخوابم و به
پرونده را «. کنم « 

» عیبی نداره اینو ببرم اتاقم؟»برداشت.   

اپال «. اصال. وقت ناهار که شد خبرت میکنم
 »با حالت وسواسی 

عصبی مقداری خردهبیسکوییت را کف .
 دستش ریخت
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منتظر شدیم تا از اتاق بیرون برود و بعد .
هم نگاه کردیمبه   

وای خدا. فکر میکنی باید با »اپال گفت: 
 کریستال تماس

 بگیرم؟«
بذار فعال هول نکنیم خاله. تازه اولین نفر .

 -پیشنهادیه 
فکر میکردم کارم خوب بوده و دختر درست 

 -رو پیدا کردم 

 ولی حاال زیاد مطمئن نیستم.

برند شروع به نقنق کرد چون ناتی او را ول 
ا پیشکرده بود ت  

دخترها برود. اپال با استفاده از قدرت 



 جابهجایی اجسامش کاری

کرد خرس عروسکی جلوی او ورجهورجه کند. 
 برند از تهحلق

 خندید.

اون عالیه. خیلی شیرینه. همهی »گفتم: 
 دختر کوچولوهای مهد

 کودک دنبالش راه میافتن«.

پسرای سیونت همینطورن. همهشون قلب 
 »دخترا رو 

یدوارم فرنسی تحمل فردا رو میشکنن. ام
 داشته باشه. حتما

 شک کرده من یه قصد و غرضی دارم«.

 -چطور؟ 



موهبتش ذهنخوانیه. برای همینه تو کارش 
 - .اینقدر موفقه

میتونه فکر سردرگمترین بچه رو هم که 
 خودش نمیفهمه چی

باعث شده حالش بد بشه بخونه. میترسم 
 انتظار داشته باشه

. گی بیفتهاتفاق خاص و بزر   

لحظهای حس آشناپنداری به من دست داد. 
 همین گفتگو را با

کریستال هم نداشتیم؟ ظاهرا زنان 
 خانوادهی من حس میکردند

تقصیر تو »مسؤولیت همهچیز با آنهاست. 
 نیست خاله. تو



حداکثر تالشت رو کردی. در هر حال، من 
 هستم تا به هر دو

 تاتون کمک کنم حقیقت رو کشف کنین«.
*** 

یوریل هر کاری میتوانست برای اولین 
 مالقات با جفت

احتمالیاش کرد؛ وقتی از اتاقش بیرون آمد 
 اصالح کرده، به

خودش رسیده و با دقت لباسهایش را 
 :انتخاب کرده بود

تیشرت سبز با طرحی از یک درخت و شلوار 
 جین رنگورو

رفتهای که پوست طالیی جذاب و تناسب 
 اندامش را نشان



وقتی من از اتاقم بیرون آمدم بهنظر میداد. 
 میرسید جدیدا با

یک قیچی چمنزنی مالقات داشتهام. اشتباه 
 کردم و قبل از

خواب موهایم را شستم، فراموش کرده بودم 
 لوسیون ضد وز

موهایم در سطل آشغال فرودگاه هیترو .
 است
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یل و اپال به من افتاد دستم وقتی چشم یور
نگین»را باال گرفتم.  . 

 خودم میدونم«.



هیزل جستوخیزکنان وارد آشپزخانه شد. 
هی میستی، موهات»  

 چی شده؟ خندهدار شدی«.

در همان لحظه به موهای بافتهی سیاه 
 مرتب هیزل بهشدت

حسودی کردم. اپال از مصیبت موهای 
 فرفری که بعضی از

ارث برده بودند جان  اعضای خانوادهی ما به
 سالم بهدر برده بود

در نتیجه بچههایش از این نفرین در امان .
 بودند

خندهدار نیستم هیزل. فقط دارم آلپاکای 
 -درونم رو نمایش 



 میدم.

برند صدایی شبیه عرعر گوشخراش االغ .
 سر داد

» این چی بود؟»پرسیدم:   

یوریل کنار مرد کوچولو خم شد و گفت: 
صدای فکر کنم داره»  

هشدار آلپاکا رو تقلید میکنه. با حاله. اینو «
 از کجا یاد گرفتی؟

 برند مثل گرگ زوزه کشید.
برنامهی حیات وحش. تا پشتم »اپال گفت: 

 رو میکنم ناتی رو

مجبور میکنه کنترل تلویزیون رو براش بیاره. 
 عاشق برنامههای



حیات وحشه. و شما از خودتون میپرسین 
 چرا سر کار

؟ فکر کن تو مهدکودک چی کار برنگشتم
خندید و«. میکنه  

!» مایلو، ما داریم میریم»سرش را تکان داد.   

عمو مایلو از باغچه وارد شد؛ ویلو روی 
 .کولش سوار شده بود

روحربای اپال، مردی کوتاه و گرد با پیشانی 
 بلند بود که بیشتر

برای آرامش ساخته شده بود تا سرعت. 
 موهبتش در زمینهی

شکوفایی بود در نتیجه معموال دور و  رشد و
 بر او بودن آرامش به



 همراه داشت.

ولی امروز نه. به جای اینکه با کلمات عاقالنه 
 ما را آرام کند

امیدوارم خوب »مضطرب بهنظر میرسید. 
 .پیش بره یوریل

دستش را جلو آورد و با «. پشتت رو داریم
 مهمان آمریکاییاش

با او برخورد دست داد. یکی دیگر هم طوری 
 میکرد که انگار به

 جنگ میرود.

قبل از اینکه یوریل «. خیلی خب، پس بریم
 »وحشت کند به 

 طرف در راه افتادم.
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خوشبختانه سواری تا بیمارستان زیاد طول 
 نکشید. اپال در

پارکینگ مالقاتکنندگان پارک کرد، پیاده 
 شدیم و روی

آسفالت خیس قدم گذاشتیم. هوا بعد از 
 بارانهای قبلی آفتابی

شده و سایههای بلندی جلوی ما گسترده 
 شده بود و ما را شبیه

گروهی از بیگانگان فضایی نشان میداد. 
 سقلمهای به یوریل زدم

و انگشتانم را کنار گوشهایم گذاشتم و تکان 



 دادم تا شبیه آنتن

. م بخنددشود؛ امیدوار بود  

با « داری چی کار میکنی؟»اپال پرسید: 
 اشارهای به سوییچ در
 ماشین را قفل کرد.

آدمهای عادی در این موقعیت دروغ میگفتند 
 و چیزی در مورد

ماساژ شقیقههاشان سرهم میکردند ولی من 
 .نمیتوانستم

« جملهام بیشتر شبیه « مریخی میسازم؟
 سؤال بود چون متوجه

. های زدهامشدم چه حرف احمقان  

میستی، اگه نمیتونی جدی بگیری شاید بهتر 



 »باشه تو ماشین 

لحن صدایش بیشتر آزرده بود تا «. بمونی
 اینکه بخواهد

مسخرهبازی مرا توبیخ کند؛ اعصاب او هم .
 بههم ریخته بود

خوبه اپال. باعث »یوریل به من لبخند زد. 
 میشه آرامش پیدا

 کنم. یهکم حس میکنم مثل ماهی از آب
 بیرون افتادم. میدونی،

میستی منو یاد زَو میندازه، از جنبهی 
 خوبش. زَو دلقک

دستش را دور شانهی «. خانوادهی ماست
 من انداخت و با هم



 رفتیم تا تقدیرش را مالقات کنیم.

با نوشیدنیهامان دور میزی با طرح موزائیکی 
 نزدیک درِ کافه

نشستیم. دانههای قهوه با بوی 
ی سالنضدعفونیکنندهها  

ورودی بیمارستان میجنگیدند و کافئین با 
 اختالف کمی برنده

میشد. فراپاچینوی تمشک خودم را هم زدم 
 و از نقشهایی

درهمی که در سطح صاف لیوان تشکیل 
 میشد لذت بردم. اپال

 هر دقیقه ساعتش را نگاه میکرد.

 -دیر کرده .



فکر کنم با توجه به »یوریل آهسته گفت: 
نمیتونهشغلی که داره   

به محض تموم شدن شیفتش وسایلش رو 
پایش«. بذاره زمین  

زیر میز با حالتی عصبی تکان میخورد. باید 
 کاری میکردم تا

آرام شود وگرنه اولین روز بقیهی زندگیشان 
 عجیب و نامناسب

 میشد.

خب، یوریل، اگه میتونستی یه حیوونی به 
 »جز انسان باشی 

وز دور ذهنم هن« چی رو انتخاب میکردی؟
 آن جریان آلپاکایی



دور میزد در نتیجه اولین سؤالی که به ذهنم 
 رسید این بود. از

گفتگوهای اگه میشد خوشم میآمد چون 
 دروغی در آنها نبود

 و چیزی به روحم سوهان نمیکشید.

لحن اپال آنقدر شبیه مادرم بود «. میستی
 »که ترسناک بهنظر 

 میرسید.
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نه، عیبی نداره. میخواد تا وقتی منتظریم 
 »حواسم رو پرت 

. دستکم یوریل مرا درک میکرد«. کنه  



خالهام صدای خندهداری شبیه خرناس 
 درآورد. او را به صورت

اسب کوچکی تصور کردم که یالش را با 
 اوقاتتلخی تکان

 میداد.

من »اعتراف کردم: «. من شروع میکنم
میشه فکر میکردم ه « 

میخوام دلفین باشم. توانایی شنای 
 فوقالعاده همراه با یه لبخند

 گل و گشاد؛ آدم عاشقش میشه«.

زنی که گوشیهای پزشکیاش را در یک جیبش 
 فرو کرده بود، از

پشت سر یوریل نزدیک شد. فرنسی؛ حتما 



 .خودش بود

کوچکاندام، با موهای کوتاه تیره که صورت 
رافرشتهگونهاش   

قاب گرفته بود. بهنظر من که برای روپوش 
 پزشکی زیادی جوان

بود و مرا به یاد پیس و فلیسیتی، وقتی 
 مچشان را در حال

تاتیتاتی با کفشهای پاشنهبلند مامان .
 میگرفتم، انداخت

چهرهی اپال با ورودی فرنسی باز شد ولی 
 یوریل هنوز متوجه

نشده بود. فرنسی مکثی کرد و نخواست 
وریل را که تازهحرف ی  



 شروع به صحبت کرده بود قطع کند.

« اگه من حیوون بودم، میخواستم...
 »سینهاش را مالید و بعد 

فکری به ذهنش رسید و به جلو خم شد. 
آره، میخواستم یه»  

باشم. تصور کن باالی کوههای 1( ) شاهرخ
 .آند پرواز کنی

. دستهایش را باز کرد«. بینظیره  

.» واقعا بینظیرهآره، »فرنسی گفت:   

یوریل از جایش پرید و پایههای صندلیاش با 
 صدای

گوشخراشی روی زمین کشیده شد. اگر واقعا 
 شاهرخ بود حتما



از تعجب جیغ میزد و چند تا از پرهایش .
 میریخت

با حالتی «. سالم. من فرنسی کوئتزه هستم
 »عادی با یوریل 

حدس میزنم شما باید یوریل »دست داد. 
لمباشی. خوشحا  

دوباره میبینمت اپال. و این باید 
 خواهرزادهت میستی باشه،

).» برای یه روز آفتابی »خندید. « درسته؟
 2) عجیبه

 -بله، زیاد بهم میگن .
متأسفم، فکر کنم همینطوره. به کیپتاون 

 » .«خوش اومدین



روپوش سفیدش را درآورد و آن را تا کرد و 
 پشت صندلی

.» ن سفارش میتونم چیزی براتو»انداخت. 
 بدم

 1-کندر، نوعی عقاب آمریکایی .

میستی mistبه معنی مه مشتق شده است .
 2-از کلمهی 
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یوریل به «. ممنون، همهچی هست
 »نوشیدنیهامان که هنوز به 

 آن دست نزده بودیم اشاره کرد.
یک قهوه رفت تا «. یه ثانیه دیگه بر میگردم



 »برای خودش 

 سفارش بدهد.

سعی کرده بودم بهخاطر یوریل عصبی نشوم 
 ولی دیگر

» خب؟»نمیتوانستم هیجانم را پنهان کنم.   

نگاه یوریل فرنسی را که با کافهدار حرف 
 .میزد دنبال کرد

نمیدونم. مطمئن نیستم باید چه ».«
 احساسی داشته باشم

 اپال خوشحال بهنظر نمیرسید؛ واقعا فکر
 کرده بود پرونده را

خواهش میکنم یه فرصتی بده. »بسته است. 
 از نظر سنی کامال



 مطابقه یوریل«.

نه اینکه بهخاطر تالشهات ممنون نباشم 
 -اپال. اون زیبا و 

بااستعداده ولی بهنظر نمیآد بیشتر از بقیه 
 به چشمم بیاد و برام

مطرح باشه؛ و برادرام گفتن اولین چیزی که 
 در مورد

. حرباهاشون متوجه شدن همین بودهرو  

صبر کن برگرده و گفتگوی ذهنی رو امتحان 
روی «. کن « 

صندلیام وول خوردم؛ از فشار عصبی و 
 ناامیدی یوریل احساس

بیقراری میکردم. این لحظه را به این صورت 



 :تصور نکرده بودم
انتظار بنگ داشتم و پوف گرفته بودم. یعنی 

 باید در نهایت به
نگ میزدیم؟ قول داده بودم کریستال ز 

 اوضاع را برای او مرتب
 میکنم. او را ناامید کرده بودم.

مردی که روبهروی ما نشسته بود و در 
 آرامش با همسر خیلی

باردارش ساندویچ میخورد ناگهان از جا پرید 
 و روی میز مشت

منظورت چیه که اون بچهی من »زد. 
مادر آینده با« نیست؟  

. دوحشت به او خیره ش  



 -من اینو گفتم؟ 

 -بله، تو گفتی .
 -میخواستم بهت بگم... بهتدریج .

مرد سوییچ ماشین را روی میز کوبید و 
من با»بیرون رفت.   

 اتوبوس میرم خونه«.
@ShamisaBookClub 
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سوییچ را برداشت و «! میسون! میسون
 » .دنبال او دوید

 متأسفم»«!

که همراه دو دوستش رد میشد با  پرستاری
 :صدای بلند گفت



نمیدونم چطوری میتونی همچین حرفی »
 بزنی! تو همیشه

میگفتی از بنجامین خوشت میآد. اون آدم 
 وحشتناکی

 نیست«.
مانعی که دور موهبتم کشیده بودم رها .

 شده بود

اپال که میدانست جریان چیست سرش را 
 در میان دستهایش

م. از دست دادن گرفت. سراسیمه شد
 کنترل خیلی سادهتر از

دوباره به دست آوردن آن است. یک بازی 
 را تصور1( ) ِجنگا



کنید: ریختن آنها ساده است؛ برداشتن آنها 
 بدون اینکه بقیه

بلرزند و سقوط کنند تقریبا غیرممکن است. 
 :اپال التماس کرد
 یه کاری بکن»«.

سعی کردم چوبهای راستگویی «. دارم میکنم
ا که از ر  « 

دستم گریخته بود پس بکشم. قلبم بهتندی 
 میتپید. باید قبل از

اینکه فرنسی برگردد درستش میکردم و او .
 در راه برگشت بود

پیشخدمت به زن متعجبی که از او خواسته 
 بود میز را تمیز کند



برچسبی روی «. از شغلم متنفرم»غر زد: 
 سینهاش داشت که

. مک کنداعالم میکرد، خوشحال است ک  

پس اگه راضی کردن یه مشتری این قدر 
 -برات سخته چرا 
 اینجا کار میکنی؟

پیشخدمت دهانش را باز کرد تا بهخاطر 
 رفتار ناشایستش

عذرخواهی کند ولی چیزی که بیرون آمد این 
 :بود

مشتریهایی مثل تو همیشه شکایت دارن. »
 نمیتونم شما

 غرغروها رو تحمل کنم«.



بفرما، »کفدار برگشت. فرنسی با یک التهی 
 بعد از یه روز

«. مشاورههای اعصابخردکن لیاقت اینو دارم
بلند»اخم کرد.   

 گفتم؟«

یوریل بابیمیلی خندهاش گرفته «. متأسفانه
میستی »بود.  « 

 یکی از اون لحظههای خاصش رو داره«.
توجه فرنسی به من برگشت. اگر میتوانست 

 ذهن را بخواند باید

! اد میزند: کمک! و از میفهمید ذهن من د
 همه عذر میخوام

 -اون موهبِت حقیقت داره؟ 



نوعی بازی که با چیدن چوب روی هم و 
 1-تشکیل یک استوانه 

و بعد بیرون کشیدن چوبها بدون ریختن کل 
 استوانه انجام

 میشود.
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.» نفرینه»زیرلب گفتم:   

« رو از دست داده چون...و کنترلش 
 »نگاهش به سمت یوریل 

نگرانه تو ممکنه روحربای من نباشی؟ »رفت. 
 اپال، پشت سر من

 چه نقشهای میکشیدی؟«



اپال نتوانست سر و ته این جریان را با دروغ 
 هم بیاورد؛ کاری که

میخواستم »احتماال در شرایط عادی میکرد. 
 یوریل تو رو ببینه

کنه احتمال داشته چون فکر میکردیم مم
 باشه شما با هم جفت

باشین. احتمالش خیلی باال بود. تاریخ 
 تولدتون نزدیکه و یه

روحجو ردی از روحربای اون گرفته که اشاره 
 به یه ساختمون

سفید تو کیپتاون داره. من بالفاصله یاد «.
 بیمارستان افتادم

متأسفم. نه »فرنسی بهطرف یوریل برگشت. 



بیاینکه تو مرد جذا  

نباشی، ولی هیچ شانسی نیست، حتی با 
 وجود ردگیری یه

 روحجو«.

چرا؟ »یوریل از جواب رد محکم او جا خورد. 
 نباید دستکم

 گفتگوی ذهنی رو امتحان کنیم؟«

.» به من »فرنسی دستش را نوازش کرد. 
 اعتماد کن، میدونم

 -چطوری میدونی؟ روحربات رو پیدا کردی؟ 

 -نه .
 -پس چرا؟ 

وه نوشید و چشمهایش از پشت جرعهای قه



 لیوان بلندش برق
روحربای من، هروقت اون دختر رو »زد. 

 ببینم، قطعا شبیه
 مدلهای مرد مجلهیGQنیست «.

اووخ، ظاهرا پروندهی اپال بعضی حقایق 
 خیلی مهم در مورد

 فرنسی را از قلم انداخته بود.

هیچوقت ندیده بودم یوریل اینقدر قرمز .
 شود

.» چه ناجور» زمزمه کردم:  

.» متأسفم وقتت رو »یوریل بهزحمت گفت: 
 تلف کردیم
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نگران نباش. و من فکر نمیکنم حتی یه ثانیه 
 »از وقت منو تلف 

کرده باشین. ممنون به فکر من افتادین. 
 .«باعث افتخاره

قهوهاش را نوشید و متفکرانه یوریل را 
تو ممکنه»رانداز کرد. ب  

جفت من نباشی ولی دارم فکر میکنم شاید 
 فکر خوبی باشه تو

 رو به خواهر دوقلوم معرفی کنم«.

بهنظر میرسید کسی برای دومین « دو قلو؟
 »بار ضربهی نهایی 

بوکس را به یوریل زده باشد. خوب شد که .



 نشسته بود
و بهت اطمینان 1(. ) بله، اسمش تارینه

رد بودن تو میدم اون م - 

 رو حروم نمیکنه.

نتوانستم جلوی خودم را بگیرم و زدم زیر 
 خنده. رشتههای

کنترلی که جمع کرده بودم دوباره به دست 
 باد رفت. اپل حتما

خیلی خجالتزده بود که یوریل را در چنین 
 موقعیتی قرار داده

 است.
چهرهی اپال « تو خواهر دوقلو داری؟
چطور »وحشتزده بود.  « 



» ین چیزی از چشمم افتاده؟همچ  

چون اون تو حلقههای سیونتی نمیگرده و تو 
 »شبکه هم 

دخالتی نداره. موهبتش به نظر خودش... 
 ناخوشاینده و سعی

فرنسی سقلمهای «. میکنه صداش رو در نیاره
با»به من زد.   

وجودی که دوست دارم صدای خندهت رو 
 بشنوم ولی میتونی
وهبتت رو به همهی ما یه لطفی بکنی و م
 کنترل کنی میستی؟

قبل از اینکه مسؤولیت اخراج کارمندای اینجا 
 به گردنت



 بیفته؟«
سکسکه کردم. « فکر کنم بهتره برم. بعدا...

شما رو تو ماشین » « 

 میبینم«.

*** 

تا وقتی یوریل، اپال و فرنسی به ولوو 
 برگردند موهبتم را تحت

 کنترل گرفته بودم.

» ه؟همهچی روبهراه»پرسیدم:   

بهطرز عجیبی به »فرنسی با جدیت گفت: 
 محض اینکه تو رفتی

 همهچی به حالت عادی برگشت«.

 -متأسفم .

هنوز حاضرین بیاین و خواهرم رو ببینین؟ 



 -وقتی اپال از من 

خواست شما رو به افراد جوونتری معرفی 
 کنم برنامه داشتم

شما رو به باربکیویی که تارین امشب برای 
 شاگرداش برگزار

میکنه ببرم. اونا همسن تو هستن میستی، 
 در نتیجه فکر کردم

بیشتر از معاشرت با دوستای دکتر من .
 شما رو سرگرم کنه

1- Tarryn 
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میتوانستم حس کنم فرنسی شک دارد مرا با 



 خودش به مهمانی

 خواهرش ببرد یا نه، بهخصوص که تارین
 ممکن بود )در تالش

دوم( همانیکه باید باشد. به این نتیجه 
 رسیدم تصمیم با یوریل

 است.
به خودم گفتم، اگر « میخوای منم باشم؟

 »فرستادت خونه 

ناراحت نشو. البته میشدم ولی تمام تالشم 
 را میکردم تا آن را

 نشان ندهم.
لحظهای طول کشید تا جواب بدهد؛ باتوجه 

 به اینکه میدانست



اگر دروغ بگوید حس میکنم، باید 
 سیاستمدارانهترین جوابی را

من حاضرم »که میتوانست سرهم میکرد. 
 ریسک بکنم. ولی تو

فکر میکنی میتونی، میدونی که، موهبتت رو 
 کنترل کنی

 میستی؟«

.» قول میدم. »روی قلبم صلیب کشیدم. 
 تمام تالشم رو میکنم
فرنسی «. پس حله. ماشین من اونجاست

اپال دست  برای « 

بعدا میارمشون خونهی شما. از »تکان داد. 
 قول من به برند سالم



 برسون«.
حس میکردم خالهام دوست دارم برای 

 مرحلهی بعدی شکار

بماند ولی قول داده بود تا وقت خواب .
 بچهها برگردد

اپال همانطور که سوار ماشینش میشد «!
موفق باشین»داد زد:   

ما را به سمت  فرنسی«. تارین منتظر ماست
 »یک بیامو سفید 

بیشتر افرادی که تو »کروک هدایت کرد. 
 مهمونی شرکت

میکنن ربطی به ما سیونتها ندارن پس اگه 
 «...اتفاقی افتاد



میشه »زیرچشمی نگاهی به یوریل انداخت. 
 یه جای خصوصی

 پیدا کنین؟ از قبل بهش هشدار ندادم«.
من که مشکلی با این کار »یوریل گفت: 

طوری لبخند زد«. ارمند  

که نشان میداد حسابی فکر کرده که در 
 محلی خصوصی با

روحربایی که تازه پیدا کرده چه کار میخواهد 
 بکند. بعد از

لطمهای که مالقات با فرنسی به اعتماد به 
 نفسش وارد کرده بود،

 بهسرعت سرپا شد.
» در مورد این یکی حس »بهنرمی پرسیدم: 



 خوبی داری؟

ی آره، هرچند آدم فکر میکنه بهطرز عجیب
 -بعد اتفاقی که 

افتاد باید فهمیده باشم نباید انتظار داشته 
 باشم همه چی راحت

پیش بره. تارین. از همین االن عاشق .
 اسمش شدم

.» عالیه»دستی به شانهاش زدم.   
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حومهی تارین در خانهای در رودنبوش ، 
 کیپتاون زندگی میکرد

که زیاد با بیمارستان فاصله نداشت. 



 خانهاش در زمینهای

مدرسهای بنا شده بود که در آن کار میکرد؛ 
 یک خانهی ییالقی

کوچک و شیرین با ایوان مسقف در عرض 
 ساختمان که دورش را

باغچهای گرفته بود که الزم بود عمو مایلو به 
 آن رسیدگی کند تا

. ندشکوفا شو  

پشت نردهها، تجمل ادامه داشت؛ چندین 
 متر مربع زمینهای

بازی، ستونهای راگبی سفید، تورهای در 
 اهتزاز دروازهی

فوتبال، و یک سالن کریکت. کل بنای 



 مدرسه حال و هوایی از

 ثروت و رفاه داشت.
وقتی از دروازه وارد شدیم، متوجه شدم 

 مهمانی شروع شده

انها پسرهایی است. بهنظر میرسید اکثر مهم
 با بلوز سفید و

شلوار یا شلوارک آبی باشند. وقتی جلوتر 
 رفتیم ساختمانهای

سفید مدرسه را دیدم. شاید در نهایت 
 کریستال این جزئیات را

 درست تشخیص داده بود.

بذار حدس بزنم، اینجا یه مدرسهی »گفتم: 
 خصوصی



ناآرامیام بیشتر شد. وقتی « پسرونهست؟
 فرنسی گفت افراد

همسن و سال خودم، تصور کرده بودم 
 .منظورش دخترهاست

هیچوقت با پسرها خوب کنار نیامده بودم. 
 هرگز. ظرافت رفتارم

 در حد یک زرافه روی زمین یخ بود.

بله، البته. پسرهای دوستداشتنیای هستن. 
 -نسبت به 

 سنشون خیلی بالغن.

و من از آن نوع دخترهایی بودم که آنتن 
 مریخی میساختم و

موهای وزوزی داشتم. باید از فرصت 



 استفاده میکردم و با اپال
به خانه میرفتم. فرنسی، انگار تردیدهایم را 

 شنیده باشد، در

 آینهی عقب به من لبخند زد.
طبیعتا افکار یوریل در مسیر « اونو میبینی؟

 »کامال متفاوتی 

 نسبت به من دور میزد.
نجا به خودم یادآوری کردم، من بهخاطر او ای

 آمدهام. جریان به
 من مربوط نمیشد.

فرنسی جلوی خانهی ییالقی پارک کرد، بیرون 
 آمد و برای زنی

که کنار باربکیو میگشت دست تکان داد. 



 مرد مسنتری با کاله

 آشپزی با انبرک برگرها را زیر و رو میکرد.
خواهر فرنسی اجاق را رها کرد و آمد تا از ما 

 .استقبال کند
!»« مدینعالیه. او  

.» وای خدا»یوریل زیرلب گفت:   
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تارین قطعا لیاقت چنین عکسالعملی را 
 .داشت: خیلی زیبا بود

پاهای آفتابسوختهی کشیدهاش در شلوارک 
 نیلی شبیه پاهای

بالرینها بود و موهای تیرهی انبوهی داشت؛ 



 با خودم فکر کردم
کالسش چطور میتوانند تمرکز  پسرهای

 کنند. در عین حال،

شاید برجستهترین مشخصهاش چشمهایش 
 بود: چشمهای

درشت قهوهای با مژههای تیرهی بلند. 
 چیزی درونم جا افتاد؛ و

حدس میزدم یوریل هم همین را هزار برابر 
 .حس میکند

میتوانستم تشخیص بدهم بهگونهای فراتر از 
 خوشقیافه بودن

وشان، برای یوریل مناسب ظاهری هرد
 است. برای من حسی



شبیه وقتی داشت که میشنیدم کسی 
 حقیقت را میگوید، تمام

 و کمال.

» فرنسی، »قدمهای تارین سست شد. 
 جریان چیه؟

چرا خودت »خواهرش حسابی تفریح میکرد. 
 «بهم نمیگی؟

دستهایش را به سینه زد و عقب ایستاد تا 
 حرکت بعدی را

. هندخودشان انجام بد  

تارین کوئتزه، من یوریل بندیکتم، 
دستش را جلو «. روحربات « 

برد؛ میتوانستم ببینم چشمانش اشکآلود .



 شده است

. به هوا مشت زدم«! آره « 

تارین دستش را جلو آورد و اجازه داد یوریل 
 آن را در دست

بگیرد. زن بیچاره طوری بهنظر میرسید انگار 
 با چیزی محکم بر

نقدر متعجب شده بود. سرش کوبیدهاند؛ ای
 یوریل او را نزدیکتر

کشید تا بتواند نگهش دارد و به او آرامش 
 بدهد تا فرصت پیدا

کند تعادلش را به دست آورد. گفتگوشان 
 دیگر به صورت ذهنی

انجام میشد. کامال بینقص و عالی بهنظر 



 میرسیدند؛

دستهاشان دور کمر یکدیگر حلقه زده و 
 بدنهاشان کمی از هم

ه داشت و سرهاشان را به هم چسبانده فاصل
 بودند در نتیجه

 تصویرشان شبیه قلب بهنظر میرسید.
بیا میستی. بهتره »فرنسی آرنجم را گرفت. 

 .اونا رو تنها بذاریم
بذار من تو رو به بقیهی افراد اینجا معرفی «.

 کنم

 -تو میدونستی، نه؟ 
بذار بگم به محض اینکه دیدمش حس 

 -خیلی خوبی بهش 



شتم. من و خواهرم دوقلوی همسان دا
 نیستیم ولی میتونم هر از

گاهی احساساتش رو حس کنم و یوریل یه 
 همچین حال و هوایی

 داشت.

بهپشت سرم نگاهی انداختم. یوریل داشت 
 تارین را در باغچه

بهسمت جایی میبرد که بوتهها آنها را از دید 
 بقیه پنهان

 میکرد.

.» زود پیش میره»زیرلب گفتم:   

حتما فرنسی از «. لی تو که تعجب نکردیو
 »افکارم متوجه این 



 مطلب شده بود.

باید بقیهی برادرهاش رو ببینی. همهشون 
 » .«همین جورین

آرزو کردم کاش وقتی زمان مالقات من با 
 روحربایم برسد، کسی

مثل یک بندیکت هم برای من وجود داشته .
 باشد
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یوریل و تارین را تنها گذاشتیم تا بیشتر با 
 .هم آشنا شوند

فرنسی مرا به مردی که پشت باربکیو بود .



 معرفی کرد

یوناس، این میستیه. از انگلیس اومده .
 -اینجا رو ببینه 
یوناس یک «. از دیدنت خوشحالم میستی

 »تکه گوشت را الی 

سوخته بود و  نان گذاشت و به ما داد. کمی
 بوی فوقالعادهای

 میداد.

یوناس و تارین توی مدرسه تاریخ درس .
 -میدن 

لبخند زدم و برگر را گرفتم. عالی «. ممنون
 »بود: یک معلم 

تاریخ با یوریلی جفت شده بود که موهبتی 



 برای دیدن گذشته
 داشت.

بعد حرف فرنسی در مورد اینکه خواهرش 
 موهبتش را دوست

د. فکر کردم یعنی موهبت ندارد یادم آم
 ناخوشایند تارین چه

میتوانست باشد؛ میتوانستم با کسی که 
 موهبتش را بیشتر یک

 نفرین میدانست تا نعمت همدردی کنم.
فرنسی به « چرا نمیری با بچهها آشنا بشی؟
 »گروه افراد کامال 

غریبه اشاره کرد؛ انگار انتظار داشت بدون 
 ناراحتی از اینکه اصال



یشناختند وسط آنها بپرم. فراموش مرا نم
 کرده بود

داریم »شانزدهساله بودن چه حسی دارد؟ 
 برنده شدن تیم

سالباالییهای مدرسه تو مسابقات مناظرهی 
 مدارس آفریقای

 جنوبی رو جشن میگیریم«.

اوه، لعنتی. از همین حاال میتوانستم به او 
 بگویم اوضاع خوب

پیش نخواهد رفت. من درست برعکس یک 
ناظرهگر خوب بودمم  

چون نمیتوانستم از چیزی که به آن باور 
 ندارم دفاع کنم. معلم



اخالق و فلسفهی من مدتها پیش در مناظره 
 کالسی از من

 دست شسته بود.

همیشه مسؤولیت وقت نگه داشتن را به من 
 میداد چون تنها

چیزی بود که در آن خرابکاری نمیکردم. 
 احتمالش کم بود من و

ه موضوع مشترکی برای گفتگو پیدا تیم مناظر 
اوه، اممم،»کنیم.   

 آفرین بهشون که بردن«.
یوناس بهوضوح نسبت به دکتر تجربهی 

 بیشتری در برخورد با
نوجوانها در موقعیتهای اجتماعی داشت. 



فرنسی، اگه تو جای»  

منو بگیری، من میستی رو به چندتاشون 
یوناس«. معرفی میکنم  

ده بود، دست که عدم تمایل مرا حس کر 
 گرمش را پشت

نگران نباش، گاز »شانههای من گذاشت. 
 نمیگیرن. بچههای
 خوبی هستن«.
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مرا به سمتی گروهی که در آنسوی ایوان 
 .ایستاده بودند کشید

جمعشان عالی بود، انگار یک عکاس 



 سینمایی مخصوصا آنها را

ده است که در آفتاب عصرگاهی طوری چی
 بایستند و کوهستان

تیبل با طرحی صورتی پشت سرشان .
 برافراشته شده باشد

درست وسط آنها چشمگیرترین پسری که 
 تابهحال دیده بودم

ایستاده بود: موهای قهوهای تیرهای که دو 
 طرفش کوتاه بود ولی

باالی آن به صورتی ایستاده بود که من یک 
 ووش بیخیاالنه

میخواندم و التماس میکرد انگشتانت را .
 داخل آن فرو ببری



وقتی پایینتر میرفت بهتر هم میشد: 
 ابروهای سیاه، چشمهای

آبی روشن نافذ که دور عنبیهاش را حلقهی 
 آبی تیرهای گرفته

بود که گیراییاش را بیشتر میکرد. خطوط 
 کوچک فکش

لبخندش را چشمگیرتر میکرد و گردن قوی 
یآفتاب سوخته  

باالی یقهی بازش شبیه پاروزنان المپیکی بود 
 و میتوانستم

حدسی بگویم قدش صد و هشتاد سانتی .
 میشد

به خودم هشدار دادم، به پسره زل نزن. اگه 



 نمیخوای خودت
رو خجالتزده کنی مثل یک انسان معمولی 

 رفتار کن، نه یک

معتاد به شکالت در بازدید کارخانهی شکالت 
 کدبری. و تحت

. شرایطی اشارهای به باسن نکن هیچ  

پسرا، میخوام شما رو به میستی معرفی 
یوناس دستش «. کنم « 

را به نوبت به سمت تکتک بچههای تیم 
 مناظره تکان داد و از

الکس »آقای من زیادی جذابم شروع کرد. 
 1(،) دو پلسیس

 کاپیتان تیم«.



سری تکان دادم. اعتماد نداشتم اگر سعی 
 کنم حرف بزنم چه

زی از دهانم بیرون میآید. موهبتم را چی
 میخکوب کردم، آن را

در تابوت گذاشتم و سه متر زیر خاک دفن 
 کردم تا چیزی بیرون

 درز پیدا نکند.

الکس نگاهی به من انداخت، «. سالم
 »نگاهش یک لحظه روی 

موهایم مکث کرد بعد آن را برگرداند. سعی 
 میکرد لبخندش را

 پنهان کند؟
و فیل 3(، )هیو اسمیت2(، ) مایکل استین.(



 4 -) کرونجی

دوباره سر تکان دادم و آنها را در ذهنم با 
 عنوان ستارهی

سینمای موطالیی، شاهزادهی آفریقایی، و 
 جذاب موقرمز

نامگزاری کردم ولی پادشاه جنگل هنوز .
 بدون شک الکس بود

سالم میستی. »مایکل، پسر موطالیی، گفت: 
 .«اسم باحالی داری

. ی آبی روشن مهربانی داشتچشمها  

1- Alex du Plessis 

2- Michael Steyn 

3- Hugo Smith 

4- Phil Cronje 
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اگر فقط حقایق را میگفتم از پسش بر 
ممنون. پدر و»میآمدم.   

 مادرم از اسمای غیرعادی خوششون میاد«.

بعد اخم کرد. « ،عجیبه»الکس زمزمه کرد: 
 آن حالت نگاه را

میشناختم، معنیش این بود قصد نداشت 
 .این حرف را بزند

موهبتم را بررسی کردم. این بار تقصیر من .
 نبود؛ کنترل داشتم

شاید برای غریبهها عجیب »اعتراف کردم: 
 بهنظر بیاد ولی ما تو



خانوادهمون از این اسمها استقبال میکنیم. 
یدوتا دوتا نامگزار  

بعد 1(. ) شدیم. اسم خواهرم کوچکترم گیله
 دو قلوها، پیس و

 ) ؛ برادرهای کوچکترم هم سانی2() فلیسیتی
 4() و تمپست3(

 ) هستن، هرچند من کوچیکه رو پِست

 صدا میکنم چون سه5(

واقعا «. سالشه و هر روز منو عذاب میده
 باید جلوی حرف زدنم

 رو میگرفتم.

وجودی که  با«. کار چندان خوبی نمیکنی
 »الکس از من انتقاد 



کرد باید اعتراف میکردم صدایش مثل عسل 
 بود که حتما نصف

مناظرههایش را فقط به همین خاطر برنده 
 میشد. روی هر چیز

بدطعمی میریخت و باعث میشد راحت در .
 دهان سر بخورد

با این وجود، باید از خودم دفاع میکردم. 
فکر کنم اینطوری»  

از روی محبته. اون خوشش  بهنظر میاد ولی
 میاد، یه چیز برادر و

 خواهریه، میدونی که؟«

 -نه نمیدونم، من برادر و خواهری ندارم .
منطقی بهنظر میرسید چون حال و هوای 



 کسی را داشت که

اغلب تمام تمرکز خانواده به او معطوف 
پس شاید»شده باشد.   

 بتونی سعی کنی و تصور کنی؟«
. ن کارو نکنم واقعا ترجیح میدم ای - 

فیل، جذاب موقرمز، دخالت کرد تا جو 
 متشنجی را که به صورت

غیرمنتظره بین ما ایجاد شده بود برطرف 
من خواهر»کند.   

کوچیکهم رو بدتر هم صدا میکنم در نتیجه 
 .کامال میفهمم

 نظرت در مورد کیپتاون چیه میستی؟«
هنوز خوب ندیدمش چون ما تازه دیروز .



 -رسیدیم 

 -ما؟ 

 1-گیل به معنی طوفان است .

 2-به ترتیب به معنی آرامش و رضایت 

 Sunny -3آفتابی 

4- Tempest طوفان 

 Pest -5وروجک، آفت 

@ShamisaBookClub 
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«. من با یکی از اقوام سببیمون اومدم
 »موهبتم باعث میشد 

اون با »بهطرز اعصابخردکنی دقیق باشم. 
علم تاریختونم  



 اونجاست«.
پسرها رو برگرداندند و تارین را دیدند که 

 همراه یوریل که

دستش را دور شانههای او انداخته بود، از 
 میان چمنها به این

 طرف میآید.

» اون دوشیزه کوئتزه رو »الکس گفت: 
 میشناسه؟

 یوریل خم شد و تارین را بوسید.
 -حاال میشناسه .

فکر کردیم اون  ما»مایکل موطالیی گفت: 
 منتظر یه آدم خاص

 باشه. همیشه همینو به ما گفته بود«.



 -اون همون آدم خاصه .
 -عجب، چه اخبار مهمی .

قلب همه »هوگو با لبخند درخشانی گفت: 
 تو اتاق استراحت
 معلمها میشکنه«.

فکر کنم قلب منم یهکم »الکس اعتراف کرد: 
بعد«. شکست  

لو داد فکش را قفل کرد و پرش عضلهاش 
 که از خودش عصبانی

 است.
 طبیعتا، دوستانش او را رها نکردند.

» جدی؟ تو به دوشیزه »مایکل قارقار کرد: 
 کوئتزه عالقه داشتی؟



» مگه همه »الکس با اوقاتتلخی گفت: 
 نداشتن؟

یاه»فیل روی قلبش را مالید.  ولی 1(، ) 
 وقتی همهِی ما داشتیم

شهرتمون رو در این رابطه به خطر 
اختیم، تو چیزیمیند  

 نگفتی«.
 Ja -1بله در لهجه آفریقای جنوبی .

@ShamisaBookClub 
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 ) مایکل شروع به زمزمهی ترانهی تنهای تنها

 آهنگ معروف1(،
 برهم خوردن رابطه، کرد.



مایک، تو چقدر بامزهای. میرم یکی رو پیدا 
 »کنم یهذره مغز 

. «. بتونم باهاش حرف بزنم داشته باشه تا
 الکس قدمزنان دور شد

.» از اینکه مردم »هوگو به من چشمک زد. 
 بهش بخندن متنفره
 -بله، متوجه شدم .

هوگو که تحت تأثیر قرار گرفته بود بهطرف 
 .فیل برگشت

امشب مثل همیشه نیست؛ تو متوجه »«
 شدی داداش؟

یاه، با مسیتی بیادبانه برخورد کرد. براش 
کم از فضای خوبه یه - 



 عادیش خارج بشه، بهندرت این کارو میکنه.

دوشیزه »مایکل با اندوه ساختگی آه کشید. 
 کوئتزه از دور قرار

گذاشتن خارج شد، امیدوار بودم برای «.
 من صبر کنه

 -تو خواب ببینی رفیق .
.» دقیقا»مایکل پوزخند زد.   

جریان داشت به الفهای پسرانه ختم میشد 
 در نتیجه تصمیم

از »گرفتم با بقیهی مهمانها قاطی بشوم. 
 دیدنتون خوشحال

شدم و اممم، بهخاطر بردتون تو «.
 مسابقات تبریک میگم



هوگو تنها « ممنون میستی. بعدا میبینمت؟
 »کسی بود که 

توجه نشان میداد چون دو نفر دیگر سرگرم 
 تماشای یوریل و

تارین بودند. آن دو در میان مهمانها راه 
دند. از اینجاافتاده بو  

کمی شبیه مسافرت سلطنتی بهنظر میرسید 
 چون تارین داشت

شاهزادهاش را به دوستان نزدیکش معرفی 
 میکرد؛ از استقبال

هیجانزدهی بعضی از آنها معلوم بود 
 سیونت هستند. دستکم

دو زن قبل از اینکه ریملشان راه بیفتد 



 پنهانی اشک شوق را از
 چشمشان پاک کردند.

بهسمت نزدیکترین بوته «. نمتبله، میبی
 »رفتم تا خودم را 

برای تالش بعدیام در روابط اجتماعی آماده 
 کنم. خیلی بد پیش

 نرفته بود.
1- All By Myself 

@ShamisaBookClub 
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آن یارو الکس رکگوتر از آن بود که مؤدب به 
 حساب بیاید ولی

چوبهای ِجنگایم را کامال تقصیر من نبود چون 



 تحت کنترل
داشتم. مصمم بودم شب خاص یوریل را با 

 رها کردن زیاده از حد

حقیقت در مهمانی خراب نکنم. سامر و 
 انجل حتما به من افتخار

 میکردند.

بعد یوناس به لیوانش ضربهای زد تا توجه 
 همه را جلب کند. سر و

صدا خاموش شد و فقط خشخش برگها در 
همهمهینسیم و   

خانمها و »دوردست ترافیک باقی ماند. 
 آقایان، از همه ممنونم

که امشب اومدین تا با ما جشن بگیرین. از 



 الکس خواستم چند
 کلمهای از طرف تیم حرف بزنه«.

الکس باالی پلههای مشرف به باغ به او 
 پیوست. حتی از این

فاصله هم واقعا جذاب بود. متوجه شدم 
 حالت ایستادنش به

کِی وقتی با هم حرف زدیم نیست و خش
 دوباره آرامش پیدا کرده

است. این همان الکسی بود که در تمام 
 .مناظرهها برنده شده بود

اولین کسی نبود که وقتی از تیررس من 
 خارج میشد بهتر عمل

 میکرد.



با حالتی شیرین و 1(.« ) ممنون آقای برنز
 »فقط دارم فکرم رو 

من »م ریخت. جمع میکنم، موهایش را بهه
 و همتیمیهام

میخوایم از همهی شمایی که ما رو در 
 مسیرمون به سمت فینال

حمایت کردین تشکر کنیم. بدون لطف شما 
 در طی هفتههایی

که با ما در زمان آمادگی گذروندین، تا «.
 اینجا نمیرسیدیم

چشمهایم را بستم و فقط از صدایش لذت .
 بردم

ه هزینهی ممنون از دوستان و خانوادهمون ک



 »سفر ما رو تأمین 

کردن و با ساعتها تمرین صدای ما تو حموم 
 .«کنار اومدن

 جمعیت خندیدند.

او تازه چند جمله را به هم بافته بود و کامال 
 شیفتهِی او شده

بودند. ولی من تالش میکردم در مورد الکس 
 در حال تمرین زیر

دوش آب داغی که روی بدن خوشترکیبش 
ممیریخت فکر نکن . 

 لیوان خیلی سردم را روی گونهام نگه داشتم.
ما میخوایم به دو فرد خیلی خاص به نشانهی 

 »سپاسگزاری 



چشمهایم را باز کردم، «. هدایایی بدیم
 الکس به سمت یوناس

آقای برنز، ما میدونیم شما به »برگشت. 
 شرابی که از سرزمین

اجدادتون میاد عالقهمند هستین پس 
از دوست داریم یه بطری  

 بهترین ویسکی اسکاتلند تقدیمتون کنیم«.
تشویق حضار. یوناس بطری را مانند برندهی 

 جایزهی بزرگ در

 دست گرفت و با حالتی پرشور تکان داد.

مواظب باش، حیفه »الکس به شوخی گفت: 
 روی ردیف اول

لحن صدایش عمیقتر «. بپاشه و حروم بشه



و»و جذابتر شد.   

نیم بگیم که چقدر دوشیزه کوئتزه، حتی نمیتو
 به ما کمک

کردین، چقدر وقت آزادتون رو به سفر با ما 
 دور کشور اختصاص

دادین. همراهی با چنین بانویی که تحت هر 
 شرایطی دلپذیر بود

 باعث افتخار ما بود«.
1- Burns 

@ShamisaBookClub 
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دلپذیر؟ مشخص شد: تارین نسخهی .
من بودعکس   



ما این پیروزی رو به شما تقدیم میکنیم 
 »دوشیزه کوئتزه، و 

چیز خاصی رو برای تشکر از شما انتخاب 
موجی از«. کردیم  

قدرت را از جانب الکس حس کردم؛ چیزی 
 که تنها یک سیونت

 دیگر متوجه میشد.

او خودش را لو داد: الکس یکی از ما بود. او 
 مانند ماهیگیری که

موهبتش را روی جمعیت پخش  تور میاندازد
 .میکرد

همتیمیهایش از میان جمعیت بیرون آمدند 
 .و کنارش ایستادند



ظاهرا حضار منتظر چیزی بودند، .
 نمیدانستم چه

بعد مایکل ضرب گرفت، هوگو زمزمه کرد و 
 شروع به آواز

خواندن بدون موسیقی کردند. از آن 
 صحنههایی بود که در

یشد ولی فکر برنامههای تلویزیونی پخش م
 نمیکردم در زندگی

واقعی آن را ببینم. ترانه را شناختم: مایهی 
 1(،) خوششانسی

یک آهنگ پرانرژی تند که اتفاقا در میان 
 موسیقیهای مخصوص

دویدنم آن را داشتم. اون دختر انگیزه 



 میده... یکی در هزارانه،

 اون مایهی خوششانسی منه.
ضایع میتوانست خجالتآور باشد، میتوانست 

 و سطحی باشد،

ولی فوقالعاده از آب درآمد. جمعیت همراه 
 آنها باال و پایین

میپریدند و سایر پسرهای مدرسه فیالبداهه .
 به آواز پیوستند

چرا کارشان موفق بود؟ چشمهایم را بستم، 
 حواس سیونتیام را

گستردم و متوجه شدم موفقیت این اجرا با 
 نیروی موهبت الکس

ا را ترغیب میکرد عاشق تضمین شده؛ او م



 آن شویم. تحت
تأثیر او، پسرها با خونسردی و موفقیت 

 اجرای خود را انجام داده
بودند. تقلب نبود؟ شاید، ولی خیلی مفرح 

 بود. تصمیم گرفتم
 فقط لذت ببرم.

گروه وقتی دیدند مورد استقبال حضار قرار 
 گرفتهاند، چند

حرکت رقص خیلی خوب هم انجام دادند. 
تارین همراهدیدم   

یوریل میخندد؛ به موهبت ذهنخوانی 
 فرنسی نیاز نداشتم تا

بفهمم تارین تحت تأثیر ادای احترام آنها .



 قرار گرفته است

فکر کردم حتی با کمک موهبت سیونتی هم 
 باید خیلی اعتماد

به نفس داشته باشی تا بتوانی کاری را که 
 الکس و دوستانش

آن مدل  انجام دادند انجام بدهی. من از
 آدمهایی بودم که حتی

میترسیدم با بقیه تولدت مبارک بخوانم که 
 مبادا صدایم شبیه

 جیرجیر بهنظر برسد.

در انتهای اجرا، جمعیت سوت و هلهله سر 
 داد. الکس مانند

شعبدهبازی که کبوتری را از آستینش بیرون 



 میکشد، یک

دستهگل را از پشتش بیرون آورد. و با 
م کردتعظیم به او تقدی . 

تارین یوریل را رها کرد، گونههای الکس را 
 بوسید و بعد پسرها

 را یکی یکی در آغوش کشید.

1- Lucky Strike 
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من لیاقتش »وقتی تشویق تمام شد گفت: 
 رو نداشتم. این

پسرها خودشون موفقیتشون رو رقم زدن؛ 
اینمطمئنم متوجه   



مطلب شدین. امشب بینظیرترین شب 
 زندگی منه و ترانهی شما

دستش را «. واقعا مثل زعفران روی پلو بود
 بهطرف یوریل دراز

کرد و یوریل حمایتگرانه آن را فشار داد. 
برای کسانی که هنوز»  

موفق به مالقاتش نشدن باید بگم، این 
 یوریل بندیکته. یوریل

یاد اونو بعدا ز»او را جلو کشید. «. من
 خواهید دید پس بیاین و

قبل از تموم شدن مهمونی باهاش آشنا 
 بشین. فعال، از باربکیو

 لذت ببرین و خوش بگذرونین«.



بخش رسمی شب مهمانی به پایان رسیده 
 بود، در نتیجه جمعیت

پراکنده شدند. گروه آواز اولین افرادی بودند 
 که دعوت به

و آشنایی با یوریل را قبول کردند و ا
 .بهسرعت با آنها همراه شد

او را در بازی تنیس روی میز به مبارزه 
 طلبیدند و تماشای چنین

ورزشکاران جذابی که مشغول مسابقهای 
 نفسگیر بودند اصال کار

سختی نبود. حدس زدم امتحان میکنند تا 
 ببینند لیاقت معلم

 محبوبشان را دارد یا نه.



م آنقدر از پشت بوتهام سرگرم جاسوسی بود
 که متوجه نشدم

 تارین مرا پیدا کرده است.
پس اینجایی میستی. یوریل منو فرستاد 

 - .بهت سر بزنم
درست و حسابی با هم آشنا نشدیم ولی 

 امیدوارم بهت خوش
 بگذره.

از اینکه به جای قاطی شدن با جمعیت در 
 حال جاسوسبازی

امم، »مچم را گرفته بود خجالت کشیدم. 
 .بله، خیلی جالب بود

 برای تو و یوریل خیلی خوشحالم«.



دستم را گرفت و با « تو هم سیونتی؟
 »مالیمت به سمت بقیهی 

 مهمانها هدایت کرد.

 -قدرت حقیقتگویی. و تو؟ 

.» من سرنوشت »صورتش را در هم کشید. 
 آدمها رو میبینم

منظورت آیندهست؟ مادر و کوچکترین برادر 
 -یوریل هم 

 میتونن این کارو بکنن.

تکان داد. متوجه شدم اندوه  سرش را
 عمیقی در زیر شور و

نشاط ظاهریاش جریان دارد؛ با اینکه در 
 اواخر دههی بیست



زندگیاش قرار داشت، چشمهایش چیزهای 
 .زیادی را دیده بود

کاش اینطور بود. من مرگ اونا رو میبینم »
 و واقعا ترجیح

 میدادم نمیدونستم«.
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تعجبی نداشت که صدایش را در نمیآورد. 
 خیلی بدتر از مشکل

متأسفم همچین چیزی گیرت »من بود. 
 اومده. میدونی، شاید با

وجود یوریل بتونی جنبههای جدیدی از 
 موهبتت رو کشف کنی؟



برای بقیهی زوجهای روحربایی که میشناسم 
 همچین اتفاقی

 افتاده«.
ن خم کرد و سعی کرد سرش را بهطرف م

 ببیند راست میگویم یا
.» تو شیرینی»نه؛ که طبیعتا میگفتم.   

 -جدی گفتم .

پس امیدوارم حق با تو باشه. همیشه برام 
 »سخت بوده که دور 

و بر آدمهای باموهبتی مثل خواهرم باشم، 
 احساس میکنم مثل

اخم کرد و از «. یه روح عبوس و سرگردانم
 اعترافش به کسی که



. ریبا غریبه بود متعجب شدتق  

متأسفم. کار من بود. باعث میشم مردم 
 -بدون اینکه بخوان 
 حقیقت رو لو بدن.

 -باید یادم بمونه .
آرزو کردم کاش مجبور نبود. باید کاری برای 

 کنترلم میکردم؛

بهتدریج بدتر میشد. حاال دیگر حتی 
 نمیفهمیدم کی کنترلش

 مطمئنم درست»از دستم در رفته است. 
 میگم و چیزهای خوبی

در مورد موهبتت کشف میکنی. من از 
 بیشتر سیونتها



خوششانسترم؛ اطرافم رو زوجهای روحربا 
 گرفتن و چیزهای

 فوقالعادهای رو دیدهم«.

مرا بهطرف میزی که ساالد و « پدر و مادرت؟
 »نان رویش چیده 

 بودند برد.
نه، اونا نه. اونا استثنان. مامان با یه سیونت 

اج نکرد و به ازدو « 

این نتیجه رسید بر اساس استانداردهای 
 عادی بابام براش فرد

مناسبیه. با هم خوشبختن. دوست نداشتم 
 بابام هیچجور

دیگهای باشه، بهترین مردیه که میشناسم. و 



 عاقلترینشون در

به این حرف خندید. «. مقایسه با ما سیونتها
باعث میشه»  

.» یونتی از گاهی فکر کنم بیرون جامعهی س
 داخلش بهتره

 -میتونم تصور کنم .

مامان به کریستال؛ کریستال همون خالهمه 
 -که روحجوئه و 

یوریل رو اینجا فرستاده؛ گفت نمیخواد .
 بدونه روحرباش کیه

زن عاقلیه. منم در مورد دانشی که از پیش 
 -در مورد مرگ 

کسی دارم همین فکر رو میکنم، بهتره 



هندونه. متنفرم از اینک  

مردم ازم میخوان بهشون بگم. ممکنه چیزها 
 رو عوض کنه و

 راههایی رو که برای فرار از تقدیر دارن ببنده.
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نمیتوانستم حتی تصور پرسیدن چنین 
 .حقیقتی را هم بکنم

قطعا نحوهی زندگی یک فرد را برای باقی 
 عمرش عوض میکرد،

« سیونتهای دیگهای هم اینجا هستن؟»ه؟ ن
 میخواستم بدانم

 حدسم در مورد الکس درست بوده یا نه.



تارین فنجانی میوهی « ساالد میوه میخوای؟
 »استوایی به من 

داد. شبیه جواهرات کوچکی در آب عسلی 
 .بهنظر میرسیدند

بعضی از مسنترها از جامعهی سیونتها »
 هستن ولی من زیاد با

نمیشم؛ بیشتر اونا دوستای جمع قاطی 
 .فرنسی هستن تا من

بین جوونترها، تنها کسی که شناسایی «.
 کردم الکسه

سال »پس درست حدس زده بودم. 
یک دختر باید« چندمیه؟  

 بررسیهایش را بکند. محض اطمینان.



کالس ششمی محسوب میشه، ولی اونقدر 
 -درسش خوبه یه 

 سال بردیمش باالتر.

التر بود و داشت پس یک سال از من با
 مدرسهاش را تمام

» موهبتش چیه؟»میکرد. خب.   

افسون. حتما »تارین دستم را نوازش کرد. 
 متوجه شدی. میتونه

یه پلنگ رو ترغیب کنه خالهاش رو عوض 
 کنه و با ماهیها

حرف بزنه از دریا بیان بیرون و کاری کنه هر 
 دختری عاشقش

 بشه«.



یم، راستش را بگو«. پس درست متوجه شدم
 »نه اینکه با من 

چندان افسونگرانه برخورد کرده باشد. که 
 البته همیشه اطراف
 من همینطور است.

از موهبتش تو مناظره استفاده نمیکنه، چون 
 -ناعادالنهست؛ 

مثل اینکه سوپرمن رو توی مسابقهی 
 .مچاندازی شرکت بدی

ولی من فکر میکنم یه اثری از جذابیتش با 
 اون میمونه و باعث

میشه از بقیهی سخنرانها مسحورکنندهتر .
 باشه



به پسری که االن با یوریل پشت میز 
 پینگپونگ مبارزه میکرد

» منظورت اینه افسونش مثل »اخم کردم. 
 اثر رادیواکتیوه؟

. خندهی عمیق و «. الکسه دیگه: رادیواکتیو
 »دلنشینی سر داد

حدس میزنم یا اعصابخردکنترین پسر 
 -مدرسهست یا 

ینشون؛ کدومه؟محبوبتر  

.» طبیعتا محبوبترین»ابرویش را باال برد.   
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چیزی در مورد نحوهی زندگی الکس، 



 همهچیز حاضر و آماده

تقدیم به شما، به مذاقم خوش نیامد. من 
 در مقابل او بودم؛

همهچیز از الی انگشتانم سر میخورد و 
فکر کنم»میریخت.   

 برم اونو برای بازی به مبارزه بطلبم«.
خوشحالم میبینم اینقدر »به شوخی گفت: 

 شجاع هستی که به

جو مهمونی برگردی. وقتی به اونا رسیدی 
 میشه یوریل رو سراغ

 من بفرستی؟«

فنجان «. فکر نکنم بتونم دور نگهش دارم
 »خالی میوهام را روی 



ف میز میز گذاشتم و با هیجانی جدید به طر 
 پینگپونگ رفتم. به

.» سالم. تارین »یوریل سیخونک زدم. 
 میخوادت

بدون حرف و سخن راکت را به من داد. «.
االن برمیگردم»  

بهخاطر من عجله نکن. من جات بازی 
برگشتم و «. میکنم « 

راکت را برای الکس و دوستانش تکان دادم. 
دوباره سالم» . 

 نتیجه چند چنده؟«
» ی بازی کنی؟میخوا»الکس پرسید:   

برای همین اومدم. راستی آوازتون خوب 



 »بود. یه لحظه فکر 

کردم خجالتآور میشه، مثل وقتی تو دبستان 
 نقش جبرئیل رو

بازی میکردم و ردام تو شلوارم گیر کرده 
واقعا این حرف«... بود  

.» ولی نه، کارتون واقعا عالی بود»را زدم؟   

. مایکل به دو نفر دیگر لبخند زد« عالی؟
بهتون گفتم انتخاب » « 

 درستیه«.

الکس هنوز با حالتی شبیه تردید به من نگاه 
 میکرد. شاید زیاده

 از حد تعریف کرده بودم.
فکر میکنی راست نمیگم؟ من هیچوقت .



 -دروغ نمیگم 

توپ را انداخت و از «. این یکی که دروغ بود
 »روی تور به سمت 

من پرتاب کرد؛ یک حرکت ساده برای 
همه دروغ»رها. تازهکا  

 میگن«.

آن را بهسمت او برگرداندم. موشک سفید 
 در میان بوتهای

. «. نه، من واقعا نمیگم»ناپدید شد. 
 معصومانه لبخند زدم
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اوهو، الکس، »هوگو با صدای بلند گفت: 



 بهنظر میاد عنوان
«. ر خطر باشهقهرمانی پینگپونگت ممکنه د

 الکس توپ را از
یه بازی جدید »میان خارها بیرون کشید. 

 «شروع کنیم میستی؟

دست هوگو روی صفحهای که نتایج را نشان 
 .میداد معلق ماند

یوریل یکی دو امتیاز عقب بود، انصاف »
 نیست تو امتیازش رو

 داشته باشی«.

 -باشه. اگه الکس موافق باشه .
ز برای شروع قبول. مطمئنی چند امتیا

 »نمیخوای؟ بچهها 



میگن من کارم خیلی خوبه و نمیخوام نسبت 
 به مهمون بیرحم

به «. باشم. من برای برد بازی میکنم
 تواناییاش اطمینان داشت

 و مرا دست میانداخت.

من «. الزم نیست به من رحم کنی قهرمان
 »یک مهارت مفید در 

سابقهام داشتم و آن هم هماهنگی چشم و 
ود. اگر موفقدستم ب  

میشدم، الکس بهزودی متوجه میشد 
 سابقهی عالیاش خراب

.» تو شروع کن»شده است.   

توپ را از کف دستش برای من پرتاب کرد و 



 به آن ضربه زد؛
یکبار طرف خودش روی میز خورد و بعد از 

 تور رد شد. به توپ
رسیدم و آن را با چرخش پس فرستادم. به 

 آن رسید ولی توپ با
. عجیبی به پرواز در آمد و از گوشهی  زاویهی

 میز بیرون رفت

.» یک صفر»هوگو با خوشحالی گزارش کرد:   

الکس توپ را بین انگشتانش چرخاند. «
قبال بازی کردی؟»  

موهایم توی چشمهایم میرفت. وقتی «. یهکم
 »داشتم آن را 

کنار میزدم، سرو زد. نتوانستم به موقع به .



 آن برسم
!» ما، اعتراض کرد: فیل، داور موقرمز 

عادالنه نبود»  

.» آماده »الکس با لحن خشکی گفت: 
 نبودی؟ باید میگفتی

مایکل توپ را برای من آورد. متوجه شدم 
 یک کاله بیسبال

مدرسه را داخل کمربند شلوارش گذاشته .
 است

 -میتونم اونو قرض بگیرم؟ 

 -حتما .

توپ را زیر راکت روی میز گذاشتم بعد 
ه جمعموهایم را در کال  



کردم و دمش را از پشت بیرون کشیدم. 
 ظاهر جذابی نبود ولی

 در حال جنگ بودیم.
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لحنم را زیادی «. االن آمادهام»گفتم: 
 شیرین کردم تا اعصاب

» تو چی؟»الکس را خرد کنم.   

 -همیشه .

ر توپ را انداختم و با ضربهای آنطرف تو
 فرستادم. محکم

برگرداند. جوابش را دادم. مسابقهمان باعث 
 شد از میز دور و



دورتر شویم و قدرت بیشتری پشت ضربهها 
 بگذاریم؛

کفشهامان روی چوب جالخورده صدا میداد. 
 جمعیت کم

تماشاچیان ما مجبور شدند عقب بروند تا 
 سر راه نباشند. بعد

فرصتم را پیدا کردم: با محاسبهای دقیق 
 توپ را برگردانم تا

درست به لبهی میز دور از دسترس او .
 بخورد

. هوگو خط دیگری طرف امتیاز من «. دو یک
 »کشید

الکِس خیلیباحال کمکم داغ میکرد. 



 میتوانستم ببینم اوضاع

بهنظرش چطور است: من چندان شبیه یک 
 تهدید به نظر

نمیرسیدم ولی خیلی زود جلو افتاده بودم. از 
سبزآن طرف میز   

تیره به من چشمغره رفت. با اکراه گفت: «.
ضربهی خوبی بود»  

من نمیتوانستم فروتنی ساختگی «. بله بود
 »نشان بدهم که 

اغلب باعث میشد از خود راضی بهنظر 
 برسم ولی در این مورد

 حس میکردم کامال حق دارم.

 -بازم از اینا تو چنتهت داری؟ 



اِ، »سرو زدم. توپ از کنارش گذشت. «. بله
 »ببخشید، آماده 

 نبودی؟«
توپ را برداشت، خودش را برای یک 

 مبارزهی جدی آماده کرد و

سرو زد. نمیخواست دوباره مرا غافلگیر کند. 
 ضربه را پس دادم

و او را مجبور کردم سمت چپ میز برود. با 
 ضربهی رو به باالیی

که به سقف ایوان خورد و با زاویهی عجیب و 
 غریب پایین آمد

بم را داد. خدایان پینگپونگ این بار طرف جوا
 او بودند و توپ به



گوشهی تور خورد و آنقدر از من دور بود که 
 نتوانستم به آن

 برسم.
و به همین ترتیب بازی ادامه پیدا کرد. 

 رقابت نزدیکی داشتیم و

هر دو بهترین بازیمان را ارائه میدادیم. 
 دوستان بیوفای او

بههای زیرکانهام را کامال طرف من بودند و ضر 
 تشویق میکردند

و وقتی او از ضعف من در کوتاه بودن 
 دسترسی استفاده میکرد

و توپ را خارج از دسترسم قرار میداد او را .
 هو میکردند



در امتیاز نُه، فهمیدم باید بهترین بازیام را 
 نشان بدهم تا زودتر

از الکس به یازده امتیاز برسم. تیشرتم را باد 
پوستدادم تا   

داغم هوا بخورد. نوبت سرو الکس بود. آن 
 را طوری زد تا مجبور

شوم با پشت راکت ضربه بزنم. توپ را 
 برگرداندم. آن را محکم

ازکنارم رد کرد ولی من پریدم، در هوا 
 چرخیدم و راکت را به آن

رساندم. نمیتوانستم ببینم کجا میرود ولی از 
 تق رضایتبخشی
خورده است.  که شنیدم، فهمیدم به میز



 اینکه آیا به طرف
 درست تور خورده باشد، مسألهی دیگری بود.
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برگشتم و دیدم الکس روی زانوهایش 
 نشسته و موفق نشده به

 موقع به توپ برسد.

» بهطرفت خورد؟»پرسیدم:   

. ولی بود. دروغ میگفت«. مطمئن نیستم « 

.» ای بابا الکس، توپ از تور رد »گفت: فیل 
 شد

.» یاه، باشه، اگه تو میگی»تصدیق کرد:   

فقط یه امتیاز تا »هوگو با خوشحالی گفت: 



لبخند«. برد مونده  

 شیطنتآمیزی به او زدم.

همانطور که در حالت آزاد ایستاده بودم 
 موشک سفیدی

بهسرعت بهطرفم آمد. دوباره نه. بهسرعت 
 عکسالعمل نشان

و با ضربهای هوشمندانه راکت را از  دادم
 .پشتم پایین آوردم

ساعتها تمرین با بابا روی میز تنیس خانه 
 جواب داد و توپ

قوس نرمی برداشت و از روی تور گذشت، 
 به لبهی میز خورد و

بهطرف شکمش کمانه کرد. عقب پرید ولی 



 نتوانست راکت را به
موقع برساند و توپ به... خب، بگذار بگوییم 

انس آورد که بازیش  

 کریکت نبود.

!» و برنده شد»هوگو داد زد:   

فیل مرا بلند کرد و دور «! یه برد با کالس
 »چرخاند. کاله را 

!» تبریک میگم »برداشت و در هوا انداخت. 
 میستی

مایکل موهایم را که االن هم آشفته بود 
بینظیر»درهم ریخت.  ! 

 تو قهرمان جدیدی«!
وبید و جلو آمد. الکس راکتش را روی میز ک



 .دستش را دراز کرد

« همانقدر برای گرفتن انگشتان «. تبریک
 من اشتیاق داشت که

من برای برداشتن النهی زنبور داشتم. 
 بهسرعت با او دست دادم

و متوجه شدم وقتی دستمان تماس پیدا کرد 
 جرقهی مختصری

 زد.

ممنون. من همیشه از بازی با یه حریف .
 -قدر لذت میبرم 

«. یزی نبودی که انتظار داشتمتو چ
 » .چشمهایش را باریک کرد

 کی بودی؟»«
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با طعنه فکر کردم، خیلی خوشحالم که در 
 دیدار اول چنین

).» میستی دوون»تأثیری روی او گذاشتم.   (1 

 -همین اطراف مدرسه میری؟ 

هستم. از  نه، تو تعطیالت تابستانیم
 -انگستان. تازه امتحانات 

رو گذروندم؛ یه جور امتحان که کالس .
 GCSEیازدهم میدن 

بهنظر میرسید از جواب من «. متوجه شدم
 »راضی شده باشد و 

حاال که فهمیده یکسال با هم فاصله داریم 



 میتواند مرا رها

. پشت گردنش را «. بازی خوبی بود»کند. 
 مالید

مشتاقانه « بازی کنیم؟کس دیگهای نمیخواد 
 »به بقیهی پسرها 

 نگاه کردم.
اصال و ابدا، تو زیادی خوبی. من میخوام برم 

هوگو از «. فوتبال « 

باالی نردهی ایوان روی چمن پرید. یوناس 
 مشغول آماده کردن

 دو تیم پنجنفره برای مسابقه بود.

. فیل دنبالش رفت، و بعد «. فکر خوبیه
 »مایکل



ل آنها برود ولی مکث الکس میخواست دنبا
بازی»کرد.   

 میکنی؟«

.» زیاد نه»دستهایم را روی سینه گره کردم.   

شایدم خوب باشه. فکر نکنم امروز بتونم 
 »تحقیر بیشتری رو 

روی چمنها پرید و دوان دوان «. تحمل کنم
 رفت تا به یک تیم

 بپیوندد.
توپ پینگپونگ را روی راکتم باال و پایین 

یانداختم و شروع باز  

فوتبال را تماشا کردم. تنها کسانی که داخل 
 بازی نشدند



مهمانان زن بودند. دختر دیگری همسن من 
 نبود در نتیجه تنها

ماندم. شاید باید میگفتم با برادرهای 
 کوچکترم کمی بازی

میکنم؟ بعد فیل را دیدم که تکل بدی به 
 الکس زد. آخ. شاید

هم نه. آهی کشیدم، راکتم را گذاشتم و 
مزنان به باغچهقد  

برگشتم. حتی در کلبهی تارین هم فضا کامال 
 مردانه بود. با توجه

به اینکه مدرسه تکجنسیتی بود، مشخص 
 بود عادت به داخل

کردن دخترها در تفریحات خود نداشتند 



 بهخصوص دخترهایی
که آنها را شکست میدادند. از درون لبخند 

 زدم که مانند یک

وز سرد مرا گرم جرعه نوشیدنی داغ در یک ر 
 کرد. یکی از

بهترین لحظات میستیوار من بود. باید 
 تکتک جزئیات مسابقه

 را برای سامر و انجل تعریف میکردم.

1- Devon 
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خندهدار است که یک شب خوب چطور 



 میتواند بهسرعت

معکوس شود، و حتی من مقصر هم .
 نبودم. واقعا نه

ستون مثبتها کامال مسحورکننده بود: یوریل 
 روحربایش را پیدا

کرد و من در یک مسابقهی شانهبهشانهی 
 تنیس روی میز برنده

شدم؛ آن هم در برابر کسی که الزم بود 
 ببازد. در ستون منفیها،

فهرست کوتاه بود: از آنجایی که دختر با 
 اعتماد به نفسی نبودم

أتم پیدا کنم و با بقیهی قاطی نتوانستم جر 
 شوم و حس کردم از



جو پسرانهی مدرسه دور ماندهام. هر دو 
 مشکالت کوچکی بودند

ولی باعث شد من از یک جای خلوت به یک 
 مکان مخفی حرکت

کنم و سعی کنم نشان بدهم به من خوش .
 میگذرد

در لبخند مبهم حالم خوب است مهارت 
 داشتم و دائما کاری

دادن پیدا میکردم؛ بشقابها را  برای انجام
 جابهجا کنم،

نوشیدنی بریزم، هر کاری که مانع شود با 
 .غریبهها حرف بزنم

راهی نبود تا از فرنسی بخواهم مرا به خانه 



 ببرد چون وضعیت
یوریل خیلی مهمتر از هر نوع حس معذب 

 بودنی بود که من
ممکن بود داشته باشم. عادت داشتم 

زوابهخاطر موهبتم در ان  

باشم در نتیجه اینطور در حاشیهی مهمانی 
 بودن برایم جدید

 نبود.
گوشهی ایوان، نزدیک میز تنیس نشستم؛ 

 جایی که دید خوبی

به زمین چمن داشت ولی بوتههای پرگل زیر 
 ایوان مرا از دید

بقیهی مهمانها پنهان میکرد. تقریبا همه به 



 سمت چمنها رفته

. ی بودند تا در آفتاب عصرگاهی رو
 صندلیهای باغ بنشینند

بازی فوتبال تمام شد. تیشرتها را درآوردند تا 
 بدنهای

عرقکردهشان خنک شود؛ نوشیدنی خوردند؛ 
 متلکهای

کوچکی برای اشتباهات و کلمات 
 تحسینآمیزی در مورد

 مهارتها رد و بدل کردند.

لحظهای در شگفتی سکوت کردم تا بدنهای 
 متناسب را تحسین

فری دوباره جدا شدند و این کنم. گروه چهارن



 بار روی
صندلیهای حصیری درست زیر محلی که من 

 در ایوان نشسته

بودم جاخوش کردند. به لطف بوتههای پرگل 
 کاملیا نمیتوانستند

مرا ببینند ولی هی، اول من آنجا بودم. اگر 
 صداهاشان را پایین

 نمیآوردند مشکل خودشان بود.
ک کردم و با بخار روی لیوان لیمونادم را پا

 خودم فکر کردم یعنی

پسرهایی مثل آنها وقتی تنها هستند در چه 
 موردی حرف

میزنند. اسمش را گذاشتم تحقیقات بیضرر .



 در مورد جنسیت

خب، نظرتون در مورد طرف »هوگو پرسید: 
 دوشیزه کوئتزه

صدای جیرجیر صندلی بهگوش رسید؛ « چیه؟
 روی صندلی لم

. ش را نوشیدداد و جرعهای از نوشیدنیا  
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« عالیه. شنیدی گفت پژوهشگر جرمشناسیه؟
 »بهنظر میرسید 

مایکل تحت تأثیر قرار گرفته باشد. اغلب 
 مردم وقتی به یوریل

توجه میکردند همین حس را داشتند؛ زیاد 



 میفهمید ولی در

 مورد هوشمندیاش منممنم نمیزد.

خوب. باید در این مورد باهاش حرف چه 
فیل این حرف «. بزنم « 

را زد. میتوانستم نوک موهای قرمز 
 سیخسیخش را از باالی

بوتهها و تصویری گذرا از صورتش را از میان .
 برگها ببینم

الکس، مانند تکنواز ویلونی که بعد از 
 قطعهی اولیه نوا را در

تو هنوز »دست میگرفت، به گفتگو پیوست: 
د داری بعد ازقص  

 کالج برای پزشکی اقدام کنی؟«



برنامه همینه ولی شاید باید دیدم رو باز نگه 
چیزی «. دارم « 

رنگی را در میان کاملیاها دیدم؛ فیل 
 صورتش را با یک حولهی

آبی پاک کرد. مثل باقی کسانی که رنگوروی 
 او را داشتند، از

آن نوع پوستهایی داشت که بعد از ورزش 
میشد و خیلی قرمز  

بعد از مسابقه شبیه کمی گوشت پخته .
 شده بود

و همهی ما میدونیم چقدر تو »هوگو گفت: 
 کالس زیست

کالبدشکافی رو دوست داشتی. اون کاری که 



 هفتهی پیش با

 چشمها کردی واقعا چندش بود«.

 -داشتم فکر میکردم شاید جراحی ولی ...

ولی شاید دنیا جای امنتری باشه اگر به 
همون مردهها بریدن  - 

 بچسبی.
ممکنه حق داشته باشی. »به فیل برنخورد. 

 یهجورایی دستوپا
دستهایش را که اندازهی «. چلفتی هستم

 بشقاب بودند تکان
داد. بیشتر به درد چرخاندن تبر میخوردند تا 

 .چاقوی جراحی

ولی همهی دانشمندان جرمشناسی و »



 پزشکی قانونی این جور
منظورم کالبدشکافیه. کارها رو انجام نمیدن؛ 

 این کار
 پاتولوژیسته. کار اونا ابعاد بیشتری داره«.

من فکر میکنم »الکس طرف فیل را گرفت. 
 تو هر کدوم بری

عالی میشی؛ چه جراحی، چه جرمشناسی. به 
 حرف هوگو گوش

«. نده، برو دنبال کاری که واقعا برات جالبه
 اگر من هم

کوچکترین جاهطلبی در مورد پوشیدن 
وپوش سفید ور   

گوشیهای پزشکی داشتم، با شنیدن قدرت 



 ترغیب الکس در
نزدیکترین دانشکدهی پزشکی ثبتنام .

 میکردم

ممنون رفیق. باید در مورد گزینههام با 
 -یوریل حرف بزنم. اگه 

درسهای کالج رو درست انتخاب کنم، فکر 
 نکنم تا چند سال

 الزم باشه انتخاب نهایی رو انجام بدم.

 -خوبه .
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چند ثانیهای گفتگویی در کار نبود و 
 نوشیدنیهاشان را تمام



 کردند.

تو »فیل روی بطری خالیاش ضرب گرفت. 
 چی الکس؟

 درخواست بورسیهت چطور پیش میره؟«

هنوز خبری نشده. دوشیزه کوئتزه فکر میکنه 
 »من شانس 

ی کامل تو رشتههای علوم خوبی برای بورسیه
 سیاسی، فلسفه و

اقتصاد تو آکسفورد دارم، یا شاید حقوق تو 
 کمبریج یا ییل. فکر

 میکنه با توجه به نمراتم امسال آماده باشم«.

داری در مورد پول کلون حرف میزنی. بدک 
 » .«نیست



خشخشی شنیده شد و هوگو چیزی را 
 بهسمت الکس پرتاب

ما اینجا تو  پس سال دیگه، وقتی»کرد. 
 آفریقای جنوبی داریم

سال آخر مدرسه رو میگذرونیم، تو رفتی تا 
 حرفهی بینالمللیت

رو تو یه جای هیجانانگیز شروع کنی و کلی 
 دختر اروپایی و

آمریکایی برای قرار گذاشتن دوروبرت «.
 داشته باشی

لبخند الکس که تصویری «. برنامه همینه
 »گذرا از آن را در بین 

دیدم، میرساند که آماده است شاخهها 



 نمونههای زیادی را
امتحان کند. لیوان پالستیکی نازکم در دستم 

 خرد شد و قطرات

 لیموناد روی پایم ریخت.
دخترایی »هوگو، دردسرساز گروه، ادامه داد: 

 مثل اون دختر

انگلیسی کوچولوی بامزه؟ اسمش چی بود؟ 
 «میستی دوون؟

دم هم جزئی قلبم ایستاد. انتظار نداشتم خو
 از گفتگوی آنها

به سرش «... میدونی، همونی که»باشم. 
 اشاره کرد تا به موهای

فرفری من اشاره کند. میتوانستم شیطنت را 



 در سؤال هوگو

 بشنوم.
میخواستم سرش داد بزنم من چیزی بیشتر 

 از موهای بدحالت
یکروزهام هستم ولی جایم لو میرفت. فکر 

 کردم آیا میتوانم

ینکه متوجه شوند آنجا هستم بروم. قبل از ا
 ولی اگر بلند

میشدم حتما میفهمیدند به حرفهاشان گوش 
 میدادم و اگر

چهار دستوپا میرفتم، خب، خیلی عجیب و 
 .غریب میشد

ممکن بود کسی از خانه بیرون بیاید و ببیند. 



 با حس بیمارگونهای
 منتظر جواب ماندم.

در کمال شرمندگی، اول سکوت شد بعد 
ی آنها زدند زیرهمه  

 خنده.

.» شایدم نه»الکس با خونسردی گفت:   

.» ولی سر بازی تنیس روی »فیل اشاره کرد: 
 میز حالت رو گرفت

ولی باعث نمیشه از اون دخترایی باشه که 
 -دلم بخواد باهاشون 

 قرار بذارم. اصال و ابدا.
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به خاطر این باهاش بد شدی؟ من آییی، نگو 
 »فکر میکنم برد 

ماهرانهش ثابت کرد پیوند شما رو تو 
 آسمونها بستن. تو یکی

 رو الزم داری فروتن نگهت داره«.

 -شاید. ولی ایبابا، پسرا؛ میستی؟ 

دستکم «. بهنظر من که دختر شیرینی بود
 »برای این حرف 

 ممنون مایکل.

ش مثل اینه برای من زیادی کوچیکه؛ و ظاهر 
الکس « که... « 

 مکث کرد.

تشکرم را « مثل اینه که چی؟»مایکل پرسید: 



 پس گرفتم چون
داشت دوستش را ترغیب میکرد چیزی .

 نابخشودنی بگوید
مثل اینه که گذاشتنش تو ماشین .

 -لباسشویی 
 از خنده ریسه رفتند.
هوگو از «. بیرحمانه بود الکس. بهت نمیآد
 »زبان تیز دوستش 

میبرد. من نه؛ من از زخمهایی که میزد لذت 
 خونریزی

 میکردم.

بیرحمانهست ولی حقیقته. نه، اگه من بخوام 
 -با کسی قرار 



بذارم، دوست دارم یه دختری باشه که .
 باعث شرمندگیم نشه

چه افسونگر سطحی و پرافادهای. زانوهایم را 
 در سینهام جمع

کردم و آرزو کردم کاش میتونستم غیب .
 شوم

فرنسی در «. تی؟ میستی؟ وقت رفتنهمیس
 »درگاه آشپزخانه 

.» آها، اونجایی»ظاهر شد.   

 پسرها ساکت شدند.
فرنسی از جایی که ایستاده بود میتوانست 

 بهوضوح مرا ببیند؛
همینطور تیم مناظرهی آنطرف بوتهها را. راه 



 دیگری نبود؛ در

حالیکه بدنم از حالت فشردهی نشستنم 
 گزگز میکرد بلند

. مشد  

 -آمادهی رفتن هستی؟ 
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هیچ رشوهای در عالم نمیتوانست «. بله
 »کاری کند که به الکس 

نگاه کنم. میتوانستم نگاهش را مثل اشعه .
 پشتم حس کنم

زود که تو رو از مهمونی نمیبرم، نه؟ فردا 
 -صبح شیفت دارم و 



. به تارین تو جمعوجور  یوریل میمونه تا
 کردن کمک کنه

. همین االن«. نه، میخوام االن برم « 

فراموش کرده بودم قدرت فرنسی شنیدن 
 افکار است. نگاهش

طرف پسرها رفت و بعد سمت من «.
اوه»برگشت.   

 بله. اوه.
بازویش را با حالت آرامشدهندهای دور 

 شانههای آویختهی من

).» ب و به اونا توجه نکن. چو»انداخت. 
 1) سنگ

دستهایم «. این اصطالح اصال درست نیست



 »را روی سینهام 

گره کردم؛ حس میکردم انگار همینجا روی 
 من کالبدشکافی

 کردهاند نه اینکه فقط حرفش را زده باشند.

فرنسی مرا از میان مهمانها رد کرد و 
 خداحافظیها را زیاد طول

نداد؛ کاری که در حالت عادی ممکن بود 
نه نیست»هد. انجام بد . 

 2) ...ولی استراقسمعکنندهها«(

 -بله، میدونم. باید زودتر میرفتم .
 -ولی خجالت کشیدی .

برای اولینبار در این موقعیت حس 
 .شوخطبعیام برگشت



فرنسی، حرف زدن با تو خیلی راحته. تو »
 قبل از اینکه خودم

 بدونم میدونی چی میخوام بگم«.
فتگوهای یاه. اغلب همینطوری با خودم گ

 -طوالنی دارم. بذار 

ببریمت خونه. یه دوش آرامشبخش بگیر، با 
 خالهزادههای

کوچولوت بازی کن و این پسرا رو فراموش .
 کن

 -تجویز دکتره؟ 
دقیقا. سرگرمی برای پرت شدن حواس: .

 -بهترین دارو 
فکر کنم وقتی اخبار مربوط به یوریل رو بدم، 



 »بهاندازهی پاک 

«. ن حواسم پرت بشهکردن ده جور توهی
 دستکم امیدوار بودم

اینطور باشد. میترسیدم گفتگویی که شنیده 
 بودم مثل کک

چیگویی، انگلی که در مناطق استوایی وارد پا 
 میشد، راهش را

زیر پوستم باز کرده باشد. اثرات جانبی 
 مخربی بهجا میگذاشت

 تا وقتی که آن را در حافظهام بسوزانم.
ی کودکانه است که چوب و سنگ، یک ترانه

 1-کودکان را 

ترغیب میکند به کسانی که آنها دست 



 میاندازند و لقبهای

زشت رویشان میگذارند توجهی نشان ندهد 
 و خونسردی و

آرامش خود را حفظ کنند. بخشی از ترانه 
 میگوید: چوب و

سنگ میتواند استخوانهایم را بشکند ولی 
 لقب صدمهای به من

 نمیزند.
لمثلی دارد با مضمون اینکه اشاره به ضربا -2 

استراقسمعکنندهها هیچوقت چیز خوبی در 
 مورد خودشان

 نمیشنوند.
@ShamisaBookClub 
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همانطور که پیشبینی میشد یکی دو روز 
 آینده مملو از

پیامهای تبریک بود. یوریل و تارین با 
 اسکایپ گفتگوهای

خانوادهی یوریل داشتند و او با طوالنی با 
 افتخار تارین را به

 بندیکتها معرفی میکرد.
همانطور که با یک مجله روی مبل دراز 

 کشیدم بودم از شنیدن

گفتگویی که با کریستال و زَو روی کامپیوتر 
 خانواده در اتاق



نشیمن اپال و مایلو داشتند لذت بردم. زَو 
 وقتی ماجرای اشتباه

. ید از خنده ریسه رفتدوقلوها را شن  

 -وای خدا، داری منو میکشی یوری .

راست میگم. و بعد میستی کنترلش رو روی 
 -موهبتش از 

دست داد. مردم چپ و راست اعتراف .
 میکردن

.» دیگه نگو»زَو شکمش را گرفت.   

روحربای ابله منو »کریستال با آرنج به او زد. 
 ببخشین. تصور

.» اد خندهدار نمیکنم اون موقع برای شما زی
 بوده باشه



مسخره »لبهای یوریل با لبخندی باال رفت. 
 بود ولی حتی اون

موقع هم میدونستم بعدا بهش میخندم. 
 میستی خودش رو به

پارکینگ تبعید کرد و بعدش اوضاع یهکم 
گوش«. آروم شد  

تارین را بوسید و بعد بهشوخی اللهی 
و»گوشش را گاز گرفت.   

 بعد خیلی خیلی بهتر شد«.
 -خب حاال برنامهتون چیه؟ 

سعی میکنیم زندگیهامون رو با هم ادغام 
 -کنیم. اول، من باید 

 تحقیقاتم رو کامل کنم.



 -ویکتور گفت کُند پیش میره .

@ShamisaBookClub 
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زیادی کُنده. قبال هماهنگ کردم این 
 -سپتامبر چند ماهی با 

ر کنم تا ببینم میتونیم دکتر شورکراس کا
 سرنخ جدیدی در

مورد هویت قاتل به دست بیاریم یا نه. 
 چیزی در موردش

 شنیدی زَو؟

حاال که گفتگو جدی شده بود زَو هم جدی 
شورکراس؟ تو»شد.   

 دانشگاه کمبریج ساکنه، نه؟ موهبتش چیه؟«



استنتاج، ارتباطات. ممکنه بتونه یه منطقی 
 -تو قطعات پازلی 

یکردم مرتبشون کنم پیدا کنه. در که سعی م
 حال حاضر شبیه

 یه آسمون یکدسته.
» تو چطور تارین؟»کریستال پرسید:   

من دستکم تا آخر سال »تارین گفت: 
 تحصیلی تو دسامبر

اینجا درس میدم. باید مراقب باشم پسرا 
 امتحانات نهاییشون

رو خوب بدن و بقیهی تعهدات مدرسهم رو 
 انجام بدم. بعد از

. به چشمهای یوریل نگاه کرد و « ...اون



 لبخند زد
عاشق این بودم که کامال جذب هم شده 

 بودند. بله، چند مسأله
داشتند که باید حل میکردند و برای شناختن 

 هم وقت الزم

داشتند ولی بعد از تالطم اولیه در مسیر 
 پایین آمدن، فرود

 آرامی داشتند.
که نمیتوانستم جلوی خودم را بگیرم و به این

 آنقدر در
روابطشان طبیعی بودند غبطه نخورم. در 

 حالیکه کمی احساس

حسادت میکردم و آگاه بودم از مسائل 



 عشقوالنه بین زوجهای

روحربا بیرون ماندهام، مجلهام را زمین 
 گذاشتم و از روی مبل

بلند شدم تا ببینم اپال برای شام کمک .
 میخواهد یا نه

ت قاب کریستال وقتی مرا دید که از پش
 دوربین میگذرم

» پس اونجایی. چطوری میستی؟»پرسید:   

 -خوبم .

 -واقعا؟ 

آنوقت بود که فهمیدم فرنسی به خواهرش 
 لو داده که به من در

مهمانی بد گذشته است. تارین حتما به 



 یوریل خبر داده بود و او
هم چیزی به کریستال گفته بود؛ تلگراف 

 جنگلی خانوادهی ما

د. باید امیدوار میبودم از اینطوری کار میکر 
 جزئیات خبر

 نداشته باشند.
بله، واقعا. تو که منو میشناسی، من مثل 

 »اسبآبی که سار 

آفریقایی رو همهجا با خودش میبره، 
 موقعیتهای خجالتآورم

 رو با خودم میبرم«.

@ShamisaBookClub 
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میدانستند  این مقایسه بیشتر از چیزی که
 :حقیقت داشت

پرنده، مانند یک انگل، زخمهای اسبآبی را 
 تمیز میکرد ولی

آنها را باز هم نگه میداشت، درست مثل من 
 که هر بار ذهنم به

اظهار نظر الکس بر میگشت زخمم دوباره 
اگه یه»باز میشد.   

چیزی اطرافم خراب نشه احساس میکنم یه 
 جای کار ایراد

 داره«.

تو وابستگی »ند محزونی زد. کریستال لبخ
 عجیبی به تصاویر



عجیب و غریب طبیعت داری. در این مورد 
 حتما تو و برند ژن

 یکسانی رو به ارث بردین«.
من از حیوانات خوشم میآمدم، اطراف آنها 

 راحت بودم چون

دروغ نمیگفتند. فکر پسرخالهی کوچکم 
 .روحیهام را بهتر کرد

« ه که تا حاال اون باحالترین بچهی دوسالهای
 .دیدی کریستال

باید زود بیای ببینیش. عاشق تقلید صدای 
 .شیرش میشی

نمیتونم صبر کنم ببینم با پنگوئنا چی کار «.
 میکنه



» پنگوئن؟»زَو پرسید:   

 -امروز عصر میریم پنگوئن ببینیم .
ریسک نمیکنین یه آهنربای حیوانات رو به 

 -باغوحش ببرین؟ 
. ا یه دکتر دولیتل از چیزایی که شنیدم ظاهر 

 کنترلناپذیره

پنگوئن تو باغوحش نه، زَو. پنگوئن وحشی. 
 -اینجا بهخاطر اونا 

 مشهوره.

زَو در «. پنگوئن تو آفریقا؛ چقدر ماداگاسکار
 »صندلیاش لم داد 

.» عاشق »و پایش را روی پایش انداخت. 
 اون فیلمم



ولی اینیکیا محلی هستن و حرف نمیزنن و .
 -نمیرقصن 

.» اگه برند باشه ممکنه »تال خندید. کریس
 این کارو بکنن

چون همگی نمیتوانستیم در ولوو جا بشویم، 
 یوریل و تارین با

ماشین تارین تا سیمونزتاون، محل اقامت 
 پنگوئنهای نژاد بولدر

رفتند. سیمونزتاون، محل حفاظتشدهای در 
 جنوب کیپتاون

بود که زیاد با آن فاصله نداشت ولی ویلو به 
ای سنش،اقتض  

بیماری شدید ناشی از سفر را بهانه کرد و 



 روی صندلی جلو

نشست. و در نتیجه ردیف آخر به من رسید. 
 اهمیتی نمیدادم

چون تقلید برند از صداهای حیوانات 
 سرگرمم میکرد. درست

وقتی داشت ناراحتکننده میشد به همان 
 ناگهانی که از کودکان

 نوپا بر میآید، خوابش برد.
ستانی معروف که با حیوانات شخصیت دا 1- 

Dr Doolittle 

 حرف میزد.

 -2اشاره به کارتون ماداگاسکار 

Madagascar 

@ShamisaBookClub 
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» باتریهاش رو درآوردی؟»از اپال پرسیدم:   

بهخاطر ماشینه. بهترین کمک برای .
 -خوابوندن بچه 

هنگها را از ویلو مسؤول موسیقی بود و آ
 موبایل من انتخاب

میکرد. تصادفی، مایهی خوششانسی را 
 گذاشت و مرا به شبی

که در خانهی تارین گذرانده بودم پرتاب کرد. 
 به خودم گفتم،

بذارش کنار. تو مجبور نیستی دیگه 
 هیچکدوم از پسرای تیم



مناظره رو ببینی. اونا تو آفریقای جنوبی 
 زندگی میکنن و تو

. س، بنابراین مثل اینه که توی انگلی
 هیچوقت اتفاق نیفتاده باشه

حتما سامر به من افتخار میکرد که تنهایی به 
 این نتیجه
 رسیدهام.

از جادهای موازی با راهآهن تا سیمونزتاون 
 رانندگی کردیم. کمی

بعد از آن، دریا بود. باد شدیدی میوزید و 
 هاللهای سفید روی

گ بود: موجها میانداخت. سطح آب چند رن
 سبز مانند شیشه در



نقاط کمعمقی که آفتاب به آن میتابید، 
 زمردی تیره جایی که

ِِ سایه ابرها میگذشت و نیلی در جایی که 
 زیر آن سنگ و خزه

 بود.
وقتی به مرکز شهر نزدیک شدیم، به این 

 نتیجه رسیدم شهر
 شباهت چندانی به زیستگاه پنگوئنها ندارد.

نها ردیفی از نمای مغازهها، خانهها و رستورا
 چوب سفید

کندهکاری شده، بالکنهای باشکوه و ایوانهای 
 .مسقف بودند

بندرگاه مملو از قایقهای تفریحی بود و پشت 



 آن تصاویری
جدیتر از کشتیهای جنگی متعلق به نیروی 

 دریایی آفریقای

 جنوبی دیده میشد.

شهر جو شاد ولی آشفتهی تعطیالت را 
 داشت که اکثر شهرهای

حلی حتی در زمستان هم آن را دارند؛ سا
 نمادها و وعدههای

شادی کمی زیادتر از آن بود که بتوانند به .
 آن عمل کنند

» پنگوئنا کجان؟»پرسیدم:   

اپال یک جای پارک دید و آن را روی هوا زد. 
طبیعتا کنار دریا» . 



 تو منطقهی حفاظتشدهی طبیعی هستن«.
مقابل منظورت اینه برای محافظت از اونا در 

 -جهانگردا؟ 

در واقع، برعکسه. ممکنه بانمک و ناز .
 -باشن ولی گاز میگیرن 
@ShamisaBookClub 
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ویلو با حالت عالمانهی کسی که به تازگی در 
 این مورد تحقیق

نوک »مدرسه انجام داده تصحیح کرد: 
 میزنن. اونا دندون

 ندارن«.
 -چه باحال .



شتاق بودم پرندگان شرور سیمونزتاون را م
 ببینم؛ پیاده شدم و

همانطور که اپال برند خوابآلوده را از ماشین 
 بیرون میآورد،

کالسکه را آماده کردم. ویلو کیف پوشک و 
 وسایل و هیزل

شیرش را برداشت و باعث شد رکورد 
 آمادگی بعد از پارک

 ماشین را بزنیم.

تیک در بهسادگی با رکورد تعویض الس
 مسابقات فرمول یک

جایزهی بزرگ برابری میکردیم. اسم 
 مسابقهی خودمان را



 فرمول شیر گذاشتم.

همانطور که فکرم مشغول رانندههای 
 محبوبم بود کالسکه را

هل دادم. برند در طول مسیر پر دستانداز 
 خوابید. همراه اپال

که دست دخترهایش را محکم گرفته بود، 
 بهطرف ساحل و باجه

 فروش بلیط حرکت کردیم.

پنجرههای گردشگاه پر از یادگاریهای 
 پنگوئنهایی با چهرههای

خندان، جوراب، کاله، برچسب و مورد 
 محبوب من، یک تابلوی

مراقب پنگوئنها باشید بود. باید آن را برای 



 برادر کوچکم سانی
 میگرفتم.

باالخره به مقصد رسیدیم و دیدیم یوریل 
 بیرون محل ورود

. ماست منتظر  

.» ما بلیطها رو »وقتی نزدیک شدیم گفت: 
 خریدیم

.» ای بابا، نباید این »اپال اعتراض کردم: 
 کارو میکردی

بعد از کاری که برای من انجام دادی باعث 
به «. افتخار بود « 

.» تارین و الکس »پشت سرش اشاره کرد. 
 تو مغازهن



» اون اینجا »تارین و الکس. از دهانم پرید: 
ه؟چی کار میکن  

یوریل نگاه هشدارآمیزی به من انداخت. 
تارین دعوتش کرده،»  

میستی. اون خوابگاهیه و تارین فکر کرد 
 خوشش میاد یه

 بعدازظهر از مدرسه فرار کنه«.
پس او را دعوت کرد و روز مرا خراب کرد. 

چرا فکر کرده ایدهی»  

« خوبیه؟ طرفدار حقوق پنگوئنی چیزیه؟
 نمیتوانستم آقای

یچیده را در حال لذت بردن از باشکوه و پ
 تفریح بچه کوچولوها



 تصور کنم.
@ShamisaBookClub 

 �� �🌕🌕🌕�فصل 53 –ص 

 5#فصل 54 –ص 

یوریل مرا نگه داشت تا بقیه وارد شوند. 
 نگاهی به ساختمان

انداخت تا مطمئن شود کسی صدای ما را 
لطفا»نمیشنود.   

 باهاش خوب رفتار کن«.
بگویم شبیه اگه  میخواستم چیزی بچهگانه

 اونم همینطور رفتار
کنه، ولی در عوض جواب بالغانهتری دادم: 

قصد ندارم رفتاری»  

 غیر از خوب داشته باشم«.



بهنظر نمیرسید یوریل قانع شده باشد. 
شنیدم تو باربکیو»  

 اوضاع خوب پیش نرفته«.
دست «. من کامال مؤدبانه با اون رفتار کردم

 » .به سینه ایستادم

اید از خودم دفاع میکردم آن هم دیگر ب
 وقتی من فرد

 صدمهدیده بودم.

«. تو اونو توی تنیس روی میز شکست دادی
 »پس فرنسی 

چیزی در مورد اظهار نظری که شنیده بودم 
 نگفته بود؛ خیالم

 راحت شد.



باید چی کار »صدای شبیه خرناس درآوردم. 
 میکردم؟

 میذاشتم ببره؟«

جورین، احتماال  نه، ولی تو نمیدونی پسرا چه
 -از اون موقع 

 یهبند مسخرهش کردن.
 -براش خوبه .

فقط کاری »یوریل سعی کرد صبور باشد. 
 بهش نداشته باش،
 باشه؟ بهخاطر من«.

. بهخاطر الکس، «. بهخاطر تو باشه
 »احتمالش زیاد نبود

وارد باجهای شدیم که به منطقهی 



 حفاظتشده میرفت. الکس

. ام ایستاده بودکمی با فاصله از خانواده  

با توجه به اینکه آخرین بار، « سالم!»گفتم: 
 همدیگر را کمی بعد

از اظهار نظر ماشین لباسشویی دیده بودیم، 
 لحنم کمی زیادی

سرحال بود. حس میکردم میخواهم بگویم، 
 ببین یوریل، منم

میتونم مثل فرشتهها باشم. امیدوارم بودم 
 به نفع من امتیاز

از خودم داشتم احتماال  بدهد؛ با شناختی که
 بعدا به آن نیاز پیدا

 میکردم.



چشمهای الکس با شنیدن لحن «. سالم
 »زیادی دوستانهی من 

 پر از شک و تردید بود.
@ShamisaBookClub 
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« الکس، میستی رو که یادته؟»تارین گفت: 
 سعی میکرد راه را

 هموار کند.

روی موهای من ثابت مانده نگاهش «. یاه
 »بود که بهلطف 

روشهای رام کردن معمولش کامال عادی بود 
 و به جای فرهای

دیوانهوار شبیه وقتی دستت را در پریز برق 



 فرو میکنی، بهنرمی

.» یه کاری باهاش کردی»موج بر میداشت.   

این حرف مثل آب سرد مرا از مالقات 
 کوتاهی که با بُعد

یرون آورد. و مثال او فرشتهآسایم داشتم ب
 افسونگر بود؟ دوروبر

من که بهنظر میرسید با رکگویی من .
 مسابقه گذاشته است

نمیخواستم به این زودی «. بله، کردهم
 »اخالق با الکس خوب 

باش خودم را به آزمایش بگذارم؛ همدردی 
 در تئوری سادهتر از

در عمل بود. حتی نفس کشیدنش هم مرا 



 آزار میداد و اگر
. یخواستم انصاف داشته باشم این مشکل م

 من بود نه او

ولی او هم نمیدانست کی دست از پرس و 
موهات»جو بردارد.   

 خیلی... بهتر بهنظر میاد. خوبه«.

خیلی ممنون، »این دیگر از آن حرفها بود. 
 .«آقای مهربان

میتوانستم حس کنم رنجشم بیشتر و بیشتر 
 میشود. او که بود

من نظر بدهد؟ بهطرف که در مورد موهای 
 تنها مذکری که در

 حال حاضر میتوانستم تحملش کنم برگشتم.



چرتش به «. بریم پینگوها رو ببینیم برند
 »همان سرعتی که 

شروع شد تمام شده بود و چشمهای 
 روشنش از هیجان برق

کالسکه را «! کمربندت رو ببند رفیق»میزد. 
 هل دادم و بهطرف

. رگاه تختهای شدمدرها رژه رفتم و وارد گذ  

 برند جیغجیغ کرد.
بدون اینکه پشت سرم را نگاه کنم تا ببینم 

 بقیه هم میآیند یا
نه، همراه برند، در میان تقتق چرخهای 

 کالسکه و زوزهی باد، به

سمت دریا راه افتادیم. میتوانستم صداهای 



 دوری را که بیشتر

شبیه صدای االغ بود تا پرنده بشنوم. برند از 
جایش خوشی در  

 تکانتکان میخورد.
 -محکم بشین فسقلی. داریم میرسیم .

بعد، در میان سنگهای خاکستری، آنها را 
 دیدیم: صدها

پنگوئن سیاه و سفید مسخرهی فوقالعاده. 
 بعضیهاشان روی

شکم دراز کشیده بودند و بقیه تمام قد 
 ایستاده و انگار برای

شیفت شب پیشخدمتها داوطلب شوند نوک 
ال گرفتهخود را با  



بودند. یک گروه سهنفری از دریا بیرون 
 آمدند و هماهنگ باهم

اردکوار شروع به راه رفتن کردند. امکان 
 نداشت کسی آنها را

 ببیند و نخندد.
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برند دست زد و صداهای عجیبی را که در 
 .میآوردند تقلید کرد

یک لحظه از موجوداتی بیخیال پنگوئنها در 
 تبدیل به

 کوماندوهایی آمادهی مأموریت شدند.

همانطور که پنگوئنها کمکم جمع میشدند، 



 اپال بهسرعت
بهتره من مسؤولیتش رو به »بهطرف ما آمد. 

 عهده بگیرم. عادت

کالسکه را هل داد تا جایی را پیدا کند «. دارم
 که برند بتواند

. کنند آنها را ببیند بدون اینکه دورش ازدحام  

پرندگان جنتلمن کوچولو کامال مسحور 
 پنگوئن جدید در قالب

پسربچه شده بودند. یکطرف ساحل تخلیه 
 شد و ردیفی از

پنگوئنها، مانند مؤمنانی که در یکشنبهی عید 
 پاک به سخنرانی

پاپ گوش میکنند، جلوی صندلی او صف 



 کشیدند. برند باال و

د؛ امیدوار بودم که پایین میپرید و صدا میکر 
 پیام

روحیهدهندهای باشد نه دستور حمله و !
 نوک زدن به انسانها

امکان نداشت بقیهی ما بتوانیم رفتارهای 
 عادی پنگوئنها را

ببینیم، مگر اینکه از حوزهی نفوذ برند دور 
 میشدیم. یوریل و

تارین دست در دست هم قدم میزدند. 
 شک داشتم توجه

نند. ویلو و هیزل چندانی به پرندگان بک
 چهارزانو در مسیر



نشستند تا از پنگوئنها نقاشی بکشند. بدین 
 ترتیب، الکس برای

من ماند. آه بلندی کشیدم ولی قول داده .
 بودم سعیم را میکنم

دیدی، یوریل، من هم میتوانم « عالین، نه؟
 »یک گفتگوی 

 مودبانه داشته باشم.

ن این گفتگو به روانی هل داد«. بله، هستن
 »یک سبد خرید با 

 چرخ خراب پیش میرفت.

طنین « خب، اممم، قبال هم اینجا اومدی؟
 »حرفم را بهصورت 

این جملهی ضایع شنیدم، زیاد اینجا میآی؟ و 



 سرخ شدم. قسم

میخوردم که قصد نداشتم با این یارو .
 مغازله کنم

«. با مدرسه. وقتی خیلی کوچکتر بودم
 »دستهایش را در 

.» ببین، میستی، در مورد »د. جیبش فرو بر 
 مهمونی

بیا در »راه افتادم و دوربینم را بیرون آوردم. 
 این مورد حرف

 نزنیم«.
ولی من میخوام یه چیزی بگم. منظورم اون 

 »چیزی نبود که 

. قدم به قدم پشت سرم میآمد«. گفتم  



.» خواهش میکنم این »دندانم درد گرفت. 
 کارو نکن

 -چی کار؟ 
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منظورم من درد «. به من دروغ نگو. درد داره
 »واقعی بود ولی او 

آن را به صورت مرسوم جریحهدار شدن 
 احساسات برداشت

 کرد.

 -من فقط ...

بعد من کاری کردم که افراد کمی جرأت 
 داشتند با الکس



سخنور انجام دهند: حرفش را قطع کردم. 
اندازهیتو هم به »  

من دوست نداری در این مورد حرف بزنی، 
 بنابراین، ادامه بدیم

...» دستم را به سمت دریا تکان دادم. « به...
جهانگردی»  

 -ولی ...

« ولی رو باید ببری مدرسه، یا حتی...
 »میستی؛ هر چیزی رو که 

نوک زبونت میاد نگو. قبل از اینکه حرف 
 نامربوطی از دهانم بپرد

بیا فقط از دیدن »کردم.  موضوع را عوض
 پنگوئنا لذت ببریم،



سعی کردم بهنوعی صلح برقرار کنم « باشه؟
 چون بهنظر

میرسید هنوز میخواهد در مورد مهمانی 
میتونی»درددل کند.   

از من عکس بگیری؟ میخوام به خانوادهم 
 نشون بدم امروز چی

 کار میکردم«.

از اینکه کاری دارد که انجام بدهد «. حتما
ش راحت شده خیال « 

بود؛ دوربین را گرفت و انگشتانمان تماس 
 .خفیفی پیدا کرد

مثل مهمانی، حس کردم جرقه زدند. از نظر 
 مفاهیم فیزیک چه



معنایی داشت؟ او جسمی با بار مثبت و من 
 جسمی با بار منفی

بودم. معلوم شد. ما قطبهای مخالف هم در 
 مواجهه با دیگران

. پسر شگفتانگیزبودیم: من، خرابکار؛ او،   

. دوربین را باال «. لبخند بزن»الکس گفت: 
 گرفت

آرزو کردم کاش صدایش باعث نمیشد دلم 
 با همان حس هیجان

اولین مالقات پیچوتاب بخورد. احتماال حتی 
 از موهبتش هم

استفاده نمیکرد ولی چیزی در صدایش 
 تکتک اعصاب مرا



 نوازش میداد.
 من هیچوقت نتوانسته بودم نقش بازی

 کنم. نمیتوانستم

جمالتی را که منظور واقعیام نبود بگویم. 
 ناتوانی من از فرار در

برابر حقیقت اغلب مانع پیشرفتم میشد. 
 کریستال با من شوخی

میکرد که من شبیه همان لطیفهی قدیمی در 
 1() مورد دالک

هستم که با یک پلکان روبهرو شده است. 
 نقشههای تسلط بر

د. من هم درست جهان نقش بر آب میشو
 مثل همان



نمیتوانستم 2(، ) شخصیتهای دکتر هو
 کارهای معمولی را که

 برای باقی مردم خیلی ساده بود انجام بدهم.
. الکس داشت « میستی؟ گوش میکنی؟

 »بدخلق میشد

از شخصیتهای سریال دکتر هو. در این 
 Dalek -1داستان 

ماشین مرگی که موجوداتی ظاهرا برتر از 
ه بودند درانسان ساخت  

 مواجهه با یک پلکان از بین میرود.

 Dr Who -2سریال تلویزیونی معروف 
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. نه« اممم... « 

 -میتونی این کارو بکنی؟ 

چه خواسته بود؟ اوه، بله، لبخند. تالشم را 
 کردم، هرچند حس

ولی نادرستی داشت، دندانهایم بیرون بود 
 شاد نبودم. دستش

را جلوی نور گرفت و عکس را روی صفحهی .
 کوچک بررسی کرد

. دوباره «. یکی دیگه. این یکی خوب نشد
 »دوربین را باال برد

اگه منتظری یه عکس خوب از من بگیری .
 -تمام روز اینجاییم 

خیلی بهتر شد. »فکر کرد شوخی میکنم. 



 خانوادهت از این

. دوربین را به . «عکس آخری خوششون میآد
 من پس داد

بذار یه عکس هم از تو بگیرم تا به دوستام .
 -نشون بدم 

 -من که براشون جالب نیستم .

 -میخوای شرط ببندیم؟ 

الکس شانهای باال انداخت و مسیر را بررسی 
 کرد تا پسزمینهی

جایی را « این خوبه؟»خوبی پیدا کند. 
 انتخاب کرد که شکافی

و پرندگانی را نشان  بین سنگها بود و دریا
 میداد که آفتاب



اینجا مشخص میشه چقدر به »میگرفتند. 
 اقیانوس نزدیک

 هستیم«.

و بود. باز هم. طبیعت عاشق او بود. «. عالیه
 »اگر نمیدانستم 

موهبتش ترغیب است، میگفتم توانایی دارد 
 دنیا را طوری به

نفع خودش آرایش کند که به بهترین شکل 
 .نشان داده شود

وهای قهوهای تیرهاش در باد موج م
 برمیداشت و جایی که نور

خورشید به رشتههای روشنتر میخورد، برق 
 ماهاگونی داشت؛



پوست آفتابسوخته، چشمهای مسحورکننده، 
 تیشرت

چسبانی که تا حدی عضالتش را نشان میداد 
 )بعد از بازی

فوتبال دیده بودم بلوزش را درآورده و 
 خاطرهاش برای همیشه

). ر غشای بصری مغزم حک شده بودد  

ممکن بود اخالق خودبرتربین پسری را 
 داشته باشد که میداند

از زمان تولد مقدر بوده به برگزیدگان عالم 
 بپیوندد و جوهر

رهبری دارد ولی نمیتوانستم جلوی 
 عکسالعمل غریزیام به او



را بگیرم؛ تمایل به اینکه صورتم را به 
 سینهاش بچسبانم و با آه

. ویم، لذت ببربگ  
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تقتق. باید با حقیقت روبهرو میشدم. او یک 
 سال باالتر از من

بود و درنتیجه خارج از دسترس من قرار 
 میگرفت؛ اگر ما سیاره

بودیم او مریخ یا مشتری مقتدر میشد و من 
 پلوتون که اخیرا

یک سیارهی  اخترشناسان آن را در حد
 کوتوله تنزل مقام داده



 بودند. هرم طبیعی به همین صورت بود.
ولی این سیارک فروتن هم میتوانست از 

 .خورشید بهره ببرد

اگر این عکس را در صفحه فیسبوکم 
 میگذاشتم میتوانستم

تضمین کنم تعداد نظرات دوستان دخترم به 
 صورت نمایی باال

 میرود. چند عکس دیگر گرفتم.

زیاد پشت لنز دوربین ماندم تا دلیل مدت 
 موجهی برای دید زدن

او داشته باشم و الکس مشکوک شد. 
بهاندازهی کافی»  

 نگرفتی؟«



.» امم، ممنون»هرگز.   

 نزدیکتر آمد و اخم کرد.
 -چیه؟ 

داری میسوزی. »به بینیام اشاره کرد. 
 پوستت روشنه، باید

مراقب باشی، آفتاب کنار دریا واقعا تنده. 
چیزی که شما تو شبیه  

 انگلیس بهش عادت دارین نیست«.
طبیعتا من میسوختم. او طوری بهنظر 

 میرسید که انگار

خورشید تنها او را بوسیده و نوازش کرده و 
 بعد پوستش را به

 رنگ قهوهای طالیی درآورده است.



دستم را بردم تا ضدآفتابم را «. اوه، عالی شد
 »در بیاورم، بعد 

باید برم پیش »ترو است. یادم افتاد در هی
 خالهم. حتما برای

 بچهها ضدآفتاب آورده«.
از اینکه الکس از فرصت استفاده نکرد تا مرا 

 ترک کند تعجب
کردم. پشت سرم راه افتاد؛ راحت و شل راه 

 میرفت و

دستهایش کنارش آویزان بود. آنقدر نزدیک 
 که میتوانست

 دست مرا بگیرد.

 نگاه نکن، میستی.



بعد «. بهت حسودیم میشه»الکس گفت: 
واقعا بلند»اخم کرد.   

 گفتم؟«
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شاید دوباره اشعهی حقیقتگویی از من «. بله
 »نشت میکرد؟ 

قصد نداشتم بپذیرم تقصیر من است که او 
 چنین حرفهای

بیمالحظه و نابجایی اطراف من میگوید. 
 بدون آن هم به

 اندازهی کافی تناقض شخصیت داشتیم.
قصد »دستهایش را در جیبش فرو کرد. 



 نداشتم بگم ولی
 حقیقت داره«.

« تو به چی من ممکنه حسودیت بشه؟
 »بخشی از وجودم، 

بهطرز احمقانهای امیدوار بود یک تعریف 
 شخصی از من بکند تا

حرفی که در مهمانی گفته بود جبران شود؛ 
 شاید چیزی در مورد

رت گفتگو یا حس شوخطبعی جذابم؟مها  

خانوادهت. خواهرها و برادرهات با اسمهای 
 -عجیب و 

غریبشون. خالهها و عموها؛ از چیزی که 
 .شنیدم خیلی زیادن



 تقریبا یه قبیله دارین.
البته که به آنچه اطراف مرا گرفته بود 

 حسودی میکرد نه

چیزی که بتوانم ادعا کنم مربوط به 
باشخصیت خودم است.   

اینحال، دمش گرم که سعی میکرد دوستانه 
 .رفتار کند

میدونم. من خیلی خوششانسم. پس تو »«
 فامیل زیادی نداری؟

شانههایش را چرخاند تا انقباض «. نه
چیز »گردنش را کم کند.  « 

 زیادی در مورد خانواده نمیدونم«.

هر کدوم با اون یکی فرق داره. هیچکس 



 -واقعا متوجه نمیشه 

. دگی یهنفر دیگه چی میگذرهتوی زن  

 -احتماال درست میگی .
گوشهای پیچیدیم و دیدیم برند، پاپ 

 پنگوئنها هنوز توجه
مخاطبان و مؤمنانش را به خود حفظ کرده 

 است. یکی از
نگهبانها از مرکز بازدیدکنندهها بیرون آمده 

 بود تا بررسی کند
گروه ما خوراکی به پرندهها نمیدهند تا 

ور رفتارباعث شود اینط  

کنند. وقتی چیزی برای شکایت پیدا نکرد 
 کنار اپال ایستاد تا در



 مورد این پدیدهی عجیب و غریب گپ بزند.

شنیدم اپال توضیح میداد حتما برای این 
 است که برند تازه قبل

از آمدن ساندویچ پورهی ماهی خورده و بوی 
 آن پنگوئنها را

جذب میکند. فکر نمیکنم نگهبان قانع شده 
 بود ولی این تنها

پاسخ منطقی برای یک موقعیت عجیب و 
 غریب بود در نتیجه

 باید آن را قبول میکرد.
ببینم میتونی از خانوادهی من سر در بیاری. 

 »یکی مثل تو 

لبخند «. درک نمیکنه ولی برای ما عادیه



 شیطنتآمیزی به

الکس زدم؛ لحظهای فراموش کردم از او .
 خوشم نمیآید
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بهجای اینکه برایش جالب باشد، چشمهای 
 .آبیاش سخت شد

بهنظر میرسید تقریبا از دستم عصبانی 
نه من نمیتونم»است.   

 درک کنم، میتونم؟«

چه اتفاقی افتاد؟ یک لحظه پیش با من بود 
 و حاال چندین

 کیلومتر دور شده بود.



.» رم به دوشیزه می»چرخید و برگشت. 
 کوئتزه برسم

مات و متحیر، او را تماشا کردم «. باشه، برو
 »که به سرعت از 

 راهی که همین االن آمده بودیم برگشت.

» الکس خوبه؟»اپال مرا صدا کرد:   

گفتگومان را بررسی کردم و به این نتیجه 
 رسیدم تقصیر من

نبوده که آنطور اوقاتش تلخ شده است. 
فکر کنم. ضدآفتاب»  

 داری؟«

در گوشه و کنار کیف بچه جستجو کرد و .
 بطری را به من داد



بهدنبال کلمهی « بهنظرم میاد خیلی...
 » .مناسب گشت

« معموال نظر « تنهاست. موافق نیستی؟
 خالهام در مورد آدمها

 بهشدت دقیق و صحیح بود.
او را نگاه کردم؛ پیکری که بهسرعت پشت 

 یک تخته سنگ
یمهخدا، پسری از بزرگ رفت، مانند یک ن

 که به1(، ) پوسایدون

.» بله، فکر کنم هست»دریا بر میگردد.   

 Poseidon -1ایزد دریاها 
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بعد از سفر پنگوئنی، چند هفتهای الکس را 
 ندیدم، هرچند سامر

و انجل طبق انتظار با دیدن عکسی که پست 
دم آبکرده بو  

دهانشان سرازیر شده بود. چشمهایش 
 همرنگ دریای پشت

سرش بود و موفق شده بود بدون اینکه حتی 
 تالشی بکند

جذابیت سوزان هنرپیشگان هالیوودی را در 
 برابر دوربین به
 نمایش بگذارد.

درست برعکس، عکس من آفتابسوختگی 



 بینیام را بهطور
کامل نشان میداد. اگر میتوانستم دروغ 

ویم، وسوسهبگ  

میشدم ادعا کنم با الکس در تعطیالت 
 رابطهای عاشقانه

داشتهام و آمار موفقیتم را در بین دوستانم 
 باال ببرم؛ ولی اگر

چنین چیزی را شروع میکردم مجبور میشدم 
 حقیقت را بگویم

که او متضاد شخصیتی من در تعطیالتم بود. 
 بفرما، یک دستهی

. ه بودم. دمم جدید از رابطه را اختراع کرد
 گرم



با وجودی که از تعطیالتم، از جمله یک تور 
 فوقالعاده در پارک

ملی کروگر، لذت میبردم، نمیتوانستم 
 خاطرهی تصویر الکس را

که بهتنهایی دور میشد از ذهنم بیرون کنم. 
 کمکم به فرضیاتی

که در مورد او داشتم شک میکردم: او پسر 
 طالیی مدرسه بود،

. ود مثل بقیهی ما کمی ولی مانع نشده ب
 سردرگم نباشد

آخرین روز قبل از زمانی که برنامهریزی شده 
 بود به خانه

برگردم، اپال و مایلو هماهنگ کردند تا مرا با 



 تلهکابین باالی کوه
تیبل ببرند. برنامه این بود که در رستورانی 

 که چشماندازی

بینظیر به شهر داشت غذا بخوریم. یوریل و 
 تارین هم دعوت

 بودند.
از آنجایی که بهخاطر ترک کشور احساس 

 بخشندگی میکردم،
وقتی آمادهی گردشمان میشدیم به تارین 

 .پیامک زدم
 میخوای الکس رو هم دعوت کنی؟

تا حدی امیدوار بودم بگوید نه، ولی تقریبا 
 .بالفاصله جواب داد



فکر خیلی خوبیه. ببینم وقتش آزاده. بهزودی 
 باید برای امتحان

. دی کالج بره بنابراین براش خوبه یهکمی ورو
 درس نخونه

در حالیکه موهایم را در آینه میبافتم، خودم 
 را بهخاطر

بامالحظه بودنم تشویق کردم. کسی باید 
 فرشتهآسا بودن مرا

تحسین میکرد چون ظاهرا نمیتوانستم 
 خانواده ام را قانع کنم

چنین تصوری در مورد من داشته باشند. از 
من یک نظر آنها،  

بحران در حال شکوفایی بودم که باید آن را .



 مدیریت میکردند

وقتی پایین کوه رسیدیم، کشف کردم تارین 
 نه تنها الکس، بلکه

شرکای جرمش را هم دعوت کرده است: 
 فیل موقرمز، مایکل

ستارهی سینمای موطالیی و هوگوی 
 شاهزاده. هالهی قداستم

ده کمی لغزید. خودم را از نظر ذهنی آما
 کرده بودم با وجودیکه

معذب میشدم با الکس وقت بگذرانم، ولی 
 کل دار و دسته کمی

بیشتر از چیزی بود که برایم خوشایند .
 محسوب شود



خودم را برای متلکهای بیشتر آماده کردم. 
 پسرها صبورانه

منتظر ایستادند تا هیاهوی ورود خانوادهام 
 خاموش شود. تارین

ل معرفی کرد. غرورش، آنها را به مایلو و اپا
 بهطرز مثبتی، کامال

 مشهود بود.

اینا پسرای من هستن، تیم مناظرهی من. 
 -فکر کردم لیاقت یه 

جایزه رو دارن؛ همهشون این ترم خیلی .
 تالش کردن

@ShamisaBookClub 

 �� �🌕🌕🌕�فصل 62 –ص 

 6#فصل 63 –ص 



این هم تیم »مایلو دست داد. «. سالم رفقا
ال؛ منه: همسرم اپ « 

بچههامون ویلو، هیزل و برند. و «.
 خواهرزادهمون میستی

برند که چهار همبازی جدید دیده بود ذوق 
 .کرد و جیغ کشید

 اگر دُم داشت حتما با شدت آن را میجنباند.
توجهی به اون نکنین. »اپال بهسرعت گفت: 

 داره یه مرحلهای رو

 میگذرونه«.

با بچه  هوگو کنار کالسکه زانو زد و کامال جدی
 دست داد. برند

 دست زد.



» چه مرحلهای؟»پرسید:   

«. برند صدای حیوانات رو تقلید میکنه
 »میتوانستم حس کنم 

اپال مشتاق است کسی موضوع را عوض 
 کند. هرچه برند توجه

کمتری جلب میکرد بهتر بود، در غیر 
 اینصورت با رفتارهای

مسخرهاش ستارهی یوتیوب میشد. البته 
بدی چندان هم فکر  

نبود. میتوانستم با درآمد تبلیغات حسابی 
 ثروتمند شوم و حتی

آن بچهی خندان که جهانی شده بود را هم .
 کنار بزنم



 تمرکز کن میستی. به خالهت کمک کن.
.» سالم پسرا»با سرزندگی گفتم:   

مایکل مرا بغل « سالم میستی. احوالت؟
 »کرد. فکر نمیکردم به 

اشیم ولی این مرحله از دوستی رسیده ب
 ظاهرا آنها نظر دیگری

داشتند چون هوگو و فیل هم مرا در آغوش 
 کشیدند و هر بار

بلندم کردند. شاید این هم یک روش 
 عذرخواهی بود؟

« تعطیالتت خوش گذشت؟»مایکل پرسید: 
 چشمهایش به من

 میگفت کمی مغازله میکند.



خیلی عالی بود. متأسفم داره تموم میشه. .
 -سالم الکس 

الکس جلو نیامد. لباس «. میستی سالم
 »مناسب آبوهوای 

کوهستان پوشیده بود: کت چرم قهوهای 
 شکالتی روی یک

 تیشرت و شلوار آبی نیلی.
بهم »مایکل ابروهایش را برای من جنباند. 

 نگو هنوز ناراحته توی
تنیس روی میز شکستش دادی؟ ما که 

 بیشتر از یکی دو هفته
 دستش ننداختیم«.
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 لبخند زدم.
همانطور که منتظر عمو مایلو بودیم تا در 

 صف بلیط بایستد

خب، به محض اینکه برگردی »هوگو پرسید: 
 مدرسهت شروع

 میشه؟«

عجب، چه خبر بود؟ هفتهی خوشرفتاری با 
 میستی؟

نه. اول یه اردو میرم. این بار یه هفته تو 
هر سال کورنوال.  « 

زیپهای نقرهای روی جیبهای «. میرم
 پیشسینهی کت الکس



حواسم را پرت میکرد. دلم میخواست با آنها 
 .بازی کنم

 مقاومت کن دختر، مقاومت کن.

بهت »هوگو متوجه حواسپرتی من نشد. 
 حسودیم میشه هنوز

مدرسهت شروع نشده. ما داریم برای 
 امتحانات پایان سال آماده

 میشیم«.

لبخند درخشانی «. ن همدردی میکنمباهاتو
 »که زدم حرفم را 

نقض میکرد. واقعا دلم برایشان میسوخت 
 ولی متوجه شدم

باعث میشود آزادیام حس بهتری داشته 



 باشد بهخصوص که
 میدانستم بقیه سخت کار میکنند.

اردوی شما باحاله یا از این شکنجه های 
 -زندگی توی چادر و 

شبیه اردوهای  کندن سوراخ برای دستشویی
 پیشاهنگی قدیم

 من؟

به تصویری که رسم کرده بود خندیدم. 
خیلی باحاله. معموال»  

زیر سقفیم و دستشوییهامون داخل 
 ساختمونه؛ هیچوقت تا

وقتی اونجا نرسیم دقیق نمیدونیم چون هر 
 سال برنامه تغییر



میکنه. بهترین دوستام، سامر و انجل هم «.
 میآن

 -اسمای قشنگی دارن .
ممنون. »دلم نسبت به هوگو گرم میشد. 

 بهشون میگم اینو
. الکس تنها افسونگر گروه چهارنفره «. گفتی

 نبود
«. خیلی خب، اعضای تیم. همه سوار شین

 »مایلو ما را به سمت 

 میلههای گردان ورودی هدایت کرد.

» قبال اینجا اومدی؟»از هوگو پرسیدم:   
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یاه، کریسمس همه اومدیم و با طناب از 
 » .«صخره پایین رفتیم

به چیزی شبیه یک تخته سنگ صاف زیر قله 
 .اشاره کرد

 یهجورایی تفریح ماست؛ نه الکس؟»«
وقتی سوار واگن میشدیم، موانع الکس را 

 مجبور کردند کمی

.» یاه، عالی بود»نزدیکتر بیاید.   

» خوبی الکس؟تو »هوگو اخم کرد.   

الکس آنطرف واگن نشست «. معلومه. خوبم
 »و شروع به 

 صحبت با یوریل کرد.

این فرود »افکار متحیر هوگو را قطع کردم. 



 با طناب، همهمون که
 نباید این کارو بکنیم، درسته؟«

هوگو فکرش را از دوست بدخلقش به افکار 
 شادتری منتقل کرد

ها من که میگم برای تو تن»و پشت من زد. 
 راه پایین اومدنه

میستی، اگه میخوای کیپتاون واقعی رو «.
 تجربه کنی

آه «. چه حیف که با بچه کوچولو اومدیم
 » .مبالغهآمیزی کشیدم

ای بابا، ظاهرا من باید این بار از خیر »«.
 فرود با طناب بگذرم

مایکل کنار پنجره «. هی، میستی، بیا ببین



 »برای من جا باز 

ترها را بلند کرده بودند تا کرد. او و فیل دخ
 بتوانند بیرون را

 ببینند.
تلهکابین به درد کسانی که از ارتفاع 

 خوششان نمیآید

نمیخورد. حرکت از پایین کوهستان شروع 
 شده و با شیب

تندی باال میرود و زمین صدها متر پایینتر 
 قرار میگیرد. اگر

بتوانی نگاهت را از احتماالت سقوط 
یتوانیمرگبارت بگیری، م  

دریا، کوهستان و چشم انداز شهری بینظیر 



 و وسعت آسمان را

تحسین کنی. این کاری بود که خودم را .
 وادار به انجامش کردم

هوگو با دیدن انگشتهایم که روی لبهی پنجره 
 سفید شده بود،

« با ارتفاع میونهای نداری؟»زیرکانه پرسید: 
 متوجه شدم الکس

. ما گوش میدهداز آنطرف واگن، به گفتگوی   

بذار بگیم »لبخند شجاعانهای به هوگو زدم. 
 صعود به قلهی

 اورست رو تو آیندهم نمیبینم«.
کامال جات امنه، تا وقتی واگن از ریلش 

 »خارج نشه و زنجیر 



محافظ سقوط مشکلی نداشته باشه. اتفاقات 
 مرگبار به ندرت

اتفاق میفتن؛ فقط تو هفتههای قبل از 
ابا،بازدید فنی و ای ب  

اونجا رو ببین، دورهش از فردا شروع 
با نیش باز به من«. میشه  

 نگاه کرد.
داشت سربهسرم میگذاشت؛ برای 

 فهمیدنش به درد دندانهای

آسیایم نیازی نبود. میخواستم بگویم مزخرف 
 میگوید که

 الکس دخالت کرد.
@ShamisaBookClub 
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گه ترسیده باشه، نیازی هوگو، بس کن. ا
 »نداره که تو بدترش 

. ظاهرا بهخاطر من حسابی عصبانی «. کنی
 شده بود

بهنظر میرسید هوگو متنبه شده باشد. 
متأسفم میستی. داشتم»  

 شوخی میکرد. امنیت تلهکابین عالیه«.

ریسک کردم و «. حدس زدم، ولی ممنون
 »نگاهی به الکس 

. ه بودانداختم ولی دوباره رو برگرداند  

نمیتوانستم او را برای اینکه در موقع ضروری 
 توجه نشان داده



 بود مقصر بدانم.
وقتی از تلهکابین پیاده شدیم، از اینکه ژاکت 

 کالهدار آورده بودم

خوشحال شدم. هوای خنک و بدون ابر 
 باعث شده بود

چشمانداز بینظیری داشته باشیم، هرچند از 
 چیزی که زمان

داشتم چند درجه  حضور در دره انتظار
 سردتر بود. دور سکویی

 را که به شهر دید داشت قدم زدیم.

از مایکل که تصادفا کنار من ایستاده بود و 
 موهای روشنش در

اون کوه زگیلیه »باد به هم میپپچید پرسیدم: 



یک کوه« چیه؟  

کوچک با قلهی سنگی برهنه بر دامنهای سبز 
 درست وسط

 کیپتاون بهچشم میخورد.

تی شبیه من دارم سکته میکنم، با حال
 دستش را روی سینهاش

» زگیل؟ ای بابا میستی، حساسیت »کوبید. 
 فرهنگیت کجا رفته؟

.» همراه آداب معاشرتم تو »اعتراف کردم: 
 خونه جا گذاشتم

به هیچکدوم از اهالی 1(. ) اون سر شیره
 -کیپتاون نگو بهش 

گفتی زگیل وگرنه ممکنه سالم به هواپیما .



 نرسی
ممکنه کتبسته ببرنش اونجا و سوار یه  یا

 »پرواز زودتر 

الکس این را گفت. پس تصمیم «. بکنن
 گرفته بود قانون

کنارهگیری را که به خودش تحمیل کرده بود 
 بشکند؟

خوشحال میشی ببینی از »از الکس پرسیدم: 
 اینجا میرم،

 نه؟«
بهنظر میرسید از اینکه به گفتگو کشیده شده 

 .پشیمان است
 من اینو نگفتم»«.

1- Lion’s Head 



@ShamisaBookClub 

 �� �🌕🌕🌕�فصل 66 –ص 

 6#فصل 67 –ص 

غلط: جواب درست این بود، نه میستی، ما 
 از اومدنت خوشحال

 شدیم!

الزم نبود بگی. پیام رو دریافت کردم، من 
 -مهمون مورد 

عالقهی تو نیستم. متوجهی که این گردش 
 قراره هدیهی

ه، نه؟خداحافظی من باش  

یاه. روز »مایکل به شکم دوستش مشت زد. 
 آخر دختره رو
 خراب نکن«.



.» من »الکس دستهایش را باال گرفت. 
 چیزی نگفتم

از آدم «. گاهی چیزهایی که نمیگی مهمه
 »اعصابخردکن 

پشت سرم بهسمت چشمانداز رو 
نگران نباش، بعد»برگرداندم.   

 از امروز دیگه مجبور نیستی منو ببینی«.
یل و تارین دست در دست هم به ما یور

 پیوستند؛ آفتاب روی
سرهای طالیی و فندقی آنها میتابید. با طعنه 

 فکر کردم، چرا

یه تابلو نمیگیرین دستتون که روش نوشته 
 باشه زوج ایدهآل؟



 بعضی آدمها همیشه خوششانس بودند.
یعنی من تنها کسی بودم که طبیعت طوری 

 مرا قاب نگرفته بود

ر بهنظر برسم؟ اگر من مثل آنها که جذابت
 ایستاده بودم،

احتماال یک پرنده روی سرم فضله میانداخت 
 یا باد دامنم را در

 جهت نادرست باال میزد.

یوریل که انتهای حرف مرا شنیده بود پرسید: 
امروز چه»  

 خبره؟«

من گفتم دیگه منو نمیبینن چون دارم میرم 
حقیقت «. خونه « 



. به بحث و جدلش بود، فقط بخش مربوط 
 را از قلم انداخته بودم

من جای تو باشم روش شرط نمیبندم 
یوریل با «. میستی « 

شصتش پشت دست تارین را نوازش کرد. 
 هر بار او را میدیدم با

حالتی شیرین و باورم نمیشه اینقدر 
 خوششانسم او را لمس

بهنظر میاد تقدیر لطف داشته و »میکرد. 
 امسال، فینال مناظرهی

.» ینالمللی رو تو کمبریج انگلستان انداختهب  

و حدس »تارین لبخند شیطنتآمیزی زد. 
 میزنم هیچ ربطی به



تماسهایی که تو گرفتی و پیشنهاد دادی محل 
 برگزاری رو

به پسرهای تیم « هماهنگ کنی نداره؟
قاهره»مناظره نگاه کرد.   

هفتهی پیش مجبور شد به دالیل امنیتی از 
 میزبانی کنار

 بکشه«.
@ShamisaBookClub 
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چشمهای مهربان یوریل با شوخطبعی برق 
شاید میتونستم»زد.   

یه حرکتی به نفع دنور هم بزنم ولی خب، 
 تصمیم گرفتم به نفع



خودم کار کنم. اگه قراره من تو کمبریج 
 باشم، پس چرا شما رو

 هم اونجا نبرم؟«

ردی فینال مناظره تو هماهنگ ک»پرسیدم: 
 تو شهر من برگزار

. چنین اتفاقی نمیتوانست بیفتد« بشه؟  

متأسفم »هوگو خوشحال بود. «! چه باحال
 »قاهره رو از دست 

دادم ولی من هیچوقت انگلستان نرفتم. چی 
 باید با خودم بیارم

 میستی؟«

کمی امیدوار بودم قبل از اینکه « کی میاین؟
 »در سپتامبر به 



. دم تمام شده باشدمدرسه برگر   

اواخر نوامبر. چون بعد از »تارین گفت: 
 امتحانات شما و امتحان

متریک الکسه، باید از پدر و مادرهاتون اجازه 
 بگیرین تا یکی دو

هفته بمونین. میتونیم تور رو طوالنیتر کنیم 
 و جاهای دیگه رو

هم ببینیم. حیفه این همه راه تا اروپا بریم و 
 گشت و گذار

 نکنیم«.
انواع و اقسام کلمات در مغزم باال و پایین 

 پرید. راهی برای فرار
پس باید »نداشتم؛ درست وسط ترم بود. 



 بارونی و لباس گرم
 بیارین«.

تو هم تو کمبریج مدرسه میری، نه میستی؟ 
- 

 ممنون که این را گفتی تارین.

بله، میرم. ولی احتماال شما اونطرف شهر .
 -باشین 

اوه، نه. »زد و گفت:  یوریل به من چشمک
 حتما خوشحال میشی

بدونی ما درست پشت در شماییم. مدرسهی 
 شما یکی از

مکانهای برگزاریه چون تیم مناظرهش 
 .قهرمان انگلیس شده

 تعجب میکنم نمیدونستی«.



در اصل «. درسته. حتما از چشمم جا افتاده
 »تعجبی نداشت 

چون من و تیم مناظره مسیرهای کامال 
ا طی میکردیممتفاوتی ر   

و این را هم اضافه کنید که چند روز آخر ترم 
 بهخاطر ماجرای

 شان خودم را پنهان میکردم.

پس در چند هفتهی گذشته وقتی یوریل را 
 نمیدیدم مشغول

این کار بود. فکر میکردم با تارین وقت 
 .میگذراند، ولی نه

وقتش را به این اختصاص داده بود که .
 پاییز مرا خراب کند

@ShamisaBookClub 
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هوگو از «. میتونی شهر رو به ما نشون بدی
 »ایدهی مسافرت 

 اروپایی خیلی خوشش آمده بود.
نمیتوانستم بگویم خوشحال میشوم، « من...

مشکلی » « 

 ندارم«.
دستهایش را در برابر منظرهی «. خوبه

 » .روبهرویمان باز کرد

»« این میشه؟ کمبریج حریف  

اونجا هم جاهای قشنگی »وفادارانه گفتم: 
از آنجایی که«. داره  



کمبریج در منطقهای از انگلستان بود که 
 مثل پنکک صاف بود،

مقابله با کوهستان تیبل امکان نداشت ولی 
 من قصد نداشتم

دانشگاههاش »چنین اعترافی بکنم. 
 تماشاییه. نمیتونی دو قدم

ر مرده برنخوری. برداری و به یه آدم مشهو
 نیوتن، داروین، اون

دو تا که تو کار دیانای هستن، کریک و «.
 واتسون

.» دقیق بخوایم »الکس بهخشکی گفت: 
 بگیم، همهشون نمردهن

الکس، تو برای کالج ترینیتی»هوگو پرسید:   ( 



 درخواست1(

 دادی، درسته؟«

تعجبی نداشت؛ «. بله، تو فهرستم هست
 »الکس به اندازهی 

ز شنیدن خبر اینکه به شهر من میآید بقیه ا
 خوشحال نشده

 بود.
فکر کردم »تارین دستش را فشار داد. 

 میتونیم هماهنگ کنیم

تا وقتی اونجایی مصاحبهت رو انجام بدی، 
 الکس. تاریخش

 مناسبه«.

« فکر خوبیه. خب، وقت غذا خوردن کیه؟



 »الکس بهطرف 

 رستوران راه افتاد و بحث را تمام کرد.

*** 

وه ما پشت میزی دراز کنار دیواری تمام گر 
 پنجره جا گرفته بود،

در نتیجه من و الکس توانستیم در دو انتهای 
 میز بنشینیم. هر

دوی ما آهی از سر آسودگی کشیدیم و در .
 آرامش غذا خوردیم

من یه برگر باغچهای سفارش دادم: قارچهای 
 آبدار درشتی که

ن وانمود میکردند گوشت هستند و به هما
 خوشمزگی بودند. از

مصاحبانم کامال راضی بودم: یوریل یکطرفم 



 و مایکل طرف

دیگرم نشسته بود. هوگو و فیل روبهرویم .
 بودند

این مسأله باعث شد انتخاب الکس برای 
 نشستن با دخترها

عجیبتر جلوه کند ولی مشکل خودش بود. 
 کامال نشان میداد از

یهایی نقاشیهایی که ویلو و هیزل با مدادشمع
 که پیشخدمت

آورده بود کشیده بودند خوشش آمده در 
 نتیجه شاید واقعا به او

 خوش میگذشت.

 Trinity -1کالجی در شهر کمبریج 
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هوگو، فیل و مایکل مرا با سؤاالتی در مورد 
 کمبریج بمباران

هر کردند. خیلی چیزها را در مورد ش
 نمیدانستم چون خودم هم

از زمانی که مدرسهام را عوض کرده بودم در 
 آنجا ساکن شده

بودم. من خوابگاهی بودم چون خانهام .
 آنطرف لندن بود

همهی مدارس منطقهی خودمان را تمام 
 کرده بودیم در نتیجه

پدر و مادرم مجبور شدند بعد از آخرین 



 برخوردی که با حقیقت
محدودهی دورتری را زیاده از حد داشتم 

 .امتحان کنند
 ) سرپرست معلمان در مدرسهی فن

 سیونت بود در نتیجه1(

 شرایط مرا درک میکرد.

وقتی شنید بهخاطر از دست دادن کنترل 
 دهانم تحت فشار قرار

گرفتهام، با وجود اینکه GCSEچندان 
 پیشبینی نمیشد نمرات

خوبی داشته باشم اجازه داد به کالس .
 یازدهم بروم

نمیتوانستم اینها را برای پسرها توضیح بدهم 



 در نتیجه دلیل

رفتن به این مدرسه را مبهم باقی گذاشتم. با 
 اینحال، اعتراف

کردم تخصصی ندارم. یوریل که اغلب از 
 دانشگاه کمبریج دیدن

 میکرد کمبود دانش مرا جبران کرد.

گفتگو به کریکت کشید و من حواسم پرت 
 شد. یوریل به من

. مه زدسقل  

 -میستی، میتونم یهچیزی بپرسم؟ 

روی قارچم سس ریختم و در بطری سس را 
 .محکم بستم

 آتیش کن»«.



جریان تو و الکس چیه؟ چیزی بین تو و اون 
 -اتفاق افتاده که 

من و تارین خبر نداریم؟ بهنظر میآد رفتار 
 ناشیانهی اون با تو

یهکم برای باخت تو بازی تنیس روی میز .
د باشهزیاده از ح  

یک گاز زدم و فکر کردم «. درست میگی
 »چطور جوابم را 

فکر کنم مشکل از منه. یا »شکل بدهم. 
 بودن اون با من. از آدمی

که وقتی با منه بهش تبدیل میشه خوشش 
تا وقتی آن«. نمیاد  

را بر زبان نیاورده بودم متوجه نشده بودم 



 ولی فکر کردم حاال

 درک میکنم جریان چیست.

» بالفاصله منظورم را گرفت.  یوریل
موهبتهاتون تناقض داره؟»  

بهش فکر کن: اون همیشه 
 -مجذوبکنندهست ولی اطراف من، 

موهبتم باعث میشه بیادب و یهکم خشن 
 .باشه. ازش متنفره

فکر کنم حس میکنه کنترلش رو از دست .
 داده

1- Fen School 
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یوریل چانهاش را مالید و همان صدای 
 خشخشی را که ایجاد

کرد فقط مردها میتوانند با برخورد 
 انگشتانشان با تهریش خود

میگیرم چطور اعصابش رو بههم »در آورند. 
 میریزه. به تارین

میگم. نگرانش بود. به من گفت چند هفتهی 
 گذشته واقعا

 افسرده بوده«.
 از وقتی مرا دیده.

نکنه اشتباه کرده اونو یهسال جهشی نگرانه 
 -جلو برده ولی 

 واقعا بهطرز فوقالعادهای باهوشه.



 -به الکس گفتی موهبت من چیه؟ 
یوریل اخم کرد و سعی کرد بهیاد بیاورد. 

نه، فکر نکنم حرفش»  

 پیش اومده باشه«.
اگه براش توضیح بدی تقصیر منه ممکنه 

 »احساس بهتری در 

از طرف دیگر، . «مورد خودش داشته باشه
 دوست نداشتم خود را

وجهالمصالحه قرار بدهم و تقصیر را گردن 
ولی شاید»بگیرم.   

براش خوب باشه در معرض من قرار بگیره. 
 یادش میاد اون هم

 مثل بقیهی ما جایزالخطاست«.



یوریل از فکر اینکه باد الکس را بخوابانیم به 
 اندازهی من

کسی به  فکر نکنم الزم باشه»خوشحال نشد. 
 اعتماد به نفسش

 حمله کنه«.

نگاهی به آنطرف میز انداخت؛ جایی که 
 الکس با دستمالسفره

برای ویلو تاج میساخت و بچهی دهساله را 
 افسون میکرد. چه

دوستداشتنی. با دوست داشتن الکس از راه 
 دور هیچ مشکلی

نداشتم؛ در فاصلهی نزدیک بود که .
 مشکالت شروع میشد



الیاش را کنار زد و صدایش یوریل بشقاب خ
اگه»را پایین آورد.   

بدونی هیچکس بهجز تارین و کادر مدرسه 
 رو نداره که بهش

اهمیت بده شاید بهتر بتونی درک کنی «.
 چه شرایطی داره

برگر باغچهی وارفتهام را پایین گذاشتم. 
منظورت چیه؟»  

 یتیمه؟«
شاید اونجوری »یوریل سرش را تکان داد. 

وقتیراحتتر بود.   

موهبتش معلوم شد پدر و مادرش ترکش 
 کردن. اونا سیونت



نبودن و تعصب خیلی شدیدی علیه ما 
 داشتن. فکر کردن یهجور

سحر یا جادوی سیاهه. اینکه پسری داشته 
 باشن که بتونه

اسباببازیها رو با ذهنش تکون بده اونا رو 
 دیوونه میکرد. سعی

کردن با کتک جلوش رو بگیرن و وقتی موفق 
 نشدن بیرونش

 انداختن«.
@ShamisaBookClub 
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ولی آدم که نمیتونه بچهش رو بهخاطر 
 -متفاوت بودن بیرون 



 بندازه؟ باید یه قوانینی علیه این کار باشه.
تو اینطور فکر میکنی ولی خانوادهش کشور 

 -رو ترک کردن؛ 

. دارن آخرین بار شنیدن تو آرژانتین هستن
 فرار میکنن. وقتی

الکس سه سالش بوده بهش گفتن دارن از 
 یه شیطان فرار

 میکنن. منظورشون اون بوده.

سینهام را مالیدم و طنین حقیقت «. وای خدا
 »خشن را با درک 

فقط سه سال. »کلمات یوریل حس کردم. 
 آره حتما، حاال که

 میدونم باهاش بهتر رفتار میکنم«.



به تو میگفتم ولی چون  ممنون. شاید نباید
 -داره میاد کمبریج 

فکر کردم بهتره یهچیزایی رو برات توضیح 
 بدم. تارین میخواد

اعتماد به نفسش رو ببره باال نه اینکه بیاره 
 پایین. سعی کن

 کاری نکنی بفهمه تو میدونی.

 -یوریل، من نمیتونم دروغ بگم .
دستش را الی «. درسته، یادم رفته بود

د؛ از موهایش کشی « 

فقط موضوع رو »سهالنگاریاش ناراحت بود. 
 پیش نکش. در این

 مورد حساسه؛ میتونی تصور کنی«.



الکس تاجی را که «. آره، میتونم تصور کنم
 »ساخته بود روی 

سر ویلو گذاشت و برگشت تا یکی برای 
 هیزل درست کند. ادعا

کرده بود چیزی در مورد خانواده نمیداند و 
 حاال میتوانستم

درک کنم چرا این حرف را زد ولی در سرگرم 
 کردن دخترها

کارش عالی بود. بیشتر از چیزی که 
 .میدانست مهارت داشت

 اگر وقت مناسبی پیش میآمد به او میگفتم.
 تلفن یوریل زنگ زد.

. یوریل «. ببخشید، باید خاموشش میکردم



 »پیام را بررسی کرد

ا تارین که با مایلو و اپال نشسته بود سرش ر 
 بلند کرد؛ در مورد

هر چیزی که روحربایش را ناراحت کند 
یوری، چی»حساس بود.   

 شده؟«

 حال و هوای یوریل کامال عوض شده بود.

فکرم بهسرعت سراغ « خبر بدیه؟»پرسیدم: 
 خانواده و دوستانم

 رفت.
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«. وط به کارهبله. ولی مرب»یوریل بلند شد. 



 .شانهام را نوازش کرد

چیزی نیست که بخوای براش نگران »
 باشی. از مهمونیت لذت

 ببر. من میرم بیرون حرف بزنم«.
یوریل بهطرف بالکن رفت. تارین عذرخواهی 

 کرد و بهسرعت

 دنبالش دوید.

.» کار؟ فکر میکردم کارش »هوگو پرسید: 
 دانشگاهیه

ورد با فیل که آخرین سیبزمینیاش را میخ
 لحن کشداری

.» دانشگاهیا هم کار میکنن داداش»گفت:   

گفتگویی را که در هواپیما داشتیم و قتلهایی 



 را که برای

افبیآی روی آنها تحقیق میکرد بهیاد آوردم و 
 :توضیح دادم

یوریل برای نهادهای دولتی آمریکا »
 تحقیقات جرمشناسی انجام

که  میتوانستم بدون اینکه اعتمادی را«. میده
 به من کرده بود

 خدشهدار کنم در این حد توضیح بدهم.

« پس یعنی کسی مرده؟»فیل پرسید: 
 بهجای اینکه از این فکر

ناراحت شود مشتاق و کنجکاو بهنظر 
 میرسید. با این شور و

 شوق نفرتانگیز کالبدشکاف خوبی میشد.



شاید ولی فکر نکنم دوست »هشدار دادم: 
 داشته باشه در

.» بزنه موردش حرف  

کی دسر »عمو مایلو ما را صدا کرد: 
حال و هوای« میخواد؟  

جدی به شاد تغییر کرد. چندین نفر از 
 جوانهای گروه دستشان

 را باال بردند.

منو را از « خیلی هم عالی. چی دارن؟
 » .پیشخدمت گرفتم

.» سورپرایز پنگوئن »انتخابم واضح بود. 
 شکالتی لطفا

ثیرگزاری از از آنطرف میز، برند تقلید تأ



 صدای پنگوئن درآورد

که شبیه صدای استارت ماشینی بود که 
 باتریاش خوابیده

باشد. قاشقش را روی میزِ جلوی صندلی بچه 
 زد. رستوران

 ساکت شد.

.» آییی. حواسم باشه اسم از »زیرلب گفتم: 
 پنگوئن نیارم

الکس از جا پرید و یک بطری در دهان برند 
 چپاند تا جلوی سر و

را بگیرد. بهسرعت دروغ گفت:  صدایش
یهچیزی تو گلوش گیر»  

 کرده«.



درست همان موقع، برند صدایی شبیه 
 گربهای که توپ

پشمالویی در گلویش گیر کرده درآورد. اپال 
 دوید تا پشتش بزند

ولی از برق چشمهای بچه مشخص بود باز 
 هم بازی درآورده

است. زیرلب از الکس تشکر کرد که در 
ذابیجواب لبخند ج  

 تحویلش داد.
برای جواب به موقعش یک امتیاز به او دادم 

 هرچند دروغش

 باعث شد گلویم درد بگیرد.
شکی در این مورد نبود: بهتر بود من و 



 الکس در قارههای
 متفاوتی زندگی کنیم.

الکس، انگار فکر مرا شنیده باشد، از آنطرف 
 میز با من چشمدر

ی. چشم شد؛ برقی هیجانانگیز از آتش آب
 استخوانهایم از

دروغی که گفته بودم گزگز میشد. بهنظر 
 میرسید بیش از

آنچه دوست داشته باشم اعتراف کنم شک و 
 تردید در ذهنم

 بود.
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 کورنوال، انگلستان

از 1( ) وقتی بیرون از اسماگلرز کوو الج
 مینیبوس پیاده شدم،

انجل و سامر منتظرم بودند. کیفها را روی 
 زمین انداختم و

 گروهی همدیگر را در آغوش کشیدیم.

«! هی، بچهها، چقدر از دیدنتون خوشحالم
 »آنها را برانداز 

کردم تا ببینم از عید پاک که همدیگر را دیده 
 بودیم تغییری

!» سامر، بینظیر شدی»کردهاند یا نه.   

اهش را الیهای شده بود. واقعا موهای سی



 زده بود؟ بخشهای

جلویی بهجای اینکه همراه بقیهی موها پشت 
 سرش ریخته

 باشند، روی سینهاش فر میخوردند.
سامر پشت دستش را روی پیشانیاش کشید 

 و بهطرز

مبالغهآمیزی وانمود کرد خیالش راحت شده. 
پووف! مطمئن»  

نبودم چی میخوای بگی. دفعهی قبلی که 
هشلوار سفید پوشید  

 بودم اعتماد به نفسم رو پودر کردی«.
انجل به دندههایم سیخونک زد و پرسید: 

من چی؟ منم باشکوه»  



 بهنظر نمیام«.
.» انجل، تو درست مثل »نیشم باز شد. 

 همیشهای

دهه. من اینو به عنوان تعریف برداشت .
 -میکنم 

همیشه به موهای صاف انجل که «. هست
 »به رنگ عسل وحشی 

ردم؛ به من گفته بود به فر بود غبطه میخو
 موهایم حسادت

میکند. هر دوی ما کلی پول سر محصوالت 
 مو مصرف میکردیم

تا شبیه دیگری شویم. تنها کسی که از نتیجه 
 راضی بود،



سازندگان لوسیونها و شامپوها بودند. 
 نتیجهی اخالقی: باید

نگرانی در مورد موهایم را تمام کرده و در 
 لوازم آرایش

. گذاری میکردمسرمایه  

سامر به حواسپرتیهای « از زمین به میستی؟
 »کوچک من 

 عادت داشت.

1- Smugglers Cove Lodge 
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اوه ببخشید. فقط داشتم برنامهریزی میکردم 
 »اولین پول 



کیفم را «. میلیونیم رو چطوری بهدست بیارم
 .برداشتم

ای دیگری که با من در مینیبوس سیونته
 بودند به داخل رفته

بودند تا پذیرش شوند. اردوگاه اسماگلرز 
 کوو، بیشتر شبیه یک

درهی سرسبز بود تا اقامتگاه ساحلی. 
 میتوانستم کابینهایی را

که در حاشیهی درختان توس پراکنده بودند 
نظرتون»ببینم.   

 چیه؟«

بد »انجل مرا به داخل هدایت کرد و گفت: 
 نیست. ما یه کابین



مشترک داریم. قرار بود یه دختر چهارمی هم 
 بیاد ولی یهچیزی

 در مورد اینکه پیداش نشده گفتن«.

حیف، ولی اینکه فقط خودمون سهنفری 
 »باشیم هم خوش 

کیفم را کنار میز گذاشتم و نامم را «. میگذره
 امضا کردم؛ اسمم

در مقایسه با اسامی مرتبی که باالی من 
ته بودند شبیهنوش  

 خرچنگ قورباغه بهنظر میرسید.

اگه نفر چهارم هم میومد »سامر گفت: 
 بیشتر شبیه پنج

میشدیم. فکر میکنی وقتی 1( ) جستجوگر



 داشتن اسم اینجا

 2) رو میذاشتن به این هم فکر کردن؟«(

نه، اسم خلیج »انجل سرش را تکان داد. 
 واقعا همینه. روی نقشه

 بررسی کردم«.
» عالیه. پس ما نزدیک دریا هستیم؟»گفتم:   

از اینجا نمیتونی ببینی ولی دور نیست. 
 -درست پشت درختا 

 و بعد پایین یه مسیر شیبدار.

خورشید میتابید؛ اولین برنامه بعد از ساعت 
 چهار بود؛ بهترین

دوستانم با من بودند و مایویم در کیفم ...
 بود



بذارین من وسایلم رو تو کابین بذارم، 
برای شنا  بعدش - 

 آمادهاین؟
» الزمه بپرسی؟»انجل گفت:   

خلیج همان چیزی بود که از یک ساحل 
 کوچک در کورنوال

انتظار میرفت: هاللی از ماسه، تعداد زیادی 
 سنگ جالب که

میشد از آن باال رفت یا پایین پرید، و آبی 
 سرد ولی آبی و

محفوظ. مد در حال باال آمدن بود در نتیجه 
وله ومجبور شدیم ح  

کفشهامان را با فاصله از ساحل بگذاریم. 



 دستهای همدیگر را

گرفتیم و خودمان را برای مراسم ساالنهمان .
 آماده کردیم

به سه شماره. بدون مکث و »انجل گفت: 
 .تردید. بدون انحراف

 بدون بازگشت«.
.» یک، دو، سه»سامر شمرد:   

مجموعه داستانهای مشهور انید بالیتون که 
1- Famous Five 

 به فارسی هم ترجمه شده است.
اسماگلرز کوو به معنی خلیج .

 2-قاچاقچیهاست 
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فریادزنان از ساحل بهطرف دریا دویدیم و 
 همانطور که از سرما

خودمان را جمع میکردیم مستقیم در آب 
 رفتیم. مجازات کسی

رفت این بود که بقیه او که بار اول داخل نمی
 را در آب پرت کنند

در نتیجه انگیزهی زیادی داشتیم که بزدلی .
 نکنیم

!» نمیتونم پاهامو حس »انجل جیرجیر کرد: 
 کنم

شانس آوردی. من میتونم و دارن بهم 
 »التماس میکنن برن 



!» حاال تا کمر. »سامر جلوتر رفت. «. بیرون
 آییی
بره زیر شونهها که »مثل همیشه داد زدم: 

جلو«. آب بهتر میشه  

پریدم و سعی کردم با شدت کرال بزنم تا 
 .خونم به جریان بیفتد

دوستانم فقط یک قدم عقبتر بودند. دور 
 سنگی که تا نیمه در

 آب فرو رفته بود شنا کردیم.
وقتی دوباره روبهروی ساحل رسیدیم همه به 

 دمای آب عادت

کرده بودیم. روی آب شناور شدم و از حس 
 تکان موجها لذت



 بردم.
.» از شنا تو استخر خیلی »انجل آه کشید: 

 بهتره
به انجل که با قطرههایی «. قطعا همینطوره

 »که از انگشتانش 

میچکید بازی میکرد لبخند زدم؛ کاری میکرد 
 در نور خورشید

.» از پارسال دریا رو ندیدم»بچرخند.   

ولی فکر کردم تو آفریقای جنوبی کنار ساحل 
عکسا رو بودی.  « 

. نخودی خندید«. دیدیم  

نمیدونم متوجه شدی یا نه انجل، ولی 
 - .اونطرف دنیا زمستونه



زیادی سرده. تو استخر خاله و شوهرخالهم 
 رفتم ولی اونجا با

 باتری خورشیدی گرم میشد.
و اون جذاب خوش قد و باال هم باهات 

 -بود؟ 
هر دو دوستم بالفاصله عکسهای من از 

دهالکس را پسندی  

 بودند.
روی پشت شناور «. رابطهی ما اونجوری نبود

 »شدم و از 

موهایم که دورم پخش شده بود و قلقلکم 
 .میداد لذت بردم

الکس: چشمهای آبی، لبخند افسونکننده، 



 چرخش موهای

فندقی، صدای عمیقی که به عمق وجودت ...
 میرفت

انجل موجی ساخت و به من آب پاشید. 
چرا که نه؟ من»پرسید:   

امیدوار بودم با داستانهای عاشقانه برگردی 
 تا دور آتش اردوگاه

 برامون تعریف کنی«.
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پادوچرخه زدم و قطرات آب را از روی صورتم 
یکی»تکاندم.   

 طلبت«.



انجل انتظار دیگری از من نداشت. «. حتما
ولی اول بهم بگو » « 

نستی دست رد به سینهی همچین چطور تو
 کسی بزنی. وقتی

داشتی عکس میگرفتی تو را با یهجور... اووو، 
 .«ولع نگاه میکرد

 لرزید.
متأسفانه، اون جذابیت جنسی جامه دریدن 

 »رو به همه منتقل 

میکنه. مثل نفس کشیدن براش عادیه. من 
 و اون خوب کنار

اخم «. نیومدیم. موهبتهامون تضاد داشت
یا درستتر»کردم.   



بگم، مال من، موهبت اونو خنثی میکرد. «.
 ترکیب خوبی نبودن

واقعا؟ »این حرف توجه سامر را جلب کرد. 
 اونم سیونته؟ تاریخ

 تولدش رو بررسی کردی؟«
بهسمت ساحل شنا کردم. اگر قرار بود در 

 مورد رابطهی عجیبم با

الکس مورد بازجویی قرار بگیرم، ترجیح 
اسهمیدادم زیر پایم م  

چرا؟ منظورت اینه تضاد موهبتها »باشد. 
 نشونهی خوبیه؟ فکر

نمیکنم. بهعالوه، اون یه سال باالتره در 
 نتیجه سنش برای من



زیاده. تولد من سیزدهم دسامبره. اون قطعا 
 خارج از اون دو

هفتهایه که برای جفتهای احتمالی مجاز «.
 محسوب میشه

دم. از آب بیرون آمدم و حوله را دورم پیچی
 دانههای شن مانند

دمپایی پاهایم را در بر گرفتند. انجل و سامر 
 هم با من به ساحل

آمدند. سامر حولهای لباسی با نقش پروانه 
 پوشید در نتیجه مثل

من و انجل در حال یخ زدن نبود. همیشه 
 برنامهریزیاش خوب

 بود.



فقط میگم نباید »سامر موهایش را چالند. 
 سرسری برخورد

ضمن خودت هم گفتی اونجا کنی. در 
 زمستونه. سالهای

مدرسهی اونا با ما فرق داره. ممکنه سنش 
 اونقدری که تو فکر

 میکنی نباشه«.

راست میگی. من گاهی اوقات »وای خدا. 
 .«خیلی خنگ میشم

ناگهان برایم خیلی مهم شده بود که به تارین 
 پیامک بزنم و

با « برگردیم دوش بگیریم؟»بپرسم. 
ذهنی صندلهایمجابهجایی   



 را نزدیک کشیدم.

حتما. اولین نفری که به کابین برسه میره 
انجل قبل «! حموم « 

از اینکه این را بگوید شروع به دویدن کرده .
 بود

من و سامر که میدانستیم مسابقه را 
 باختهایم قدمزنان

 برگشتیم.
بهم یادآوری کن چرا پدر و »سامر پرسید: 

 مادرش این اسم رو

)» تخاب کردن؟براش ان  (1 

 1-انجل به معنی فرشته است .
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فکر نکنم هیچکدومشون »جواب دادم: 
 موهبت پیشگویی

 داشتن«.

*** 

وقتی برای گردهمایی شروع اردو به سالن 
 اجتماعات رسیدیم،

کشف کردیم بسیاری از دوستان قدیمی در 
 طول عصر

. ندرسیدها  

اردوی جوانان سیونت انگلیس نوجوانان 
 سیزده تا هجده ساله را

پوشش میداد؛ بیشتر ما عضو دائم بودیم و 
 تاریخ تولدها را



بررسی کرده بودیم در نتیجه میدانستیم 
 تقدیر این است که

دوست هم باشیم نه روحربا، مگراینکه فرد 
 جدیدی اضافه

میشد. نتیجه این بود که همه میتوانستیم 
ر کنار هم راحتد  

 باشیم.
همنشینی با افراد همسنی که مشکالت 

 زندگی با موهبت را

درک میکردند عالی بود. میتوانستیم 
 موفقیتها و شکستهای

سالمان را مرور کنیم و انتظار همدردی از 
 مخاطبان را داشته



باشیم. معموال زیاد از من تقاضا میشد 
 دوازده ماه گذشتهام را

ی آنها شبیه یک شوخی تعریف کنم چون برا
 بلندمدت بودم. با

این مسأله مشکلی نداشتم ولی زیر رفتار 
 سبک و شاد ظاهریام،

زیاد برایم سرگرمکننده نبود. مرا نگران میکرد 
 مبادا نتوانم

 موهبتم را کنترل کنم.

اگر بر اساس تجربهام در آفریقای جنوبی 
 قضاوت میکردیم،

م داشتم بدتر میشدم نه بهتر. سعی کرد
 خودم را دلداری بدهم



که دستکم من وقتی کنترل از دستم در 
 میرود مثل ایو

بندیکت، برادر کوچکتر زَو، آتش درست .
 نمیکنم

اتاق را بررسی کردم و از فکر اینکه یک هفته 
 را با دوستان

قدیمیام میگذرانم شاد شدم. یکی دو تا از 
 پسرها نبودند و

چند چهرهی جدید بهچشم میخورد. فکر 
ینکه خواهرم گیلا  

سال دیگر به ما میپیوست خندهدار بود؛ 
 آخرین سالی بود که

 تنها دوون در اردو بودم.



پل همپتون، گردانندهی فعالیتهای جوانان 
 سیونت در انگلیس،

 وارد اتاق جلسات شد.

دوباره سالم رفقا. خوشحالم که میبینم برای 
 »یه اردوی دیگه 

یحات برگشتین. عالوه بر بازیها و تفر
 معمول، ایدههای جدیدی

برای فعالیتهای این هفتهمون دارم که بر 
 اساس بازخوردهای
 سال گذشتهمونه«.

پل لب میز بیلیارد نشست و منتظر شد دور 
 او روی صندلیها،

میزها و زمین جمع شویم. پل در اواخر 



 دههی بیست بود و با

استانداردهای معمول خوشقیافه محسوب 
 نمیشد ولی

. برقی داشت که چشم را  چشمهایش
 میگرفت
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امسال الرا تو بخش دخترها به من کمک 
 »میکنه، سعی کنین 

به زن « زیاد بهش سخت نگیرین، باشه؟
 جوانی اشاره کرد که

متوجه شدم از دانشآموزان چند سال قبل 
 اردو است. الرا با



آفریقایی، پوست تیرهی  انبوه موهای سیاه
 جذاب و چشمهای

درشت قهوهای از نظر ظاهر و قیافه چیزی 
 .کم نداشت

نمیخوام مثل دستیار قبلیم اونو هم »«.
 بترسونین و فراری بدین

به این حرف که ما دستیار قبلیاش را فراری 
 .دادهایم خندیدیم

السی یک زن دانمارکی ترسناک بود که 
 همهی ما را با

بیخبر از اتاقمان حاضر به یراق بازرسیهای 
 .نگه میداشت

خوشبختانه روحربایش را در هند پیدا کرده 



 بود و حاال طبق
 ) گفتهی سامر مشغول ترساندن جوانان گوآ

 در اردوگاه1(

 خودشان بود.

پل و الرا راهنمای اردو را پخش کردند. 
 دفترچهام را ورق زدم و

بیشتر فعالیتهایی را که سالهای قبل هم 
ودند پیدا کردم. بهب  

ذهنم سپردم حتما تختهموجسواری بروم. 
 ولی ساعتهای صبح

همه برای چیزی با عنوان توسعهی فردی .
 رزرو شده بود

فین، سیونتی از منچستر، از طرف همه .



 سؤال کرد

 -هی پل، جریان برنامهی صبحها چیه؟ 

تغییر بزرگ امساله. بعضی از شما آخر 
 -اردوی قبل ابراز عالقه 

کردید یه چیزهایی مربوط به موهبتتون یاد 
 بگیرین. از قدیم

اینطور بوده که اجازه میدادیم خودتون 
 کشفش کنین ولی در

چند ماه گذشته اتفاقاتی افتاده که ما رو 
 مجبور کرد مجددا

بررسی کنیم. اعتقاد داریم میتونین از 
 راهنمایی سیونتهای

 باتجربهتر استفاده کنین.



م گونههایم سرخ میشود. میتوانستم حس کن
 من در فرم

نظرسنجی پارسال نوشته بودم دوست دارم 
 در مورد کنترل

موهبتم کمک بگیرم )بعد از اینکه مجبور 
 شدم مدرسهی قبلی را

 ترک کنم احساس خیلی بدی داشتم.(
حتما پیشبینی کرده بودم در سالی که 

 گذشت هم پیشرفتی

نخواهم داشت. ولی چون نمیخواستم مرا 
ای خراب کردنبر   

تفریحات اردو با کار مقصر بدانند، ساکت .
 ماندم



منظورت اینه »فین بینیاش را چین انداخت. 
 ازمون امتحانی

 چیزی میگیرین؟ مثل مدرسه نمیشه؟«

بهتون قول »پل لبخند شیطنتآمیزی زد. 
 میدم حسابی خوش

میگذره. مربیهاتون میدونن شما تو 
 تعطیالتین و ازشون

یی برای آموزش پیدا کنن که خواستیم روشها
 براتون جذاب

 باشه«.
 Goa -1منطقهای توریستی در هند 
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 -ای بابا .
فین. یه فرصتی بده »لبخند پل کمرنگ شد. 

 لطفا. و تا داریم در
مورد موضوعات جدی صحبت میکنیم، یه 

 چیزی هست که باید

دو تا مهمون ویژه داریم تا براتون  بدونین. ما
 .توضیح بدن

چندتایی از شما قبال اونا رو دیدین ولی اونا 
 به دلیل

ناراحتکنندهای اینجا اومدن در نتیجه لطفا با 
 دقت به

حرفهاشون گوش کنین. الرا، میتونی 
 دعوتشون کنی بیان



 تو؟«
الرا سرش را پشت در برد و بعد یوریل، 

 همراه برادر کوچکترش

ویکتور، وارد شد. یوریل وقتی از کنار صندلی 
 من میگذشت

 ایستاد و مرا بغل کرد.
متأسفم میستی، نمیتونستم پیامک بدم و 

 »بگم دارم میام. یه 

بعد همراه «. دقیقه دیگه میفهمی چرا
 برادرش جلوی همه

 ایستاد تا پل حرفش را ادامه بدهد.
دو مهمان ما یوریل و ویکتور بندیکت 

تون میستی هستن. همه « 



زمزمهی تأیید در اتاق «. رو میشناسین
خب، دو تا از»پیچید.   

خالههای میستی روحرباهای برادرهاشون 
 هستن، چندتا برادر

سعی میکرد لحنش را بیخیال نگه « هستین؟
 دارد هرچند

میدانستم با حضور ویکتور، بازرس افبیآی، 
 وارد قلمرو شومی

 میشویم.

ایای صورتش زو«. هفت تا»ویکتور گفت: 
 نسبت به یوریل بیشتر

بود؛ عقابی در بین بندیکتها. بهخصوص، 
 چشمهایش نافذ



بودند؛ عنبیهی خاکستری که دور آن را 
 حلقهی تیرهتری گرفته

بود. موهای قهوهای تیرهاش بلند بود ولی 
 با حالتی که به کنترل

بیرحمانهاش میآمد آن را از صورتش کنار .
 زده بود

نده بود ولی سعی بهنظر من مجذوبکن
 میکردم در جمع

خانوادگی از نظرش دور بمانم. با توجه به 
 وجدان همیشه آمادهی

پذیرش گناهکاریام، کاری میکرد حس کنم 
 ممکن است جرمی

مرتکب شوم یا قبال مرتکب شده باشم و او 



 میخواهد مرا

دستگیر کند. مطمئنم اگر او موهبت مرا 
 داشت اجازه نمیداد

. بهای ِجنگایش رها شوندهیچکدام از چو  

با نگاه نافذش توجه تمام حضار را جلب کرد؛ 
 میتوانستم حس

کنم حتی یاغیترین فرد هم آرام گرفته و 
 بهترین رفتارش را

متأسفم مزاحم تعطیالتتون »بروز میدهد. 
 شدیم. اومدیم یه

اطالعرسانی کوتاه در مورد مسائل امنیتی «.
 داشته باشیم

ن یکی جدید بود. اطالعرسانی امنیتی؟ ای



 نگاهی با انجل و سامر
رد و بدل کردم. بهنظر میرسید انتظار دارند 

 .من چیزی بدانم

هیچی 'بهصورت ذهنی اعتراف کردم، '.
 نمیدونم

ممکنه متوجه شده باشین »پل گفت: 
 تعدادی از همکالسیهاتون
 این هفته با ما نیستن«.
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بهسرعت در ذهنم مرور کردم: جویی 
 مارستون و الی فیشر

نبودند و کالم مکدونالد مثل همیشه کنار .



 فین ننشسته بود

اونا نیومدن چون جامعهی »پل توضیح داد: 
 سیونتها هشداری

در مورد امنیت اعضای جوانترش دریافت 
 کرده. بعضی از پدر و

مادرها تصمیم گرفتن بچههاشون رو توی «.
 خونه نگه دارن

تصویر نقشهای که یوریل نشانم داد در 
 ذهنم جرقه زد. زمانی که

در هواپیما بودیم هیچکدام از قتلها در 
 انگلستان اتفاق نیفتاده

 بودند و من احساس خطر نکرده بودم.
دو هفته »ویکتور ترسم را تأیید کرد و گفت: 



 پیش میا گوردون،
ده یک سیونت که تازه در لندن شناسایی ش

 بود، ربوده شد. اون
هم باید همراه شما به این اطالعرسانی 

 گوش میداد؛ فقط

شونزده سالش بود و قرار بود در اولین «.
 اردوش شرکت کنه

اسم همون 'سامر به من و انجل گفت، 
 دختریه که قرار بود تو

 کابین ما باشه'.

ویکتور انگشتانش «. موهبتش گنجیابی بود
 »را باز و بسته کرد؛ 

نها نشانهای که مشخص میکرد از چیزی که ت



 میگوید آشفته

است چون چهرهاش چیزی را نشان نمی .
 داد

 بود؟ وای خدا.
معلوم شد مرده؛ جنازهش رو هفتهی 

 -گذشته توی رود تیمز 

انداختن. ما به این نتیجه رسیدیم اون 
 آخرین قربانی قاتلیه که

در سراسر جهان حرکت میکنه و منحصرا 
هایسراغ سیونت  

جوان میره. قاتل تا االن سیزده قربانی 
 داشته که ما ازشون خبر

داریم: یکی اینجا؛ پنج نفر تو آمریکا؛ دو نفر 



 استرالیا؛ دو نفر
نیوزلند، سه نفر تو اروپا، در آلمان، دانمارک 

 و فرانسه. ما برای

همین اینجاییم. من به تمام اردوگاههای 
 جوانان در سراسر دنیا

یکنم تا هشدار بدم مراقب اطالعرسانی م
 باشن. اگر ما زودتر

 این فرد رو پیدا نکنیم، باز هم آدم میکشه.
سکوت هولناکی به دنبال این کلمات حاکم 

 شد. وقتی کسی که

باید بین ما نشسته باشد به قتل رسیده بود 
 چطور باید

عکسالعمل نشان میدادیم؟ مرگ همیشه 



 دور به نظر میرسید،

نده، ولی حاال بهطرز مشکلی مربوط به آی
 هراسانگیزی وارد اتاق

 شده بود.

متأسفیم که »پل حرف ویکتور را ادامه داد: 
 این اخبار بد رو به

شما میدیم ولی به همین دلیل هم هست 
 که ما امسال برنامهی

صبحگاهی رو گذاشتیم. میخوایم شما رو در 
 .امنیت نگه داریم

قاتل کسانی رو هدف قرار میده که هنوز 
ی موهبتشونرو  

تسلط ندارن. مسؤول رسیدگی به پرونده تو 



 افبیآی که به
پروندههای قتل در آمریکا رسیدگی کرده فکر 

 میکنه به این

دلیله که غلبه کردن بر اونا راحتتره و قاتل در 
 واقع آدم

ترسوییه. اگه بتونین مبارزه کنین شما رو «.
 رها میکنه
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ویکتور دستش را بلند کرد و انگشتش را 
 .برای تأکید باال برد

البته به هیچ وجه این معنی رو نمیده که »
 قربانیان در مورد



اتفاقی که براشون افتاده مقصر هستن. قصد 
 ما اینه احتمال

هدف قرار گرفتن شما رو کاهش بدیم. 
 خوشبختانه فردی با این

کسیه که بتونه بر اون  روحیات همیشه دنبال
 غلبه کنه. کسی

 سوالی داره؟«

 میلیاردها. دستم را باال بردم؛ کمی میلرزید.

 -میستی؟ 

چیزی در مورد قاتل میدونین، اون مرد چه 
 -جوریه؟ 

مرد یا زن. »ویکتور حرفم را تصحیح کرد. 
 .خیلی کم میدونیم



مسؤول رسیدگی به این نتیجه رسیده بیشتر 
 احتمال داره مرد

باشه و حدود سی تا چهل سال سن داشته 
 باشه در نتیجه از

افراد این اتاق نیست. یوریل، میتونی توضیح 
 بدی دیگه چی

 میدونیم؟«

یوریل که به میز بیلیارد تکیه داده بود قد 
 .راست کرد

بعضیهاتون خبر دارین که تخصص من در »
 علوم جنایی و

پزشکی قانونیه. در ضمن، موهبت من 
راد و اشیاء رو تامیتونه اف  



گذشته ردیابی کنه. در موارد زنده بهتر کار 
 میکنه ولی میتونم

از روی اجساد هم دریافتهایی داشته باشم. 
 عجیبترین جنبهی

این قتلها اینه که ردی از قاتل یا نحوهی 
 قتلش نیست. آخرین

قربانی قبل از اینکه جسدش رو توی 
 رودخونه بندازن مرده بوده

.» شون میده زندگیش ناگهان ولی نتایج ن
 متوقف شده

« پس چیزی نمیدونین؟»فین پرسید: 
 لحنش تهاجمی بهنظر

میرسید چون او هم مقل باقی ما ترسیده .



 بود
من اینو نگفتم. فقدان شواهد و مدارک 

 - .خودش سرنخه

میتونیم نتیجه بگیریم قاتل یکی از ماست، 
 یک سیونت، و

هی موهبتش اینه: پاک کردن هر نوع نشان
 فیزیکی یا عالمتی از

حضورش که برای سیونتها قابل تشخیص 
 باشه. بهعالوه

میتونیم نتیجه بگیریم این معنی رو میده که 
 قتل جزئی از

 موهبتشه؛ میشه گفت نوعی حذف زندگی.

وای »انجل بازوهایش را مالید و زمزمه کرد: 



 خدا. واقعا

 ترسناکه«.
همینطوره. یه گروه »یوریل تأیید کرد: 

هسختی روی ردیابیب  

این قاتل کار میکنن ولی مصمم هستیم 
 جلوی یه مرگ دیگه رو

بگیریم. شما باید عالوه بر یادگیری نحوهی 
 مدیریت

موهبتهاتون، مقداری اقدامات امنیت و دفاع 
 شخصی رو هم یاد

بگیرین و اینکه اگر تو موقعیتی گیر افتادین 
 که به فردی شک

.» ینکردین چطور به بقیه خبر بد  
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میخوام تأکید کنم که »ویکتور گفت: 
 هیچکدوم از قربانیها

موفق نشدن قبل از کشته شدن تماس 
 اضطراری بگیرن. که

یعنی یا قاتل میتونه گفتگوی ذهنی رو 
 مسدود کنه یا قربانیها

 بدون اینکه بهش شک کنن کشته شدن«.
رشتهی کالم را به دست گرفت.  پل دوباره

متأسفم که اول اردو»  

رو براتون تیره و تار کردیم ولی مطمئنم درک 
 میکنین که خطر



نمیتونه از این بیشتر بشه. خواهش میکنم 
 این هفته تا جایی

که میتونین آموزش ببینین و مطمئن بشین 
 وقتی سر کار و

 زندگی عادیتون رفتین تمرین کنین.«

من دو روز اول اینجا میمونم »ویکتور گفت: 
 تا چند گروه از

شما رو برای آموزش دفاع ذهنی ببینم. 
 بقیهی داوطلبهای

شبکهی سیونت فردا میرسن تا به شما در 
 مورد موهبتهاتون

 کمک کنن«.

 سامر دستش را باال برد.



وقتی نگاه ویکتور به دوستم افتاد « بله؟
 »چهرهاش از عالقه 

» ؟سامر، درسته»روشن شد.   

» از کجا »سامر با دستپاچگی لبخند زد. 
 میدونین؟

موهبت تو شبیه منه بنابراین خودم شخصا .
 -با تو کار میکنم 

میتوانستم بگویم سامر «. اوه، امم، چه خوب
 »از شنیدن این 

خبر شوکه شده است. کاش میتوانستم به او 
 بگویم ویکتور فقط

پارس میکند و گاز نمیگیرد ولی نمیتوانستم .
وغ بگویمدر   



اگر بر اساس شهرتش قضاوت میکردیم 
 بیشتر گاز میگرفت و

اصال پارس نمیکرد. صدها مجرم پشت 
 میلهها بودند که تا وقتی

آنها را دستگیر کرد اصال متوجه آمدنش 
 نشدند؛ چیزی شبیه

 به شناگر در آب و آروارهها.
 -سؤالی داشتی؟ 

سامر تکانی خورد و تاحدی به حالت عادیاش 
شما» برگشت.  

 گفتی قاتل یکی از ماست«.

 -درسته .

پس چطور بفهمیم میتونیم به افرادی که این 



 -هفته بهمون 

 آموزش میدن اطمینان کنیم؟
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سؤال »ویکتور لبخندی به نشانهی تأیید زد. 
 خوبیه. اصال

که ویکتور هیچوقت آدمی نبود «. نمیتونین
 بهدروغ خیالت را

من افرادی رو خبر کردم که »راحت کند. 
 میدونم میتونم

بهشون اعتماد کنم، در نتیجه اگر شما 
 میتونین به من اعتماد

 داشته باشین ضمانتشون رو میکنم«.



» پس شما مطمئنی؟»سامر اصرار کرد:   

زندگیم رو سرش میذارم چون با نصف اونها 
 -نسبت خانوادگی 

ا از برادرهام و سه تا از دارم. چهار ت
 روحرباهاشون این هفته رو

اینجا میگذرونن. اگه سؤالی در موردشون 
 دارین میستی هم

اونا رو میشناسه. تازه کارشون تو اردوی 
 تابستانی کالیفرنیا

 تموم شده بنابراین فردا صبح میرسن.
انجل روی قلبش زد و در گوشم زمزمه کرد: 

اوه، وای، برادرای»  

در «. ی بندیکت دارن میان پیش ماافسانها



 مورد خانوادهی جدید

خالهام به او گفته بودم و عکسهای عروسی 
 در ونیز را به او

 نشان داده بودم.
» کیا میان؟»پرسیدم:   

خالهت، »یوریل صحبت را در دست گرفت. 
 دایموند و تریس

 رهبر تیم هستن«.

بهطرف بقیه برگشت و کل اتاق را خطاب 
هیخال»قرار داد.   

میستی متخصص حل اختالفه؛ بزرگترین 
 برادر من، تریس،

افسر پلیسه ولی ردیاب هم هست. بهعالوه، 



 ویل هم با اوناست؛

اون خطر رو حس میکنه و همراه ویک 
 آموزش دفاع شخصی

میده. اعضای جوانتر گروه، ایو، فینیکس، 
 اسکای و زِد
 هستن«.

عاشق فینیکس و اسکای 'به دوستانم گفتم، 
. خیلیمیشین  

 باحالن'.
اونها موهبتهای متفاوتی دارن ولی هم 

 -اسکای و هم 
فینیکس تجربهی بهدام یک سیونت قویتر 

 افتادن رو دارن در



نتیجه میتونن به شما نکاتی یاد بدن که به 
 زنده موندنتون

کمک کنه. طبیعتا ما امیدواریم هیچوقت 
 مجبور نشین از اونها

قاتل ما  استفاده کنین. با این حال، چون
 اغلب بیش از یکبار در

یک کشور حمله میکنه که اون هم چند هفته 
 بعد از قربانی

قبلیه، قتل میا به این معنیه که انگلستان 
 االن اولویت ما
 محسوب میشه.

سرما در وجودم دوید: حس عجیب دلشوره 
 که کسی در این اتاق



 نفر بعدی قتل باشد.
ی داره برای همه روشنه چه اتفاق»پل پرسید: 

 میفته؟ حاال

لحظهی حقیقتگویی! الرا، لطفا کاغذها رو 
 پخش کن تا جزئیات

 اینکه کی با کی کار میکنه مشخص بشه«.
@ShamisaBookClub 
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وای، »انجل وقتی برگهاش را گرفت جیغ زد. 
 دو بار وای، ایو گیرم

 اومد«.
بشنوه با این نذار فینیکس »به شوخی گفتم: 

تالش«. لحن گفتی  



 میکردم دلشورهام را کنار بزنم.

میدونم اونا فدایی هم هستن ولی وای 
وانمود کرد غش «! خدا « 

 میکند.

احتماال فکر میکنن توانایی تو در دستکاری 
 -آب شبیه موهبت 

 اون در کنترل انرژیه.
برام مهم نیست چه فکری میکنن؛ از 

 » .«نتیجهش خوشم میاد

. ند شیطنتآمیزی به من زدلبخ  

کاغذم را باز کردم. زِد. به فکرم نمیرسید 
 چطور موهبت حقیقت

من شبیه مهارتهای اوست؛ زِد بهعنوان پسر 



 هفتم فرزند هفتم،

کمی از موهبتهای همهی برادرانش را 
 داشت، بهعالوهی موهبت

پیشگویی خودش. رک و پوستکنده، او شبیه 
 یک سیرک کامل

. من اسبی بودم که تنها یک بود در حالی که 
 حقه میدانستم

از  'چرا زِد برای من؟'از یوریل پرسیدم، 
 گفتگوی ذهنی استفاده

کردم تا همهی دانشآموزان به فکر نیفتند .
 توضیح بخواهند

چون وقتی ما موهبتهامون رو ادغام میکنیم 
 - 'اون باید 



ورودی همهی ما رو کنترل کنه. ویکتور فکر 
 میکنه یهکم شبیه

کنترل تو روی حقیقته؛ اونقدر اطالعات 
 حساس زیاده که از

 دستت در میره'.

با خوشحالی با سر تأیید کردم. زِد کمی 
 ترسناک بود ولی

میدانستم روش خنثی کردنش این است که 
 اسکای طرف من

 .باشد و خوشبختانه من و او دوست بودیم'.
 ممنون'

خب، اگه همه برگههاتون رو »پل گفت: 
پیشنهادگرفتین،   



میکنم اونها رو بذارین تو کابینها و برای شام 
 برگردین. ما

نمیخوایم اجازه بدیم این فرد شرور پیروز 
 بشه و تعطیالتتون

رو خراب کنه، پس فعال بذارینش کنار. فردا 
 برنامههای حفاظتی
 رو شروع میکنیم«.

*** 

با وجودیکه در مورد اینکه به ما کار داده 
،بودند غرغر میکردیم  

بیشتر نمایش میدادیم چون همهی ما 
 موافق برنامهی جدید

 سرمای ترس به ما نفوذ کرده بود .بودیم.

در عمل، مشخص شد تمرینات صبحگاهی 



 بهترین بخش اردو
 است.
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ویل، پسر وسطی بندیکتها که در اوایل 
 دههی بیست

رتی مربعی و شانههای زندگیاش بود، صو
 پهن داشت که به

عقیدهی من نشان میداد فرد قابل اطمینانی 
 است. همچنین،

حس شوخطبعی شیرینی داشت و مشخص 
 شد از برادران

 ترسناکش مهربانتر است.



وقتی فهمیدیم جلسات دفاع شخصی را ویل 
 اداره میکند و

ویکتور پشت او را دارد، همه کمی غافلگیر 
قطشدیم. ویکتور ف  

وقتی جلو میآمد که از او میخواستند در 
 سناریوهایی که ویل

میساخت نقش آدم بده را بازی کند. 
 استراتژی هوشمندانهای

بود چون به این ترتیب ویکتور از ما دور 
 میماند که باعث میشد

حمالت ساختگیاش تقریبا مثل واقعیت 
 ترسناک باشد؛ یا من
 اینطور خیال میکردم.



زود باش میستی، جلوش »ویل اصرار کرد: 
برای«. یه دیوار بساز  

بار پنجم، تالشم برای دفع کاوش ذهنی 
 ویکتور مانند

 بیسکوییت شکالتی خرد شد.
دستم را با سرخوردگی الی موهایم بردم و از 

 .ریشه کشیدم

انجل و سامر صبورانه تماشا میکردند. هر دو 
 در اولین تالش

 روی این مهارت خاص تسلط پیدا کردند.
باشه ویکتور، رد کن»  

 بیاد«.
چشمهایم را بستم و فشار دادم و همهچیز را 



 در برابر قالب

ذهنیاش انداختم. لحظهای فکر کردم موفق 
 شدم ولی بعد

تصویری از خودش در حال خوردن 
 بیسکوییت شکالتی مذکور

در حالیکه روی یک صندلی راحتی زیر آفتاب 
 دراز کشیده بود

 در ذهنم نمایش داد.

مهایم را باز کردم و نگاهم را به پاهایم چش
 دوختم. دستکم

ناخنهایم با الک صورتی صدفی زیبا بهنظر 
 میرسید؛ چون

 بقیهی وجودم مصیبت بود.



» کارش چطور بود؟»ویل پرسید:   

 ویکتور سرش را تکان داد.

مقاومتم تقریبا به اندازهی یه »اعتراف کردم: 
 دستمال کاغذی

 خیسه«.

مانطور که میرفت تا همراه ویکتور ه«. عجیبه
 »ویل جلوی 

کالس کوچک ما در یکی از کابینها بایستد 
 ضربهی مختصری به

شانهام زد. فکر کنم منظورش این بود 
 دلداریام بدهد ولی

هیچوقت نمیتوانستم در مورد ویکتور 
 مطمئن باشم. میتوانست



اشارهای هم باشد که این یکی رو دستگیر 
تا حاال ذهنی»کنین.   

اون رو ندیدم. کامال بدون حفاظه. منو  مثل
 به فکر میندازه نکنه

ازش میخوایم کاری رو بکنه که موهبتش «.
 اجازه نمیده

» منظورت اینه ممکنه »سرم را باال آوردم. 
 تقصیر من نباشه؟
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ویکتور در «. من هیچوقت نگفتم تقصیر توئه
که حالی « 

چیزهایی را که در مورد موهبت من 



 میدانست مرور میکرد،

چانهاش را مالید. طوری به من نگاه میکرد 
 انگار مسألهای هستم

همه میبینیم داری »که باید حل شود. 
 سعیت رو میکنی ولی

حدس میزنم برپا کردن دیوار در 
 ناخودآگاهت به عنوان یه

دام دروغ در نظر گرفته میشه؛ یه حقه و یه اق
 انحرافی، نه یه
 دیوار واقعی«.

عالیه. پس مغز هیچچیز به جز حقیقت من 
 -حتی قوانین رو 

 برای محافظت از خودش هم کنار نمیذاره؟



 -برداشت من اینه .
پس اگه کسی بخواد مزاحم من بشه کارم 

 -ساختهست؟ 

اینو نمیدونم. سیونت بودن نسخهای نیست 
 -که بشه برای همه 

ط باید قدرتهات رو جوری یهجور پیچید. فق
 تنظیم کنی که راه

 جدیدی برای حفاظت از مرزهات پیدا کنی.

 -و قدرتهای من چی باشن...؟ 

 -خودت بگو .

.» کارم تو تنیس روی میز »پیشنهاد دادم: 
 خوبه

فکر نکنم منظور برادرم این »ویل خندید. 



 بود میستی. منظورش
 موهبتته«.

روغگو فکر کنم من د»فهرست کوتاهی بود. 
 .رو تشخیص میدم

و اگه کنترلم از دستم در بره مردم نمیتونن 
 دور و بر من دروغ

 بگن«.
پس بهترین دفاع تو اینه که هر کسی رو که 

 »نیت سوئی داره 

قبل از اینکه دستش به تو برسه لو بدی؛ 
 مانع رو تو منطقهی

حقیقت بنا کن، جایی که تو ملکهش 
چشمهای تیرهی«. هستی  



وشی برق زد. تصویر ذهنی ویل با سرخ
 شوخطبعانهای از من

نمایش داد که تاجی بر سر داشتم و با 
 رقصی به روش لیدی گاگا

 در بین جنایتکارها راه میرفتم.

«. ممنون، ازش خوشم اومد؛ از ملکه بودنم
 »ولی مشکل واضح 

ولی اگه وقتی نیروی حقیقتگوییم فعاله »بود. 
 اینطرف و

» آدم بیگناه اونطرف برم، مزاحم کلی 
 نمیشم؟

@ShamisaBookClub 

 �� �🌕🌕🌕�فصل 87 –ص 

 7#فصل 88 –ص 



مسألهایه که به قضاوت »ویکتور گفت: 
 شخصی بستگی داره و

 قضاوتش به کلی با خودته«.

او هرگز حقیقت را تعدیل نمیکرد یا فکر 
 نمیکرد برای دانستن

حقایق کامل زیادی کمسن هستیم؛ او را 
 تحسین میکردم اگرچه

اگه به کسی شک »کمی مضطربکننده بود. 
 کردی، روش کاوش

ذهنی خودت رو به کار ببر و انگیزههاشون 
 رو بر مال کن. اگه

جریحهدار کردن احساسات چند نفر باعث 
 بشه هدف قاتل قرار



 نگیری، ارزشش رو داره«.
سامر انگشتانش را در انگشتان من گره کرد. 

ولی میستی از»  

» تحان کنه؟کجا بفهمه کی رو ام  

ویل دستهایش را به سینه زد و «. غریزه
 »عضالتش بهطرز 

جذابی در آستینهای کوتاه تیشرت سیاهش 
 .به نمایش درآمد

موهبت من احساس خطره ولی در واقع »
 فقط نسخهی

تقویتشده از غریزهایه که همهی ما برای زنده 
 .موندن داریم

گوش بده حس درونیت بهت چی میگه. 



یوجودش دلیل خیل  

 خوبی داره«.

 توجه کن میستی. به عضالت نگاه نکن.
آره، و اون شاسکوالیی که »انجل گفت: 

 غریزه نداشتن از درخت

 1) تکامل افتادن«.(

درست »ویل لبخند درخشانی به او زد. 
 میگی. مطمئنم همهی

شما میدونین در مورد چی حرف میزنیم؛ 
 یکی از حواس

ال کنین اولیهایه که همهمون داریم. اونو دنب
 و اوضاع خوب پیش

 میره«.



با اوقاتتلخی فکر کردم، ولی هر نسلی چند 
 شاسکول تولید

میکند. با توجه به لحظات میستیوار 
 متعددم، همیشه خودم را

شایستهی این عنوان میدانستم. فقط 
 امیدوار بودم بتوانم به
 شاخهام آویزان بمانم.

اشاره به نظریه تکامل داروین و حذف 
برابر قوی ضعیف در  -1 
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وقتی به کابینمان رسیدیم، متوجه شدم 



 تارین به پیامکم جواب
 داده است.

باید زودتر بررسی میکردم. متأسفم؛ فکرش .
 رو نکردم

نمیتوانستم او را برای اینکه فکرش را نکرده 
 بود مقصر بدانم؛ ما

ب و پلنگ، جفت نامحتملی مانند سنجا
 بودیم: ممکن بود در یک

جنگل زندگی کنیم ولی از این پیشتر .
 نمیرفت

دسامبر، همون سال 12تاریخ تولد الکس؟ 
 تولد. از محدودهی تو

 یهکم خارجه. ممکنه جفت باشین؟



بهسختی، ولی ارزش پرسیدن داشت. خبر 
 بد این بود، حاال که

تم تاریخ تولدش را میدانستم میتوانس
 حساب کنم که احتمال

جفت بودنش با دستکم پنج دختر دیگری که 
 در شبکهی

سیونت میشناختم بیشتر است و یکی از .
 آنها سامر بود

وای پسر. نمیخواستم به او بگویم ولی باید 
 میگفتم. میتوانستم

ببینم چه خوب با هم جور میشوند: سامر 
 باهوش و منظم و

تم باعث الکس پیچیده و افسونکننده. حساد



 میشد تبدیل به

 یک میستی کامال بدجنس شوم.
خیلی خب میستی: جنبهی خوبت رو نشون .

 بده و اعتراف کن
 -هی سامر؟ 

دوستم روی صندلی آفتابگیر بیرون کابینمان 
 نشسته بود و
 رمان میخواند.

سرش را بلند کرد و عینکش را روی « بله؟
 »سرش هل داد تا 

. سینما باال  موهایش را با حالت ستارههای
 نگه دارد

 -اون پسره الکس ...



انجل سرش را از پنجرهی اتاق خواب بیرون 
 آورد. وسط استفاده

از ماسک صورتی بود که الرای جذاب به او 
 توصیه کرده بود و

تو و »روی صورتش تکهتکه بهنظر میرسید. 
 اون جفت احتمالی

 هستین؛ میدونستم«!
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ظاهرت خوب نیست انجل. خب، سامر، 
 »قبل از اینکه هیوالی 

باتالق بیادبانه حرفمون رو قطع کنه میگفتم 
 از نظر تاریخ تولد



بیرون از محدودهی منه. در نتیجه اگر من 
 دیر نکرده باشم و اون

 زود به دنیا نیومده باشه«...

یا شاید اون نارس به دنیا اومده. ما تو 
بکهی سیونت به این ش « 

جور چیزا توجه نمیکنیم و این روزا نوزادای 
 زیادی نارس

انجل از من مشتاقتر بود و به این «. هستن
 نتیجه رسیده بود

الکس مسحورکنندهتر از آن است که از او 
بگو از مادر»بگذریم.   

 پدرش بپرسه«.
 -امکانش نیست .



انجل بیخیال ماسک صورت شد و « چرا؟
ک کردن شروع به پا « 

 آن از گونههایش کرد.
 -پیچیدهست .

در این فاصله، سامر حساب و کتاب میکرد. 
تولد من اول»  

 دسامبره«.

 -بله. از نظر سنی به تو نزدیکتره تا من .
.» باید از خالهت کریستال »انجل گفت: 

 بپرسی
من و سامر که بارها شنیده بودیم کریستال 

 در این مورد چه

قبل از هجده »: میگوید همزمان گفتیم



 سالگی روحربایی در کار

 نیست«.
 -ای بابا، ولی این یه موقعیت اضطراریه !

» از چه نظر »سامر یک ابرویش را باال برد. 
 اضطراریه انجل؟

 -من دارم از کنجکاوی میمیرم .

باید تا نوامبر به دستگاه اکسیژن وصل 
 -بشی. اون موقع الکس 
هفته بیای به کمبریج میاد. سامر اگه یه آخر 

 .میتونی اونو ببینی

 ببین حسی ازش میگیری یا نه.
انجل مشکل تا « خودت چی؟ حسی نگرفتی؟

 »کمر بیرون بودن 



از ساختمان را حل کرد و از لبهی پنجره باال 
 رفت و کنار ما روی

 زمین افتاد.
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عجیبی شبیه  حس که زیاد بود ولی بهطرز
 کشیدن یک عصب

نمیدونم. یه چیزایی حس کردم »باز بودند. 
 ولی عدم تناسب

موهبتهامون خرابش میکرد. حتی به فکرم 
 نرسید گفتگوی

 ذهنی رو امتحان کنم«.

گفتگوی ذهنی با کسی که خوب 



 »نمیشناسیش خیلی 

«. خصوصی بهنظر میاد. منم همینجوریم
 سامر بدون اینکه

. یح بدهم منظورم را درک مجبور باشم توض
 کرد

بذارین روراست باشیم، »تحلیل کردم: 
 روحرباها قراره قدرتهای

همدیگه رو تقویت کنن نه اینکه تضعیف 
 کنن. و سامر، تو و اون

 از یه جنس هستین«.
. سامر کتاب را روی پایش « منظورت چیه؟

 »گذاشت

 ») به کتابش اشاره کردم؛ زنان سفیدپوش



 تو کتابهای1(.
.» هومی میخونی. کتابای قدیمی که یه مف

 میلیون صفحه دارن

ویلکی کالینز»با لبخند تأیید کرد.  یهکم 2( ) 
 .طوالنی مینویسه

 ولی کشش زیادی داره«.

فکر کنم الکس واقعا از این خصوصیتت .
 -خوشش بیاد 

خودت رو دست کم نگیر. تو هم شعر و .
 -داستان میخونی 

من  آره، ولی نه از مدل رمانهای تو.
 -داستانهای نوجوان و 

 جوان و ادبیات دخترونه میخونم.



ادبیات دخترونه رو دستکم نگیر. اونا 
 »داستانهایی در مورد 

روابط انسانها هستن که ناشرها با جلدهای 
 بچگونه سطحشون

رو پایین میارن. میدونستی زنان بیشتر از 
 نصف جمعیت

خریداران کتاب رو تشکیل میدن و تعداد 
های زن ازنویسنده  

مرد بیشتره؟ و اونا چی کار میکنن؟ ما رو 
 اقلیت میدونن؛ یه

سامر طوری روی جلد کتابش «! زیرمجموعه
 دست کشید که

 انگار دلداریاش میدهد.



سامر در مورد بیشتر مسائل خلق و خوی 
 مالیمی داشت ولی در

این زمینه مثل این بود که پارچهی قرمز 
 .جلویش تکان بدهی

ویم حرف زدن در این مورد میتوانستم بگ
 برایش راحتتر از

مسألهی حساس الکس است. حتما حدس 
 زده بود من بیشتر از

آنچه اعتراف کرده بودم نسبت به او نقطه 
 ضعف دارم و سعی

میکرد اعتماد به نفس مرا باال ببرد تا بدانم 
 آنقدر خوب هستم
 که جفت او باشم.



 The -1رمانی کالسیک نوشتهی ویلکی 

Woman in White 

 کالینز نویسنده مشهور انگلیسی

2- Wilkie Collins 
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باوشه. من داستانهای روابط انسانی .
 -میخونم. ممنون سامر 

فکر کنم باید یه عبارت جدید برای داستانهای 
 »مردونه 

بسازیم. نظرتون در مورد کتابهای 
رندیاتداشمشتی، چ  

« تستسترون یا چسنالههای مردونه چیه؟



 انجل به ما نگاه کرد تا
 رأی بدهیم.

همهشون خوبه. به »سامر با سر تأیید کرد. 
 اندازهی ادبیات

دخترونه مفهوم رو میرسونن. در هر حال، 
 .ادامه بده میستی

چرا فکر میکنی من و اون ممکن روحربا «
 باشیم نه تو و اون؟

آوردم الکس چطور در  مکث کردم و به یاد
 بین مردم رفتار

میکرد؛ انگار چیز خاصی با او تماس داشته 
بخشهای»است.   

 آخر داستان پیتر پن یادته؟«



وقتی تینکر بل روی کشتی »انجل پرسید: 
 پودر جادویی

 میریزه؟ عاشق اون فیلمم«.

بله. الکس مثل اون کشتیه؛ یه چیزی روش 
 -ریخته، نمیدونم، 

. در جذابیتاسمشو بذار پو  

» پودر داغ؟»انجل پیشنهاد کرد:   

این که شبیه چیزیه که از بخاری خراب 
 -بیرون میاد. نه، 

 بچسبیم به همون پودر جذابیت.
» این به من چه »سامر اخم کرد و پرسید: 

 ارتباطی داره؟
 اون نمیدونه'به انجل نگاه کردم، '.



همینه که میشه 'انجل جواب داد، '.
 تحملش کرد

ین خبر رو بهت میدم سامر، ولی متأسفم ا
 -تو معادل زنونهی 

 اون هستی.
.» اوهوم، تو با پ.ج. »انجل تأیید کرد. 

 میدرخشی

سامر سرخ شد و عینک آفتابیاش را دوباره 
 روی بینیاش

گذاشت و چشمهای سبز کمرنگش را پنهان 
مسخرهبازی»کرد.   

 در نیارین«.
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حرف من بحث را تمام کرد «. حقیقت داره
 »چون هر دو 

میدانستند منظورم همین است. من تملق .
 کسی را نمیگفتم

پس »سامر بهطرز شیرینی آشفته شده بود. 
 ...فکر میکنی

 شاید... من و اون؟«

شانهای باال انداختم و سعی کردم در این 
 .مورد بیطرف باشم

 ارزش کشفش رو داره»«.
جل سرش را به یک طرف خم کرد. ان

میستی، کدوم آخر»  



 هفتهی نوامبر میاد کمبریج؟«

 تاریخها را به او گفتم.
 -باشه. منم میام .
خودت رو »سامر ناخن شصتش را جوید. 
 هم دعوت کردی

 انجل؟«
معلومه! امکان داره یکی از شماها حسابی 

 -شانس بیارین، 

 میفهمی که. نمیخوام از دستش بدم.

متوجهی که امکانش هنوز هم »گفت: سامر 
ولی« خیلی ناچیزه؟  

میتوانستم ببینم افکار خیلی دلنشینی را در 
 سرش ایجاد



کردهام. پیشبینی کردم اولین کاری که بعد 
 از گفتگو میکند

 بازبینی عکسهای من در فیسبوک است.
ناچیز ماچیز نداریم. »انجل بشکن زد. 

 حماسی میشه! سامر و

.» االن از همآواییش  الکس، از همین
 خوشم میاد

من خوشم نمیآمد. بخشی از وجودم زوزه 
 میکشید او کشف من

 و احتمال من است.

.» هنوزم میتونه »سامر عاقالنه اشاره کرد: 
 مال میستی باشه

 من عاشق سامر بودم.



 -ولی اونا همدیگرو دیدن و نچ .

 از طرف دیگر، انجل...
@ShamisaBookClub 
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انجل «. سامر، تو هنوز شانس زیادی داری
 »باسنش را لرزاند تا 

 جملهاش را تمام کند.

ولی «. همچین نچ هم نبود»زیرلب گفتم: 
 انجل درگیر یکی از

غلیانهای احساسیاش شده بود. حداقل دو 
 بار در روز انتظار

چنین چیزی را داشتیم در نتیجه وقتش .
 رسیده بود



یتونه شما رو به هم معرفی کنه و میستی م
 -بعد خیلی نرم و 

 ظریف بذاره... میدونی که... دوست بشین.

کس دیگهای هم به فکر »سامر پرسید: 
 افتاده یکی داره جوجهها

 رو قبل از پاییز میشمره؟«

به نظر من که جوجهها رو »فورا تأیید کردم: 
 حتی قبل از خریدن

 مرغها برای تخم گذاشتن میشمره«.

ای بابا بچهها! مثل کریسمسه: انتظارش از 
 -خود روزش خیلی 

 بهتره.
سامر با خجالت لبخندی به من زد و نگاهی 



 .به ساعتش انداخت
خب، برو یه جای دیگه تنهایی انتظار »

 بکش. من با ویکتور کالس
 دارم«.

انجل مچ سامر را گرفت تا ساعت را ببیند. 
 هیچوقت به خودش

وای خدا، من »دد. زحمت نمیداد ساعت ببن
 .«برای ایو دیر کردم

.» بعدا میبینمت»به حرف خودش خندید.   

پشت پیراهن تابستانیاش را گرفتم. «.
ماسک صورت»  

. تالش ناموفقی کرد تا « یه کمش مونده؟
 »بینی خودش را ببیند



زیادش مونده. بهنظر میاد یه جور حساسیت 
 -پوستی ترسناک 

 گرفته باشی.

» شاید اشتیاق » سامر به شوخی گفت:
 زیاده از حد پوستی؟

انجل به سرعت داخل رفت تا صورتش را 
 بشوید؛ فرصت نداشت

هم جواب هوشمندانهای بدهد و هم به .
 کالسش برسد

«. برام آرزوی موفقیت کن»سامر گفت: 
 بهطرف کابین اشتراکی

 ویکتور و پل راه افتاد. من هم دنبالش رفتم.
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میدانستم ویکتور «. حتما موفق میشی
 »مراقب سامر هست 

 حتی اگر او را زهرهترک کند.

 -تو چی میستی؟ 
 -من با زِد کالس دارم .

 -همون ترسناک جذاب؟ 

 -لقبشه؟ 
.» فکر کنم االن هست»سامر خندید:   

*** 

زِد، ترسناک جذاب، در اتاق بازی پشت میز 
انبیلیارد بود. زم  

انتظار برای مرا به بازی با اسکای میگذراند. 
 پشت در مکث کردم



تا آنها را با هم تماشا کنم. اسکای بهطرز 
 بیشرمانهای تقلب

میکرد و وقتی توپها از خط خارج میشدند آنها 
 را با قدرت

جابهجایی اجسامش بر میگرداند. زِد مانع 
 میشد همین کار را با

. هنوز برنده بودپرتابهای او بکند در نتیجه   

همین االن بعد توپ زرده »به اسکای گفت: 
 توپ سفید رو هم

 توی کیسه انداختی«.
. اسکای کاری کرد که توپ دوباره «. نخیرم

 »بیرون بپرد

زِد او را به میز چسباند، قد صد و هشتاد و 



 چند سانتیاش پیکر

ظریف اسکای را کوتاه جلوه میداد. آنها 
 نمونهی خوبی از

ند: اسکای موهای بور مواج و تناقض بود
 چشمهای آبی به رنگ

گل فراموشم نکن داشت در حالیکه زِد تیره و 
 خطرناک با

. آبی متغیر بود-چشمهای سبز  

دیدن آنها با هم مرا به زوج نه چندان بدیهی 
 دیگری انداخت

که میتوانستند جفت خیلی خوبی باشند. 
 گاهی یک زوج روحربا

رسیدند منطقی فقط بعد از اینکه به هم می



 میشدند. شاید من

 هم شانسی داشتم.

زِد با صدای عمیقی که دل آدم را قلقلک 
همچین»میداد گفت:   

 تقلبی باید مجازات بشه«.
» مجازات سخت؟»اسکای مشتاقانه پرسید:   
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چوب بیلیارد را از دستش گرفت و «. خیلی
گذاشت روی میز . « 

 رد کن بیاد دوشیزه برایت»«.

اسکای آهی ساختگی کشید که اصال 
اگه»قانعکننده نبود.   



 مجبورم باشه آقای بندیکت«.

صورتش را باال برد و زِد برای بوسه خم شد. 
 وای. من واقعا نباید

اینجا میبودم. طوری ماچ و بوسه میکردند 
 انگار همین االن

زوجی که تقریبا همدیگر را پیدا کردهاند؛ از 
 دو سال بود با هم

قرار میگذاشتند انتظار چنین رفتاری .
 نمیرفت

برگشتم تا به حریم خصوصی آنها احترام 
 بگذارم ولی

 دمپاییهایم روی زمین جیرجیر کرد. چه ناجور.

 زِد برگشت. خوشش نیامده بود.



اشارهی «. ببخشید. من... اممم... میرم
 »مبهمی در جهت هرجا 

. نجا کردمبه جز ای  

اسکای به سینهی زِد کوبید؛ گونههاش سرخ 
 شد که دور از انتظار

بس کن زِد. سالم میستی. زِد »نبود. 
 منتظرت بود. یهکم

از روی میز بیلیارد که «. حواسمون پرت شد
 زِد در طی بوسه او

» چطوری؟»را رویش گذاشته بود، ُسر خورد.   

از دهانم بیرون نیامد بگویم خوب « من...
در حال ». هستم « 

 حاضر خیلی خجالتزدهم«.



یکبار دیگر « بعدا همدیگه رو میبینیم باشه؟
 »به زِد نگاهی 

کرد که میگفت مراقب رفتارت باش و بعد .
 ما را تنها گذاشت

متأسفم. زمانبندی »آهسته وارد اتاق شدم. 
 من هیچوقت خیلی

 خوب نبوده«.

زِد چوب بیلیاردی را که اسکای گذاشته بود به 
م گرفتطرف . 

 بازی میکنی؟»«
بله، ولی ما نباید درس داشته باشیم؟ باید 

 -همین اول بهت بگم 

 واقعا به کمک احتیاج دارم. کنترلم افتضاحه.



شنیدهم. یوریل یهچیزایی در مورد یه 
وقتی «. بیمارستان گفت « 

دید وارد اتاق نمیشوم دستم را گرفت و «.
بیا»بهطرف میز برد.   

. دست زِد را رد نمیکرد چوب را گرفتم. کسی  
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» قوانین رو میدونی؟»توپها را چید.   

 -فکر کنم .

 -خیلی خب. تو بزن .

بیلیارد هم عالوه بر تنیس روی میز از 
 .دستاوردهای من بود

میشد دید زمانی را که باید درس میخواندم 



 .کجا میگذراندم

داشتم، یک قرمز را در کیسه  شروع خوبی
 انداختم و توپها را

 به خوبی پخش کردم.
 -پس موهبتت حقیقتگوییه؟ 

. قرمز دوم را انداختم و آمادهی بعدی «. بله
 »شدم

زِد به دیوار تکیه داد و همانطور که چوبش را 
 جلویش گذاشته

» همه جورش؟»بود بازی را تماشا کرد.   

» ه؟منظورت چی»قرمز سوم ناپدید شد.   

وقتی کسی داره بهت چیزی میگه میتونی 
 -صرفنظر از فکری 



 که خودش میکنه، حس کنی حقیقته یا نه؟

 -مطمئن نیستم .

خیلی خب، مثال، بذار بگیم داری با کسی 
 -حرف میزنی که 

واقعا به تئوری توطئه اعتقاد داره؛ اگه 
 حرفهاش رو بشنوی

حس میکنی تا جایی که به اون مربوط میشه 
نیدی یادروغ ش  

 راست؟

حواسم «. اوه، من بهش فکر نکرده بودم
 »پرت شد و توپ قرمز 

 چهارم را از دست دادم.

زِد آمد و انگار که باید به پرواز «. بدشانسی



 »برسد، شروع به 

انداختن توپهای زرد داخل کیسه کرد؛ تاپ، 
 تاپ، تاپ. معموال

چنین چیزی ناراحتم میکرد ولی در آن زمان 
 درگیر مرور

 تجربیاتم بودم.
فکر کنم به اعتقادی که خود اون فرد داره 

 -مرتبط میشه. االن 

بیشتر به اعتقادات فکر میکنم تا حقایق. 
 منظورم اینه، من

میتونم بگم به خدا اعتقاد دارم، با اینکه 
 میدونم صد در صد

مطمئن نیستم ولی بیشتر آدم باایمانی 



 محسوب میشم تا

درت میداد که برعکسش. اگه موهبتم بهم ق
 بفهمم واقعا درسته

یا نه، خب، اون موقع کاری رو کرده بودم که 
 مذهبشناسها

 قرنها دنبال ثابت کردنش بودن.
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زِد یک زرد سخت را از دست داد و کنار 
 ایستاد تا من شروع

خیلی خب، پس بذار فرض کنیم با »کنم. 
بتی سر و کارموه  

داریم که از طریق همگام کردن تو با قصد و 



 نیت فرد مقابل کار
 میکنه«.

یک قرمز را داخل انداختم و به بازی «. آها
ویکتور »برگشتم.  « 

فکر میکنه در مورد من لزومی نداره کامال 
 آگاه باشم تا موهبتم

کار کنه. نتونستم یه دیوار دفاعی بسازم 
 چون مغز من برداشت

ازش داره. حتی وقتی به خالف یه  دروغ
 حقیقتی باور داشته

باشم هم نمیتونم خود حقیقت رو بگم. با 
 طعنه و کنایه مشکل

 دارم. ذهنم اونو دروغ میدونه«.



جالبه. بعدا به فینیکس میگم یه نگاهی بهت 
 »بکنه ببینه 

ذهنت چی کار میکنه. به نظر میاد تضعیفت 
فینیکس،«. میکنه  

ایو، قدرت دیدن نمای روحربای برادرش 
 ذهنی را داشت که

اولین گام در توانایی او برای متوقف کردن 
حدس من»زمان بود.   

اینه که تو طیف وسیعی از اطالعات رو به 
 صورت ناخودآگاه و

غریزی دریافت میکنی. برای همین کنترلش 
 برات سخته. فقط

از دیدن یه بخش کوچکی از اون طیف آگاه 



 هستی؛ مثل نور

.» ئی در طیف امواج که فقط بخش مر 
 کوچکی از اونه

به دو «. خوشحالم یه عذری برام پیدا کردی
 »قرمز آخر رسیده 

 بودم.
» فکر میکنی این »زِد به میز نزدیک شد. 

 بازی رو میبری؟
. خیلی جلو بودم و امکان «! معلومه، بله

 »باخت نبود

وقتی توپ قرمز بعدیام به سمت کیسهی 
 گوشهای میرفت، زِد

ا استفاده از قدرتش آن را منحرف کرد. ب



 بعد، بازی را در دست
گرفت و زردهای باقیمانده و توپ سیاه را .

 در کیسه انداخت

 -و حاال؟ 

. چوبم را «. هنوزم بله. یه پیروزی اخالقی
 »روی میز کوبیدم

با دیدن اینکه چطور از دستش عصبانی 
پس»هستم خندید.   

گی مشخص میشه. تو حقیقت عینی رو نمی
 چون من با تقلب

بردم؛ چیزی رو میگی که حس حقیقت داره، 
 حتی شده برای

 خودت«.



» داشتی منو »عصبانیتم فروکش کرد. 
 امتحان میکردی؟

توپها را احضار و دوباره مرتب کرد. «. آره
حاال میستی، بذار » « 

شروع کنیم به کار روی اون رشتههای 
 .حقیقتی که حس میکنی

د چیزیه که باید تصور کن هر توپ بیلیار 
 کنترلش کنی؛ زردها

حقایق آگاهانه هستن و قرمزها حقایق «...
 نامحسوس

@ShamisaBookClub 
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وقتی کارم با زِد تمام شد مغزم مانند 



 بستنیای بود که زیر
آفتاب مانده باشد. مانند زامبیها به کابینمان 

 برگشتم؛ آنقدر
ه توجهی به آفتاب دلچسبی که خسته بودم ک

 از میان برگهای
سبز نعنایی درخت غان میتابید و صدای 

 برخورد مالیم موجها با
ساحل نکردم. اسکای و فینیکس همراه 

 انجل و سامر روی
صندلیهای ساحلی نشسته بودند. تازه برای 

 من یک نوشیدنی

 سرد ریخته بودند. حتما زِد خبر داده بود.

» طور بود؟چ»اسکای پرسید:   



دفترچهام را کنارش «. واقعا خوب بود
فکر نکنم گام »انداختم.  « 

بزرگی توی کنترل برداشته باشم ولی در 
 مورد اینکه چرا کارم

 افتضاحه خیلی چیزا یاد گرفتم«.
زِد گفت کارت خوب بوده؛ و اینکه تو بیلیارد 

 -خیلی از من 

 بهتری.
که ممکنه یه چیزایی در مورد این»تأیید کردم: 

 بیلیارد تو چندان
 خوب نیست گفته باشه«.

نه، نه، خیلی بیشتر از این حرفهاست. من 
 -واقعا تو بیلیارد 



 استعداد دارم...
عجیب بود؛ حرفش به عنوان دروغ ثبت .

 نشد
من سعی میکنم توپها رو با یه الگوی هنری 

 -ارسال کنم. بعد 
مجبور میشم تقلب کنم و این موضوع 

 ...عصبانیش میکنه و

 خب، خودت عواقبش رو دیدی.

 بله دیدم.
شماها لطف دارین برای ما وقت »گفتم: 

از زیر اظهار«. میذارین  

نظر در مورد چیزی که دیده بودم در رفتم تا 
 جلوی سرخ شدن



 هردومان را بگیرم.

خوشحال میشیم؛ واقعا. خوشبختانه وقت 
 »داشتیم. من این 

یارد پاییز رشتهی موسیقی رو تو دانشگاه جول
 شروع میکنم؛ زِد

میره دانشگاه کلمبیا تا زیستشیمی بخونه 
 ولی بین خودمون

بمونه، بیشتر عالقه داره یه گروه موسیقی راه 
 بندازه. قبل از

شروع زندگی در نیویورک چند هفته وقت «.
 آزاد داشتیم

پس شما تو همون شهری هستین که 
 -کریستال و زَو هستن؛ 



 عالیه!

یمانند با چندین فینیکس، مومشکی پر
من»گوشواره، گفت:   

میخواستم با ما بیان کالیفرنیا ولی ما «.
 باختیم

متأسفانه منطقهی زمانی برنده شد. پدر و 
 »مادرم برگشتن 

اینجا برای همین میخواستم بتونم بیام 
اسکای« انگلیس.   

 لبخندی عذرخواهانه به فی زد.
نیویورک در شرقیترین قسمت آمریکا واقع 

در است و  -1 

 نتیجه فاصلهی کمتری تا انگلستان دارد.
@ShamisaBookClub 
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و جولیارد یکی از بهترین دانشگاههای 
 »موسیقیه. تبریک 

» از سامر پرسیدم: «! میگم قبول شدی
ویکتور چطور بود؟»  

.» جالب توجه»لبخند اسرارآمیزی زد.   

.» وه، لطفا بگواوو»انجل التماس کرد:   

هنوز دارم بهش »سامر شانهای باال انداخت. 
 .فکر میکنم

. انگشتش را روی لبهایش کشید« لبهام...  

قبل از اینکه دوباره حملهی کنجکاوی به انجل 
 دست بدهد از او



» و ایو؟»پرسیدم:   

انجل دستهایش را روی گوشهای فی 
خوردنیه»گذاشت.  . 

توجه وقتی داره سعی میکنه منو وادار کنه 
 کنم، یه اخم جدی

 کوچولوی بامزه میکنه«.

فی دستهایش را کنار زد و چشمهایش را با 
 خشم ساختگی

« الزمه از شوهرم دفاع کنم؟»باریک کرد. 
 اگر الزم میشد

 میکرد؛ فی در خیابانها بزرگ شده بود.

کامال. من اونقدر حسودیم »انجل تأیید کرد: 
 میشه که خطر



تهی ایو تهدیدم تبدیل شدن به طرفدار شیف
 میکنه. بهتره یه

«. سیلی بهم بزنی عقلم بیاد سر جاش
 گونهاش را جلو آورد و فی

ممنون، بهتر »مطیعانه ضربهای به آن زد. 
 شد. ایو عالی بود. تو

این یه ساعتی که با اون بودم بیشتر از یه 
 سال که خودم تمرین

 میکردم یاد گرفتم«.

.» هدف همین بود»اسکای گفت:   

» خب شماها میخواین چی یاد ما »دم: پرسی
 بدین؟

 اسکای و فی نگاهی رد و بدل کردند.



اینکه وقتی بدترین اتفاق میافته »فی گفت: 
 .چی کار بکنین

 چیزهایی که کسی فرصت نکرد به میا بگه«.

روی پلههای کابین نشستم و دستانم را دور 
 .زانوهایم انداختم

ته و پل آن روز صبح به تشییع جنازهی میا رف
 موقع برگشت

کامال آشفته بود. بغض گلویم را فرو دادم. «
و ... و اون چیه؟»  

از هر سالحی دارین »با انگشت شمرد. 
 استفاده کنین، حتی

چیزهایی که هیچوقت فکر نمیکردین سالح 
 باشن. مقاومت



کنین ولی دلیلی به دستشون ندین که 
 .بالفاصله نفلهتون کنن
 هرگز ناامید نشین«.

در ضمن اگه یه روحربا »اضافه کرد: اسکای 
 داشته باشین که

پشتتون رو داشته باشه کمک میکنه. زِد برای 
 من تفاوت

 زیادی ایجاد کرد«.

 -ایو هم برای من .
انجل شوخی کرد تا حال و هوا را عوض کند. 

اوه، چقدر از این»  

سیونتهای من مرد خودم رو پیدا کردم 
 متنفرم. درجه



.» ی باال رفتهخودنماییتون حساب  

 همه لبخند زدیم.

.» متأسفم. بقیهی هفته »فی قول داد: 
 سطحش رو میاریم پایین

اگه من یه بندیکت داشتم این »به او گفتم: 
 کارو نمیکردم. اگه

داری پزش رو بده. انجل میتونه از پس «.
 این کار شاق بر بیاد

و «. خیلی هم نه»انجل با لحن شومی گفت: 
 همه را به خنده

. ختاندا  

] 🌕🌕 🌕 
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آخر آگوست با پوست آفتابسوخته و تکالیف 
 زیاد در مورد

نحوهی افزایش کنترلم اردو را ترک کردم. 
 سعی میکردم با

هیجان تختهموجسواری و بادموجسواری 
 بعدازظهرها، فراموش

کنم جلسات آموزشی صبح به این دلیل 
 الزامی شده که یک

تهای همسن ما را شکار قاتل زنجیرهای سیون
 میکند؛ کسی که

 ممکن است هر لحظه دوباره حمله کند.

بازگشت به کابینمان و دیدن تخت خالی 



 چهارم، یادآوری دائمی

در مورد چیزی بود که بیرون از پیلهی اردوگاه 
 .در انتظارمان بود

ما وسیلهای روی تخت نمیگذاشتیم و 
 دستهای گل وحشی را در

رار میدادیم؛ به یاد میا گلدانی کنار تخت ق
 که میتوانست تا

 آخر هفته دوست ما باشد.
زمانی که از هم جدا میشدیم و به راه 

 خودمان میرفتیم،

همدیگر را محکمتر در آغوش کشیدیم و به 
 هم اصرار کردیم

 مراقب باشیم.



چند روز کوتاه به مرکز دوون، که با نام 
 خانهی پر هرج و مرج ما

گشتم و با برادرها و هم شناخته میشد، بر 
 خواهرهایم دیدار

کردم. از اینکه فهمیدم در زمانی که از 
 خانوادهام دور بودم، یعنی

بیشتر سال گذشته و تابستان، همه، 
 بهخصوص گیل، برای من

 دلتنگ شدهاند تحت تأثیر قرار گرفتم.

متوجه شدم گیل که در حال شروع سال 
 دوم متوسطهی دوم

دیدگاههای جالبی است، کامال بزرگ شده و 
 .برای خودش دارد



به هم قول دادیم بیشتر در تماس باشیم. 
 وحشتهای متوسطهی

اول، فلیسیتی و پیس، ثابت کردند که 
 متضاد اسمهاشان هستند

و هر لحظهای که پدر و مادرمان پشت بر 
 میگرداندند فتنهی

 جدیدی بر پا میکردند.

آخرین پیروزیشان این بود که موهای 
در کمالتمپست را   

رضایت و شادی خودش به شکل موهاک 
 زده بودند ولی چون او

فقط سه سالش بود مامان چندان خوشش 
 نیامد. حاال سانی



پنجساله هم با سر و صدا میخواست .
 موهایش را شبیه او بزند

مامان و بابا برای یک روز این دعوا را پشت 
 سر گذاشتند و مرا به

ساعتی برای  مدرسه بردند. اینکه آنها را چند
 خودم داشته

باشم دلچسب بود. مامانبزرگ مراقب بچهها 
 بود در نتیجه اگر

بچهها زیاد دردسر درست میکردند، تمپست 
 و سانی باقی روز را

در خواب میگذراندند. معموال تهدیدش کافی 
 بود تا درست
 رفتار کنند.



جو ماشین به اندازهی سفرهای قبلی آرام 
 نبود. ترس به همهی

د جامعهی سیونتها نفوذ کرده بود. تا افرا
 جایی که میدانستیم،

آدمربایی دیگری رخ نداده بود ولی به عقیده 
 یوریل الگویی

وجود داشت: چندین قربانی با فاصلهی کم 
 .از یکدیگر، بعد هیچ

انتظار برای حملهی بعدی در انگلستان مانند 
 انتظار برای فوران

تفاق آتشفشان بود: میدانستی قرار است ا
 بیفتد ولی هیچکس

 نمیتوانست بگوید چه زمانی.
@ShamisaBookClub 
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مامان در ماشین یک سخنرانی جدی در 
 مورد حرف نزدن با

غریبهها تحویلم داد و زمانی که وسایلم را باز 
 میکردم آن را

تکرار کرد. بابا کنار پنجرهی کوچک اتاق 
اد و باخوابم ایست  

پردههای نقش بامبو بازی کرد؛ مثل همیشه 
 درگیر مسائل

سیونتها بود ولی با آن کنار میآمد. وقتی 
 حرف مامان تمام شد

با همهی چیزهایی که گفته بود موافقت 



 کردم و قول دادم

 حواسم باشد و بعد رفتم بابا را بغل کنم.

. صورتم را در ژاکتش پنهان «. دوستت دارم
 »کردم

انگشتان شصتش را «. تت دارممنم دوس
 »روی ابروهایم من 

کشید. ابروهای خودش قهوهای حنایی بود؛ 
 رنگ و روی روشنم

را از مامان به ارث برده بودم. اگر پدر و 
 مادرم کفش بودند، بابا

یک دمپایی راحت و مامان یک صندل 
 .ایتالیایی محسوب میشد

نگرانتم؛ این همه فاصله داری و این قاتله »



ه سیونتهایدار   

جوان رو شکار میکنه. کاری که مامان گفت 
 «رو بکن، باشه؟

یا »چشمهایش با فکری جدید روشن شد. 
 میتونی چند سال از

بقیهی سیونتها دور بمونی. به مراجع قضائی 
 وقت بده اونو

 دستگیر کنن«.

 -مثل خودت که از مامان دور موندی؟ 

گلویش را صاف کرد و نگاهی به مادرم 
آها، آره». انداخت . 

میفهمم منظورت چیه. بعضی سیونتها «.
 مقاومتناپذیرن



 مامان با لبخندی شیرین ما را بغل کرد.

بابا هر دوی ما را برای آخرین بار فشار داد و 
بهتره»گفت:   

برگردیم توپاز، قبل از اینکه دخترها برای 
 مامانت هم موهاک

 بذارن«.
!» از دست تو»مادرم خندید.   

ممکنه بهشون »را تکان داد. سوییچ ماشین 
 اجازه بده؛ میدونی

که چقدر فدایی نوههاشه. درست نمیگم «
 میستی؟

.» قطعا درست میگی»نیشم باز شد.   

لبخند مامان با شنیدن حقیقت از زبان من 



زود باش»محو شد.   

 مارک«.

.» بیا امیدوار باشیم »بابا به من چشمک زد. 
 به ترافیک نخوریم

@ShamisaBookClub 
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مدرسه به روند عادی GCSEم بهتر از 
 خودش برگشت. امتحانات

چیزی بود که انتظارش را داشتم و درسهایم 
 را بر اساس آنها

انتخاب کردم. مشاور شغلی مدرسهی فِن 
 بهشدت مشتاق بود ما

را برای آینده آماده کند و از قبل تابستان 



امشغول بود تا ما ر   

 برای بازدید از دانشگاههای مهم توزیع کند.
وقتی ژوئن گذشته با من مصاحبه کرد، حتی 

 او هم گیج شده بود
چه شغلی را به من پیشنهاد کند. بهترین 

 چیزی که گفت این

 بود: نه، سیاست نه؛ به درد تو نمیخوره.
ممنون آقای گریوز؛ خودم هم به همین .

 نتیجه رسیده بودم
ا سامر و انجل، جغرافی، بعد از مشورت ب

 ریاضی، شیمی و

زیستشناسی را انتخاب کردم چون در این 
 موضوعات امکان



اینکه از خودم مضحکه درست کنم به نسبت 
 .مثال هنر، کمتر بود

ادعا نمیکردم دانشمند بااستعدادی هستم 
 ولی بهتر از نوشتن

مقالههایی بود که باید نظر صادقانهام را در 
 مورد کتابها یا

نمایشنامههایی میگفتم که واقعا از آنها بدم 
 میآمد یا

درکشان نمیکردم. به دالیلی این مسأله 
 ممتحنها را ناراحت

 میکرد.

با رسیدن نوامبر در روند عادی کار وقفهای 
 ایجاد شد. مدرسهی



ما که همراه با جامعهی مناظرهی دانشگاه 
 کمبریج میزبان

ز مسابقات نهایی بود، آمادهی استقبال ا
 .تیمهای بینالمللی شد

برنامه این بود که جمعهشب در ساختمان 
 یونیون برای

دانشآموزان و معلمهاشان مهمانی .
 خوشآمدگویی برگزار کنیم

ساختمان یونیون شبیه یک پارلمان کوچک 
 بود، مکانی مناسب

برای سیاستمداران نوآموز که بسیاری از آنها 
 آرزو داشتند در

سیاستمدار شوند. کشورهای خودشان واقعا 



 مناظرات در طی

هفته در مکانهای مختلفی در سطح شهر 
 برگزار میشد و

 برنامهی نهایی شنبهی آخر بود.
معلوم شد این برنامه خیلی مهم است و 

 خبرنگاران تحصیالت

بینالمللی به نتیجهی آن عالقهمند بودند. 
 تعداد کشورهایی که

نفرات خود را برای مسابقات نهایی اعزام 
رده بودند، از جملهک  

کشورهایی که انگلیسی زبان اصلی آنها .
 نبود، غافلگیرم کرد

دوستان مدرسهام، حفصه، تونی و آنالیس 



 داوطلب شده بودند در

مهمانی خوشآمدگویی کمک کنند؛ با کمی 
 تهدید و ارعاب مرا

هم مجبور کردم به آنها بپیوندم. مردد بودم. 
 علیرغم

الکس  احساسات درهمی که نسبت به
 داشتم، میخواستم او و

دوستانش را دوباره ببینم ولی این را هم 
 نمیخواستم که زیادی

مشتاق به نظر برسم. اگر معلوم میشد 
 الکس روحربای کسی

و بالفاصله سامر به  -است که من میشناسم 
 - ذهنم رسید



ترحمانگیز بهنظر میآمدم. با این حال، هنوز 
 شانس کمی وجود

 داشت من و او...

 به رویاهات ادامه بده میستی.
به این نتیجه رسیدم عادت دارم ترحمانگیز 

 باشم و اسمم را
نوشتم. من که قرار بود به هر صورت اهالی 

 آفریقای جنوبی را
ببینم، پس دستکم میتوانستم هماهنگ کنم 

 الکس و سامر در
مهمانی مالقات کنند. اینطوری سؤال جواب 

 داده میشد و دیگر

با این فکر خودم را زجر بدهم که الزم نبود 



 شاید آنها برای هم

 مقدر شده باشند.
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جمعه بعدازظهر، سامر و انجل با قطار لندن 
 وارد شدند؛ فورانی از

انرژی و انتظار مانند یک فنجان اسپرسو در 
 یک صبح

ا از غرفههای کسلکننده. بعد از اینکه انجل ر 
 بازار مرکز شهر

کنار کشیدیم، آنها را در اتاقم جا دادم. انجل 
 بهطرز

مقاومتناپذیری جذب کسانی میشد که 



 مهرههای رنگی و

 آویزهای کریستالی میفروختند.
بهعنوان یکی از پیشخدمتها مجبور بودم یک 

 بلوز و دامن سیاه
برای مهمانی بپوشم. از آنجایی که اسامی 

جل راسامر و ان  

بهعنوان مهمان ثبت کرده بودم، آنها 
 میتوانستند لباس

مهمانی بپوشند و از اتاق من برای آماده .
 شدن استفاده کردند

سامر که به مژههایش ریمل میزد پرسید: «
چه خبرا؟»  

.» خوب. واقعا آروم»دامنم را باال کشیدم.   



 -لحظهی میستیوار مهمی پیش نیومد؟ 
توجه نمیشه نه، کارم خوب بود. کسی م

 »جورابشلواریم در 

دور خودم چرخیدم تا دررفتگی « رفته، میشه؟
 باالی رانم را

 نشانشان بدهم.
 سامر جواب نداد.

«. اوه خیلی خب. جوراب دیگهای ندارم
 »کفشهای پاشنه بلندم 

تمرینهایی که زِد یادم داد کمک »را پوشیدم. 
 کرده و دارم یاد

رار ندم که میگیرم خودم رو تو موقعیتهایی ق
 .«خرابشون کنم



» تو؟»بهجز امشب.   

سامر زندگی خانوادگی خوبی نداشت. لبخند 
 .شجاعانهای زد

 اوه، همون همیشگی، میدونی که»«.
میدانستیم، و درک میکردیم که نمیخواهد 

 االن در موردش
حرف بزند و شبش را خراب کند. تنها در حد 

 نوک کوه یخ از
. مان بهاندازهی زندگیاش به ما گفته بود و ه

 کافی بد بود

 -انجل؟ 
دوست ما به چشمهای باریک و فریبندهاش 

 .سرمه میزد



چیزی برای گزارش نیست. پسرها کال »
 خشکیدهن. چند تا

برنامهی موسیقی محلی داشتم. یه گروه 
 موسیقی هست که

دوست داره منو به عنوان خوانندهی زن 
لبخند«. بپذیره  

.» ول هم میدنحتی بهم پ»شیطنتآمیزی زد.   
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 -عالیه. اسمشون چیه؟ 

 1 -) اسمشون رو نشنیدین. نسخهی هفتم.(

 -چرا این اسم؟ 

چون خوانندهی اصلیشون یه خودخواه 



 »شلوارپوش متحرکه و 

اونقدر با همگروهیهاش درگیر شده که االن 
 هفتمین آرایش

مکث کرد تا رژلب «. نگروهشون رو دار 
شک دارم قبل از»بزند.   

اینکه به صدمین نسخهشون برسن موفق 
زیپ کیف«. بشن  

» چطور شدم؟»آرایش را کشید.   

پیراهن ابریشمی لغزانی با دامن گشاد به 
 رنگ سبز نعنایی بر تن

داشت که با موهای طالیی عسلیاش 
 هماهنگ بود. وقتی دستش

لندش شبیه را به پهلو زد و با کفش پاشنهب



 مدلها خرامان راه

رفت، دامن باالی زانوی پیراهن پاهایش را 
 بهخوبی نمایش

 میداد.

.» خیلی بهت میاد»سامر گفت:   

 انجل یک ابرویش را برای من باال برد.
 -موافقم .

سامر ایستاد تا پیراهن سفید با « و من چی؟
 »گلهای 

 برجستهی آبیاش را نمایش دهد.
یستادم؛ احساس بین دو دوستم ا«. عالی

 »میکردم با پوشش 

سراپا مشکیام در مقابلشان خیلی ساده 



 هستم. سامر در آینه با

من چشم در چشم شد. هر دوی ما عصبی 
 بودیم. همیشه

احتمال موفقیت در برخورد با سیونتی با 
 محدودهی سنی مناسب

کم بود ولی در هر صورت دآلشوبه و لرزش 
 خفیف را به همراه

 داشت.

ه من گفت، خصوصی ب ممنون. میدونم '
 میخواستی اونو برای

 خودت نگه داری'.

، مشکوک بودم که 'از کجا میدونستی؟
 'دستم را خوانده باشد 



 در نتیجه تعجب نکردم.

میستی، من سالها دوستت بودم؛ وقتی 
 - 'دوستم به یه پسری 

عالقهمند میشه میفهمم. متأسفم ولی 
 واقعیت اینه که

.' ویایی پیدا میکنهچشمهات یه حالت ر   

1- Seventh Edition 
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در حال حاضر هم دالیل کافی داشتم که 
 بدانم چهرهی خودداری

ندارم ولی اینکه بفهمم احساسات را با چنین 
 صدای بلندی



سامر، اگه ' .منتشر میکنم مصیبت بود'...
 اون مال تو باشه

.' ونه مال تو باشهمیت ' - 

ممکن هم هست مال هیچکس نباشه؛ 
 'منظورم از افراد توی 

اتاقه. اگه مال تو باشه واقعا برای هر 
 '.دوتاتون خوشحال میشم

دستکم بهشدت تالش میکردم اینطور باشد 
 بنابراین دروغ
 نگفته بودم.

سامر کیف دستیاش را  '.منم همینطور«
حاضرین؟»برداشت.  ' 

*** 

دگان مناظره وظیفهی تعارف برگزارکنن



 نوشیدنی روی سینی را
به من داده بودند؛ جذابترین وظیفهی دنیا 

 نبود ولی دستکم
 میتوانستم با مهمانها معاشرت کنم.

هیأت اعزامی هند تازه رسیده بودند و با 
 ساریها و تونیکهای

رنگارنگشان فوقالعاده بهنظر میرسیدند. 
 لحظهای با یکی از

فهمیدم از امریتسار آمدهاند. آنها گپ زدم و 
 دو نفر از

دانشجویان کمبریج یونیون برای 
 خوشامدگویی به آنها جلو

 رفتند در نتیجه من به کارم ادامه دادم.



از گوشهی چشم، انجل را وسط تیم 
 مناظرهی آمریکا دیدم؛ یک

گروه کامال مردانه از داالس. بهنظر میرسید 
 تگزاسیها مجذوب

گشتی با موهای لغزان و دختر انگلیسی بندان
 حرکات مبسوط

دستهایش شدهاند. انجل مانند یک مرغ 
 مگسخوار در کنار

شکر نمیتوانست آرام بگیرد. قهرمانان 
 دانمارکی، چهار دختر

خیرهکننده، با تیم مدرسهی من گپ 
 میزدند. شانسی ندارید،

پسرها. و هنوز خبری از آفریقای جنوبی .



 نبود
بازویش آویزان شده یوریل، با تارین که به 

 بود، وارد شد. دیگر
 زیاد طول نمیکشید.

سینیام را پایین گذاشتم و هردوشان را بغل 
سالم. سفر»کردم.   

 چطور بود؟«

تارین دستم را فشار داد و «. عالی، ممنون
 »نامحسوس به من 

» تو »فهماند پیامکم را فراموش نکرده است. 
 چطوری؟

ی کامال خوب. این ترم هنوز کار خیل
 »خجالتآوری انجام 



احساس میکردم برای حفظ «. ندادهم
 صداقت باید هنوز را اضافه

کنم. این دقیقا از همان موقعیتهایی بود که 
 میتوانستم خراب

کنم؛ افراد زیادی که گپ و گفتهای کوتاه 
 مملو از دورویی انجام

» پیشرفتی تو دستگیری قاتل »میدادند. 
 داشتین، یوری؟

@ShamisaBookClub 

 �� �🌕🌕🌕�فصل 106 –ص 

 9#فصل 107 –ص 

یهکم، »یک نوشیدنی از سینی من برداشت. 
 .ولی کافی نیست

نوع موهبتهایی که مظنونمون رو جذب 



 میکنه مشخص

کردیم. وقتی برنامه تموم شد بیشتر بهت 
 میگم. االن جاش

 نیست«.
نه، و منم باید پذیرایی کنم. پس بعدا 

با سینیام «. میبینمتون « 

. ر شدم؛ هر دو ثانیه چشمم بهطرف در دو
 میرفت

وقتی نوشیدنیهایم را پشت بار تجدید 
 میکردم و لیوانهای

خالی را کنار میگذاشتم، انجل و سامر مرا .
 پیدا کردند

» هنوز نرسیدن؟»انجل پرسید:   



جنبوجوشی در ورودی راه افتاد و تیم جدیدی 
 ورود خود را به

. تونی، تونی که در پذیرش بود اعالم کردند
 پسر چاق کوتاهی

بود در نتیجه او را محاصره کرده بودند. «.
االن رسیدن»  

الکس. قلبم بهطرز عجیبی در سینهام باال و .
 پایین جهید

سه ماه از آخرین باری که او را دیدم گذشته 
 بود ولی حس

میکردم طوالنیتر بوده است. دوباره غریبه 
 شده بود و لبخندی

بر خالف او،  روی صورتش دیده نمیشد.



 دوستانش از حضور در

اینجا کامال خوشحال بودند؛ همانطور که 
 کارتهای خود را به

سینه میزدند با تونی شوخی میکردند و به 
 اتاقی که مهمانی در

آن برگزار میشد نگاه میانداختند. مایکل مرا 
 دید و دست تکان

 داد.

حس کردم با یک «. دارن میان طرف ما
 »سینی در دست شبیه 

احمقها بهنظر میرسم بنابراین آن را روی 
 پیشخان گذاشتم و

.» سالم مایکل. »برگشتم تا خوشامد بگویم. 



 از دیدنت خوشحالم
» چطور مطوری میستی؟»گونهام را بوسید.   

 -خوبم .

 -مثل همیشه عالی بهنظر میای .

 عجب. دروغ محسوب نشد.

هوگو و فیل دنبالش آمدند و هر دو طوری 
د کهمرا بغل کردن  

پاهایم از زمین جدا شد. از جیرجیرهای 
 متعجب من خوششان

آمد. الکس به دوستانش چشمغره رفت و 
 راهش را بهسمت

 یوریل کج کرد.
» اون چشه؟»از هوگو پرسیدم:   
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.» حسودی میکنه»نیشش باز شد.   

 -به چی؟ 
.» خودت در بیار»انداخت. هوگو شانهای باال   

انجل به من سقلمه زد تا «. من نمی..
 »یادآوری کند وقت فکر 

ببخشید، »کردن به رفتار الکس را ندارم. 
 هوگو، اینا دوستای من

 هستن، انجل و سامر«.

فکر کنم قبل از اینکه سوار »هوگو گفت: 
 تلهکابین بشیم یه

«. اشارهای بهشون کردی. من هوگو هستم



ونلبخند میلی  

دالریاش را به هردوی آنها تحویل داد؛ یا 
 شاید میلیون راندی

 ؟1()

.» نمرهی حافظه، بیست»سامر گفت:   

دوست مدرسهام، حفصه، با سینی خالیاش 
 جلو آمد؛ صورت

گرد و شادش از کنجکاوی میدرخشید. 
 حجاب معموال رنگیاش

را با یک روسری مشکی عوض کرده بود در 
 نتیجه دستکم او

من با این لباسهای تیره شبیه هم مانند 
 مبارزان نینجا بهنظر



 میرسید.

اگر بیشتر اینجا «. و این هم حفصهست
 »میایستادم تمام 

کارکنان پذیرایی کنار ما جمع میشدند. بله، 
 .درست میگفتم

آنالیس درست پشت سر حفصه پیدایش 
 شد؛ موهاس سرخش

و »یکی دو درجه تیرهتر از موهای فیل بود. 
وکی حدسش ر   

 میزد، این هم آنالیس«.

هوگو، فیل و مایکل به همهی دخترهای 
 انگلیسی لبخند زدند. به

سامر اشاره کردم تا از بین آنها خارج شود و 



 بقیه را گذاشتم تا
 با هم آشنا شوند.

« ببرمت پیش الکس؟»زمزمه کردم: 
 همانطور که در میان

جمعیت پیش میرفتیم لیوانهای روی سینیام 
 تلقتلق صدا

 میکرد.

.» باشه. بیا بریم»آب دهانش را فرو داد.   

وقتی نزدیک میشدیم تارین سرش را بلند 
 کرد. با تردید

پشت  'االن میخوای امتحان کنی؟'پرسید، 
 الکس به ما بود و

 نمیتوانست نزدیک شدنمان را ببیند.



 1-واحد پول آفریقای جنوبی 
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سامر هم سن مناسبی داره، از من نزدیکتره 
 - 'و فقط همین 

آخر هفته رو اینجاست. فکر کردم باید، «
 یوری؟'...میدونی که

نگاهی به  '.باشه، االن یوری رو میبرم
 'روحربایش انداخت و او 

بهسرعت حرفی را که با الکس میزد تمام کرد 
 و بهانهای آورد تا

ایستاد بعد  برود. الکس لحظهای تنها
 برگشت تا دوستانش را



 پیدا کند. در عوض ما را دید.
صدایم افتضاح بود، به جای اینکه «. سالم

 »فریبنده باشد 

» الکس، »ضعیف به گوش میرسید. 
 چطوری؟

. یک نوشابه از سینی من برداشت«. عصبی « 

میدانست چرا به او نزدیک « واقعا؟
چرا عصبی »شدهایم؟  « 

 هستی؟«

.» مسابقات »به من انداخت.  نگاه عجیبی
 فردا شروع میشه

سامر «. درسته. بله. معلومه که شروع میشه
 »پایش را روی پای 



الکس، با دوستم سامر آشنا »من گذاشت. 
چطور موضوع را«. شو  

از اردوی جوانان اونو »پیش بکشم؟ 
از این حرف«. میشناسم  

 باید متوجه میشد او هم سیونت است.
ن فراموش کرده بود لبخندی را که برای م

 .برای سامر پیدا کرد
 خوشحالم میبینمت سامر»«.

سامر کیف دستیاش را روی «. منم همینطور
 »شکمش جابهجا 

کرد؛ انگشتانش با گیرهی آن بازی میکرد. 
میستی خیلی در»  

 موردت با من حرف زده«.



واقعا؟ »به نظر میرسید تعجب کرده باشد. 
 چی در مورد من

طقهی رکگویی من دوباره حتما من« میدونه؟
 او را تحت تأثیر

قرار داده بود چون مشخص بود قصد 
 نداشت جملهی آخر را

 بگوید.
خیلی دردناک بود. من کسی نبودم که 

 بتوانم با ظرافت موضوعی
را مطرح کنم؛ سراغ رویکرد استاندارد 

 میستی، یعنی حقیقت رو

 بریز بیرون رفتم.
موضوع الکس، ما تو کیپتاون در مورد این 



 -صحبت نکردیم 

ولی تو میدونی من سیونتم. سامر هم .
 هست. مثل خودت

@ShamisaBookClub 

 �� �🌕🌕🌕�فصل 109 –ص 

 9#فصل 110 –ص 

نگاهی به اطراف انداخت. سیونتها نباید راه 
 میافتادند و در

اماکن عمومی این مسأله را اعالم میکردند؛ 
 حضور ما در بین

لزوم فاش میشد. مردم عادی تنها در صورت 
میستی، شاید ما»  

 باید«...
باید آن را بیرون میریختم وگرنه جا میزدم. 



هنوز مونده. من»  

متوجه شدم تولد تو اواسط دسامبره. در 
 نتیجه برای من و سامر

 تو محدودهی احتمالی قرار داری«.
منظورت اینه تو همسال منی، نه یه سال 

 -کوچکتر؟ 

. سپتامبر سال تحصیلی اینجا فرق داره
 -شروع میشه نه 

 ژانویه.

و از حالت «. به این فکر نکرده بودم
 »چهرهاش مشخص بود از 

 این خبر خوشش نیامده است.
در نتیجه من و سامر فکر کردیم باید امتحان 



 » ...«کنیم که شاید

حس ناخشنودی عمیقی بر من غلبه کردم و 
 .صدایم قطع شد

ای روی کامال اشتباه رفتار میکردم. لیوانه
 سینیام به لرزش

 افتادند.
سامر حس کرد نزدیک است از هم بپاشم و 

 حرف را به دست

ببینیم شاید روحربا باشیم. واضحه »گرفت. 
 میدونیم احتمال

خیلی زیادی هست که نباشیم ولی شانس 
 دیدن سیونتهای

همسن خودمون از کشور شما زیاد «



 نیست، بنابراین، چرا که نه؟
چرا که نه؟ بله، »انداخت.  الکس شانهای باال

 .«بذار امتحان کنیم

» گفتگوی ذهنی؟»دست سامر را گرفت.   

سامر خندید؛ بهوضوح دستپاچه شده بود که 
 با وجودیکه من

خودمان را معرفی کرده بودم مرا نادیده 
 گرفته است. البته، من

یک سینی در دست داشتم. اطراف را نگاه 
 کردم تا آن را جایی

مهمان آمد و لیوان خالیاش  بگذارم ولی یک
 را روی آن گذاشت؛

مجبور شدم سینی را بچرخانم تا از دستم 



 نیفتد. به یخهایی که
ته لیوان خالی مانده بود نگاه کردم. یخهای 

 خرد شده همراه با

 تکههای لیموی جویده.
 سکوت؛ و بعد خنده.

سامر دستی به سینه اش زد. حدس زدم 
 قلبش به تندی

اوه، خب، »که اینطور بود.  میتپید؛ مال من
 در هر حال از

دیدنت خوشحالم الکس. متأسفم که 
 عجلهای مجبورت کردم. من

و میستی بعد از اینکه فهمیدیم چند ماه 
 فرصت داشتیم تا



همدیگه رو آماده کنیم بنابراین ما رو ببخش 
 که به محض اینکه

 رسیدی ریختیم سرت«.

ن شما رو مقصر نمیدونم که خواستین امتحا
صدایش «. کنین « 

مثل این »گرم شده بود؛ شاید حتی آسوده. 
 میمونه شاهزاده

 چارمینگ با کفش دوره بیفته«.
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این حرف باعث شد سامر بلندتر بخندد. 
مقایسهی خوشایندی»  

 نبود ولی میفهمم منظورت چیه«.



نداشتم بگم تو... قصد »سرش را تکان داد. 
 .خب، می دونی که

داستان اینه که اون تمام دخترهای سرزمین 
 رو امتحان کرد، نه

فقط خانوادهی سیندرال. در این مورد، ما هر 
 دو شاهزادهایم که با

کفش سیونتی خودمون منتظر کسی هستیم 
 .«که به پاش بخوره

چشمهای الکس به رنگ آبی تیرهای مشابه 
 لباس سامر درآمد؛

 جفت نشدن آنها جنایتی علیه کمال بود.

سامر بهطرف من برگشت و لبخندی 
خب االن»تشویقآمیز زد.   



 با میستی امتحان میکنی«.
پشت سامر به او بود ولی من احساساتی را 

 که از چهرهی الکس

گذشت دیدم. یکی از آنها قطعا اکراه بود 
 ولی آن را با لبخند

.» خوشحال میشم»پنهان کرد.   

 دروغ.

فکر کنم باید فعال »اشک به چشمهایم آمد. 
فکر«. ازش بگذریم  

یه کاری دارم که باید انجام »کردم، تاابد. 
 بدم و در هر صورت

خارج از محدودهی اون هستم. سامر، تو 
 کاندیدای بهتری



بهسرعت سینیام را به طرف گروهی «. بودی
 از تازهواردها بردم

. ف و آخرین نوشیدنیهای غیرالکلی را تعار 
 کردم

سامر بهخاطر رفتن ناگهانی من از الکس 
 عذرخواهی کرد و با

 میستی، چی شد؟'مالیمت پرسید، '

نمیخواد امتحان کنه. میدونی که نمیتونه 
 'جلوی من وانمود 

برای مردی که از من خواست برایش  '.کنه
 آبجو بیاورم سری

تکان دادم و سعی کردم این حقیقت را که 
 همزمان با کس



.» گفتگوی ذهنی دارم پنهان کنم.  دیگری
حتما آقا»  

سینی خالیام را روی پیشخان گذاشتم و 
 دست آنالیس را

میشه برای اون مرده که بلوز قرمز »گرفتم. 
 پوشیده آبجو ببری؟

نمیتوانستم در اتاق بمانم. «. من باید برم
 سامر، یا بدتر، انجل مرا

پیدا میکردند. باید حقیقت را به آن ها 
ه واقعامیگفتم؛ ک  

رنجیده بودم؛ و بعد احتماال گریه میکردم و 
 چیزی به سمت

الکس پرتاب میکردم. از روی تجربه یاد 



 گرفته بودم باید از

لحظات میستیوار احتمالی پرهیز کنم و اینجا 
 یکی از آنها

 داشت دم میکشید.

به دستشویی رفتم و بالفاصله باعث بروز 
 اختالف شدم؛ دختری

میزد رکوراست به بهترین که در آینه رژلب 
 دوستش اعتراف

کرد همین امشب ده پوند از کیفش دزدیده 
 است. باید بیرون

میرفتم ولی برای فرار از خودم نمیتوانستم به 
 اندازهی کافی

 دور شوم.



کتم را از گیرهی اتاق لباسها برداشتم و 
 آهسته بیرون رفتم و

روی نیمکتی در حیاط کلیسای مدور، 
وسطاییساختمان قرون   

نزدیک به یونیون، پناه گرفتم. دور شدن از 
 سیونتهای دیگر

بهشدت آرامبخش بود. سبزهها بوی خاک 
 خیس، برگهای

 پوسیده و کاغذهای ساندویچ دورریز میداد.
@ShamisaBookClub 
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زانوهایم را جمع کردم و سرم را روی آنها 
بهگذاشتم و خودم را   



صورت یک سنگ قبر تصور کردم؛ سرد و 
 سخت تا چیزی حس

نکنم. فایده نداشت. من چه ایرادی داشتم 
 که الکس حتی

نمیخواست امتحان کند؟ من مثل سامر 
 بینقص یا مثل انجل

بااستعداد و مطمئن نبودم ولی خیلی هم 
 وحشتناک نبودم،

 بودم؟
کسی کنارم نشست. زیرچشمی نگاه کردم، 

ر داشتمتقریبا انتظا  

که یکی از ولگردهای محلی باشد که بطری 
 نوشیدنیاش را مانند



چماق میچرخاند. الکس بود. فکر کردم از 
 بین این دو تا، ولگرد

 مست را ترجیح میدهم.

» چرا در رفتی؟»پرسید:   

با عجله چشمهایم را با زانوهایم پاک کردم و 
 .سرم را باال بردم

شینهای صورتش در سایههایی بود که چراغ ما
 خیابان آنطرف

دیوار کلیسا میانداختند. چند دانهی کوچک 
 برف بارید و روی

شانههای کتش نشست و آب نشد. «
میدونی موهبت من چیه؟»  

تارین گفت تو کاری میکنی مردم حقیقت .



 -رو بگن 

تمام داستان این نیست. وقتی کسی دروغ .
 -میگه میفهمم 

ها را دستهایش را به هم مالید و آن« واقعا؟
 »ها کرد. نفسش به 

صورت بخار سفید بیرون آمد. نمیتوانستم 
 تشخیص بدهم

بیشتر به این حقیقت که دارد یخ میزند توجه 
 دارد یا اینکه

 میخواست عصبی بودنش را پنهان کند.

و حتی اگه بخوام هم نمیتونم دروغ بگم. در 
 -نتیجه بهت 

میگم دیدم در مورد امتحان ارتباط با من .



ی داشتیچه حس  

دستهایش را روی سینه گره کرد و چانه اش 
 در یقهی کتش

 پنهان شد.
درک میکنم که من دختر رویاهات نیستم، 

 »ولی چه چیزی تو 

من اینقدر مشکل داره که حتی نمیخوای این 
 سؤال رو

. بفرما؛ گفتم« بپرسی؟  

برگشت، طوری که یک زانویش « مشکل تو؟
 »تا نیمه روی 

فکر میکنی »روبهرو شد. نیکمت بود و با من 
 این موضوع مربوط



به توئه؟ نه، میستی. متأسفم اگه همچین «.
 فکری کردی

 -به من نگو مشکل از تو نیست، از منه .
بهنظر کلیشه میاد »لبخند طعنهآمیزی زد. 

 ولی بله، مشکل

 منه«.
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یدانست حقیقت را تا آن جایی که خودش م
 میگفت. مطمئن

فکر کنم بقیهش »نبودم کمکی میکند یا نه. 
 رو میدونم. تو

داری با حالت مسحورکنندهی عادیت پیش 



 میری و شنا میکنی

و نزدیک من که میای غرق میشی. من «.
 مانع تو هستم

دستش را دراز کرد و انگشتش را پشت 
 دستم کشید و ردی از

. «. نبودیکاش »جرقه بهجا گذاشت. 
 حقیقت

 -پس اگه ما روحربا باشیم مصیبت میشه .
1(... ) یاه... نی رویش را برگرداند؛ «. شاید

 »آنقدر گیج شده بود 

 که با لهجهی آفریقاییش حرف میزد.

خب، این جواب همهی »خندهام گرفت. 
 احتماالت رو پوشش



 میده«.

من عادت »نگاهش به صورت من برگشت. 
 ندارم زبونم بند بیاد و

تو باعث میشه پشت سر هم تپق بزنم. ولی 
 این مسأله حقیقت

 اصلی رو تغییر نمیده، میده؟«
 -نه، نمیده. یا هستیم، یا نیستیم .

» خب، میخوای »دستم را محکمتر گرفت. 
 بفهمی؟

خالهم میگه تا هجده سالگی »میخواستم؟ 
 روحربایی در کار

 نیست. یه جورایی منطقش رو میفهمم«.
. صدایش کمی « فهمی؟خب، میخوای ب



 »عمیقتر شد

.» بله»شکنجه بود، ولی ندانستن بدتر بود.   

 -پس چشمهات رو ببند .
اجازه دادم پلکهایم روی هم بیفتد؛ بعد 

 بهسرعت آنها را باز
کردم مبادا مرا دست انداخته باشد. او هم 

 چشمهایش را بسته

بود. چشمهایم را بستم و منتظر شدم. .
 کسی پشت در ذهنم بود

 - 'سالم میستی'.

 1-نه در لهجهی آفریقای جنوبی 
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 - 'الکس'.
پرواز میکردم. پودر جادو رویم پاشیده بودند؛ 

 دیگر جاذبه مرا

نگه نمیداشت. اگر چشمهایم را باز میکردم، 
 قطعا باالی نیمکت

ای کلیسا و شناور بودم و روی صحن دایره
 پنجرههای روشن و

رنگارنگش پرواز میکردم. صدای ترافیک محو 
 شد. تنها صدای

باد بود و صورتهای فلکی درخشان آسمان 
 شب که گاه و بیگاه

 از پشت ابرهای تکهتکه بیرون میآمدند.



همراهم در این پرواز محکم دستم را گرفته 
 بود. دومین ستاره

دستش سمت راست و پیوسته تا خود صبح. 
 مرا نزدیکتر کشید

و تبدیل به آغوش شد: دو بازوی قوی دورم 
 حلقه زد و فکر سرما

 و سقوط را از بین برد.

چشمهایم را باز کردم. هنوز روی نیمکت 
 بودم ولی حاال که

حقیقت را درک کرده بودیم سرم روی 
 سینهی الکس قرار

 داشت.

صدایش سرشار از شگفتی  '.روحربای من'.



' .بود نمیشهباورم  ' 

حاال که از طریق ذهنی وصل شده  '.بله
 'بودیم چیزهایی را 

میدیدم که میخواست از افکار خصوصیاش 
 نشان من بدهد،

بخشی از صمیمیت جدید و بینظیرمان. 
 ذهنش مانند من

میچرخید. وقتی این امتحان را انجام داده 
 بود اصال انتظار

نداشت نتیجه به این صورت باشد؛ این کار 
ی لطف به من ورا برا  

 بهبود رنجشم انجام داده بود.
ولی دلیل اینکه انتظار چنین لحظهای را 



 نمیکشید ربطی به
 خوب نبودن من نداشت.

بهخاطر این بود که من کسی رو ندارم که 
 'نزدیک بهم باشه، 

الکس  '.هیچکسی که مال من باشه
 سوپرمن نمایشی بود که برای

 محافظت از خودش اجرا میکرد. وقتی
 خانوادهاش او را طرد

کرده بودند از کودکی فرض کرده بود الگوی 
 همهی روابطش

امید همچین خوششانسیای ' .همین است'.
 رو نداشتم

انگشتانش را روی پای من که تقریبا روی 



 زانوی خودش بود

کشید؛ وقتی چشمهایم بسته بود به نوعی 
 چرخیده و در آغوش

م را پیدا او قرار گرفته بودم. در رفتگی جوراب
 کرد و شکافی را که

طی شب بزرگتر شده بود قلقلک داد. چقدر 
 هم کسی متوجه

نشد! حتی با اینکه هنوز شجاعت کافی 
 نداشتم که به صورتش

نگاه کنم میتوانستم حس کنم لبخند میزند. 
 فکر کردم این

سوراخ حتما به او هشدار داده من آدم .
 کاملی نیستم



. و تحمل من این ماجرا بیش از حد درک 
 بود
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ابتدای راه حملهی  '.به خودت فشار نیار.
 'عصبی متوقفم کرد

منظورم آینده بود،  'چی کار کنیم؟' :پرسیدم
 ادغام زندگیهای

کامال متفاوتمان و غلبه بر اثر منفی من روی 
 موهبت او، ولی

 منظور مرا اشتباه برداشت کرد.

فکر کنم »گفتگو با صدای بلند برگشت. به 
 بهترین کار اینه که تو



رو ببوسم. اینطوری وقت نمیکنی «.
 وحشتزده بشی

این حرف باعث شد سرم را بلند کنم. 
 چشمهایش از شادی

کشفمان برق میزد. به عالوه، داشت مرا .
 دست میانداخت

» تو میخوای منو »باید مطمئن میشدم. 
 ببوسی؟

د و جنبهی شوخطبعش چشمهایش را چرخان
 را که هنوز ندیده

بودم نشان داد؛ از آسمانها در رابطه با 
 روحربای احمقش کمک

خدا به من قدرت بده. میستی، »میطلبید. 



 نمیفهمی یه پسری
 ماههاست که میخواد ببوسدت؟«

منظورت اینه تو »مشخص بود نه. 
 میخواستی منو تو کیپتاون

 ببوسی؟«
ن پنگوئنهای بله، تو کیپتاون و پیش او

 -مسخره و باالی 

کوهستان تیبل. نمیدونی چقدر بوسیدنی 
 هستی؟

بهسرعت زبانم را روی لبهایم کشیدم؛ نگران 
 بودم زیادی

ولی من فکر کردم »خشک و سرد باشند. 
 بعد از اینکه تو تنیس



روی میز شکستت دادم میخوای یه سطل یخ 
 بریزی روی

 سرم«.

اونم بود. »دهانش بهطرز جذابی پیچ خورد. 
 هیچوقت ادعا نکردم

آدم باثباتی هستم. تو به اندازهی مساوی 
 منو جذب و عصبانی

خم شد و نوک بینیام را بوسید. «. میکنی
در ضمن، من»  

 تقاضای بازی مجدد دارم«.
 -اگر آمادهای که دوباره لهت کنم .

این دفعه برات آمادهم؛ شکست دادنم .
 -آسون نیست 



یدنیاش فکر میکردم. هنوز به اظهار نظر بوس
 حقیقت را

میگفت ولی با برداشتی که از برخوردهامان 
 در آفریقای جنوبی

ولی توی ساحل، »داشتم جور در نمیآمد. 
 منو گذاشتی و دور

 شدی«.
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آه کشید، فهمید بوسه باید بماند برای بعد 
 از اینکه این مسأله را

از خانوادهای که »کردیم.  حل و فصل
 نداشتم دور شدم. تو به من



 گفتی توانایی درک خانوادهی تو رو ندارم«.

گفتگو را مرور کردم و متوجه شدم اگر کسی 
 زیادی حساسیت

به خرج میداد ممکن بود چه برداشتی از آن 
 .داشته باشد

منظورم توهین نبود! منظورم این بود ما »
 یه مشت خل و چلیم

عادی درکمون نمیکنن. داشتم تو  که آدمای
 رو جزء آدمای

عادی حساب میکردم نه اینکه مسخرهت «.
 کنم

دستش را روی پهلویم گذاشت و گرما از 
 پشت الیههای کت و



من همیشه، بیشتر از هر »دامن نفوذ کرد. 
 چیزی، دلم

میخواست جزئی از این نوع آدمای دیوانه 
 باشم. همهی

ن؛ احساس سیونتهایی که دیدم اینو دار 
 میکردم چون تنهام

 یه موجود عجیبالخلقهم«.
شاید در زمینهی موهبتش نرمافزار 

 نامتناسبی بودم ولی
دستکم میتوانستم آرزوی قلبیاش را برآورده 

 کنم چون از یه

خانوادهی کامل و مفصل آمده بودم: 
 مامان، بابا، خواهرها و



برادرها، پدر بزرگ و مادربزرگ و خاله و دایی 
و عمو به و عمه  

پس به خانوادهی من خوش »مقدار فراوان. 
 اومدی. بهطرز

 شرمآوری از پذیرفتنت خوشحال میشن«.

الکس دستهایش را حرکت داد و دور صورت 
 من گذاشت و با

انگشتهای شصتش حلقههای فراری را از روی 
 گونه هایم کنار

 زد. بوسه به برنامهی کار برگشته بود.

«. راهنموهای مسخرهم؛ همیشه سر 
 »بهسرعت دست بردم که 

 آنها را عقب بزنم ولی جلوی مرا گرفت.



ولشون کن. من موهای آشفتهت رو دوست 
 »دارم. رنگش 

بینظیره، مثل پرتوهای نور خورشید. مثل 
یک حلقه مو«. خودت  

را دور انگشتش پیچید؛ مجذوب نحوهی .
 پیچش آن شده بود

مطمئن نیستم حرفت رو باور میکنم چون ...
دوستات گفتی  به - 

میدونم به دوستام چی گفتم. نمیتونستم 
 »بهشون اعتراف 

کنم که میخوام دستام رو توی موهات فرو 
حرکاتش«. ببرم  

 مطابق حرفهایش بود.



پس تو مثل پسر کوچولویی هستی که نوزاد 
 -قورباغه به دختره 

 پرت میکنه تا نشون بده ازش خوشش میاد؟
نه. ببین، من کامال »به این تصویر خندید. 

 نمیدونستم دخترم
داره گوش میده. داشتم کششم به تو رو 

 دست پایین جلوه

میدادم؛ و اون شب واقعا از حالت عادی 
 وحشیتر بهنظر

میرسیدی. خیلی خیلی دلنشین. خیلی «.
 بانمک بود

@ShamisaBookClub 
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و حضور من مجبورت کرد حقیقت رو بگی 
ی ولی برا - 

 مخاطبهات تحریفش کردی.

تو منو از مسیر منحرف »با سر تأیید کرد. 
 میکنی؛ دست خودت

نیست. من میخوام حرفم باحال بهنظر بیاد 
 ولی بیرحمانه

 میشه«.

ولی اون چیزایی »قصد داشتم او را ببخشم؟ 
 که در مورد اون

آخرین دختریه که باهاش قرار میذارم «
 گفتی چی؟

نمیتونی انتظار داشته » مچش را گرفتم.«. اِه



 »باشی جلوی 

 هستی1( ) دوستای دهنگشادم بگم تو لکر«.

 -لکر؟ 
 -زیبا .

از لبخند یکبریاش حدس زدم ترجمهی 
 دقیقش را نگفته ولی

 تصمیم گرفتم بعدا خودم پیدایش کنم.
اونا سعی داشتن منو وادار کنن اعتراف کنم 

 -به تو عالقه دارم 
ار میکردم. ولی چون دور و برت متفاوت رفت

 دیدی وقتی وادارم

کردی اعتراف کنم به دوشیزه کوئتزه عالقه 
 دارم چطوری رفتار



کردن؛ اگه حتی اشاره میکردم ازت خوشم 
 میاد تا هفتهها

 اعصابخردکن میشدن.
زنگ خطر کوچکی در مورد اینکه احساس 

 اجبار کرده است به
» تنها دلیلش همینه؟»صدا درآمد.   

در برم، نه؟ نمیذاری از زیرش  - 

چیزی که در مورد اینکه باعث شرمندگیت 
 -میشم گفتی تا 

 ماهها اذیتم میکرد.

دست راستم را بهطرف دهانش برد و 
 .انگشتانم را بوسید

متأسفم. نمیتونم وقتی با تو هستم حقایق »



 نصفهنیمه تحویل
بدم، نه؟ باید بهش عادت کنم. فکر کنم 

 دلیل اصلیش این بود تو

ادی جوان و شیرین بهنظر برای من زی
 میومدی و من دور و برت

احمقبازی در میآوردم. چون منتظر روحربام 
 بودم، فقط با

دخترایی قرار میذارم که منو به یه احمق «.
 تبدیل نمیکنن

 -قرار میذاشتم. گذشته .

در زبان آفریقای جنوبی جذاب و خواستنی .
1- Lekker 
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یک دانهی برف را از گونهام «. بله، گذشته
و انتظارم »کنار زد.  « 

برای بوسه دیگه از گذشته هم گذشته. «
 توضیح دادن تموم شد؟

با سر تأیید کردم. وای خدا، حاال که نیتش را 
 اعالم کرده بود

سختتر شده بود. من هیچوقت پسری را 
 نبوسیده بودم؛ درست

قط تجاربی و حسابی نه. تا حاال، ف
 کوتاهمدت در گوشه و کنار

تاریک مهمانیها بودند که واقعا از آنها .
 خوشم نیامده بود



همیشه چیزی اشکال داشت؛ معموال من که 
 با حالت عصبی

میخندیدم و شریکم را میرنجاندم. هیچ 
 پسری تا حاال نگفته

بود بوسیدن من هوش از سرش برده است 
 در نتیجه خودم را در

. ناموفق میدانستم این زمینه  

» چی کار کنم؟»پرسیدم:   

لبخندی «. امیدوار بودم فقط لذت ببری
 » .سرزنشآمیز زد

« فاصله را بست و «. اینکه امتحان نیست
 لبهایش را روی لب

من گذاشت. این بار برخورد دستپاچهی 



 دهان و دندان در کار

نبود؛ تمایلی به خنده در کار نبود؛ کشف 
 شیرینی از تماس نرم و

 گرما بود.

جابهجا شد طوری که من تکیه بدهم و 
 صورتش باالی من قرار

بگیرد. یک دستش را محکم پشتم، بین 
 شانههایم گذاشت و با

دست دیگر موها، گردن و حتی گوشم را 
 نوازش کرد. متوجه

نشده بودم این جاها چقدر میتواند حساس 
 باشد؛ مثل این بود

و که با هر تماس انگشتانش آن را روشن 



 آگاه میکند. بوسهای
مانند سالم بود؛ قولی برای اینکه ما .

 میتوانیم با هم باشیم

حس آغوشش کامال قوی و صحیح بود؛ 
 بدون مکث یا

دستپاچگی مرا در حرکاتش هدایت کرد. 
 میخواستم برای

همیشه ادامه داشته باشد؛ از حرف زدن 
 خیلی منطقیتر به نظر

. با میرسید. ولی باالخره از من جدا شد
 همان مالیمتی که

همدیگر بوسیده بودیم چشم در چشم هم .
 دوختیم



احمق! « درست انجام دادم؟»زمزمه کردم: 
 انتظار داشتم اگر

 مایهی نومیدیاش شده بودم، چه بگوید؟

بعد بهطرز «. درست انجام دادی»تأیید کرد: 
 دلنشینی اضافه

» من چی؟»کرد:   

 -اوه، آره .
. م رو نبوسیده خوشحالم. تا حاال روحربا

 -بودم 
@ShamisaBookClub 
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بارش برف مالیم ادامه داشت. دیگر 
 نمیتوانستم نادیده بگیرم



که جوراب شلواری سوراخم توان گرم نگه 
 داشتن مرا ندارد و

الکس هم که از تابستان آفریقای جنوبی 
 آمده بود حتما داشت
» بریم تو؟»یخ میزد.   

ش کشید تا در گرمای بدنش شریک مرا کنار 
تو تازه»شوم.   

روحربات رو پیدا کردی، حاال میخوای برگردی 
 تو و تمام شب با

 یه سینی وایسی؟«
 -نه، واقعا نمیخوام .

بگذریم از سؤاالتی که دوستات و یوریل و 
 -دوشیزه کوئتزه ازت 



 میکنن.

لرزیدم. وقتی میشنیدند دیوانه می «. وای نه
 »شدند؛ حق 

. اشتم صورتم را درهم بکشمد  

خوبه. من رأی میدم پیام بذاریم که به 
 -مهمونی بر نمیگردیم و 

 بریم با هم قدم بزنیم.
. به کفشهای پاشنهدارم نگاه کردم« تو برف؟ « 

 -بله، تو برف .
 -دیوانگیه .

 -بله هست .
ایستادم، پایم را به زمین کوبیدم «. بزن بریم

 »تا خون به جریان 



' .بیفتد سامر، تو و انجل میتونین جای  هی،
 منو بگیرین؟

 میخوام با الکس قدم بزنم'.

 با الکس قدم بزنی' .مثل برق جوابم را داد'!
 -طوطی شدی؟ 

 -پس اون...؟ 
 -بله .

جیغ ذهنی از نسخهی صدادارش هم 
 .کرکنندهتر است

 میدونستم''!

 - 'نه نمیدونستی'.
@ShamisaBookClub 
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خب، امیدوار بودم. طاقت ندارم برم به '.
 - 'انجل بگم

نقشهی خوبی بود. میتوانستند دو نفری از 
 بخش آشفتهی جشن

میتونی به ' .گرفتن قبل از دیدن ما بگذرند
 اعضای تیم الکس

 بگی بعدا اونا رو میبینه؟'
حتما. وای، میستی، خیلی عالیه. نمیتونم 

 - 'بگم چه معنایی 
 برام داره'!

نون سامرمم همانطور که قول داده بود  '.
 'برای ما دو تا 

خوشحال بود. نمیتوانستم بگویم اگر تقدیر 



 برعکس عمل کرده
بود من هم به اندازهی او شریف میبودم، 

 حتی اگر بیشترین

تالشم را هم میکردم. البته این روحربای من 
 بود که میخواستم

 با او جورش کنم. شاید میدانستم...؟
اینکه من چنان آدم خوبی نبودم. از  نچ. فقط

 حسادت سبز

 پس بعدا میبینمت، سامر' .میشدم'.
سامر  '.عجله نکن؛ من این طرف رو دارم.

 - 'ارتباط را بست
 -انجام شد. میتونیم بریم .

شهرت »الکس برف را از شانههای من تکاند. 



 رو بهم نشون بده

عاشق نحوهی چرخش نامم بر «. میستی
جهی اوزبان او با له  

 بودم، طوری که تها را خاص ادا میکرد.
کمبریج جای زیباییست: خیابانهای دنج و 

 زیبا و دانشکدههای

قدیمی که شبیه قلعه یا کلیسای جامع 
 ساخته شده بودند. شهر

پر از دانشجو و دانشآموز و خیابانها مملو از 
 جوانهایی مانند ما

بود که برای گردش بیرون آمده بودند؛ وقتی 
ن آنها راهبی  

 میرفتیم توجه کسی به ما جلب نمیشد.



یک نوازندهی خیابانی زیر سایبان یک کافه 
 ویلون میزد. یک

مهمانی مجردی با رنگهای سفید و صورتی پر 
 آشوب و با بوی

نوشیدنی مجانی در جریان بود. 
 دوچرخهسوارها در ازدحام رد

میشدند و زنگهاشان را به صدا در میآوردند و 
یاده کهعابران پ  

با گامهای آهسته وسط خیابان قدم میزدند 
 عکسالعمل چندانی

 به آنها نشان نمیدادند.
« جای آرومتری نیست؟»الکس پرسید: 

 هیچکداممان در حال و



 هوای جشن و جمعیت نبودیم.

هست، اگه دروازهها هنوز باز باشه. مسیر 
 -ورود از دانشکدهها 

1(، ) به بکس. ال یعنی ساحل رودخونه، معمو
 شبها بستهست

1- Backs 
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الکس مرا از سر راه دوچرخهسواری بدون 
 .چراغ کنار کشید

 مشکلی نیست»«.

» مطمئنی؟»دروغ نمیگفت.   

بله. تو همه چی رو در مورد من نمیدونی .



 -میستی 

 -در واقع تقریبا هیچی نمیدونم؛ ترسناکه .

یک کاله «. همینطورم منم نسبت به تو
 »پشمی از جیب کتش 

بیرون آورد و روی گوشهای سرد من کشید. 
تو میدونی»  

موهبت من به عنوان نوعی افسون چطور 
 کار میکنه؛ البته به جز

 در مورد همراه فعلیم«.

باز هم همان مسأله بود «. تارین توضیح داد
 »که هنوز با آن 

گران روبهرو نشده بودیم؛ مشخص بود او را ن
 میکند چون دائم به



آن اشاره میکرد. باید چیزی میگفتم؟ موضوع 
 را برمال

میکردم؟ ولی الکس گفتگو را به سمت .
 دیگری برد

فقط در مورد مردم نیست. من میتونم قفلها 
 -رو هم افسون 

 کنم؛ و خیلی چیزهای دیگه رو.

این خبر حواس مرا از نگرانیهایم پرت کرد. 
 هیچوقت چیزی در

» د موهبتی مانند او نشنیده بودم. مور 
چطوری میشه؟»  

دستش را در دستم گره کرد. در جیبم 
 دستکش داشتم ولی



بیشتر ترجیح میدادم تماس دستش را روی 
 .پوستم حس کنم

فکر کنم اونا رو ترغیب میکنم به اون »
 حالتی در بیان که من

میخوام. اگه یه انسان بود، قانعشون میکردم 
 حرفی که میزنم

سته؛ اگه در قفلشده باشه، ترغیبش در 
 میکنم واقعا میخواد باز

 بشه«.
این... عالیه و میتونه ازت یه مجرم ماهر .

 -بسازه 
فکر «. اعتراف میکنم گاهی وسوسه شدم

 »جدیدی به ذهنش 



پس خوبه که با کسی مرتبط شدم »رسید. 
 که منو وادار به

اعتراف میکنه؛ اگه بدونم وقتی ازم بازجویی 
مه چی روکنن ه  

برای پلیس لو میدم، وسوسه نمیشم شانسم 
 رو تو سرقت

 امتحان کنم«.
 -دستکم برای یه چیزی خوبم .

بهنظر من که برای همه چی خوب هستی، .
 -میستی 

@ShamisaBookClub 
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واقعا حقیقت نبود ولی در مغزم دروغ هم 



 تعبیر نشد. گاهی آرزو
م موهبتم را خاموش کنم و میکردم میتوانست

 به خودم اجازه
بدهم بدون تجزیه و تحلیل از تملق لذت 

لطف داری این»ببرم.   

 حرفو میزنی«.

رسیدیم. ممکن 1( ) به دروازهی کالج کلیر
 بود کینگز و ترینیتی

مشهورتر باشد ولی من همیشه فکر 2( )
 میکردم کلیر جواهر

واقعی دانشکدههای بکس است. با گروهی 
انشجویان قاطیاز د  

شدیم و از نگهبانهای کنار در ورودی 



 گذشتیم، از کنار چهار

ساختمان سنگی سفید رد شدیم و به 
 دروازههای آهنی رسیدیم

به سمت باغچهها 3( ) که از پل روی کم
 محافظت میکرد. در رمز

 ورود داشت.

کنار الکس ایستادم و سعی کردم ببینم چه .
 کار میکند

.» بهتر باشه تو عقب  شاید»هشدار داد: 
 وایسی

امتحان نکرده بودیم «. اوه، بله. متأسفم
 »چقدر باید به او 

نزدیک میبودم تا اثر موهبتش را از بین 



 ببرم. حدود بیست متر
دور شدم. وقتی رو برگرداندم، دروازه را باز .

 کرده بود

عجب، سریع بود! یازده یار اوشن میتونن تو 
 -رو ببرن تو 

 گروهشون.

کوچک موذیانهای زد که حتی جورج  لبخند
 کلونی هم از پس آن

اونا؟ میستی من برای دستبرد »بر نمیآمد. 
 به یه کازینو به ده تا

شریک احتیاج ندارم. خودم از پسش بر 
و من هم«. میام  

میتوانستم فقط بایستم و تماشا کنم. 



 میتوانست مدیر کازینو را

ی کنار بکشد و او را قانع کند فکر خیلی خوب
 است که پولها را

 بدهد و بعد او را فراموش کند.
دست در دست یک یار اوشن انداختم و از 

 دروازه گذشتیم و

 روی پل به راه افتادیم.

الکس وسط پل ایستاد تا از «. نفسگیره
 »زیبایی باغچهها و 

دانشکدههای کمبریج را که در برف ردیف 
 .شده بودند لذت ببرد

.»« هچیز قدیمیهعاشق اینم که اینجا هم  

از «. درسته، ما چیزای قدیمی زیاد داریم



 »باالی دیوارهی سنگی 

پهن نگاه کردم و به نسلهای دانشجویانی فکر 
 کردم که با

رداهای سیاه و کالههای چهارگوش لبهپهن 
 .اینجا ایستاده بودند

رودخانه، مانند پارچهای ابریشمی و سیاه بود 
 .که دائما باز میشد

در دوطرف با برف سفید ساحل کمارتفاع 
 پوشیده شده بود و

 برق میزد.
حتی میتوانستم علفها و ساقههایی را که زیر 

 بار برف سر خم
کرده بودند ببینم؛ مانند هزاران خیاط که 



 رشتههای آب را به هم

میدوختند. منارههای کلیسای کالج کینگ 
 مانند تیغ سر به

آسمان میسایید. هر درخت و بوته، بستری 
پیچیده ازدرهم   

شاخ و برگ بود. پلی که روی آن ایستاده 
 بودیم مانند خطکشی

زاویهدار روی رودخانه کشیده شده بود و 
 توپهای سنگی

خاکستری کمرنگ زوایای قوس را مشخص 
 میکرد. برف مانند

کالهگیس مسخرهای که پشت ویترین یک 
 کالهگیسساز قرن



هجدهمی به نمایش گذاشته شده باشد .
شسته بودروی کرهها ن  

1- Clare College 

2- Kings and Trinity 

3- Cam 

@ShamisaBookClub 
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اضافه نکردم که فکر میکنم « قشنگه، نه؟
 »بهشدت عاشقانه 

است. انگار به الکس الهام شده بود پیشنهاد 
 بدهد از جشن و
 سرور دور شویم.

چک کنار من به دیواره تکیه داد؛ انگشت کو
 دست راستش به



دست چپ من میخورد. آرزو کردم کاش 
 میتوانستم عکس

بگیرم تا این خاطره را نگه دارم: انگشتان 
 قوی او با ناخنهای

مربعی و انگشتهای من با ناخنهای بادامی که 
 در کنار هم روی

 برف تازه قرار داشتند. مال پسر و مال دختر.
آنقدر نزدیک بود که «. خیلی قشنگه

ستم گرمای میتوان « 

ولی من »نفسش را روی گونهام حس کنم. 
 از منظرهی اینطرف

. سرش به طرف من «. بیشتر خوشم میاد
 برگشت



جابهجا شدم تا رودرروی او قرار بگیرم. 
میدونی، منم داشتم»  

بااینکه سعی میکردم «. همین فکر رو میکردم
 به اندازهی او

بااعتماد به نفس بهنظر برسم، چیزی به 
فشار میآورد؛سینهام   

هیجان بود ولی بیشتر ترس از اینکه خراب 
متأسفم ولی»کنم.   

هضم همهی اینا برام سخته الکس. تو، من، 
 روحربا. فکر کنم

حتی تو نفس کشیدن هم مشکل پیدا «.
 کردم

پیشانیاش را به پیشانی «. بذار کمکت کنم



 »من چسباند و با 

با من نفس »دست خنکش گردنم را گرفت. 
ند باری باچ«. بکش  

» بهتری؟»هم نفس کشیدیم.   

 با سر تأیید کردم.
مرا جلو کشید «. بخش دوم آرامشدرمانیت

 » .تا دوباره ببوسد

هر دو به هم لبخند میزدیم. روی پنجهی پا 
 ایستادم تا به

لبهایش برسم؛ او بهطرفم خم شد. دستهای 
 من مکث کرد و

بعد روی شانههایش قرار گرفت و او 
ی پهلوهایدستهایش را رو  



 من گذاشت.

این بار که کمتر مضطرب بودم بهتر هم بود. 
 بهسرعت به طعم و

بویش معتاد میشدم. مصمم بودم جزئیات 
 را بهخاطر بسپرم و او

را مانند خودم بشناسم. افترشیوش بوی 
 ادویه و چوب صندل

میداد ولی چیزی هم زیر آن به مشام 
 میرسید که تماما مختص

حرف میزد، مرا بیدار خودش بود. با بدنم 
 میکرد، و در سطحی

که از افکار خودآگاه خیلی عمیقتر بود با 
 روحربایم همگام



میکرد. آهسته مسیر هماهنگی با یکدیگر را .
 طی میکردیم

دهانش بهطرزی باورنکردنی لطیف بود. فقط 
 کلماتی که از

دهانش بیرون میآمد افسونکننده نبود؛ هر 
 بوسه هم جادو

ی صرف نمیکرد که مرا قانع میکرد. موهبت
 کند کارش خوب

است؛ نزدیک من جرأت نمیکرد خطر کند. 
 شکرگزار بودم چون

در آن صورت ساختگی بهنظر میرسید. حتما 
 تنها مهارت ذاتی

 بود.



 از هم جدا شدیم.
وای. من چه دختر »کمی عصبی خندیدم. 

 خوششانسی

 هستم«.

پشت انگشتانش «. و منم یه مرد خوشبختم
گونهی من  را روی « 

 کشید.

آهسته از میان باغهای برفی خاموش، از کنار 
 رودخانه به میان

جمعیت برگشتیم. آنشب، باورش سخت 
 بود چیزی بتواند

ارتباطی را که ما به این سرعت ایجاد کرده .
 بودیم، بر هم بزند

@ShamisaBookClub 
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ث میشه یه خب، الکس، بهنظر تو چی باع
 -مناظرهکننده خوب 

 باشه؟
مردی در ردیف اول این سؤال را پرسید. 

 انتهای سالن مناظرهی
کمبریج یونیون نشستم و تا جایی که ممکن 

 بود از الکس فاصله
گرفتم؛ تیم آفریقای جنوبی به سؤاالت گروه 

 کوچکی از

خبرنگارهای متخصص پاسخ میدادند که برای 



 مصاحبه با آنها

. بودند جمع شده  

مسابقات امسال از حالت عادی توجه 
 بیشتری جلب کرده بود

چون سه کشور به صورت تصادفی افرادی را 
 بهعنوان

رئیسجمهور یا نخستوزیر انتخاب کرده بودند 
 که قبال از

 برندگان جام مناظرهی بین المللی بودند.
الکس «. اولین چیزی که الزمه درک موضوعه

 »کمی به 

د و انگشتانش را طوری میکروفون نزدیک ش
 با مالیمت جلوی



خودش قرار داد که انگار در میان کلمات 
منظورم»میرقصد.   

اینه باید عقاید مختلفی رو که مردم دارن 
 بدونی تا بتونی

بهصورت مؤثر بحث کنی و ازشون ببری، 
 مثل آشپزی که ادویهی

صحیح رو انتخاب میکنه تا به مذاق «.
 خورنده خوش بیاد

جدی میشد خیلی باشکوه بهنظر  الکس وقتی
 میرسید. کس

دیگری هم متوجه شده بود؟ فکر کردم 
 خبرنگار سی و چند

سالهی الحاقیهی آموزشی تایمز متوجه شده 



 بود چون با حالتی
خجالتی موهایش را دور مدادش میپیچید. با 

 اوقاتتلخی فکر
کردم، دستت رو بکش؛ تصویری گذرا از 

 آیندهام با زنان
. یدیدم که دیوانهام میکردشکارچی م  

با لحن دلربایی که ارزش گویندگی رادیوی 
 :شبانه را داشت گفت

با توجه به سؤالی که همکارم کرد، فکر »
 میکنم باید بیشتر از

اینها باشه. برندهها فقط برای هوشمندی 
 .برنده نمیشن

 همتیمیهات چه فکری میکنن؟«



مسلما کاریزما هم باعث برد »هوگو گفت: 
از مناظرههانیمی   

دستهایش را طوری باز «. میشه. ما رو ببینین
 کرد، انگار

میخواهد درمورد جذابیت خودش بگوید از 
 چیش خوشتون

 نمیاد؟
خبرنگار خندهی کوچک اعصابخردکنی 

منظورت»تحویل داد.   

 رو گرفتم«.

مردی که شبیه حقهبازها بهنظر میرسید و 
 سؤال اول را پرسیده

ا با سرعت روی بود در حالیکه مدادش ر 



 دفترچهاش میزد،

بهجز کاریزمای معمول، »دوباره سؤال کرد: 
 عالقه داشتم بدونم

الکس فکر میکنه آیا نیروهای خاصی هم «
 الزم هست یا نه؟

@ShamisaBookClub 
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تارین که ساکت گوشهی کنفرانس خبری 
 نشسته بود بهتندی
رگرداند. او سرش را در جهت سؤالکننده ب

 هم متوجه تأکید

خاصی که مرد بر نیروهای خاص کرد شده .
 بود



 اونم سیونته؟'از تارین پرسیدم، '
 - 'تا اونجایی که من میدونم نه'.

سعی کردم صورتش را ببینم ولی جای خوبی 
 ننشسته بودم. تنها

چیزی که میدیدم موهای کوتاه سیاهی بود 
 که جابهجا

یده میشد، یک رشتههای خاکستری در آن د
 گوش راست

بزرگ، و بینیای که شبیه دماغهی کشتی بود. 
 کت کتانی

چروکی بر تن داشت و زانویش را باال آورده 
 و دفترچهی

 سیمیاش را روی آن قرار داده بود.



الکس قبل از پاسخ مکث کرد؛ احتماال 
 میخواست مطمئن شود

تأثیر حقیقتگویی من چیزی را که میگوید 
فی ازتبدیل به اعترا  

حدس میزنم همهی »موهبتش نمیکند. 
 ماهایی که تا اینجا و

مسابقات نهایی بینالمللی رسیدیم یه چیز 
به«. خاصی داریم  

همتیمیهایش نگاه کرد تا از او پشتیبانی .
 کنند

یاه، من دیشب تیم »فیل به شوخی گفت: 
 دانمارک رو تو مهمونی

دیدم و بهتون میگم ترکیب قدرتمندی 



این حرف وقتی«. دارن  

 را میزد کمی سرخ شد.

مرد حتی  'اون مرده کیه؟' :از تارین پرسیدم
 وقتی دیگران حرف

 میزدند چشم از الکس بر نداشته بود.

باشه. 1( ) فکر کنم با لسآنجلس کوریر
 - 'اسمش یادم نمیاد با 

اینکه دیشب بهم گفت. مخصوصا اومد 
 خودش رو معرفی کرد و

توجه شد الکس وقتی باقی پسرها رو دید و م
 نیست، پرسید

 کجاست'.

چون الکس با من بیرون بود. بهترین شب .



 زندگیام

 - 'اونوقت بهش فکر نکردم ولی االن'...
 - 'آره، ترسناکه'.

 - 'و زیادی به الکس توجه نشون میده'...

نیازی نبود اشاره کنیم هر دو مصمم بودیم .
 از او محافظت کنیم

1- Los Angeles Courier 

@ShamisaBookClub 
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وقتی تموم شد تو برو سراغ ' :تارین گفت
 الکس و دورش کن؛

 من حواس خبرنگار رو پرت میکنم'.

 - 'با کمال میل'.



میتوانستم لبخندش را حس کنم. وقتی 
 خبرها را دادیم تارین و

یوریل عالی برخورد کردند. شادی صمیمانهی 
 خود را نشان دادند

آن انفجار خجالتآور وای خدا من چقدر  ولی
 هیجانزدهام انجل

را که وقتی ما را در حال برگشت از 
 پیادهروی دید نشان داد بروز

 ندادند.
انجل طوری رفتار میکرد انگار یک جعبه 

 وسایل آتشبازی باشد

و کبریتی به او زده باشند. خوشبختانه، 
 مهمانی آنقدر شلوغ و



صف اتاق صدای پر سر و صدا بود که فقط ن
 او را شنیدند. انجل

 اعتقادی به مراعات کردن نداشت.
بعد از دو سؤال دیگر جلسه تمام شد. 

 خبرنگارها رفتند تا از

بوفهی ناهاری که در کتابخانهی یونیون 
 ترتیب داده شده بود

لذت ببرند؛ فقط مرد ترسناک و زن روباهی 
 ماندند. فکر کنم باید

انع شد خبرنگار از زن ممنون میبودم چون م
 لسآنجلس زودتر

 برسد و الکس را گیر بیندازد.
همانطور که نزدیک میشدم شنیدم میگوید: 



خب الکس» . 

امیدوار بودم ترغیبت کنم اجازه بدی یه 
 گزارش اختصاصی در

موردت بنویسم. همکارام تو دفتر 
 ژوهانسبورگ مناظرهی

نهاییت رو شنیدن و گفتن بهطرز 
ی؛شگفتانگیزی بااستعداد  

کسی که باید زیر نظر بگیریمش. نظرت 
 چیه؟ میتونم وسوسهت

 کنم؟«

الکس از باالی شانهی او نگاه کرد و دید 
 .چشمغره میروم

خیلی لطف دارین که به من فکر میکنین »



 ولی من عضو یه تیم

هستم. نمیخوام جدا از دوستام مصاحبه «.
 کنم

باید به زن دست مریزاد میگفتم: نمرهی 
یست بودپافشاریاش ب . 

خیلی لطف میکنی الکس ولی مطمئنم اونا »
 ناراحت نمیشن. هر

چی نباشه اونا میدونن بر خالف تمام 
 احتماالت موفق شدی و
 حتما تحسینت میکنن«.

حالت چهرهی الکس نشان میداد از اینکه 
 چیزهایی در مورد

داستانش میداند ناآرام شده است. احتماال 



 آرزو میکرد کاش
. ند او را قانع کند از این فکر بروم تا بتوا

 دست بکشد

میدونی، منم مثل هر خبرنگار خوب دیگهای 
 -قبل از اینکه 

بیام پیش تو یه تحقیقاتی کردم و باید بگم 
 اینکه یه سال

جهشی بخونی و باز هم در یکی از بهترین 
 مدارس کشورت از

همکالسیهات باالتر باشی و همهی اینها بعد 
 از یک شروع

خوبی برای هوشمندی و سایر  سخت، مدرک
 مشخصههای فردی



 توئه.
@ShamisaBookClub 
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 وقتش رسیده بود نجاتش بدهم.

از کنار زن گذشتم، دست الکس را گرفتم و 
 :شاد و سرحال گفتم

سالم الکس! ببخشید منتظرت گذاشتم »
 ولی االن آمادهم

مفهوم زیرین: «. کمبریج رو نشونت بدم
 بکش کنار پیرزن با اون

نقشهی دوجانبهت برای شیرینزبونی و سوء 
 استفاده از

دوستپسر من برای پر کردن ستون .



 روزنامهت

الکس خم شد تا برای خوشامد مرا ببوسد. 
هی میستی. حتما» . 

بعد سرش را  '.ممنون برای نجات' .«بریم
ممنون به»برگرداند.   

.»  فکرم بودی ولی من واقعا اهل این جور
 چیزا نیستم

فرار کردیم، بهسرعت از کنار تارین که یقهی 
 مرد لسآنجلسی را

گرفته بود رد شدیم. مرد سعی کرد در برود 
 ولی تارین به حرف

زدن با ایما و اشاره در مورد سیاستهای 
 تحصیلی آفریقای



جنوبی ادامه داد. وقتی رد میشدیم با نگاه 
 الکس را دنبال کرد،

ه به نظر من چشمهایش حالتی داشت ک
 خشم و موذیگری در

 آن بهاندازهی یکسان دیده میشد.
» متوجه اون خبرنگار »از الکس پرسیدم: 

 ترسناکه شدی؟
سخت بود نشم. اولش اومد سراغم. گفت 

 -اسمش ایالی 
داره یه مقاله در مورد 1(. ) دیویسه

 تحصیالت رئیسجمهور
آمریکا مینویسه و عقیده داره این مسابقات 

وزانبه دانشآم  



جوان بااستعداد آموزش میده بقیه و در 
 نهایت رأیدهندگان

آمریکایی رو بازی بدن. مطمئن نیستم چرا 
 یکی از آفریقای

 جنوبی باید براش جالب باشه.

 در صف بوفه ایستادیم.

تنها چیزی که براش جالبه همینه؟ فکر کردم 
 -سؤال آخرش 

داره واقعا به... خب... موهبتت اشاره .
 میکنه

الکس نگاه سریعی به «. م متوجه شدممن
 »اطراف کتابخانه و 

چندین متر مربع قفسههای مملو از کتابهایی 



 با جلدهای مشابه
انداخت. گروههای کوچک مناظرهکنندهها، 

 معلمها و خبرنگاران

دوست دارم بدونم »غرق گفتگو بودند. 
 دوشیزه کوئتزه و یوریل

چه فکری میکنن ولی االن وقتش نیست. و 
مروز بعدازظهرا  

 اولین مناظرهمون در پیشه«.
برنامهاش را حفظ کرده «. مشتاقانه منتظرم

 »بودم. مسابقات 

حذفی بود و تنها برندهها به دور بعد 
 میرفتند. تیم او در اولین

قدم در مقابل تگزاسیها قرار میگرفت و 



 موضوع مناظره این بود

این بود: حزب ما باور دارد مردم با کنترل 
سالح، امنیت شدید  

بیشتری دارند. با توجه به فرهنگ استفاده از 
 سالح در هر دو

کشور مناظرهی پرحرارتی میشد؛ به تگزاسیها 
 نقش موافقت با

 موضوع مناظره سپرده شده بود.

1- Eli Davis 

@ShamisaBookClub 
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امم، میستی، »الکس گلویش را صاف کرد: 
برایاشکالی نداره   



 مناظره بیرون بشینی؟«

 -بیرون؟ 
 -منظورم بیرون از اتاقه .

 -اوه .
میدونی تو برای موهبت من مثل 

 -عمل 1( ) کریپتونایت

میکنی و من برای شکست اونها باید بتونم 
 بهطرز قانعکنندهای

دروغ بگم. ممکنه اشتباهی وسط مناظره منو 
 ناکار کنی. دوشیزه

. امن رو رعایت کوئتزه پیشنهاد کرد حاشیهی 
 کنیم

 -ولی مناظره تو مدرسهی من برگزار میشه .



یوریل میگه »از باالی سرم نگاه کرد. 
 خوشحال میشه تو

 دفترش در کالج ببیندت«.

.» فهمیدم. »درک میکردم. البته که میکردم. 
 باشه

 -ممنون .

ناامیدیام را کنار زدم و موضوع را عوض 
واقعا از اون»کردم.   

شم نمیاد، بنابراین، میدونی روزنامهنگاره خو
 که، وقتی من

 نیستم سعی کم تنهایی با اون گیر نیفتی«.
میتوانستم بشنوم الکس فکر میکند، فکر 

 کردی من چی



هستم؟ بچهی پنجساله؟ ولی تحمل کرد 
 .چون من نگران بودم

نمیفتم. دوشیزه کوئتزه مالقات با غریبهها »
 رو برام اکیدا ممنوع

 کرده«.

بشقابم را با ساندویچ و «. منهشبیه مامان 
 »تکههای میوهی تازه 

تزئین کردم. برشهای کوچک طالبی همراه با 
 حلقههای آناناس و

تپههای ناهموار انگور؛ با گزینههایم یک 
 صورتک خندان از غذا

.» بهخاطر این قاتل سیونتی »ساختم. 
 حسابی ترسیده



الکس یک انگور از بینی اثر هنری من 
هم پس تو»برداشت.   

 مراقبی؟«

بله، ولی من مثل تو در انظار عمومی 
 -نیستم. اونقدر جلب 

 توجه نمیکنم.
نوعی مادهی تخیلی که در داستانها مانع 

 1-استفادهی 

 سوپرمن از قدرتهایش میشد.
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بینیای را که کش رفته بود با یک هندوانهی 
 مثلثی جایگزین



مطمئن نیستم»کرد.  من که نمیتونم جلوی  .
 جلب توجهم به تو

 رو بگیرم«.

بهخاطر اینه که تو محکومی منو مسحورکننده 
 -ببینی. باور کن، 

 تو جزء اقلیت هستی.
 -مجسمهی میوهایت تموم شد؟ 

به قسمت « بله. بریم اونجا بشینیم؟
 »آفتابگیری اشاره کردم 

. دندکه همین االن یک گروه از آنجا رفته بو  

انجل و سامر هم پشت میز ما کنار پنجرهی 
 شاهنشین بین

 قفسههای کتاب نشستند.



.» سالم میستی، »انجل با خوشحالی گفت: 
 سالم الکس

وای خدا. شروع شد. میتونی »ناله کردم. 
 مراقب رفتارت باشی؟

 اطراف ما آدمای عادی هستن ها«.
اینو »یک چیپس برداشت. «. امکان نداره

هببین، شکل قلب . « 

آن را در بشقاب من «. بیا، مال شماها
 گذاشت. طبیعتا او فرض

میکرد ما بالفاصله عاشق هم شده باشیم 
 ولی باید او را کناری

میکشیدم و توضیح میدادم وابستگی عمیق و 
 از عمق وجود



کامال شبیه حس عشق نیست، بهخصوص 
 نه در این مرحله که

بهسختی فرصت داشتیم همدیگر را .
 بشناسیم

احساساتم متالطم بود و حدس میزدم الکس 
 هم همینطور

 باشد ولی متوجه تفاوت آنها با هم نمیشدم.
با خودم فکر کردم دخترهای دیگر وقتی برای 

 اولین بار
روحربایشان را میدیدند چه حسی داشتند. 

 کریستال به من

گفته بود مدتها زَو را تشخیص نداده است و 
 بعد بحرانی به



نها را مجبور کرد ارتباطشان را وجود آمد که آ
 پیدا کنند. وقتی

گرد و خاک خوابید، متوجه شدند در این 
 فاصله بسیاری از

 مسائلشان را حل کردهاند.

اینکه وقت فکر کردن داشته باشی تقریبا 
 بدتر بود. من قبل از

اینکه الکس به خانهاش برگردد ده روز 
 فرصت داشتم تا شروع

مدرسه میگذراندم.  کنم و بیشترش را باید در
 مکان خیلی

 عاشقانهای بهنظر نمیرسید.

نمیدونم، من که یهجورایی خوشم میاد تو 



 'کالس پشت سرت 

ذهنم را  '.بشینم و یادداشت رد و بدل کنم
 برای الکس نبسته

 بودم و متوجه انتهای افکارم شده بود.
@ShamisaBookClub 
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م، به او یادآوری کرد الزم نیست یادداشت '
 رد و بدل کنی، ما

 گفتگوی ذهنی رو داریم'.

مثل اون نیست. اون خطر 
 'بگیره _رو_مچمون_معلم_نکنه

 '.هست که تجربهش رو جالبتر میکنه

 تصویری کارتونی از



خودش نمایش داد که وقتی معلم رد میشد 
 یک تکه کاغذ تا

شده را از زیر میز به من میداد؛ در قاب 
نها یک کلمهبعدی ت  

 بود؛ گیر افتادیم!
نگران نباش، اگه معلم بعد کالس نگهت 

 - 'داشت، منتظرت 

 میمونم'.

منو بگو که امیدوار بودم همراه من جریمه '.
 - 'بشی

مدرسهی ما سال آخریهای دبیرستان را 
 جریمه نمیکرد؛ فرض

بر این بود که ما این مراحل را پشت سر 



 گذاشتهایم، ولی فکر

.' ندهای بودوسوسهکن هر وقت بخوای ' .
 حاضرم

به سامر و انجل دستور اکید دادم مناظره را 
 به صورت ذهنی به

من مخابره کنند و خودم در دفتر یوریل در 
 کالج ترینیتی پنهان

شدم. وقتی رسیدم تازه جلسهاش را با 
 همکار پژوهشگرش در

کمبریج، دکتر شورکراس، تمام کرده بود. 
 اخیرا چند بار همدیگر

 را دیده بودیم.

دکتر، مردی پنجاه و چند ساله با ظاهری 



 عصبی، کوتاه و فربه

بود؛ اگر یوریل را یک بستهی اسپاگتی فرض 
 میکردیم، او شبیه

یک کیسهی آرد بهنظر میرسید. حس 
 میکردم اگر به دکتر

شورکراس ضربهای بزنم ابری از غبار از یقه و 
 آستینهایش بلند
با سر به من  میشود. وقتی بیرون میرفت

 اشارهای کرد و به
 سرعت به آزمایشگاهش برگشت.

یوریل عقب ایستاد تا من بتوانم وارد شوم. 
سالم میستی، بیا»  

 تو«.



اتاقهایی که به او داده بودند «. چه جای خوبی
 »به دادگاه عالی 

و آبنمای پرنقش و نگارش دید داشت که با 
 چهار باغچهی

های کوچک سبز احاطه شده بود. مسیر 
 متقاطعی در فضای آن

دیده میشد و دور آن را ساختمانهای سنگی 
 خاکستری با

 پنجرههای متعدد گرفته بودند.
دانشجوها بهصورت اریب در میدان حرکت 

 میکردند و اصال روی

چمن پا نمیگذاشتند؛ هر کدام مانند شهابی 
 که از آسمان ما



 میگذشت در مسیر خود حرکت میکردند.

چایی؟ چی برات بیارم؟  - 

 -قهوه، ممنون .

فقط »یک قوطی قهوهی خشکشده برداشت. 
 .همینو دارم

 مشکلی نداری؟«

@ShamisaBookClub 
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روی مبل وارفتهای افتادم. کتری «. خوبه
 »قلقلکنان 

 میجوشید.

خب، »یوریل یک لیوان دستم داد و پرسید: 
 چه حسی داری



تا دانهی حلنشده یکی دو « دوشیزه روحربا؟
 مانند زگیل بر روی

 پوستی کاراملی روی آن در حرکت بودند.
 -ترسناکه .

.» درک میکنم»روی صندلی مقابلم نشست.   

میدانستم میتوانم با او حرف بزنم؛ از بین 
 برادران بندیکت

ارتباط برقرار کردن با او از همه راحتتر بود، 
 دستکم تا جایی

 که به من مربوط میشد. من در
 خاطرهانگیزترین شب زندگیش

حضور داشتم درنتیجه این مسأله ما را به هم 
 نزدیک میکرد؛



یوری، »شبیه برادر بزرگتری بود که نداشتم. 
 عیبی نداره دائما

 فکر میکنم قراره خرابکاری کنم؟«

منم همینطورم. همیشه. »چایش را نوشید. 
 ولی باید یادت باشه

.» میکنهروحربات هم احتماال همین فکرو   

ولی مال تو تارینه؛ قبال بهم گفته فکر میکنه 
 -یه ایرادی داره، 

 میدونی که، موهبتش؟

یوریل اخم مختصری کرد و فکرش به 
آره»خودش برگشت.  . 

براش یه مسألهست. داریم روش کار «.
 میکنیم



ولی من با آقای عالی و مسحورکننده پیوند 
 -پیدا کردم. نمیشه 

. ایراد گرفت؛ به کاری که الکس میکنه 
 فوقالعاده و واقعا مفیده

یوریل تکیه داد، لیوان را روی دستهی 
 فرسوده و پهن صندلی

.» میتونه »گذاشت و پیشنهاد داد: 
 اعصابخردکن باشه

ولی نیست، چون یه جورایی خودش رو 
 - .دست کم میگیره

 متوجه نشدی؟

یوریل صدایی بین خنده و تأیید از خودش 
حتما»در آورد.   



.» چون هنوز از پسره خوشم میاد شدهم  

لیوانم را روی دستهای کاغذ گذاشتم و بعد 
 سرم را به پشتی مبل

تکیه دادم و چشمهایم را بستم. گفتن بعضی 
 چیزها بدون نگاه

مشکل، »کردن به مخاطب راحتتر بود. 
 موهبت منه. یادته وقتی

تو کوهستان تیبل بودیم بهت گفتم متوجه 
 شدم من باعث

ال بدی پیدا کنه و مانع میشم الکس ح
 میشم از موهبتش

استفاده کنه؟ این مسأله ادامه داره؛ میدونی 
 برای همینه که من



بغض گلویم را «. اینجام و تو مناظره نیستم
تا حاال»فرو دادم.   

شنیده بودی یه روحربا اوضاع رو برای 
 شریکش خرابتر کنه؟

میدونی که، فکر میکردم ما باید همدیگه «.
کنیم رو تقویت  
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تئوری اینطور میگه و من در عمل تو 
 »خانوادهم دیدم چطور 

شنیدم در جیبش دنبال چیزی «. کار میکنه
یه»میگردد.   

 بیسکوییت بخور«.



چشمهایم را باز کردم و یک بسته بیسکوییت 
 شکالتی زیر

از ممنون. امیدوارم استفاده »بینیام دیدم. 
 شکالت برای حل

مشکل نشوندهندهی این نباشه که دیگه 
 امیدی به نجات من

 نیست؟«
من برای شیرینی تعارف کردن نیازی به عذر 

 » .«و بهانه ندارم

نباید وحشتزده »خودش هم یکی برداشت. 
 بشی میستی. تا

حاال چقدر وقت داشتی که درستش کنی؟ 
 حتی یه روز کامل هم



ادی راجع به هم نشده. شما واقعا چیز زی
 نمیدونین بنابراین

هنوز بلد نیستین موهبتهاتون رو تطبیق 
 بدین. تو از الکس
 خوشت میاد، نه؟«

بله، خیلی زیاد. فقط منو میترسونه که اینقدر 
 - ...تو همهچیز

الکسه. فکر میکردم اولین رابطهی درست و 
 حسابیم باید یه

چیزی مثل امتحان رانندگی باشه؛ میدونی 
صت داشتهکه، فر   

باشم اگه خراب کردم یه بار دیگه امتحان 
 بکنم. ولی ظاهرا



مستقیم رفتم سر مسابقات فرمول یک و 
 جایی برای خطای

 راننده وجود نداره.

فقط »به تصویری که ارائه کردم خندید. 
 بهش زمان بده. ممکنه

خوشت نیاد اینو بشنوی ولی از دید من تو 
 هنوز خیلی جوونی،

ری راهت رو پیدا میکنی، میستی، تازه دا
 بنابراین انتظار نداشته

باش روابطت زودتر از شکلگیری «.
 شخصیت خودت حل بشه

اصال از شنیدنش ناراحت نمیشم؛ اینکه 
 -مجبورم همهی این 



تصمیمات مهم رو االن بگیرم که هنوز 
 مدرسه رو هم تموم

نکردم ترسناکه. منظورم اینه که، من اصال 
 چی میدونم؟

اونی که فکر میکنی. من تا حاال  بیشتر از
 -کسی رو ندیدم که 

اینقدر دائما خودش رو دستکم بگیره. تو فکر 
 میکنی به پای

الکس نمیرسی، اون بااستعداده، باحاله، 
 خوشقیافهست، ماشین

 مسابقهی برندهی کالسشونه.

 -خب، هست !

و اون هم در مورد تو همین فکرو میکنه، .



 -مطمئنم 

من باحال نیستم. در  یوریل،»خندیدم. 
 مقایسه با او من از

 تازهکارای مسابقات تخریب ماشین هستم«.
باشه، »خندید و شکستش را پذیرفت. 

 غیرعادی. تو یهجور

 افسون غیرعادی داری«.
@ShamisaBookClub 
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تلفنش زنگ زد و بلند شد تا تماس را از 
 پشت میزش جواب

از چیزهایی که با مهربانی  بدهد. در حالیکه
 گفته بود تشویق



شده بودم، تکالیفم را بیرون آوردم و شروع 
 به حل مسائل

 ریاضی تکالیفم کردم.

همانطور که انتهای مدادم را میجویدم به 
 پیامهایی که انجل

برایم توییت میکرد هم گوش میکردم. تقریبا 
 به همان خوبی

بود که آنجا باشم چون توصیفاتش از 
کتکنندگان خیلیشر   

واضح بود. یکی از مردها را که عادت داشت 
 سرش را تکانتکان

بدهد به بز اخفش چاههای نفت تشبیه کرد 
 که با توجه به اینکه



 از تگزاس آمده بود به او میآمد.
 - 'کار الکس چطوره؟'

دوستپسرت عالیه. هر بار بلند میشه مثل 
 - 'اینه که برق به 
طمئنی تقلب جمعیت وصل کرده باشن. م

 نمیکنه و موهبتش رو
 به کار نمیبره؟'

نه. تارین توضیح داد موهبتش یه جور اثر 
 - 'ماندگار داره. یه 

 پستاب'.
یا رفیقت استعداد ذاتی داره بنابراین 

 - 'موهبتش یه نیروی 

 مازاده'.



تصویری از یک لبخند را  '.امکانش نیست
 'برایش فرستادم ولی 

این مرا کنار حقیقت کامل این بود از 
 گذاشته بودند غمگین

بودم، مانند تنها دانشآموز کالس که به 
 جشن تولد دعوت نشده

 اگر برد بهم خبر بده' .است'.
 - 'منظورت اینه وقتی برد'.

.» ویکتور بود. »یوریل تلفنش را تام کرد. 
 بهت تبریک گفت

پیشبینی نکرده بودم این خبر اینقدر «. اوه
 »سریع پخش شود 

انتظار چند تا از این پیامها را از  و باید



 دوستان و خانوادهام

داشته باشم. هنوز حتی وضعیت فیسبوکم .
 را عوض نکرده بودم

یوریل به صندلیاش برگشت و قهوهاش را 
میستی،»تمام کرد.   

اگه یه لحظه فرصت داری میخوام در مورد 
 این قاتلی که

 دنبالشیم باهات حرف بزنم«.

.» بگو»شتم. ریاضی را کنار گذا  

@ShamisaBookClub 
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ویکتور داره شباهتهای بین قربانیان رو 
 -بررسی میکنه تا 



جزئیات بیشتری رو به پروندهای که تشکیل 
 .دادیم اضافه کنه

مجرم ما دنبال سیونتهای تنها میره، معموال 
 اونایی که

خانوادهای ندارن یا جدیدا وارد دنیای ما 
از موهبتهایی شدن.  

خوشش میاد که روی بقیه تأثیر میذاره، 
 شاید دنبال اینه که

برای خودش ثروتی به هم بزنه. سه تا از پنج 
 سیونت آمریکایی

که کشته توانایی پیشبینی داشتن؛ فکر 
 میکنیم از اونا برای

خرید سهام و بورس استفاده میکنه. قربانی 



 استرالیایی، جودی
بررسی نقشههای گاسپارد، میتونست با 

 جغرافیایی منابع

طبیعی رو پیدا کنه. میتونم برات نمونههای .
 بیشتری بیارم

احساس هولناکی داشتم که با این حرفها چه 
 چیزی را

 میخواهد برساند.

بهنظر نمیاد جنسیت مهم باشه ولی سن 
 -هدفش بین چهارده تا 

هجده ساله. ویکتور یه چیز جدید پیدا کرده، 
لفکر میکنه قات  

اون محدودهی سنی رو انتخاب میکنه تا 



 بتونه اونا رو به جاهایی
که بزرگساالن میتونن برن ببره، میکده، 

 باشگاه، کازینو. داره
سرمایه جمع میکنه، پول، سهام، زمین. 

 همهی قربانیانش نسبت

به سنشون بزرگتر بهنظر میومدن. یه 
 نقشهای رو دنبال میکنه
 که برای خودش منطقیه.

. ر میکنی الکس با این مشخصات تو فک
 -تطابق داره 

بله. سامر هم همینطور؛ و حدس میزنم 
 -چند نفر دیگه هم تو 

حلقهی دوستات به ذهنت میرسه. میتونی 



 خبر رو پخش کنی،

بهشون اطالع بدی که باید بیشتر از بقیه 
 مراقب باشن؟ یه مدتی

از آخرین آدمربایی گذشته و من دارم فکر 
 میکنم مجرممون

عصبی شده و داره برای هدف بعدیش .
 آماده میشه

 -هدف؟ 

مجرمهایی که اینطوری کارشون رو تکرار 
 -میکنن، بر اساس 

انگیزهی آنی عمل نمیکنن، یه نوع روش 
 برنامهریزی شدهی

دقیق برای عادتشون تو قتل دارن. کل این 



 فرایند باعث

سرخوشیش میشه و تا وقتی ما جلوش رو 
 نگیریم متوقف

. تعجب میکنم اگه خیلی زود اینجا یا نمیشه
 جای دیگهای

دست به کار نشه؛ کشورهای اروپایی یا 
 ایرلند. الگوی رفتارش

 اینطوریه.
پایم را روی صندلی باال کشیدم و زانوهایم را 

 بغل کردم. پارگی
روی شلوارم به حدی رسیده بود که زانوی 

 پای چپم بیشتر
سفید پوست بود تا پارچه، چند رشتهی نازک 



 مانده بود که با

واقعا »حالتی عصبی آن را میکشیدم. 
 امیدوارم زودتر اونو

بگیرین. متنفرم که همهش احساس میکنم 
 باید مراقب پشت

 سرم باشم«.

 -میدونم .

تارین در مورد یارو حقهبازه تو کنفرانس 
 -خبری بهت گفت؟ 

 -بله. ویکتور داره سابقهش رو بررسی میکنه .
فت در مورد غریبهها به خوبه. ویل بهم گ

 -غریزهم اعتماد کنم و 

االن غریزهم داره داد میزنه این خبرنگاره 



 برای مسابقات مناظره
 اینجا نیومده.

جالبه. ببینم میتونم یه نفرو بذارم مراقبش 
بهسرعت «. باشه « 

.» ممنون میستی، واقعا »پیامک فرستاد. 
 کمک کردی
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تیم الکس برنده شد. طبیعتا. بالفاصله بعد 
 از آن با تگزاسیها

رفتند تا برای بازندهها ابراز تأسف کنند در 
 نتیجه تا شب الکس



را ندیدم. تا آن وقت، مامان و بابا که دیشب 
 خبر روحربایم را به

آنها داده بودم با سرآسیمگی پدر و مادرهای 
 .نگران وارد شدند

. یرفت شب آرامی در پیش رو انتظار نم
 داشته باشیم

بابا برای دورهمی ما در جایی که اقامت 
 داشتند میزی رزرو کرده

بود. موفق شدم آنها را ترغیب کنم آنجا 
 همدیگر را مالقات

کنیم تا دستکم بتوانم در مدت پیادهروی تا 
 هتل اولد میل

 الکس را برای بازجویی پیش رو آماده کنم.



ه سالن امتحان برای کمی شبیه رفتن ب
 مقالهای بود که مرورش

نکرده بودم. نمیدانستم چطور عکسالعمل 
 نشان میدهند. بابا

معموال خونسرد برخورد میکرد ولی مامان .
 پیشبینیناپذیر بود

الکس با دیدن من که روی دیوار کوتاه بیرون 
 کالج کینگ

منتظرش بودم، بلندم کرد و محکم در 
سالم»آغوش گرفت.  ! 

صورتش هنوز « تو چطور بود؟عصر 
 شگفتیاش را از اینکه

همدیگر را پیدا کرده بودیم نشان میداد؛ 



 وقتی مرا نگاه میکرد

درخششی مالیم در چهرهاش بود. هنوز 
 روش خاصی را تعیین

نکرده بودیم. باید همدیگر را میبوسیدیم؟ در 
 توافقی خاموش،

 شوخطبعی را انتخاب کردیم.

.» بدون تو خوش نگذشت»اعتراف کردم:   

یکبار مرا چرخاند و دوباره زمین گذاشت. 
 قدرت بیدردسر را

هم به چیزهایی که در مورد الکس دوست 
 .داشتم اضافه کردم

 آمادهای با شیرها روبهرو بشی؟»«
 -تو هم همین حس رو داری؟ 



من احمق نیستم میستی. اگه میتونستم فرار 
 -کنم االن روی 

. میدویدمتپهها   

متنفرم بهت بگم ولی شهر مناسبی رو برای 
 -تپه انتخاب 

 نکردی.
 -فکر میکنی از من خوششون بیاد؟ 

چطور نیاد؟ »راه افتادم و او هم دنبالم آمد. 
 فقط امیدوارم تو هم

از اونا خوششون بیاد. تو خاله اپالم رو دیدی. 
 مامان خواهر

بزرگترشه. هر دوشون یه خصوصیت 
میتونن مشترک دارن و  



 حسابی سرسخت باشن«.
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الکس با لبخندی سرخوشانه به مسائل 
 مربوط به خانواده گوش

» موهبتش چیه؟»کرد.   

 -پشت چیزها رو میبینه .
 -مثل چی؟ 

.» دیوار و اینا»این قسمتش خجالتآور بود.   

منم »الکس بهسرعت مفهوم را گرفت. 
از«. ون اینامنگران هم  

پوف، امروز »یقهی ژاکتش سرک کشید. 
 تمیزم. ترسناک بهنظر



 میاد«.

ببین من چی میکشم. ولی موهبتش رو 
 »حسابی تحت کنترل 

«. داره. الزم نیست نگران باشی سرک بکشه
 مگه اینکه کارت

برندهی مادرانهاش را رو میکرد و میگفت 
 ولی من خیلی نگرانت

حریم خصوصی بودم، که اغلب برای نقض 
 من از آن استفاده

 میکرد. الزم نبود الکس این را بداند.

الکس « و بابات که سیونت نیست؟
 »انگشتانش را در 

انگشتهای من گره کرد و دستهامان را بینمان 



 .تاب داد
مسیری موازی مسیر شب گذشته را دنبال 

 میکردیم و از کنار

کرجیهای نزدیک پل جادهی فن کازوی از 
عبوررودخانه   

میکردیم. با توجه به اینکه جهانگردان زیادی 
 مشتاق گردش

روی رودخانهی سرد نبودند، قایقهای مسطح 
 و خالی مانند

کلیدهای یک پیانوی چوبی بزرگ در نقطهی 
 مهار خود باال و

پایین میرفتند. با خودم فکر کردم یعنی اگر 
 از یک قایق روی



 دیگری بپرم، آهنگ میزنند؟

» یلی ساکت شدی. در مورد خ»الکس گفت: 
 چی فکر میکنی؟

فعال آماده «. متأسفم. حواسم پرت شده
 »نبودم عجیب و غریب 

بودنم را با او به اشتراک بگذارم، آنهم وقتی 
 هنوز در مرحلهای

بودم که میخواستم او را تحت تأثیر قرار .
 بدهم

میخواستی در مورد بابای غیرسیونتت به .
 -من بگی 

بیاد اینطوری  مطمئن نیستم خوشش
 »صداش بزنی. هر چی 



نباشه، بیشتر مردمی که اون بیرونن سیونت 
به«. نیستن  

جمعیتی که از روی پل میگذشتند اشاره 
 کردم و ماشینهایی که

برای اجتناب از ترافیک مرکز شهر بهسرعت 
 میگذشتند؛ زندگی

 شب شنبه با توان کامل جریان داشت.

نشانهای  انگشتان مرا با مالیمت فشار داد؛
 .از اینکه درک میکند

درست میگی. آدم عادی خانوادهتون »«
 چطوریه؟
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برای یه شرکت مخابراتی تو »لبخند زدم. 
 لندن کار میکنه. در

مقابل ما خیلی صبوری نشون میده ولی باید 
 یادمون باشه کاری

.» کنم نکنیم حس کنه جدا افتاده. فکر 
 اغلب این حس رو داره

باشه، متوجه شدم. پس ممکنه در این مورد 
 -زود بهش 

بربخوره. با روحربا مشکلی نداره؟ ممکنه 
 براش ترسناک باشه که

 بفهمه مامانت، میدونی که...
خوشبختانه در مورد شخصیتش کامال 

 »احساس امنیت میکنه 



و مامان خیلی معقول و منطقیه. از اونایی 
ز روی هوا ونیست که ا  

هوس راه بیفته جفتش رو پیدا کنه اونم 
 وقتی ارزش کسی رو که

دستکم امیدوار بودم. «. تو خونه داره میدونه
 هیچ بچهای

نمیتوانست اتفاقاتی را که در زندگی مشترک 
 پدر و مادرش رخ
 میداد کنترل کند.

فکر کنم بابا متوجه نمیشد مامان از چه 
 پیوند قویای بهخاطر او

شیده است؛ اگر میشد ممکن بود دست ک
 نگران شود. قدیمیها



چه میگفتند؟ بیخبری نعمته؟ در این مورد که 
 درست بود. باید

مراقب میبودم امشب در مورد احساسات 
 خودم چه میگویم تا

 مبادا فشاری به او و مامان تحمیل کند.

در حالیکه به «. اعصابم داره به هم میریزه
 »چراغهای روشن 

میشدیم، الکس شانههایش را  هتل نزدیک
 چرخاند. کت چرمی

شکالتیاش را پوشیده و بهخاطر سرما محکم 
 .زیپش را بسته بود

جلوی در رستوران مکث کردم تا یک رویا را .
 محقق کنم



» چی کار »الکس به انگشتانم نگاه کرد: 
 داری میکنی؟

میدونی این زیپهات چقدر 
زیپ جیبهای « وسوسهکنندهن؟ « 

. را باال کشیدم و بعد دوباره  روی سینهاش
 باز کردم

 -خل شدی دختر؟ اینا فقط زیپن .

روی این کت، که »ضربهای به سینهاش زدم. 
 این پسر پوشیده،

وسوسهی مطلقن و من نتونستم مقاومت 
 کنم. از اولین باری که با

 این کت دیدمت بهش فکر میکردم«.
لبخندش عمیقتر شد و یک قدم جلو آمد. 



یشصدا« واقعا؟»  

وارد محدودهی خطرناک نمیتونم صبر کنم 
 که تنها گیرت بیارم

میشد. دهانش را به گوشم نزدیک کرد و 
میخوای»زمزمه کرد:   

بعضی از فکرای منو در مورد اینکه دوست 
 دارم با تو چی کار

 کنم بشنوی؟«

.» بله»نتوانستم دروغ بگویم.   

...» با »نوک زبانش را آهسته به گوشم زد. 
یکنماین شروع م  
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 '.میستی، دو تا چیز هست که باید بدونی

 'صدای مادرم به 

اوال ما ' .صورت ذهنی به من رسید
 منتظرتونیم، و ثانیا میز ما

کنار پنجرهست و دید خوبی به ورودی '.
 داریم

 -الکس، پدر و مادرم میتونن ما رو ببینن .
ه گوشهی فک من رسیده الکس که لبهایش ب

 .بود خشکش زد
 خوب نیست»«.

. خندهای عصبی سر دادم«. نه « 

 -خب، حاال چی؟ 

میریم تو و وانمود میکنیم اونا متوجه ما 



دستش را «. نشدن « 

» آمادهای؟»گرفتم.   

وقتی به میز رسیدیم مادر و پدرم بلند 
 شدند. قبال یک بطری

شراب باز کرده بودند؛ نصفش تمام شده 
متوجه شدم لیوان بود و  

بابا تقریبا خالی است. معموال اصال اینقدر 
 نمینوشید در نتیجه

حدس زدم ما تنها کسانی نبودیم که 
 احساس اضطراب

 میکردیم.

مامان مرا محکم بغل کرد. در گوشم زمزمه 
 :کرد



مجذوبکنندهست، کامال »
 مجذوبکنندهست. و یوریل قول داده

.» یزیه که پسر جوان خیلی خوبیه که تنها چ
 نگرانشم

 -ممنون، مامان .

بابا با شک و تردید الکس را برانداز میکرد. 
 .دستش را جلو آورد

 الکس»«.
الکس را تحسین کردم که «. آقای دوون

 »موقع دست دادن به 

.» از مالقاتتون »چشمهای بابا نگاه میکرد. 
 خوشحالم

 -خواهیم دید .



بوسهی سرزنشآمیزی به گونهاش زدم. «! بابا
طفا اینجوری ل» « 

نقشهام برای اینکه الکس عاشق «. نکن
 خانوادهام بشود بهطرز

 دیوانهواری زیادی خوشبینانه بهنظر میرسید.

بابا حاضر نشد اجازه بدهد فقط با یک بوسه 
بیا اینجا»بنشینم.   

مرا بغل کرد و سرم را روی «. عزیزم
مجبور»شانهاش گذاشت.   

. اینو نیستی این راه رو انتخاب کنی میستی
 «میدونی، نه؟

منظورش این بود الزم نبود من سناریوی 
 سیونتها را دنبال کنم



 و روحربایم را به عنوان تقدیرم بپذیرم.

متوجهم بابا. لطفا، فقط یه فرصتی به الکس 
سر جایمان «. بده « 

نشستیم، بابا روبهروی من نشست. تا وقتی 
 سفارش بدهیم به ما

الت بهزودی فرصت دادند ولی میدانستم سؤا
 .شروع میشود

گفتگوی کوتاهی در مورد غذاهای منو کردیم 
 ولی بعد پدرم سر

 اصل موضوع رفت.
خب، در مورد خودت بگو »بابا پرسید: 

 الکس. خانوادهت
لحنش بیشتر شبیه بازجویی « چهجورین؟



 بود تا گپ و گفت
» فکر کنم »متناسب با شام آشنایی. 

 سیونت باشن؟
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پیشخدمت برگشت و پیشغذای سالمون مرا 
 جلویم گذاشت. به

متأسفم. برخورد بابا بدتر از 'الکس گفتم، 
 چیزی بود که انتظار

 داشتم'.

من چیز زیادی در مورد خانوادهم نمیدونم، 
الکس تکیه «. آقا « 

داد تا پیشخدمت جا داشته باشد سوپش را 



وقتی»بگذارد.   

سالم بود از کشور رفتن. بهزیستی  حدود سه
 منو پذیرفت و به

یه سری خونههای سرپرستی کودکان فرستاد 
 تا وقتی به

 مدرسهی فعلیم رفتم«.

متأسفم اینو میشنوم. پس با »مامانم گفت: 
 پدر و مادرت ارتباط

 نداری؟«
«. نه. اونا از چیزی که بودم خوشون نمیاومد

 »الکس سوپش را 

. چندانی در خوردن آن هم زد ولی پیشرفت 
 نداشت



غذا را روی بشقابم جابهجا کردم. بدشانسی 
 بود که حضورم مانع

میشد الکس از موهبت افسونش استفاده 
 کند چون شروع

چندان موفقی برای راضی کردن پدرم در 
 مورد اینکه او برای

 زندگی من خوب است بهنظر نمیرسید.

مشکل الکس این بود که باید بار بدگمانیهای 
 پدرم در مورد

دنیای سیونتها را به دوش میکشید. از نظر 
 پدرم، من اول و

مهمتر از هر چیزی دختر کوچولویش بودم؛ 
 او میتوانست



سیونتها را تحمل بکند تا وقتی افراد 
 خانوادهی سرگرمکنندهی

مادرم باقی میماندند و تأثیر مستقیمی روی 
 خانوادهی خودش

قرار بود نداشتند، ولی االن که ظاهرا من 
 زندگیام را بر اساس

جفتیابی ژنتیک عجیب و غریبی شروع کنم 
 که او درکش

نمیکرد، نگران و کمی عصبانی بود. چطور 
 میتوانستم با آن

مقابله کنم؟ سعی کردم دستاوردهای زندگی 
 عادی را که بابا

 میفهمید پیش بکشم.



میدونی بابا، الکس تو »با لحن شادی گفتم: 
 مدرسهش خیلی

ه، یه سال جلوتر درس میخونه و هنوزم موفق
 شاگرد اوله. قراره

بورسیهی کامل از... خب، مطمئن نیستم از 
 کدوم دانشگاه ولی

هنوز «. یکی از دانشگاههای مطرح دنیا بگیره
 نرسیده بودیم در

 این مورد صحبت کنیم.
جریان بورسیه رو از کجا ' :الکس پرسید'

 میدونی؟

' :توضیح دادم ون گفتگوی یه بخشی از هم
 باربکیو که نباید



 میشنیدم بود'.

مامان نگاهی به بابا انداخت که یعنی خوب 
 :رفتار کن و ادامه داد

حدس میزنم باید خیلی احساس تنهایی »
 بکنی. من همیشه

خدا رو شکر کردم که عضو یه خانوادهی 
 بزرگم. تصور تنها بودن

 برام سخته«.
این شام دقیقا برعکس چیزی در آمد که 

صور کرده بودم؛ مادرمت  

 همدست و پدرم مانع.
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فکر »الکس لبخندی از سر قدردانی به او زد. 
 کنم زود یاد گرفتم

 به خودم تکیه کنم«.
و حاال فکر میکنی »بابا چیزی نمیخورد. 

 میتونی اون سالهایی

رو که عادت کردی برگردونی و میستی رو 
د زندگیت کنی؟وار  » 

این دختر قلب »یک تکه نان را پاره کرد. 
 رئوفی داره؛ نمیتونه با

کسی شکوفا بشه که به اون اجازه نمیده 
 بهش تکیه کنه و

برعکس. یه رابطه به معنی حمایت 
 دوجانبهست، نه جدا



 ایستادن«.
حس کردم خلق الکس تنگ میشود. حقش 

 نبود بابا اینطوری با
 او رفتار کند.

...» با »نوک زبانش را آهسته به گوشم زد. 
 این شروع میکنم

«. خواهش میکنم بابا، اینجوری نکن
 »نمیتوانستم تحمل کنم 

و ببینم پدرم با اولین انتخاب اساسی که در 
 زندگیام کرده بودم

 مخالف است.

الکس نگاهی به من انداخت و هشدار داد از 
 این مبارزه کنار



مورد اهمیت من نگفتم تجربهای در »بکشم. 
 دادن به دیگران

ندارم آقا. افرادی اطرافم هستن که من اونا 
 .رو خانوادهم میدونم

قطعا میتونم یاد بگیرم مراقب کس دیگهای 
 هم باشم. بهتون

قول میدم خوشبختی میستی رو قبل از «.
 خودم در نظر بگیرم

کلمات قشنگیه. بدون شک صادقانه هم 
 »هست چون میستی 

ما میدونیم این یعنی  اینجاست و همهی
بابا شرابش را پر«. چی  

ولی شما خیلی جوونین و هر دو »کرد. 



 بهخاطر این چیزی که
بینتون هست گیر افتادین. روش سالمی «.

 نیست
.» مارک»مامان التماس کرد:   

 -نه، توپاز، منم باید حرفم رو بزنم .
ولی میدونی که وقتی میستی پشت میزه 

 -نمیتونی با ظرافت 
رو بزنی. مثل این بهنظر میاد که  حرفت

 داری به الکس حمله

 میکنی و هیچکدوم از اینا تقصیر اون نیست.

تقصیر من بود: چوب بیسبال برای آداب 
میخواین یه»معاشرت.   

 دقیقه برم بیرون؟«



نه میستی، بمون و به حرفام گوش کن. در 
 » .«مورد تو و آیندهته

 من به شخص»بابا یک جرعه شراب خورد. 
 تو حمله نمیکنم

الکس. من یه مدت طوالنیه که در مورد 
 بعضی از روشهایی که

شما سیونتها دارین شک دارم و حاال این 
 قاتل بین شماست و

بدگمانی من بیشتر هم شده. جامعهی شما 
 تعلقات ناسالم رو

تشویق میکنه. خوب نیست شما این قدرتها 
 رو دارین و به

ن مجرم کسی پاسخگو نیستین. معتقدم ای



 هم باور داره قدرتش

اونو از بقیهی مردم مجزا کرده. براتون بهتره 
 به عامهی مردم

بپیوندین و این ماجرای روحربا رو فراموش 
 کنین و زندگی عادی

داشته باشین و اینجور انحرافات رو «.
 تقویت نکنین
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ک، من مار »دهان مامانم باز ماند. 
 نمیدونستم تو همچین حسی

 داری«.

خب، میستی تو خونه نبود که باعث بشه با 



 -صراحت افکارم رو 

بگم، نه؟ و یه چیز دیگه هم هست؛ اینطور 
 که میبینم موهبت

تو فقط باعث ناراحتیت شده میستی. دائما 
 مدرسهت رو عوض

میکنی و هیچوقت نمیتونی از مشکالتش 
 فرار کنی و همهجا

. اذیتت میکنن آزار و  

نمیخواستم الکس از آزار و اذیتم باخبر شود؛ 
 باعث میشد

 ترحمانگیز بهنظر برسم.
فکر میکردم »حرف بابا تمام نشده بود. 

 ممکنه وقتی بزرگ بشی



تموم بشه ولی هر چی بزرگتر میشی بدتر 
 میشه. کاش

 میتونستی خاموشش کنی«.

از درون میجوشیدم. درک میکردم نگرانی 
من و بابا برای  

برادرها و خواهرم روز به روز بیشتر میشود. 
 با توجه به روحجو

درآمدن کریستال، تا حدی هم دفاعی بود و 
 حتما بیشتر از

 آنچه نشان میداد نگران ازدواج خودش بود.
با اینحال، برای من بیشتر به این صورت به 

 نظر میرسید که از
من خوشش نمیآید؛ دستکم نه به این 



مصورتی که هست . 

متوجه نشده بودم. همیشه جنبههای منفی 
 موهبت مرا به

شوخی برگزار میکرد و شرمندگیهای متعددم 
 را در نظر

 نمیگرفت.
حاال وقتی هنوز هفده »حرفش ادامه داشت. 

 سالت هم نیست

اومدی و میگی ژنهای شما یا هر چیز دیگه 
 باعث شده با این

غریبه جفت بشی. بهنظر پسر خوبی میاد 
اعتقاد ندارمولی من   

که آینده رو اینجوری برنامهریزی کنیم. اون 



 باید حق بودن با تو
رو به دست بیاره، نه اینکه مفت و مسلم 

 تقدیمش بشی. ارزش
 تو بیشتر از اینهاست«.

پیشخدمت که دید هیچکدام از ما چیزی 
 :نمیخوریم پرسید

 پیشغذاتون رو تموم کردین؟»«
نه، »ت: مامان که لحنش کمی دفاعی بود گف

 هنوز. لطفا یه لحظه

 فرصت بدین«.

پیشخدمت بیچاره بهسرعت پشت .
 پیشخان عقبنشینی کرد

نمیدانستم چه احساسی دارم. دیروز بهترین 



 روز زندگی من

بود؛ امروز کمکم تبدیل به بدترین روز .
 میشد

» حرفت تموم شد »مامان دستم را گرفت. 
 مارک؟
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بابا با سر اشارهی خشکی کرد و یک لقمه .
 از غذایش را خورد

پس بذار منم حرفم رو بزنم. الکس، از 
 - .دیدنت خوشحالم

خواهش میکنم ببخش اگه بهنظر میاد 
 شوهرم دوست نداره



ورود تو رو به خانواده خوشامد بگه. براش .
 سخته

تو که نمیتونی راه بیفتی از »بابام غرغر کرد: 
من قول  

 عذرخواهی کنی«.

وقتی متوجه نمیشی چقدر بیادبانه رفتار 
 »میکنی، من قطعا از 

حتی «. طرفت یه عذرخواهی کوفتی میکنم
 چنین ناسزای

مالیمی هم از مادرم بعید بود؛ ابروهای بابا 
لطفا بهش»باال رفت.   

 وقت بده الکس«.

ولی درست میگن که »الکس آهسته گفت: 



 من لیاقت ندارم

نکه جایگاهم رو به دست بیارم وارد بدون ای
 .زندگی میستی بشم

میستی یه هدیهست نه جایزهای که اونو «.
 برنده شده باشم

لطف داری که اینطوری بیان میکنی، ولی 
 »هیچکس تو 

خانوادهی ما جایگاهش رو به دست نمیاره؛ 
 ما اونا رو میپذیریم

چون میخوایم احساس کنن خونهی 
 خودشونه. ممکنه به این

معنی باشه که همه باید جابهجا بشیم و 
 تغییراتی بدیم، ولی



روش ما همینه. مطمئنم مارک وقتی .«
 بهش فکر کنه یادش میاد

بهطرف من برگشت و با مالیمت دستش را 
 .زیر چانهام گذاشت

و میستی، موهبت تو بخشی از وجودته. ما »
 میدونیم گاهی

باعث ناراحتیت میشه ولی امید دارم یه روز 
ونو به عنوانا  

نقطهی قوتت بپذیری. من که عوضش 
 نمیکنم؛ اونه که باعث

شده تو، تو بشی؛ دختری که بهطرز دلپذیری 
 صادقه. بابات هم

 تو رو دوست داره، همینطوری که هستی«.



معلومه که دوستش دارم. »پدرم تتهپته کرد: 
 فقط میخوام از

 اینکه وصلهی ناجوره رنج نکشه«.
دخترمون به کار نبر! مارک این کلمه رو برای 

 »تو اینو به عنوان 

یه افزوده میبینی؛ دارم سعی میکنم بهت 
 بگم جزء ذات

دخترمونه. نمیتونی یه بخشیش رو دوست 
 داشته باشی و از یه

مادرم به قلب او «. بخش دیگهش بدت بیاد
مهمه»اشاره کرد.   

اینو درک کنی، وگرنه وقتی بقیه به این 
تیمرحله از زندگی میس  



 برسن چی کار می خوای بکنی؟«
برادرها و خواهرهایم هنوز بچهتر از آن 

 بودند که بابا را نگران
کند، هرچند گیل با توجه به موهبتش در 

 حدس محتوای

امتحانات احتماال بهزودی باعث دردسر 
 میشد چون به ناحق

برچسب تقلب به او میزدند. واقعا عقیده 
 داشتم این گفتگو

ربای جدید من انجام شود نباید جلوی روح
 ولی الکس نشانهای

بروز نداد که میخواهد فرار کند. دستکم 
 هدف از او به پدرم



 منتقل شده بود.
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بابا « ولی میستی راحتتر نبود اگه فقط...
 »دنبال کلمهای گشت 

» عادی بود؟»و آن را اشتباه انتخاب کرد،   

نمیتونه عادی باشه مارک. تو دخترت 
 -شونزده سال وقت 

 داشتی این حقیقت رو بفهمی.

ولی االن باعث شده هدف این قاتل قرار 
 -بگیره. اگه برچسب 

سیونتی دور گردنش آویزون نبود، در امان .
 بود



خودت رو گول نزن. هیچ زندگیای کامال .
 -امن نیست 

 -ولی زندگی سیونتها خطرات بیشتری داره .

دگی خلبان جنگنده هم همینطور ولی زن
 -وقتی نیروی هوایی 

سربازگیری میکنه تا از ما دفاع کنه .
 مخالفتی نداری

اگه سرباز بچهی خودم باشه ممکنه داشته .
 -باشم 

پس هیچوقت بهشون اجازه نمیدی کامال 
 -بالغ بشن. پدر و 

مادر بودن یعنی بدونی کی و چطوری اجازه .
 بدی برن



نمیخوام بذارم بره و به دست ولی من قطعا 
 -آدمای ناجوری 

 بیفته.
کف دستهای عرقکردهام را به زانوهایم 

 متأسفم' .مالیدم

 الکس'.
نباش. درک میکنم بابات چرا نگرانه. حتما 

 - 'براش خیلی 
 ترسناکه'.

در حال حاضر تو از من بیشتر نسبت بهش 
 'در بحث  '.مهربونی

» بابا؟»دخالت کردم:   

 -بله عزیزم؟ 



واقعا فکر میکنی من بدون موهبتم راحتترم؟ 
 -نه فقط 

حقیقتگویی، گفتگوی ذهنی و جابهجایی 
 اجسام و بقیه؟
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ناآرام بهنظر رسید و نان سبوسش را ریزریز 
فکر کنم اگه»کرد.   

میتونستم انتخاب کنم بهخاطر اینکه بقیهی 
 جنبهها رو داری

ات خوشحال میشدم ولی میدونم وقتی بر 
 حقیقتگویی بد از

 آب در میاد زجر میکشی«.



ولی وقتی بهم میگی من اون دختری که 
 »میخوای نیستم 

میتوانستم حس کنم «. بیشتر زجر میکشم
 بغض گلویم را

 میگیرد.

 اون دوستت داره عزیز دلم'الکس گفت، '.
.» منظورم این »بابا آب دهانش را فرو داد. 

دنبو  

 -نبود؟ 
اگه تو میدیدی بچهت داره به سمت خطر 

 -میره، سعی 

 نمیکردی جلوش رو بگیری؟
نمیدونم. در این مورد فکر میکنم اگه 



 -میدونستم باید اون 

مسیر رو بره ممکن بود ازش بخوام با هم 
 بریم و ببینم میتونم
 کمکش کنم یا نه.

 بابا در سکوت تلخی فرو رفت.
شد بقیهی شام همانطور که پیشبینی می

 وحشتناک بود. من

رنجیده بودم؛ الکس احتماال آرزو میکرد هرگز 
 من و خانوادهام را

ندیده بود؛ مامانم شرمنده بود؛ بابا به 
 تنهایی در قلعهی

انسانهای عادی ایستاده بود و فکر میکرد 
 باقی ما باید وارد آن



 شویم.

خداحافظیمان در سرسرا چیزی را حل نکرد. 
یتر ازبابا طوالن  

معمول مرا بغل کرد ولی نمیتوانست 
 حرفهایی را که زده بود

پس بگیرد. مشکل موهبتم این بود: هیچ 
 دفاعی مانند آنچه

سیاستمداران به کار میبرند در کار نبود: 
 سوءبرداشت شده، بد

بیان کردم، یا اظهاراتم را خارج از زمینهی 
 بحث برداشت

پخش کردهاند. من حقیقت را با صدای بلند 
 میکردم و در مورد



چیزهایی که گفته و شنیده شد، هیچ شکی 
 برای کسی باقی

 نمیگذاشتم.
ایدهی خوبی بهنظر میرسید که خودم را به 

 قطب شمال تبعید

کنم؛ مثل هیوالی فرانکنشتاین وقتی فهمید 
 تأثیری که بر

 دیگران دارد بار بزرگی بر دوشش میگذارد.
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الکس در پاسخ به این افکار پرت، تصویری 
 از خودش و من که

در کنار هم در کلبهای اسکیمویی نشسته .



 بودیم نشانم داد
 - 'متأسفم'.

 - 'نباش'.
 - 'اون وحشتناک بود'.

اون تا سرحد مرگ نگران بود. باور کن، یه 
 - 'پدر یا مادر زیادی 

.' ن داشتمنگران بهتر از اونایی هستن که م  

 دوباره به کرجیها رسیدیم.

بیا روی یکی از اینا 'الکس پیشنهاد داد، '.
 بشینیم

 - 'قفلشون کردن'.

 - 'و این مشکل محسوب میشه؟'

الکس اول رفت، بعد از اینکه کارش تمام 



 شد اشاره کرد دنبالش

بروم. با تعظیم کوچک شیرینی کمک کرد 
 .سوار کرجی بشوم

و کمی خیس کوسنی روی نیمکتها نبود 
 بودند ولی اینکه

لحظهای فقط بنشینی و بهآرامی روی کَم باال 
 و پایین بروی حس

 خوبی داشت.

نور چراغهای یک میکده در آب میافتاد و 
 تزئینات زودهنگام

کریسمس از پشت شیشهاش برق میزد. 
 هیاهوی مردم که داد

میزدند تا صداشان در بار به گوش هم برسد 



 مانند غرش یک

ردست به گوش ما میرسید. این جنگ دو
 پایین، جایی که ما

بودیم، ساکت بود. میتوانستم قلقل مالیم 
 رودخانهای را که به

کانال اصلی میریخت بشنوم و شلپشلپ آبی 
 که به کنار کرجی

 میخورد.

الکس کنار من نشست و دستش را دور 
 شانه ام انداخت و باعث

شد قایق تکان بخورد؛ قدرتش را برای 
از من به کار حمایت  

 میبرد.



 -بهتری؟ 
.» بله»سرم را روی شانهاش گذاشتم.   
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شاید دفعهی بعد بهتر باشه تنها ببینمش؛ از 
 -موهبتم برای 

 درست کردن اوضاع استفاده کنم.

اگه بفهمه چی کار میکنی دیگه هیچوقت 
 -بهت اعتماد 

 نمیکنه.
الکس با اوقاتتلخی دست «. نهفکر کنم نک

 »آزادش را روی 

تنها مرد دنیا که بیشتر از همه »زانویش زد. 



 میخوام تحت تأثیر

قرارش بدم و نمیتونم کاری رو که توش «.
 ماهرم انجام بدم

الزم نیست، نباید مجبور باشی از موهبتت 
 -استفاده کنی. اون 

باید تو رو همونجوری که هستی بپذیره، نه 
ه وادارشچیزی ک  

 میکنی فکر کنه هستی.

و اون چیه؟ یه پسر بدون سابقهی خانوادگی 
 -و مهارتی که ازش 

 متنفره؟ آره، حتما ازم خوشش میاد.

خواهش میکنم این »طعنهاش درد داشت. 
 کارو نکن. وقتی یه



چیزی میگی که منظورت برعکسشه مثل اینه 
 که دندونم رو با

 مته سوراخ میکنن«.

نفسش «. ه فراموش کردممتأسفم. یه لحظ
 »را از روی عصبانیت 

» آسون نیست، نه؟»مطلق بیرون داد.   

 -فکر میکردی باشه؟ 

کال فکر نمیکردم. انتظار تو رو توی زندگیم .
 -نداشتم 

خیلی خسته و آمادهی گریه بودم ولی از 
 اینکه فکر کند با کسی

جفت شده که از نظر احساسی آشفته است 
 .هم نفرت داشتم



« این موضوع رو کنار بذاریم الکس؟  میشه
 به یه چیز دیگه فکر

 کنیم؟«

متأسفم. نمیخواستم اینجا بشینیم و اتفاقات 
 - .رو مرور کنیم

میخواستم چند لحظه در آرامش باشیم. .
 فقط من و تو

وقتی تالش را متوقف کردیم، بهتر شد. با 
 هم بودنمان به بهانه یا

دیدم سؤال نیاز نداشت؛ فقط بود. کمکم می
 که اصل ارتباط

 روحربایی همین است.

بعد از پنج دقیقه آرامش که مانند آب 



 رودخانه گذشت، آماده

 بودم خوشبین باشم.
@ShamisaBookClub 
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دلش رو به دست میاری. تو عالی و »گفتم: 
 مهربون و باتوجه

هستی، وقتی چیزی رو ببینه که من میبینم 
لبرام خوشحا  

 میشه«.

امیدوارم »الکس بوسهای به سرم زد. 
 میستی. هیچوقت چیزی

رو اینقدر تو زندگیم نخواستم و اون بخش 
 بزرگی از زندگی



 توئه«.
عقب کشیدم تا بتوانم به چشمهایش نگاه 

بله، اون مهمه»کنم.   

ولی الکس، تو هم مهمی. به اینجا نمیرسه 
 ولی اگه مجبور باشم

.» و برنده میشیبین شما انتخاب کنم ت  

هیچکس تا »کمی سردرگم بهنظر میرسید. 
 حاال به من اولویت

 نداده. هرگز«.
خب، االن میده. من میدم. پس بهش 

خم شدم تا «. عادت کن « 

 او را ببوسم.
«. اوه، خیلی زود میتونم بهش عادت کنم



 »لبخند زد و شستش 

را روی لبهایم کشید و آنها را باز کرد. بعد 
 لبهایش را روی
 لبهایم گذاشت.

@ShamisaBookClub 
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با وجودیکه زندگیام درست وسط بزرگترین 
 لحظهی

میستیوارش بود، سامر و انجل باید یکشنبه 
 به خانههاشان

برمیگشتند. انجل بهانههای خالقانهای سر 
 هم کرد و امیدوار بود



به او اجازهی ماندن بدهند ولی مادرش 
ورد و به انجلفریب نخ  

 دستور حرکت داد.

سامر میدانست بهتر است در خانه دنبال 
 لطف نباشد و پیامک

داد که راه افتاده است. من و الکس آنها را تا 
 قطارشان همراهی

کردیم. معموال وقتی به دیدنم میآمدند این 
 کار را نمیکردم؛

فقط وقتی سوار اتوبوس ایستگاه قطار 
 میشدند برایشان دست

میدادم، در نتیجه انجل ادعا کرد ما  تکان
 مثل کالنترهایی



 هستیم که او را از شهر بیرون میکنیم.

الکس موافق بود و او را دست انداخت که 
 این شهر برای هر دوی

آنها بهاندازهی کافی بزرگ نیست بعد 
 وانمود کرد هفتتیرهای

خیالیاش را میچرخاند. بهخاطر این کار کمی 
 بیشتر عاشقش

. انجل عاشق کسانی بود که او را شدم؛ 
 دست میانداختند

سامر بلیطش را خرید، مرا بغل کرد و قول 
 داد پدرم با ما راه

 خواهد آمد.

طوری که الکس نشنود پچپچ کردم: 



نمیتونی مطمئن باشی» ». 

خوشبختانه سرش به این گرم بود که کاله 
 کابویی خیالی را روی

 سر انجل بگذارد.

ه. به جنبهی مثبتش نه، ولی جای بحث دار 
 -فکر کن، از نظر 

الکس شانس آوری و آدم خوبی گیرت اومده 
 و کلی وقت دارین

بابات رو قانع کنین تو رابطهتون جدی .
 هستین

ممنون سامر. تو خیلی عاقلی. کاش تو دنیا .
 -رو میگردوندی 

انجل از الکس دور شد و انتهای شالم را 



خیلی حسودیم»کشید.   

.» باید یاد بگیرم ازت متنفر  میشه. فکر کنم
 باشم

به من حسودی نکن. توی مرکز دوونها از 
 -شیرینی و روشنایی 

 خبری نیست.

آره، بابات. ولی ای بابا دختر، تو الکس رو 
 -بهعنوان روحربات 

داری! شرط میبندم مال من یه پسر خنگول 
 جوشی در میاد که

تمام وقتش رو تو اتاق خوابش به هک .
میگذرونهکردن پنتاگون   

.» تقدیر اینقدر هم »او را در آغوش کشیدم. 



 ظالم نیست

@ShamisaBookClub 
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 -مطمئنی؟ 

حتی اگه دو برابر هم خنگول باشه یاد .
 -میگیری عاشقش بشی 

ای خدا، این چیز روحربایی »انجل ناله کرد. 
 اینطوری کار

ه؟ میکنه؟ جاذبه بر عقل و منطق پیروز میش
 بیا سامر، بیا قبل

از اینکه اونقدر افسرده بشم که نتونم «.
 حرکت کنم بریم

الکس دستش را دور شانهام انداخت و 



 برایشان دست تکان
دادیم تا از باجهی کنترل بلیط گذشتند؛ 

 تماسی برای دلداری که
 بیش از کلمات حرف داشت.

.» از »وقتی برگشتیم تا برویم گفت: 
 دوستات خوشم میاد

. روع خوبیه. منم از دوستای تو خوشم ش
 -میاد 

تلفن الکس صدا کرد. نگاهی به پیامک 
تارین میخواد»انداخت.   

 بالفاصله برگردم«.
کبوتری که میان جمعیت ایستگاه میگذشت 

 زیادی نزدیک



ولی فکر »پرواز کرد و خودم را جمع کردم. 
 میکردم مناظرهی

 بعدیت امشبه؟«
داریم، ولی  هست، یه تمرین بعد ناهار هم
 -فکر کردم تا اون 

موقع چند ساعت آزاد دارم. هنوز آماده 
 .نیستم ازت جدا بشم

 میخوای با من بیای ببینیم چی میخواد؟

پدر و مادرم از من خواسته بود برای ناهار 
 تنهایی آنها را ببینم،

درخواست بابا بود؛ ولی قبل از آن کمی 
باشه»وقت داشتم.  . 

با وجود اون روزنامهنگار احتماال فقط میخواد 



 عجیب و غریبه

جلوی چشمش باشی. و هیچکدوم از ما 
 .«نباید تنهایی بگردیم

هشدار یوریل به یادم آمد. آن را به سامر و 
 انجل انتقال داده

بودم ولی با مسائلی که دیشب پیش آمد، 
 فرصت نکردم به الکس

یوریل گفت قاتل زنجیرهای دنبال »بگویم. 
که سیونتهایی میره  

مهارتهای خاصی دارن و تو با مشخصاتش «.
 جور در میای

الکس شانههایش را چرخاند که نشان میداد 
 .چقدر عصبی است



تارین هم منو کنار کشید و همین رو »«.
 بهم گفت

 -پس مراقبی؟ 
میستی، قاتل زنجیرهای »جلوی من ایستاد. 

 کی وقت میکنه منو

گول بزنه؟ من فعال باید نگران روحربام 
پشت انگشتانش«. اشمب  

 را روی گونهام کشید.

@ShamisaBookClub 
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تارین از الکس خواسته بود در چایخانهای در 
 کینگز پرید با او

مالقات کند. خیابانهای باریک و تنگاتنگ 



 کمبریج در اینجا به

یک بازار و فضای سبز میرسید که جلوی 
 ساختمان کینگ و

داشت. مکانی مرسوم برای قرار سنا قرار 
 گذاشتن که برای

تماشای مردم عالی بود. دوست داشتم اینجا 
 قدم بزنم و حدس

بزنم مردم که هستند و برای اینجا آمدن .
 چه داستانی دارند

تارین میزی در کنار پنجرهی چایخانه گرفته 
 بود که میتوانست

از آنجا رفت و آمد جهانگردان را ببیند ولی 
ان پشتچون آسم  



کلیسای کالج کینگ بهطرز تهدیدآمیزی 
 خاکستری شده بود

 مردم زیاد معطل نمیشدند.

صندلیاش را جابهجا کرد و کنار پنجره رفت 
 تا برای ما جا باز

متأسفم مزاحم برنامهی »کند و گفت: 
 صبحتون شدم. میدونم

 این روزای اول چقدر خاصن«.
یوریل درست پشت سر ما رسید؛ با گفتگوی 

ی از دفترش درذهن  

کالج که پایین خیابان قرار داشت احضار .
 شده بود

» سالم بچهها، دیشب چطور بود؟»گفت:   



روی صندلیای که تارین خالی کرده بود 
 :نشستم و گفتم

.« قهوهاش را جلویش هل دادم«. افتضاح  

.» متأسفم اینو »از عالم هپروت بیرون آمد. 
 میشنوم

ز همهی بابام در حال حاضر احساس میکنه ا
 -چیزهای سیونتی 

 دور شده.

حدس میزنم این برخوردش غیرمنطقی 
 -نیست. معاشرت با ما 

 سخته.

» برای این میخواستین ما رو »الکس پرسید: 
 ببینین؟



تارین انگشت اشارهاش را روی جلد چرمی 
نه،»تلفنش کشید.   

 در مورد خانوادهی میستی نیست«.

برقرار یوریل نگاهی به او کرد. ارتباط سریعی 
من برم»کردند.   

 نوشیدنی بگیرم. قهوه؟«
.» من چایی میخوام لطفا»گفتم:   

الکس کتش را درآورد «. من قهوهی امریکانو
 »و پشت 

صندلیاش باالی میز کنار من آویزان کرد. 
خب، دوشیزه»  

 کوئتزه، جریان چیه؟«

@ShamisaBookClub 
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گره کرد تا حرکت تارین دستهایش را در هم 
 عصبی دستش

امروز صبح از کسی که »موقتا متوقف شود. 
 ادعا میکنه تو رو

 میشناسه یه ایمیل دریافت کردم«.

» کی؟»الکس بیشتر گیج شد.   

قسمت عجیبش همینه. اون میگه تو رو از 
 -وقتی بچه بودی 

میشناخته و تازه اخیرا فهمیده کجا زندگی 
 میکنی. برای کار به

اومده، گزارشهای مجله رو دیده و انگلستان 
 فهمیده تو عضو



تیم مناظرهی مسابقات نهایی هستی، برای 
 همین به من پیام

 داده و خواسته تو رو ببینه.

نمیتونین »بالفاصله مشکوک شدم. 
 همینطوری به غریبهها

اجازه بدین بیان الکس رو ببینن. اگه همونی 
 باشه که سیونتها

» و میکشه چی؟رو دنبال میکنه و اونا ر   

تارین قاشق را در نعلبکیاش جابهجا کرد. 
میدونم میستی،»  

برای همین پیشنهاد دادم اینجا همدیگه رو 
 ببینیم، تو یه

منطقهی بیطرف با حضور من و یوریل. و تو 



 هم امتیاز خوبی

محسوب میشی. میتونی به ما بگی همونی 
 که ادعا میکنه

 هست یا نه«.

! ! االن وقت ولی هنوز اونو نمیشناسیم
 -ریسک کردن نیست 

نه. ولی اگه راست بگه اصال غریبه محسوب 
 - .نمیشه

خانوادهست. الکس میخواستم همین رو 
 بهت بگم، میگه عموی

 توئه.
الکس لحظهای صبر کرد تا این خبر را هضم 

 کند. یوریل درست



 به موقع با نوشیدنیهامان برگشت.
یک قهوهی سیاه جلوی الکس و یک «. بفرما

وری سفید نُقلی ق « 

.» با مسؤولیت »کنار دست من گذاشت. 
 خودم کیک هم گرفتم

الکس حرف یوریل را نشنید؛ هنوز در اعالم 
 خبر تارین گیر

» من چطور میتونم عمو داشته »افتاده بود. 
 باشم؟

به روش »تارین لبخند شیطنتآمیزی زد. 
 عادی. گفت برادر

 پدرته. اسمش یوهان دو پلسیسه«.
هایش را روی ساعدش کشید، الکس ناخن



 نوعی حرکت انقباضی
عصبی. دستم را دراز کردم تا دستش را 

 بگیرم ولی با حالتی
چرا تا امروز با »عصبی خودش را کنار کشید. 

 من تماس

 نگرفته؟«
 تارین از باالی سر الکس نگاه کرد.

@ShamisaBookClub 
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میخواستم با  «داره میاد اینجا؟»پرسیدم: 
 الکس باشم ولی

همهچیز خیلی سریع اتفاق میافتاد و باید 
 پدر و مادرم را



 میدیدم.

االن پنج «. بله، بهش گفتم یازده اینجا باشه
 »دقیقه به یازده 

زیاد وقت نداره و باید به جلسهی »بود. 
 بعدیش توی یه شهر

دیگه بره، برای همین فکر کردم بهتره قرار 
تبذارم و این فرص  

رو از دست ندیم. کار درستی کردم الکس؟ 
 باید سریع تصمیم

 میگرفتم«.

الکس نوشیدنیاش را با دو دست گرفت. 
بله، ممنون. نمیخوام»  

 فرصت دیدنش رو از دست بدم«.



 خوبی؟'پرسیدم، '

الکس ساکت شده بود و با گفتگوی ذهنی به 
 من جواب نمیداد؛

 کاری که از جمعه انجام داده بود. با خودم
 فکر کردم در سرش

چه میگذرد و حس کردم فاصلهی جدیدی 
 بینمان دهن باز

میکند. در پس ذهنم، به یاد آوردم چطور 
 سر جریان پدرم به او

اجازه دادم حمایتم بکند؛ ظاهرا وقتی به 
 عمویش میرسید دیگر

 یک خیابان دو طرفه نبود.
جنبهی منطقیام زمزمه کرد، بیمنطق نباش 



 میستی. به پسره

. رصت بدهف  

چیز زیادی جز این چیزی »تارین ادامه داد: 
 که تو ایمیل نوشته

نمیدونم، ولی باید بدونی که اونم سیونته 
 الکس. گفت برای

همین نمیدونسته تو کجایی. برادرش با اون 
 هم قطع رابطه

کرده، مثل تو، و یوهان نمیدونسته که وقتی 
 رفتن آرژانتین تو

موقع دائما رو با خودشون نبردن. از اون 
 جابهجا شدن. خیلی

اتفاقی و از طریق یک رابط کاری تو آمریکا که 



 اونا رو میشناخته
فهمیده خانوادهی برادرش االن پسری به 

 سن تو ندارن. بعد

 جداگانه دنبال تو گشته«.

.» من... هضمش یه »الکس اعتراف کرد: 
 مقدار برام سخته

میدونم، اول میستی رو پیدا کردی و حاال هم 
 -ظاهرا خانوادهت 

دارن به زندگیت برمیگردن. یه مقدار .
 سردرگمی قابل بخششه

زنگ باالی در به صدا درآمد. همهی ما 
 برگشتیم؛ حس کرده

بودیم چیزی سرنوشتساز در حال وقوع 



 است. یوهان دو
پلسیس؛ باید خودش میبود. حتی کمی 

 شبیه الکس بهنظر

 میرسید: بلند قد با فک مربعی، همان موها
 و ابروها؛ حال و

هوای کسی را داشت که شباهتش نشان 
 میدهد قطعا عضو

خانواده است ولی نمیتوان روی چیزی 
 انگشت گذاشت، حسی

 در مورد حالت چهره و نحوهی رفتارش.

با این حال، تفاوتهای واضحی هم وجود 
 داشت: پوست

سهتیغهاش مرا به یاد سطح کمی مومی 



 .سنگ صابون میانداخت

دی را به ذهن تداعی میکرد: مفهوم بلن
 گردن، بازوها و انگشتان

بلند؛ حتی بینیاش هم باریک و بلند بود؛ 
 اگر الکس را در ماشین

کشش میگذاشتیم ممکن بود شبیه او شود. 
 چشمهایش

چایخانه را بررسی کرد و روی میز ما ثابت 
 ماند. صورتش با

 لبخندی شاد شکفت.
@ShamisaBookClub 
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با تارین دست داد. کیفش « دوشیزه کوئتزه؟



 »را زمین گذاشت 

و هر دو دستش را با حالت اینو ببینین جلو 
و این باید»آورد.   

الکس باشه! خدای بزرگ، تو نسخهی مشابه 
 راجر هستی، وقتی

یوهان لهجهی آفریقای «. همسن تو بود
 جنوبی خفیفی داشت که

 به گوش خوشایند بود.
از »لند شد و با او دست داد. الکس ب

 دیدنتون خوشحالم آقای

 دو پلسیس«.

به من بگو یوهان. یا اگه از پسش برمیای 
 -عمو یوهان. نمیتونم 



بگم اینکه باالخره بعد این همه سال دیدمت 
 چقدر

فوقالعادهست. وقتی نوزاد بودی تو رو دیده 
 بودم، قبل از اینکه

راجر درش رو روی من ببنده. احساس 
یکنم باالخره یه بخشیم  

 از خانوادهم رو پس گرفتم.
یوریل که هنوز به غریبه مشکوک بود به من 

 نگاه کرد. با سر
تأیید کردم. تکتک کلماتی که میگفت .

 حقیقت داشت

 داره راست میگه الکس'به روحربایم گفتم، '.

 .الکس بهزحمت منتظر تأیید من شد



 من اصال چیزی» '.ممنون'

.» میدونستم، آقادر مورد شما ن  

 -واقعا؟ پدر و مادرت کی ترکت کردن؟ 

 -وقتی سه سالم بود .

اینقدر بچه؟ پس منو ببخش که بیشتر 
 -تالش نکردم کشف 

کنم با تو چی کار کردن. اصال به 
 دیوانهوارترین رویاهام هم

خطور نمیکرد میریام تو رو ترک کنه؛ مادر 
 فداکاری بود. حدس

؟میزنم تو هم یکی از ماهایی  

 الکس با سر تأیید کرد.
البته »یوهان لبخندی از سر غرور به او زد. 



 که هستی. میتونم

ببینم. برادرم هیچوقت موهبت منو 
 نپذیرفت. متوجه نشده بودم

اینو به بچهش به ارث داده. که غافلگیری 
 .«خیلی دلچسبیه

من یه »نگاهی به پیشخان انداخت. 
 نوشیدنی میگیرم و میام

 پیش شما«.
لطفا بذارین من بگیرم. روی »یل ایستاد. یور

 صندلی من

 بنشینین. قهوه؟«
 -اوه، خیلی لطف میکنین آقای...؟ 

 -بندیکت، یوریل بندیکت .
@ShamisaBookClub 
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یکی از »چشمهای یوهان گشاد شد. 
 بندیکتهای کلرادو که

 نیستین؟«
 -خودمونیم .

شنیدم. خانوادهی  در مورد شما و برادراتون
 -خیلی جالبی 

 هستین.

جالب هم میشه گفت. قهوهتون رو چطوری 
 -میخواین؟ 

نگاهی به نوشیدنیهای ما انداخت. «. سیاه
ظاهرا مثل » « 



 برادرزادهم«.
یوهان کنار الکس و روبهرو من نشست. 

 نگاهش به صورت من
» و شما کی هستین خانم جوان؟ یه »افتاد. 

 بندیکت دیگه؟
. نه نه. من میستی دوون هستم متأسفا - 

الکس دستم را گرفت در نتیجه انگشتان 
 گرهکردهمان روی میز

بین ما قرار گرفت. از اینکه بعد از شکافی که 
 بینمان باز شده

اون »بود مرا پذیرفت خیالم راحت شد. 
 روحربای منه. تازه

 همدیگه رو دیدیم«.



یوهان سری تکان داد و چشمهایش با 
مراعالقهی جدیدی   

خب، خب. مشخصه خیلی »تماشا کرد. 
 چیزها در مورد تو باید

یاد بگیرم، الکس. حتی نمیدونم از کجا باید 
 شروع کنم. در مورد

خودت بهم بگو: موهبتت، مدرسهت، «.
 دوستانت

از یوهان ممنون بودم که به الکس فرصت 
 داد در مورد خودش

حرف بزند. ما صحبت در مورد گذشتههامان 
دهرا شروع کر   

بودیم ولی فرصت نکرده بودم تا بنشینم و 



 آن را مانند داستان از
 اول گوش کنم.

بعد از اینکه پدر و مادرم ترکم کردن، کسی 
 -نتونست منو به 

فرزندی قبول کنه چون وضعیت قانونیم 
 مشخص نبود. مسؤولین

حتی مطمئن نبودم منو کامال ترک کرده 
 باشن؛ اینقدر درهم و

چند تا خانواده برای  برهم بود. منو به
 سرپرستی سپردن؛ آدمای

خوبی بودن. واقعا خوشحال میشدن اگه هر 
 کدوم از اونا منو به

فرزندی قبول میکردن ولی بهزیستی 



 .نتونست تصمیم بگیره
بهشون یه داستانهای درهم و برهمی گفته 

 بودم که پدر و مادرم
از شیطان فرار کردن، حدس میزدم منو 

 .اینطوری میدیدن
مسؤولین هنوز دنبال پدر و مادرم بودن تا 

 ازشون توضیح بخوان
ولی کارشون تو پنهان کردن ردشون خوب .

 بود
@ShamisaBookClub 

🌕🌕🌕🌕 🌕 

 ص155فصل – #13

یوهان قهوهاش را مزهمزه کرد و صورتش را 
شکر»در هم کشید.   



دو تکه قند از قندان در آن «. الزم داره
ولی اونا اسمت»انداخت.   

رو میدونستن. نمیدونم چرا با من تماس «
 نگرفتن؟

نکتهی خوبیه. نمیدونم. نتونستن اصل و 
 -نسبم رو ردیابی 

کنن، همهی مستندات پنهان یا نابود شده 
 بود؛ گذشتهم تفسیر

زیادی الزم داشت و بیشتر یه راز بود. 
 مشخص بود من هیچوقت

اسمی از شما نبردم چون خاطرهای از 
م. حدسخانوادهم نداشت  

 میزنم پدربزرگ و مادربزرگ زنده ندارم؟



از طرف ما نه. وقتی من نوجوان بودم مردن، 
 -هر دو با هم و 

خیلی ناگهانی. فکر کنم راجر هیچوقت بعد 
 .از اون مثل قبل نشد

چیز زیادی در مورد خانوادهی میریام 
 نمیدونم. به عروسی

دعوت نشدم. وقتی به دبیرستان رفتی چی 
 شد؟

بنیاد سیونتها بورسیه گرفتم تا تو کالج از یه 
 -بینالمللی 

کیپتاون ثبتنام کنم. شانس آوردم که 
 دوشیزه کوئتزه تازه جزء

معلمها شده بود و از اون موقع به من .



 کمک میکنه

 -پس خوشبخت بودی؟ 
بله. دوستای خوبی دارم و تحصیالت عالی، 

 -پس کارم خیلی 
 هم بد نبود.

سیزده سال گذشته خوشحالم. اگر میدیدم 
 -برات 

ناراحتکننده بوده خیلی بدتر میشد. خب، 
 موهبتت چیه؟

ترغیب، میتونم مردم و چیزها رو ترغیب 
 -کنم. معموال کاری 

 کنم که هر چی میخوام انجام بدن.

عالیه. پس االن داری ازش استفاده میکنی تا 



 -ترغیبم کنی به 
برادرزادهم افتخار کنم؟ چون حسم دقیقا .

نههمی  

میستی چوب »الکس لبخند خفیفی زد. «. نه
 »الی چرخ موهبتم 

 میذاره. وقتی دور و بر اونم از کار میفته«.

« چقدر جالب. موهبت تو چیه میستی؟
 »یوهان چشمهای آبی 

کمرنگش را بهسمت من برگرداند. شکل آنها 
 شبیه چشمهای

الکس بود ولی حلقهی تیرهتر و مژههایی را 
 که باعث گیرایی

. شمهای الکس میشد نداشتچ  



من حقیقتگو هستم و اگه کنترلم رو از دست 
 -بدم، مردم 

اطرافم هم نمیتونن دروغ بگن. حتی وقتی 
 محدودهی

تأثیرگزاریم روی بقیه رو کنترل میکنم، وقتی 
 یه نفر دروغ

 میگه میتونم حس کنم.

@ShamisaBookClub 
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 -چقدر شگفتآور .

. ش رو بگم دردسره راست - 

الکس نوک انگشتش را روی بند انگشتانشم 
و به لطف»کشید.   



رابطهی روحرباییمون، ارتباط عمیقتری بین 
 ما هست. من

متوجه شدم حتی وقتی میستی موهبتش رو 
 کنترل میکنه و

مردم تحت تأثیرش قرار نمیگیرن، من هنوز 
 نمیتونم دور و بر

وهبت اون دروغ بگم. مثل اینه که منم م
 اون رو به همون روشی

 تجربه میکنم که خودش میکنه«.
 متوجه نشده بودم'به الکس گفتم، '.

دیشب وقتی خوابم نمیبرد به ذهنم رسید. 
 - 'برای همینه که تو 

 کریپونایت من هستی'.



خب، آقای دو پلسیس، بیشتر »تارین گفت: 
 در مورد خودتون

 از اینکه میدیدم نه او و نه«. برامون بگین
 یوریل حاضر نیستند

 از الک دفاعی بیرون بیایند خوشحال شدم.
من مدیر سرمایهگزاری هستم، ازدواج 

 »نکردهم. و بچهای ندارم، 

بنابراین نمی تونم از پیدا کردن برادرزادهم 
 از این خوشحالتر

باشم. ولی خبر خوب اینه الزم نیست برای 
 باور کردنش به من

یوهان «. یماعتماد کنین چون میستی رو دار
از من چه»پرسید:   



 دریافتی داری خانم جوان؟«

میدونم شما همون کسی هستین که میگین 
 -آقای دو 

پلسیس. هیچ کدوم از حرفاتون به عنوان .
 دروغ ثبت نشد

پس شک و تردید برطرف میشه. چه 
 -مناسب. تو موهبت 

 خیلی مفیدی داری عزیزم.

خوشحالم اینطور فکر میکنین. کسانی که 
جیح میدن من تر  « 

و نگران «. دور و برشون نباشم کم نیستن
 بودم الکس هم در

 نیمی از قلبش یکی از آنها باشد.



حدس میزنم حقیقت زیادی از تحمل بعضیا 
 -خارجه. تو دنیای 

 بدی زندگی میکنیم.
تلفنم به صدا درآمد. کجایی؟ لعنتی، پدر و 

 مادرم را فراموش

ا برداشتم. کرده بودم. از جا پریدم و کتم ر 
واقعا متأسفم ولی»  

باید برم. از دیدنتون خوشحال شدم آقای 
مکثی«. دوپلسیس  

کردم و بعد گونهی الکس را بوسیدم. بهتر 
 بود طوری رفتار کنم

که انگار همهچیز بین ما روبهراه است تا 
 وقتی مطمئن شوم که



.» بعد از مناظره میبینمت»نیست.   

@ShamisaBookClub 
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الکس مختصرا سرش را بلند کرد ولی 
 میتوانستم ببینم از اینکه

برای اولین بار کسی را میبیند که اصل و 
 نسب خانوادگی

از »مشترکی با او دارد، مسحور شده است. 
 .«ناهارت لذت ببر

حرفش سرسری بود. من از مرکز توجهش .
 خارج شده بودم

 -باید دستکم از شام بهتر باشه .
تی از چایخانه بیرون میرفتم به یوریل و وق



 تارین التماس کردم،
 مراقب الکس باشین''.

 هستیم'یوریل قول داد، '.

مامان و بابا ناهار را در مدرسهی ما 
 میخوردند و با معلم

راهنمایم که زندگی شخصی و پیشرفت 
 درسی مرا زیر نظر

داشت حرف میزدند. زیاد خوب نبود که برای 
 این جلسهی خاص

دیر کرده بودم. از جلوی نمای کالسیک 
 موزهی فیتزویلیام رد

شدم تا به مدرسهام برسم که درست بعد .
 از آن قرار داشت



مدرسهی فِن جایی زیبا در میان زمینهای 
 نزدیک باغهای

گیاهشناسی بود. چیزی کمی هریپاتروار در 
 مورد این

ساختمانها وجود داشت، هرچند سابقهی 
 سالمت و امنیت آن

خیلی از هاگوارتز بهتر بود. کالسهای درس را 
 طوری ساخته

بودند که بیشتر شبیه کالجهای کمبریج 
 انتهای خیابان بهنظر

برسد تا جعبههای آموزشی استاندارد 
 :مدرسهی قبلیام

سقفهای بلند، تختهکوبیهای چوبی و .



 گچکاریهای مجلل

سکندری خوردم و وارد دفتر شدم و 
م،متأسف»نفسبریده گفتم:   

 خانم هادلستون، متأسفم مامان، بابا«!

هیچ « کجا بودی میستی؟»بابا پرسید: 
 نشانهای در کار نبود که

 خلق و خویش بهتر شده باشد.

سامر و انجل رو تا ایستگاه بدرقه کردم و 
 -بعد وقتی قهوه 

 میخوردیم زمان از دستم رفت.

امیدوارم یادت »خانم هادلستون گفت: 
ودمونده باشه ساعت ور   

خانم هادلستون زنی «. و خروج بزنی میستی



 پنجاه و چند ساله
با سلیقهی خاص در پوشش بود که 

 هیچوقت جزئیات درسها یا

 زندگی از چشمش پنهان نمیماند.

 -اممم ...
برو االن انجامش بده، منم پدر و مادرت رو 

 »میبرم سالن 

مشتاق بهنظر «. غذاخوری. غذای امروز کبابه
 میرسید. من

قهی چندانی به غذاهای مدرسه نداشتم عال
 ولی ناهار یکشنبه از

 بیشتر غذاهای هفته بهتر بود.
@ShamisaBookClub 
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وقتی برگشتم پدر و مادرم و خانم هادلستون 
 .غرق گفتگو بودند

یک سینی برداشتم و در صف کوتاه 
 ایستادم. اکثر دانشآموزان

ه میماندند درنتیجه در طول هفته در مدرس
 آخر هفته تعدادمان

کم بود. غذایم را انتخاب کردم و سینیام را 
 کنار سینی مامان

 گذاشتم.

 با الکس بودی؟'مامان پرسید، '
بله. یه اتفاق عالی افتاد مامان: عموش پیدا 

 - 'شده. الکس فکر 



نمیکرد کسی رو تو خانوادهش داشته باشه 
 که بخواد باهاش

 آشنا بشه'.
 - 'باید بعدا برام تعریف کنی'.

» خب، اوضاع »پدرم داشت میپرسید: 
 میستی چطوره؟

خانم هادلستون پودینگ یورکشایرش را با 
 .چنگال صاف کرد

فکر میکنم خیلی خوبه. میدونیم آدم »
 رکگوییه ولی اکثر

دانشآموزا چشمپوشی میکنن. سرپرست 
 معلمها گفت شبیه

ن که بقیهی شرایط خاص رفتاریه. فکر کردی



 یه معاینهای ازش
بکنین؟ برای دانشآموزانی که نیازهای خاص 

 آموزشی دارن
 بودجهی خاصی در نظر گرفته شده«.

معاینه؟ آره، معاینهی من نشان خواهد داد 
 مشکل شدید صداقت

دارم. اینکه سعی میکرد آن را به عنوان یک 
 مشکل پزشکی

 نشان بدهد ناراحتم میکرد.
ند با فقط کاش عادی قبل از اینکه بابا بتوا

 بود خودش موضوع
بحث را منحرف کند مامان از من دفاع کرد: 

فکر نمیکنم»  



 صراحت میستی مانع پیشرفتش بشه«.

بهنظر نمیرسید خانم هادلستون قانع شده 
 باشد ولی تصمیم

از نظر تحصیلی، کارش »گرفت اصرار نکند. 
 خوبه. جزء

دانشآموزای برتر نیست ولی هنوز امیدواریم 
 وقتی به مرحلهی

بعدی رفت وارد دانشگاه خوبی بشه. آموزش 
 دبیری، درسته

 میستی؟«

بله، خانم. فعال فکر میکنم این رشته رو .
 -انتخاب کنم 

ما فکر میکنیم میتونه حد نصاب الزم رو تو 



 -نمراتش کسب 
کنه هرچند متوجه شدم ریاضی برات یهکم 

 چالشزاست؟

.» یکنمتمام تالشم رو م»خیلی چالشزا.   

خانم هادلستون ضربهی مالیمی روی دستم 
اصل کار»زد.   

همینه: میستی همیشه تمام تالشش رو 
 میکنه در نتیجه

 نمیتونیم چیز بیشتری ازش بخوایم«.
@ShamisaBookClub 
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این شد یک حمایت کامل و واقعی. «.
ممنون خانم هادلستون»  



د پیش اومده که یه مسأله ی جدی»بابا گفت: 
 شما باید ازش خبر

 داشته باشین خانم هادلستون«.

 وارد این مسأله نشو، بابا.

میستی با یکی از »خیلی دیر شده بود. 
 مناظرهکنندههای مهمان

رابطه برقرار کرده، یکی از اعضای تیم 
 آفریقای جنوبی. نگرانم

این مسأله باعث بشه حواسش پرت بشه و 
 نتونه نمرات خوبی تو

متحاناتش بگیره. مسألهی مهم برای دو ا
 سال آینده اینه نه یه

 رابطهی عاشقانهی دبیرستانی«.



مادرم صدایی درآورد که نشان میداد موافق .
 نیست

من میخوام شما مراقبش باشین و اگه فکر 
 -کردین پسره داره 

 حواسش رو پرت میکنه به ما بگین.

.» من اینجام بابا، میدونی که»گفتم:   

وب میدونم. میبینی که قصد ندارم خیلی خ
 -پشت سرت کاری 

 بکنم میستی.
خانم هادلستون لبخند مسامحهگرانهای به 

آه، حال و»من زد.   

هوای جوانی و عاشقی. اون سالها رو 
 یادتونه؟ میستی تنها



کسی نیست که پستی و بلندیهای یه رابطهی 
 عاشقانه رو

تجربه میکنه؛ میتونم ده دوازده دختر تو 
السیهاش بهتونهمک  

نشون بدم که همین مسأله رو دارن. این 
 روابط معموال تو این

مرحله از زندگی زیاد طول نمیکشه؛ البته نه 
 اینکه برای

جوانهایی که درگیرش هستن حس مرگ و 
 .زندگی نداشته باشه

لطفا اگه احساس ناراحتی کردی حتما پیش 
 من بیا. درم همیشه

 بازه«.



'مامان گفت، '. یرهنیتش خ  

میدونم ولی فکر نکنم برم در اتاقش رو بزنم 
 - 'و بگم روحربای 

کسی شدم که تو یه نیمکرهی دیگه زندگی '.
 میکنه

ممنون خانم هادلستون. برای »بابا گفت: 
 من مایهی آرامش خیاله

که بدونم اون کسی رو با عقل سلیم داره که 
 .«بتونه بهش رو کنه

از  من و مامان باید میفهمیدیم منظورش
 عقل سلیم این است

 که سیونت نیست.

بعد از ناهار در پارکینگ مدرسه با پدر و 



 مادرم خداحافظی

کردم. معموال از رفتنشان ناراحت میشدم؛ 
 امروز احساس
 آرامش میکردم.

@ShamisaBookClub 
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سالم منو به مامانبزرگ، گیل، فلیسیتی، 
 »پیس، سانی و 

بهازای هر کدام بابا را «. سونینتمپست بر 
 بوسیدم و بعد او را بغل

کردم؛ متوجه بودم برای اولین بار در زندگیام 
 یک اختالف نظر

جدی پیدا کردهایم و قبل از جدا شدن آن .



 را حل نکردهایم

مراقب خودت باش عزیزم، و حواست به 
 - .اولویتهات باشه

میتونم ببینم عاشق و دلباختهی این پسره 
ولی فعال شدی  

مسائل مهمتری داری که باید روی اونها .
 تمرکز کنی

واقعا نداشتم ولی چون بابا از صمیم قلب 
 حرف میزد کلماتش

 بهعنوان دروغ ثبت نشد.
 -سعی میکنم ناامیدتون نکن .

مسأله به احساسات من ربطی نداره میستی. 
 -در مورد نحوهی 



 برخورد تو با چند سال بعدی زندگیته.
در واقع ربط داشت. پیدا کردن هرچند، 

 روحربایم شکافی در

خانواده باز کرده بود و بابا احساس میکرد 
 خودش یکطرف آن

ایستاده و مامان طرف دیگر و ما بچهها روی 
 یک پل طنابی

خطرناک بین این دو. برایش ناراحت بودم 
 ولی هیچکدام از ما

برادرها و خواهرها نمیتوانستیم جلوی 
 رفتنمان به سمت

سیونتها را بگیریم و تجارب ما در نهایت 
 کامال متفاوت با او



 میشد.

تا جایی که از دستم بر میآمد به او قوت 
هنوز»قلب دادم.   

روزای اوله بابا. من و الکس هنوز خیلی 
 چیزها رو باید راست و

ریس کنیم و هیچکدوممون نمیخوایم سر راه 
 اون یکی قرار

 بگیریم. اینجوری نیست«.
هست. خب، من حرفم رو زدم. منصفان

 » .«مراقب خودت باش

برای آخرین بار مرا بوسید و در صندلی .
 راننده نشست

مامان برای گفتن اینکه چه فکر میکند به 



 کلمات نیاز نداشت؛

 حالت چهرهاش همهچیز را میگفت.

میدونم. از دست بابا عصبانی نیستم. درک 
 -میکنم، واقعا 

 میکنم.

... شاید هیچوقت نباید  براش خیلی سخته. - 

قبل از اینکه بتواند پشیمانیهایی را که باید 
 ناگفته میماند بر

نه. تقصیر »زبان آورد حرفش را قطع کردم. 
 تو نیست. درستش

 میکنیم«.

ببین چقدر »لبخندی آبکی تحویلم داد. 
 بزرگ شدی! وقتی



اینقدر دور تو کمبریج گیر افتادی، این 
 لحظات بالغ شدنت رو از

.» ست میدم. بهت افتخار میکنمد  

@ShamisaBookClub 
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دستکم این رضایت را داشتم که بدانم 
 روابطم با مادرم به

مرحلهای جدید و رضایتبخش رسیده است، 
 حتی اگر با پدرم از

 تختهی شیرجه سقوط آزاد کرده باشم.
 -ممنون مامان. دوستت دارم .

ارگی میکردم. خوب وقتی رفتند احساس بیچ
 میشد اگر کسی



بغلم میکرد ولی الکس مشغول تمرین 
 مناظرهاش در مورد این

گروه باور دارد دموکرسی بهترین نوع دولت 
 است بود؛

نمیخواست تمرکزش را به هم بزنم. باید با 
 این مشکل تنهایی

 رودررو میشدم.

اشتباهه. معلومه که میخوام بغلت کنم و تو 
 - 'قطعا تنها 

 نیستی'.
برگشتم و دیدم الکس پشت سرم ایستاده 

اینجا چی کار»است.   

. قلبم با دیدن او از جا جهید« میکنی؟  



میخواستم ببینم حالت خوبه یا نه. دوشیزه 
 »کوئتزه گفت 

میتونم برای تمرین یهکم دیرتر برم. فکر کرد 
 نیاز داری منو

» بغل؟»دستهایش را باز کرد. «. ببینی  

س کردم انگار از یک بهطرف او رفتم و ح
 کشتی در حال غرق به

 قایق نجات رسیدهام.

بد بود؟صبر »سرم را به سینهاش چسباند. 
 کردم تا برن بعد از

مخفیگاهم بیرون اومدم ولی دیدم هنوز «.
 با اونا حرف میزنی

مامان خوبه. در واقع خیلی خوبه. بابا... نه. 



 -به معلم راهنمام 
 اخطار داد مراقب تو باشه.

لحنش « هو. یعنی ورودم ممنوع شده؟او
 »نشان میداد انگار 

میخواهد بگوید اگر کسی جرأت دارد جلوی .
 او را بگیرد

انگشتانم را باز و بسته کردم و پشم نرم 
 ژاکتش را که زیر کتش

نه، این خبرا »پوشیده بود حس کردم. 
 نیست. فقط اگه خانم

هادلستون بهت عالقه نشون داد تعجب «.
 نکن

نم از پسش بر بیام. هرچی نباشه، فکر ک



 »تأثیرگزار بودن 

. وقتی چشمهایم را گرد «. نقطهی قوت منه
 کردم لبخند زد

به خودم یادآوری کردم امروز فقط من بحران 
 خانوادگی

» مالقات با عموت چطور پیش »نداشتهام. 
 رفت؟

@ShamisaBookClub 
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صورت ماساژی الکس بند انگشتانش را به 
 مالیم روی پشتم

کشید. بهطرز عجیبی دلم میخواست خرخر 
خیلی خوب،»کنم.   



ممنون. نمیتونم بهت بگم االن چقدر 
 احساس خوششانسی

میکنم، با وجود پیدا کردن تو و بعد اومدن 
 اون. یوهان یه

جلسهی کاری توی لیدز داشت ولی پس فردا 
 برمیگرده. برای

.» گر تا فینال برسیمفینال اینجاست، البته ا  

 -حتما برات عجیبه .

خیلی. وقتی بهش نگاه میکنم فکر میکنم یه 
 -تصاویری از 

پدرم رو میبینم. یوهان میگه شبیه هم .
 هستن

از اینکه میخواست حرفهایش را با من در 



 میان بگذارد خیالم

نگفت کس دیگهای هم تو »راحت شده بود. 
 خانوادهتون موهبت

» ؟سیونتی داره یا نه  

یکی از مادربزرگها قطعا داشته و مشکوک 
 -بود مادر خودش 

هم داشته ولی پنهانش میکرده چون پدرش 
 .شدیدا مخالف بوده

گفت پدر من، راجر، اخالقش رو از اون به 
 ارث برده. اون بخش از

خانوادهام متعلق به مسلک خیلی 
 سختگیرانهای هستن که فکر

میکنن قدرتهای سیونتی کار شیطانه. 



یتونستن با این فکرنم  

که گوشت و پوست خودشون ممکنه اونطور 
 از آب در اومده

 باشن کنار بیان در نتیجه ما رو طرد کردن.
 -چه غمگین .

ولی حاال که همدیگه رو دیدیم شاید من و 
 -اون بتونیم یه روند 

جدید برای خانوادهی دو پلسیس شروع .
 کنیم

لبخند زدم و سعی کردم این حس را که از 
 این پیشرفت جدید

در زندگی الکس بیرون ماندهام نادیده 
 بگیرم. در مورد ایجاد یک



خانوادهی جدید با اتکا به یک مالقات خیلی 
 .خوشبین بود

.» مطمئنم تمام »امیدوار بودم ناامید نشود. 
 تالشت رو میکنی

 -میتونم بعدا ببینمت؟ بعد از مناظره؟ 

فردا درسها دوباره شروع میشد و من 
ارها تکلیف داشتمخرو . 

 خیلی دوست دارم ولی باید درس بخونم»«.

چشمهایش برق میزد. «. میتونم کمک کنم
 »فکر نمیکردم اگر 

دور و برم بود میتوانستم کار زیادی انجام 
 بدهم ولی او

 مقاومتناپذیر بود.

@ShamisaBookClub 
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باشه، بعدا بیا شببهخیر بگو. من تو 
تابخونهم. اونوقت شب ک - 

 به اتاقم راهت نمیدن.
انگشتش را روی گردنم کشید و باعث شد تا 

 انگشتهای پایم
» که مبادا کار بدی بکنیم؟»بلرزد.   

 -متأسفانه .

انگشتانش روی «. خوب منو میشناسن
 »گونهام رقصید و روی 

دهانم ضرب گرفت. اینکه میدیدم تا این حد 
 دوست دارد



. ند خوشایند بودصورتم را کشف ک  

امشب موفق باشی. واقعا دوست داشتم 
 -میتونستم اونجا 

 باشم.
بهمحض اینکه نتایج رو دادن باهات تماس .

 -میگیرم 

با اکراه پلیورش را رها کردم. با کمال «. باشه
 »میل حاضرم بودم 

در جیبش زندگی کنم ولی باید مراقب 
 میبودم آویزان بهنظر

دیگر چنین کاری نرسم. دیده بودم دخترهای 
 میکنند و

دوستپسرهاشان را مثل اینکه طاعون داشته 



 باشند فراری
میدهند. خیلی میخواستم این رابطه را 

 .درست پیش ببرم

 پس تا بعد»«.
 -بله، تا بعد .

@ShamisaBookClub 
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باقی بعدازظهر را در اتاقم درس خواندم ولی 
 دوستان مدرسهام

صه، تونی و آنالیس آمدند در نتیجه کار حف
 زیادی نکردم. قابل

درک بود که در مورد رابطهی عاشقانهی 



 طوفانیام با کاپیتان تیم

آفریقای جنوبی کنجکاو باشند و میخواستند 
 همهچیز را بیرون

بریزم. با تعریف ماجراهای تابستان و اینکه 
 چطور همدیگر را

. ندیم دیدیم و در تفریحگاهها وقت گذرا
 سؤاالتشان را دور زدم

اجازه دادم خودشان به غلط نتیجهگیری کنند 
 که راه چطور برای

جمعه شب هموار شده بوده است. از من 
 نپرسیدند آیا الکس قبال

در کیپتاون از من درخواست قرار کرده یا نه 
 و من هم اجازه



دادم بهصورت نوعی دروغ جزئی، نامعلوم 
 بماند که شاید کرده

درنتیجه، بحران دروغی پیش نیامد که بوده؛ 
 باعث شود نزدیکی

 سریع ما را درک نکنند.

بعد از شام، دوستانم به مناظره رفتند و من 
 در کتابخانه ساکن

شدم. اعتراض کردند که باید از دوستپسرم 
 حمایت کنم ولی

من زیرلبی چیزی در مورد ضعف اعصاب 
 گفتم. توضیح ندادم

. یشود نه منالکس با حضور من عصبی م  

در اتاقک مطالعه نشستم و سعی کردم 



 سختکوش باشم و به

ساعت نگاه نکنم. تکلیف جغرافی در مورد 
 جمعیت و مهاجرت

حاضر نبود در مغزم پیش برود. صفحات را 
 ورق زدم و با

ماژیکهای رنگارنگ زیر چیزهای مختلفی خط 
 کشیدم ولی

 نپرسید چه چیزهایی.
ی همانطور که عصر میگذشت، باق

 دانشآموزان کمکم رفتند و

من تنها کسی بودم که در سالن وسیع باقی 
 ماندم؛ صادقانه

بگویم کمی ترسناک بود چون نیمی از 



 چراغها را برای

صرفهجویی در انرژی خاموش کرده بودند. 
 ترجیح میدادم به

اتاقم برگردم ولی به الکس قول داده بودم او 
 .را اینجا میبینم

اطر لولهها که بر اثر کمکم متوجه شدم بهخ
 سیستم حرارتی

مرکزی منقبض و منبسط میشوند، 
 ساختمان برای خودش

 صداهای جیرجیر و غژغژ خاصی دارد.

افکار ناخوشایندی به ذهنم رسید که 
 کتابخانهها محل کامال

مناسبی برای قاتلهای زنجیرهای هستند چون 



 جاهای زیادی

برای پنهان شدن و تعقیب طعمه وجود دارد. 
 و ارواح. حتما

ساختمان قدیمی مثل این باید یکی دو تا 
 روح داشته باشد؟

میتوانستم آنها را تصور کنم که در بخش 
 تاریخ شناور بودند و

 با بدجنسی به من کتاب پرت میکردند.
 - 'اونا جن هستن'.

نباید قبل از اینکه تو سر من 'پرسیدم، 
 'پیدات بشه در بزنی؟
بهصورت الکس بهسرعت عادت میکرد 
 ذهنی در افکارم سرک



بکشد. احتماال موهبتش هنوز روی من کار 
 میکردم چون

میتوانست موانع ذهنی مرا ترغیب کند تا 
 بدون اینکه متوجه

شوم به او اجازهی ورود بدهند. باید 
 میفهمیدم معنی آن چیست

 ولی حاال نه.

@ShamisaBookClub 
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د با صدای بلند سرفه ببخشید. دفعهی بع
 'میکنم. ولی اونقدر 

گفتگوی جالبی با خودت داشتی که نخواستم 
 '.مزاحم بشم



 میتوانستم خنده را در صدایش حس کنم.

 - 'خب، چطور بود؟'

 - 'برنده شدیم'.
 - 'واقعا انتظار نتیجهی دیگهای نداشتم'.

تیم آرمیتسار واقعا خوب بود. نتیجه '.
 - 'نزدیک بود

سر طالیی من به نفع تیمش حدس زدم پ
 ضربهی نهایی را زده

 آفرین به شما' .باشد'.
مناظره در  'هنوزم میتونم بیام سر بزنم؟

 'سالن نمایش 

مدرسهی ما، آنطرف ساختمان بعد از زمین 
 راگبی برگزار شده



 بود. الزم نبود راه زیادی بیاید تا مرا پیدا کند.
در حال جنگ با آمار جمعیتی منتظرت 

دارن برنده  هستم. ' - 

 میشن. بیا نجاتم بده'.

برآورد کردم حدود دو دقیقه فاصله داشته 
 باشد و آینهی

جیبیام را درآوردم تا ببینم مبادا کار 
 میستیواری انجام داده

باشم، مثال نوک بینیام را با خودکار خطخطی 
 کرده باشم )چون

عادت داشتم نوک خودکارها را بجوم و 
آنهمیشه یادم نمیماند   

را کدام طرفی گرفتهام.( آینه را طوری گرفتم 



 که گونهام را

بررسی کنم و تصویری از کسی در پشت .
 سرم را دیدم

 -الکس، چطوری...؟ 
 ولی الکس نبود.

روزنامهنگار کنفرانس خبری از پشت قفسه 
 بیرون آمد. مطمئن

بودم اگر متوجه حضورش نشده بودم .
 بیرون نمیآمد

دایش مالیم و ص«. ببخشید مزاحم شدم
 »عذرخواهانه بود ولی 

دنبال الکس دو »من گول نمیخوردم. 
 پلسیس میگشتم و



متوجه شدم معموال جایی که تو هستی «.
 پیداش میشه

قلبم به شدت میتپید. بدون اینکه به او نگاه 
 کنم بهسرعت

فکر نکنم اجازه »پوشههایم را جمع کردم. 
 داشته باشی بیای

 اینجا«.
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«. نگران نباش. من مجوز خبرنگاری دارم
 »کنار میز آمد. فکر 

کنم نشانش را جلو آورده بود یا شاید 
 میخواست با من دست



بدهد، قصد نداشتم با او چشم در چشم 
اسم من ایالی»شوم.   

دیویسه. برای یه روزنامه تو لسآنجلس کار «.
 میکنم

بخش از مدرسه ربطی  منظورم این بود این
 - .به مسابقات نداره

 خصوصیه. فقط دانشآموزان و کارکنان.

خندید ولی سرخوشی «. انگار که برات مهمه
 »واقعی در آن 

دیدهم »نبود. تا حدی تلخ بهگوش میرسید. 
 تو و الکس دو

پلسیس از خیلی از درهای قفلشده عبور 
 کردین؛ راستی چطور



رسم کی این کارو این کارو میکنین؟ یا باید بپ
دیویس« میکنه؟  

کتابی را که روی آن کار میکردم برداشت. 
خندهداره. توی»  

جایی مثل اینجا انتظار کتاب ورد و جادو «.
 داشتم

من دارم جغرافی میخونم آقای دیویس، تو 
 »یه دنیای خیالی 

کیفم را به سینهام «. که زندگی نمیکنم
 چسباندم، داشتم فکر

ا کنم یا نه. چشمهایم میکردم کتابم را ره
 بهطرف در رفت. از

اینکه در لحظات شکنندهی اول زوج بودنمان 



 جاسوسی ما را

 میکرده نفرت داشتم.

ای بابا، الزم نیست عجله کنی. چندین روز 
 -داشتم سعی 

میکردم با تو و الکس حرف بزنم. حاال که 
 چند دقیقه تنها گیرت

 آوردم خرابش نکن.
خبرنگاره منو گیر الکس، اینجا نیا. اون 

 - 'انداخته. به یوریل 
 خبر بده'.

 .پاسخش مثل بومرنگ بهسرعت برگشت
 داری شوخی میکنی،'

 نه؟ من تو رو با اون تنها نمیذارم'.



صدای بوق خفیفی به گوش رسید. دیویس 
 دستگاهی را از

جیبش بیرون کشید که تقریبا اندازهی یک 
 .تلفن همراه بود

.»« ذهنی انجام میدیجالبه. داری گفتگوی   

نومیدانه میخواستم انکار کنم ولی « این...
 »نمیتوانستم. یک 

قدم بهطرف در رفتم ولی او سر راهم لغزید 
 و مرا در اتاقکی که

.» ...» در آن درس میخواندم گیر انداخت. 
 به تو ربطی نداره

دستگاهش را چرخاند تا بتوانم 
 .صفحهنمایشش را ببینم



یلهای را نشان میداد. تصویری مانند نمودار م
من اینو تنظیم»  

کردم تا میزان فعالیت فراطبیعی رو نمایش 
 بده. گفتگوی ذهنی

سطحش رو حسابی باال میبره و زنگ رو به 
 صدا در میاره. تقریبا

باعث شد منو از مناظرهی اول بیرون 
 بندازن. حدس میزنم

دوستپسرت بهنوعی تقلب میکرد و با یه نفر 
 بیرون از اتاق در

 تماس بود. داشت با تو حرف میزد؟«
اشتباه »نه، انجل بود که به من خبر میداد. 

 میکنی. الکس موقع



 مناظره تقلب نمیکنه«.
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ولی نگفتی از گفتگوی ذهنی استفاده 
نگاهی «. نمیکنه « 

طوالنی به من انداخت؛ سعی داشت اسرار 
مبرا»مرا بفهمد.   

خیلی جالبه چون هر کس دیگهای که در این 
 مورد باهاش حرف

 زدم انکارش کرده«.

برای اینکه هر کس دیگری میتواند دروغ 
من حتی»بگوید.   

نمیدونم انرژی فراطبیعی چیه، چهجوری 



 بدونم دستگاهت اصال
هیچکس دقیقا نمیدانست « کار میکنه یا نه؟

 نیروهای ما چطور
 کار میکند.

رم این موضوع رو باهات در خیلی لذت میب
 -میون بذارم خانم 

 جوان ولی اول الزمه خودم جواب بگیرم.

صدای پاهایی را که از پلهها باال میدوید 
 شنیدم و بعد در با

 شدت باز شد.

آه، الکس! خوشحالم تونستی پیش ما بیای .
- 

اون یه وسیلهای داره که گفتگوی ذهنی رو '.
 - 'تشخیص میده



. بوق زد دستگاه دوباره  

یهکم قابل پیشبینی بود. فکر کنم داره در 
 »مورد این بهت 

من »دیویس حسگرش را باال گرفت. « میگه؟
 بهش میگم حسگر

سیونت. این اسمیه که شماها رو خودتون 
 گذاشتین، نه؟ افراد

مطلع؛ یهکم متکبرانهست، اینطور فکر «
 نمیکنین؟

الکس نمیتوانست از راه عادی به من برسد 
ویس راه مراچون دی  

سد کرده بود. از دیوارهی اتاقک مطالعه باال 
 رفت و بین من و



 خبرنگار قرار گرفت.

» تو خوبی »دستش را دور من انداخت. 
 ؟1() بوکی

«. جلسات درسی بهتر از این هم داشتم
 »سرم را روی سینهاش 

گذاشتم و بعد عقب کشیدم. حس کردم 
 باید تمام توجهمان به
 کارهای دیویس باشد.

الکس، امیدوارم منو ببخشی که اینجوری تو 
 »رو گیر انداختم 

خبرنگار حالت «. ولی دیدنت خیلی سخته
 مشتاق یک سگ

شکاری را داشت که بوی طعمه به مشامش 



 خورده است. نگاهش

 بین شانههای روحربای من ثابت شده بود.
کلمهای محبت آمیز در زبان آفریقای جنوبی 

 Bokkie -1به 

کوچولومعنی عزیز،   
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الکس حتی برنگشت تا با دیویس روبهرو 
 شود، چشمهایش هنوز

به من بود انگار من تنها فرد در دنیای او .
 هستم

اینروزا پیدا کردن یه سیونت جوان بدون 
 -محافظ خیلی 



سخته. خیلی سخت تونستم سرنخهام رو .
 دنبال کنم

'پرسیدم، ' یوریل گفتی؟به   

 دستگاه بوق زد.

 - 'بله، تو راهه'.
خیلی بیادبانهست که پشت سر من حرف 

 »میزنین. هرچند 

این «. فکر کنم برای سیونتها طبیعی باشه
 دیگر زیاده از حد

بود؛ ظاهرا دیویس مکدر شده بود در حالیکه 
 او بود که خودش

تحقیقات من دقیقا »را به ما تحمیل میکرد! 
هدر همین مورد : 



سوءاستفاده از قدرت توسط یک زیرگروه در 
 جامعه. شما بدون

اینکه حضورتون رو اعالم کنین بین ما حرکت 
 میکنین، مردم رو

به بازی میگیرین تا حتی متوجه هم نشن، 
 مسابقات، انتخابات و

تبلیغات رو به نفع خودتون به هم میزنین. 
 هر کاری بگین انجام

.» ما رو فاش کنهدادین. یه نفر باید اعمال ش  

لحنش خونسرد بود « چرا؟»الکس پرسید: 
 هرچند میتوانستم

فشار عصبی درونش را حس کنم. با وجود 
 من نمیتوانست



دیویس را ترغیب کند از تحقیقات 
 خطرناکش دست بکشد ولی

 در مورد این بازجویی خونسردتر از من بود.

چرا؟ طبیعتا چون شما دموکراسی رو زیر 
 - !سؤال میبرین

مین االن شنیدم با فصاحت و بالغت ه
 دموکراسی رو به عنوان

نوعی از حکومت تخریب کردی و استدالل 
 کردی بهجای اون یه

عده افراد نخبهی مطلع و خیراندیش باید 
 حکومت رو در دست

 بگیرن.
پس جریان اینه؟ شما نباید »الکس برگشت. 



 جایگاههای مناظره

ن رو با حقیقت قاطی کنین آقای دیویس. م
 اعتقاد دارم

دموکراسی با وجود نقصهاش بهترین نوع 
 حکومت موجوده ولی

اگه اینو میگفتم از مسابقه کنار میرفتیم. اگه 
 فکر میکنین ما

به چیزی که میگیم اعتقاد داریم، حدس 
 میزنم هدف مسابقهای

 مثل این رو درک نکرده باشین«.

ولی دیویس حاضر به قبول منطق نبود. 
ز هممن قبل از امرو»  

شکهایی داشتم. خیلی فراتر از توئه پسر. 



 جامعهی مخفی شما

تو آخرین انتخابات دست برده تا آدم 
 خودشون رو به کاخ سفید

بفرسته. وقتی ماهیت اصلیش رو فاش کنم، 
 کارش تموم

 میشه«.
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من هیچوقت نشنیده بودم رئیس جمهور 
ت است. ماآمریکا سیون  

تمایل داشتیم مشاغل کماهمیت را قبول 
 کنیم تا چنین اتهاماتی

به ما نزنند و این کار دقیقا برعکس .



 پنهانکاری بود
الکس لحن تمسخرآمیزی به صدایش داد. 

یه راهنمایی به من»  

بکنین آقای دیویس، رابطهی من و 
 رئیسجمهور شما دقیقا چیه؟

 من تا حاال اونو ندیدهم«.

که خودت خوب میدونی اون هم  همونطور
 -کارش رو با برد تو 

 این مسابقات شروع کرد.
چی؟ سی و پنج سال پیش؟ و این باعث 

 »میشه اون یکی از 

کسانی باشه که ذهن رو دستکاری میکنه، 
از برشی که در« آره؟  



صدایش بود فهمیدم الکس ترسیده است؛ 
 بیشتر برای من تا

. ری زمان خودش. وقت تلف میکرد تا به یو
 بدهد به ما برسد

قطعا همینطوره! این موهبت فوقالعاده 
 -دستکاری ذهن مثل 

 نشان قابیله، نسل به نسل منتقل میشه.
یکی از عضالت فک الکس پرید؛ خشم و 

 اضطراب قاطی شده بود
و »ولی اعصابش را کامال در کنترل داشت. 

 این مسأله که چنین
ن حق نشانی به گفتهی شما وجود داره، بهتو

 میده یواشکی



برین سراغ دخترای شونزده سالهای که دارن 
 تکالیفشون رو

انجام میدن که اونا رو بترسونین و ازشون «
 اعتراف بگیرین؟

اونم »دیویس خندهی اهانتآمیزی سر داد. 
 .یکی از شماست

شک دارم اگه با تبر هم میاومدم سراغش 
 میتونستم اونو

 بترسونم«.
نه، باور کن، »تم: در حالیکه میلرزیدم گف

 حتما منو

 میترسوند«.

خودت رو گول نزن خانم. اون کارای عجیبی 



 -رو که با ذهنت 

میکنی انجام میدادی و اونو از دستم در .
 میآوردی

یوریل از میان « منظورت اینه اینجوری؟
 »سایهها بیرون آمد و 

یک انگشتش را تکان داد. حسگر از دست 
 خبرنگار پرواز کرد و

او رسید. انگشتانش را روی آن  به دست
 کشید و با موهبتش آن

میبینم یکی از اختراعات »را بررسی کرد. 
 دکتر شورکراس رو

موقع مصاحبه با اون برداشتی و تغییرش 
 دادی. میدونه این



الکس، میستی رو از اون دور ' «گمشده؟'.
 کن

دیویس عقب رفت، مشخص بود از یوریل 
 خیلی بیشتر از الکس

همونجا وایسا، یه قدم هم »ترسد. یا من می
حاال«! نزدیکم نیا  

 راه خروج باز شده بود.

الکس طبق دستور یوریل برای بردن من 
بیا»دستم را گرفت.   

 بریم«.
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.» کتابم دست اونه»زیرلب گفتم:   



الکس کتاب را از دست بیحس دیویس .
 قاپید

پس این کارو کردی؟ موقعی »یوریل پرسید: 
 که از دفترش بیرون

رفتی اتفاقی حسگر توی دستت بود، مثل 
لحنش« اون کتاب؟  

سخت بود، تا االن چنین لحنی از او نشنیده 
فکر کنم باید»بودم.   

 با من بیای و به چند تا سؤال جواب بدی«.
 دیویس دهانش را باز کرد تا اعتراض کند.

ر کنم؟ خیلی مگه اینکه بخوای پلیس رو خب
 »براشون جالبه از 

یوریل «. دزدی و ورود غیرمجاز خبردار بشن



 دستهایش را به

این مدرسه با مردان غریبهای که »سینه زد. 
 به دانشآموزان

دخترشون نزدیک میشن برخورد بدی داره. 
 مطمئنم

 کارفرماهات توی روزنامه تأیید نمیکنن«.

دیویس با حالت عصبی دستهایش را به هم 
اگه قول»لید. ما  

بدی به هیچ صورتی به من صدمه نزنی 
 باهات میام؛ که شامل

 استفاده از قدرتهاتون هم میشه«.
یوریل با دست به در اشاره کرد. «. باشه

اول تو برو. من » « 



 درست پشت سرت هستم«.

 دیویس بهسرعت بیرون رفت.

» تو خوبی »یوریل به من نزدیک شد. 
 میستی؟

 -بله .
چیزی در مورد »را نوازش کرد. یوریل شانهام 

 سیونتهای

 دیگهای که دزدیده نگفت؟«

 -نه، اشارهای نکرد .
الکس با حالتی آرامبخش بازویم را مالید. 

در مورد فساد و»  

اینکه جامعهی مخفی ما آدمش رو به کاخ 
 سفید فرستاده وراجی



 میکرد؛ نمونهای از تئوری توطئه«.

ممنون. بقیهش به عهدهی من. الکس، 
طمئن شو میستی امن م - 

و امان به اتاقش میرسه و منم از تارین 
 .میخوام پیدات کنه

 نمیخوام تنها به هتلت برگردی.
@ShamisaBookClub 
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عیبی نداره تو با »آب دهانم را فرو دادم. 
 اون تنها باشی؟ بهنظر
 میاد خطرناک باشه«.

و ذات یوریل مستقیما به من نگاه کرد 
 پوالدینی را که زیر ظاهر



من یه بندیکتم »صمیمیاش بود نمایان کرد. 
 میستی. که باعث

میشه من آدم خطرناکهی توی اتاق باشم، 
و«. بهم اعتماد کن  

 رفت.

. میلرزیدم«. ترسناک بود « 

الکس مرا محکمتر بغل کرد و گرمای بدنش 
 را در مقابل سرمای

م وحشتناک. نمیتونست»پوستم قرار داد. 
 زودتر برسم. فکر

 نمیکنم تا حاال اینقدر ترسیده باشم.«
احساس نمیکردم شخصا مورد تهدید واقع 

 -شدم. اون روی تو 



تمرکز کرده بود. فکر کنم تو رو به عنوان یه 
 رئیسجمهور بالقوه

میدید که سیونتهای بدجنس بزرگت میکنن 
 تا وارد مشاغل

 باال بکنن.
ولی »زد. الکس به این تصویر لبخند تلخی 

 اون میدونه من با تو
ارتباط دارم که باعث میشه تو هم هدف 

کیفم را«. باشی  

بیا »برداشت و کتاب را در آن چپاند. 
 برگردیم اتاقت. از اینجا

 خوشم نمیاد«.

فضای تاریک بین قفسههای بلند را بررسی 



منم»کردم.   

 همینطور، مخصوصا شبها«.

از محوطهی مدرسه به سمت خوابگاهها 
فتیم. درِ بخش من کدر   

ورودی داشت. میخواستم حال و هوا را 
 عوض کنم برای همین

 عقب ایستادم.

 -بیا. کارت رو انجام بده .
» کد رو فراموش »به پیشانیام ضربه زد. 

 کردی؟

 -نه، فقط دوست دارم کارت رو تماشا کنم .
الکس زیرلب خندید و به من اشاره کرد .

 عقبتر بایستم



» ، بوکی یعنی چی؟راستی»پرسیدم:   

» من گفتم؟»الکس لبخند صعنهآمیزی زد.   
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 -آره. تو کتابخونه .
معنیش آهوی کوچولوئه ولی به معنی .

 -عزیزدل هم هست 

 لبخند زدم. گاهی از موهبتم بدم نمیآمد.
الکس خجالتزده برگشت و انگشتانش را روی 

 .ورودی تکان داد

 در تقی کرد و باز شد.

با « اون حرکت انگشتا الزم بود؟»پرسیدم: 
 انگشتان خودم



حرکتش را تقلید کردم. تعجبی نداشت 
 دیویس فکر کرده بود

 ورد و جادو در کار است.

دستهایم را در دستش گرفت و سر ناخنهایم 
نه،»را بوسید.   

ولی میخواستم یه چیزی بهت بدم که «.
 تحسین کنی

رو تحسین میکنم؛ همیشه. تو اوه، من تو 
 -شبیه یه دکمهی 

 پسندیدم بزرگ متحرکی، الکس دو پلسیس.
خیلی خندهدار بود. یعنی میخوای »خندید. 

 دائما روی من

 بزنی؟«



وانمود کردم دکمهی پیراهنش را «. بله لطفا
 » .فشار میدهم

ولی دوست ندارم روی صفحههای دیگه »«.
 به اشتراک بذارمت
 -حسودیت میشه؟ 

 -آره .
منم همینطور. بیا قبل از اینکه مراقبهای 

 -راهروهاتون 

 پیداشون بشه نشونم بده کجا زندگی میکنی.
او را از پلهها به سمت اتاقم در طبقهی دوم 

 باال بردم. از کنار
چند نفر از همخوابگاهیهایم رد شدیم. بر و 

 بر الکس را نگاه



کردند؛ نه تنها من قوانین را میشکستم، او 
م ارزش دید زدنه  

را داشت برای همین نمیتوانستم آنها را .
 مقصر بدانم

در اتاقم را باز کردم و اجازه دادم اول الکس 
لونهی»وارد شود.   

 من اینجاست«.

» میستی، تو معموال اینقدر »دم در ایستاد. 
 شلختهای؟

از کنار شانهاش سرک «. من شلخته نیستم
وای »کشیدم.  « 

. زان شدم؛ احساس به بازویش آوی«. خدا
 میکردم از پا در آمدهام



وسایلم همهجا پراکنده شده بود؛ کشوها 
 برگردانده شده، کمدها

خالی شده و کیفها با زیپ باز بیرون افتاده 
 بودند. سعی کردم

وارد شوم ولی الکس با دست جلوی در را .
 گرفت

نرو. یوریل باید اینو ببینه. حدس میزنم 
 - .پلیس هم همینطور
. یزی دست نزنبه چ  
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احساس بیماری میکردم؛ مثل این بود این 
 کار را با خودم



کردهاند نه فقط با اتاقم. وسایل خصوصیام، 
 لباس زیر، لوازم

بهداشتی، عکسها، نامهها، یادگاریها، جلوی 
 چشم پراکنده

ولی کی همچین کاری کرده؟ »شده بود. 
؟ من چیزبرای چی  

 بارزشی ندارم، رازی ندارم«.
 - 'واقعا؟'

 - 'به جز اون'.
 'و فکر کنم جریان هم در مورد همون باشه'.

- 

حفصه جلو آمد تا ببیند چرا هنوز در راهرو 
 .ایستادهایم

 همهچی روبهراهه؟»«



جا باز کردم تا اتاق را به او «. نه، نیست
 »نشان بدهم. صدایم با 

. دنم را از روی هقهقی شکست. الکس گر 
 همدردی مالید

انگار که خودم نفهمیده باشم گفت: 
میستی، یه نفر اومده تو»  

 اتاقت! برم خانم هادلستون رو خبر کنم؟«
به الکس نگاه کردم. با سر تأیید کرد. این 

 جریان نمیتوانست

 فقط بین سیونتها بماند.

 -ممنون. حتما میخواد به پلیس خبر بده .

نتهای راهرو اشاره کرد. حفصه به اتاقش در ا
ببین، شما»  



میتونین اونجا منتظر باشین، من زود زنگ 
 میزنم و گزارش

 میدم«.

 -ممنون. لطف میکنی .

در اتاقم را بستم و الکس را از راهرو به اتاق 
 .خواب حفصه بردم

دیوارهایش را با پوستر نویسندههای بزرگ 
 محبوبش تزئین کرده

رجینیا ولف و بود: ف. اسکات فیتزجرالد، وی
 مایا آنجلو )سلیقهی

روشنفکری داشت.( دیوارهای من بر خالف 
 او مجموعهای از

عکسهای هنرپیشههای محبوبم در فیلمها و 



 سریالهای روز و

مجموعهی محدودی کتاب شعر بود. کمی 
 وسایل شخصی هم

داشتم مثل عکس خانوادهمان در عروسی 
 دایموند و تریس در

ه به داخل اتاق ونیز. از نگاه مختصری ک
 انداخته بودم،ِ  همه آنها

االن در تودهای خرد و خاکشیر شده روی .
 فرش بودند
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نمیفهمم، چرا من؟ فکر میکنی کار دیویس 
بازوهایم « بوده؟ « 



را خراشیدم. میتوانستم تصور کنم مثل 
 سوسک داخل اتاق

ه دوستانم که دائما از میخزد ولی احتمال اینک
 اتاقهاشان بیرون

میآمدند و برمیگشتند متوجه او نشده .
 باشند کم بود

حالت چهرهی الکس دور بود. با کسی به 
 صورت ذهنی حرف

یوری »میزد، حدس زدم یوریل باشد. 
 میخواد بدونه آخرین

 باری که تو اتاقت رفتی کی بود«.
حدود هفت اونجا بودم. بعد از شام کتابای 

 -جغرافیم رو 



 برداشتم.
اگه بشه حرف دیویس رو باور کرد اون موقع 

 - .تو مناظره بوده
توجه چندانی به حاضران نکردم. شاید 

 دوشیزه کوئتزه کرده

 باشه.
ترجیح میدم اون باشه؛ دستکم میدونیم 

 - .مزاحم کی بوده

 قطعا نمیشه دو نفر دور و بر مدرسه بپلکن؟

. نی من دروغ ممکنه در مورد شنیدن سخنرا
 -گفته باشه 

نگفته، من که نتونستم تشخیص بدم، ولی 
 -ممکنه تمام مناظره 



اونجا نمونده باشه و فقط نصف حقیقت رو .
 به ما گفته باشه

الکس این مطلب را به یوریل منتقل کرد. 
اون گفت بهت بگم»  

ویکتور بندیکت تو راهه ولی چند ساعت 
 طول میکشه بیاد چون

ریل میخواد برادرش از تو فرانسهست. یو
 دیویس بازجویی

 کنه«.

فکر خوبیه. کسی نمیتونه چیزی رو از .
 -ویکتور پنهان کنه 

از تارین خواسته کمکت کنه با پلیس و 
 -کارکنان مدرسه حرف 



بزنی. بعد پیشنهاد میده تو با من توی 
 هتلمون بمونی. حاال که

 هدف قرار گرفتی نمیخوام اینجا تنها باشی.

ممکنه خانم »در هم کشیدم.  صورتم را
 هادلستون از این فکر

 خوشش نیاد«.

عیبی نداره. من میتونم حسابی ترغیبکننده .
 -باشم 

فکر کردم امشب کامال حق دارد از موهبتش 
حتما»استفاده کند.   

بکن. اون خیلی پایبند قوانینه. بنابراین بدون 
 اجازهی اون من

.» یبرهباید اینجا بمونم و میدونم خوابم نم  

@ShamisaBookClub 



🌕🌕🌕🌕 🌕 

 ص175فصل – #14

میستی، قبل از اینکه بیان فقط بذار بگم 
 » .«چقدر متأسفم

بهطرف میز حفصه رفت، یک کتاب برداشت 
 و دوباره آن را پایین

گذاشت؛ ناآرامیاش بیقراری عمیقش را 
فکر کنم»فاش میکرد.   

این اتفاقات تقصیر منه. یکی در مورد من 
شده و رد تو خبردار  

. چشمهایش مملو از احساس «. رو گرفته
 گناه و رنج بود

دستهایم را دور کمرش انداختم تا مانع راه 



 .رفتنش شوم

احمق نباش؛ تقصیر تو نیست، تقصیر »«.
 منم نیست. ما با همیم

. بوسهی مالیمی بر لبهایم زد«. ممنون بوکی « 

 -خواهش میکنم الکس .

آبی چشم در چشمش دوختم؛ چشمهای 
 عمیقی که ظاهرا در

عمق وجودم نفوذ میکرد. دستکم یک نکتهی 
 مثبت وجود

داشت: من همراه با روحربایم با این .
 شرایط روبهرو میشدم

15 

پلیس اثر انگشتی در اتاق من پیدا نکرد؛ 
 دستکم اثر انگشت



 غریبه.

مسؤول رسیدگی صحنهی جرم گفت: 
دستکش. بیشتر سارقها»  

ت کنن. و تو میدونن باید دستکش دس
 مدرسهای مثل اینجا

تقریبا غیرممکنه بتونیم نمونهی دیانای 
 مزاحم رو به دست

بیاریم. فکر کنم مطمئنی یکی از «
 همکالسیهات نیست؟

پلیس محلی پنهان نمیکرد که امیدوار است 
 این کار داخلی بوده

باشد؛ یک شوخی دانشآموزی که زیادی جلو 
 رفته است. تلفن



نع شد که بدون رسیدگی ویکتور بندیکت ما
 آن را کنار بگذارند

ولی افسری که سطح همهچیز را برای اثر 
 انگشت بررسی میکرد

طوری رفتار میکرد که فکر کنم وقت .
 باارزشش را تلف میکنم

نچ، هیچی. »ایستاد و کیفش را برداشت. 
 اتاقت کامال تمیزه،
 بهجز این شلوغیا«.

داخت این حرف مرا به یاد قربانیان قاتل ان
 که ظاهرا بدون هیچ

دلیلی مرده بودند و قاتل ردی باقی نگذاشته 
 بود. اگر میخواست



 خیالم را راحت کند موفق نشده بود.

وقتی رفت، در اتاقم را از بیرون قفل کردم؛ 
 اصال در وضعیتی

نبودم که آن افتضاح را درست کنم. به خودم 
 قول دادم فردا

کردم. صبح انجامش میدهم. به راهرو نگاه 
 تارین و الکس پشت

در اتاق حفصه با خانم هادلستون حرف 
 میزدند. از چهرهی

مالیم و مجذوب معلم راهنمایم معلوم بود 
 موهبت الکس کامال در

جریان است. همانجایی که بودم صبر کردم 
 تا اشاره کرد



 میتوانم پیش آنها بروم.
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. ه من کرد و دستش را جلو آوردنگاهی ب  

وقتی نزدیک شدم خانم هادلستون اعالم 
پس تو امشب با»کرد:   

مثل این بود که ایدهی «. دوستات میری
 .خودش بوده است

فردا تو روشنایی روز بهت کمک میکنم »
 .«اتاقت رو مرتب کنی

باید حتما »به گوشهی پلهها نگاهی انداخت. 
 اینجا دوربین

.» کنیم. حتما دزدای مداربسته نصب 



 احتمالی رو دور میکنه
حدس میزدم مزاحمانی شبحوار شبیه کسی 

 که اتاق مرا زیر و

رو کرده بود باهوشتر از آن باشند که در 
 سیستم دیجیتال گیر

بیفتند. فقط میخواستم از اینجا بروم. کیف 
 وسایل شستشویم

و لباسهای اضافه را برداشته بودم، در نتیجه 
 نومیدانه

. واستم بروممیخ  

 -میشه االن بریم؟ 

خانم هادلستون به تارین دستور داد: 
مطمئن بشین برای حضور»  



و غیاب ساعت هشت و نیم به موقع «.
 برسه

.» بله حتما. »تارین لبخند اطمینانبخشی زد. 
 ممنون مورین

از در شبرو گذشتیم و به خیابان ترامپینگتون 
 رفتیم. وقتی

چند ماشین بهطرف مرکز شهر میرفتیم فقط 
 از کنار ما

گذشتند. کمبریج آکنده از صدای خشخش 
 برگها بود، صدایی

که معموال فعالیتهای انسانی آن را خفه 
 میکرد. یادم انداخت

اطراف ما را کیلومترها زمین صاف گرفته 



 است که از باال مانند
نقطهای در زمینها و مزارع کمبریجشایر 

 بهنظر میرسد. احساس
مهای که زیر نگاه یک میکردم مانند طع

 شاهین گیر افتاده باشد

 کامال در معرض نمایش هستم.

وقتی از اراضی مدرسه بیرون رفتیم «
گرفتیمش؟»پرسیدم:   

منظورت اینه ایالی دیویس »تارین اخم کرد. 
 قاتل ماست؟ یوری

نمیدونه؛ برای همین ویکتور رو خبر کرد. 
 خیلی چیزا در مورد

.» قاتل؟ مطمئن  دیویس جور در نمیاد، ولی



 نیستیم
یوریل اجازهی بازداشت اونو »الکس پرسید: 

 نداره. میخواد
ترغیبش کنم تا اومدن ویکتور همینجا «

 بمونه؟
قول داده از موهبتهای سیونتها روی دیویس 

 -استفاده نکنه 
و طرف تا االن همکاری کرده، بنابراین نه، 

 .اونو بذاریم برای بعد
رو گیر بندازه؛ تو  اون یارو آتیش گرفته که ما

 فقط روغن توی

آتیش میریزی. بهنظر یوریل، دیویس از این 
 مقابله لذت میبره،



فقط منتظره یوری یه قدم اشتباه برداره که 
 البته بر نمیداره. تو
 کارش خیلی خوبه.
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پیادهروی آرامی نبود. من عصبی بودم ولی 
که الکسبا فشاری   

تحمل میکرد قابل مقایسه نبود. من و تارین 
 که دو طرف او راه

میرفتیم شبیه متخصصان خنثیسازی بمب 
 بودیم که مهمات

 منفجرنشدهای را در جاده حمل میکردیم.

الکس « اگه ترغیبش کنم اعتراف کنه چی؟



 »دستهایش را 

روی صورتش مالید، سعی میکرد فشار چند 
 ساعت گذشته را از

. ببرد بین  

فکر نکنم استفادهی صحیحی »تارین گفت: 
 .از قدرتت باشه

«. قدرت تو افسون و ترغیبه نه اعمال زور
 خدا رو شکر یکی از ما

ویکتور تو این زمینه حرفهایه؛ »خونسرد بود. 
 به اون واگذار

 کن«.

ولی دیویس دنبال میستی بود! اونو تهدید !
 -کرد 



و میدونم میخوای برای این کار حسابش ر 
 -برسی الکس، ولی 

تو در موقعیت ذهنی مناسبی برای بازجویی 
 از اون نیستی. برای

همین فرایندهای مشخصی داریم. ویکتور 
 میتونه سؤاالت

درست رو در چهارچوب قانونی بپرسه، اگه 
 قرار باشه در نهایت

 محاکمهش کنیم مهمه.

اگه یوریل »الکس با خشم نالهی خفهای کرد. 
یررو تو کتابخونه گ  

 انداخته بود چه حسی داشتی؟«
خیلی شبیه احساسی که تو االن داری ولی 



 -امیدوارم 
میدونستم باید عقب بکشم تا مدارک رو 

 .تمیز جمعآوری کنن
اگه باعث بشی یه مظنون از دست ما فرار 

 کنه بعدش بیشتر

 پشیمون میشی.
طبیعتا درست میگفت ولی الکس از اینکه 

 جدا مانده زجر

اشه باشه، گرفتم. ولی میخوام از ب»میکشید. 
 میستی در برابر

 آدمای خطرناکی مثل اون محافظت کنم«.
انرژیت رو بذار برای اینکه کاری کنی میستی 

 -حس بهتری 



داشته باشه. نیازی به موهبت فرنسی ندارم 
 تا بدونم اون باید
 خیلی آشفته باشه.

بله، حق داری. متأسفم میستی. فقط برام... 
کس ال«. سخته « 

عادت نداشت به کسی اهمیت بدهد. او را 
 .میترساند

میتوانستم ببینم: استیصالش برای محافظت 
 کردن و بیزاریاش

میخوای »از اینکه اینقدر آسیبپذیر است. 
 چی کار کنم؟ چه

 کمکی از دستم بر میاد؟«

دستهامان را در هم گره «. فقط خودت باش



 » .کردم

الی کنم، نمیخواستم بارم را روی دوش او خ
 آن هم وقتی

خودش در حال حاضر اینقدر بار زیادی بر 
 .دوش میکشید

 کارت خوبه»«.
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وقتی به رختخواب رفتیم ساعت یک صبح 
 بود. من در اتاق

تارین در یک هتل مرکز شهر در پارکرز پیس 
 ساکن شدم؛ بخش

انده بود. سرسبزی که از توسعه در امان م



 اینکه میدانستم او
فقط کمی آنطرفتر در تخت دیگر و الکس 

 پایین راهرو است
آرامش زیادی برایم به همراه داشت. 

 همانطور که قول داده بود

به من کمک کرد و با زمزمهی مالیم ذهنی 
 مرا به خواب فرستاد و

مانع شد زیاد در مورد نقض حریم .
 خصوصیام فکر کنم

فتاده بود و نمیتوانستم درک ولی این اتفاق ا
 کنم چرا مرا

 انتخاب کرده است.
*** 

ویکتور بندیکت با من در « چیزی برده؟



 »محوطهی بحران یعنی 

 اتاقم ایستاده بود.
خم شدم و یک جعبهی جواهرات را 

من که متوجه»برداشتم.   

لوالهای در جدا شده بودند. «. چیزی نشدم
 جعبه با رنگهای

رنگآمیزی شده بود ولی  پرچم آفریقای جنوبی
 حاال فقط یک

طرفش وصل بود و محتویاتش روی زمین 
 ریخته بودند. من

جواهرات باارزشی نداشتم، فقط چند تکه 
 خردهریز که در طول

این سالها جمع کرده بودم. چون جای دیگری 



 برای آنها
 نداشتم، آنها را به جعبهی شکسته برگرداندم.

نند این بود که ویکتور اتاق را بررسی کرد. ما
 گردباد همه چیز را

از قفسهها، کشوها و دیوارها بیرون آورده 
 باشد. فقط پردههای

.» سرقت »طرح بامبو هنوز آویزان بودند. 
 نبوده، جستجو بوده

جعبه را روی سطح خالی « از کجا میدونی؟
 »کمد گذاشتم. از 

نحوهی قرار گرفتن وسایل روی زمین 
 میتوانستم بفهمم متجاوز

ور دستش را روی میز کشیده و وسایل چط



 مرا روی زمین ریخته

 است.
وسایل نسبتا باارزش، مثل پولی که تو 

 »کیفت بوده رو 

برنداشتن. میدونم فکر میکنی چیز زیادی 
 نداری ولی هنوز

چیزهای زیادی اینجاست که اگه اونقدر 
 مستأصل باشی که به

جایی دستبرد بزنی و بدونی کجا بری میتونی 
رو بفروشی اونا . 

مثال پاسپورتت ارزش نسبتا زیادی داره ولی 
 در عوض اونو از بین

ویکتور آن را از باالی تودهی وسایل «. برده



 بیرون کشید و روی
میز کنار تختم گذاشت. از وسط پاره شده 

 بود و صفحاتی که
عکس من روی آنها بود کامال از بین رفته 

شارژر تلفن،»بودند.   

چکدوم آخرین مدل نیستن آیپاد، لپتاپ. هی
 ولی بازم میشه

 اونها رو فرخت«.
ولی اگه جستجو بوده، خیلی هم روش کار .

 -منظمی نداشته 

نه، »ویکتور نگاه تأییدآمیزی به من انداخت. 
 درست میگی. یه

مدت پیش متوجه شدم ولی برام جالبه 



 بدونم تو چطور به این
 نتیجه رسیدی«.

حرفهای از این آشوب. فکر کنم یه آدم 
 »میتونست طوری 

وسایلم رو بگرده که من حتی متوجه نشم 
 .اینجا اومده و رفته

اینطوری که این آدم از خراب کردن وسایل 
 من لذت برده معلوم

میکنه وقتی این کارو میکرده عصبانی و 
عکس«. بدنیت بوده  

سامر و انجل و خودم را که پاره شده بود 
 برداشتم. فقط آن

. ردم که دوستانم در آن بخشی را پیدا ک



 بودند؛ طرف من نبود
@ShamisaBookClub 
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. ویکتور متوجه شد کامال « چیزی فهمیدی؟
 »بیحرکت شدهام

ظاهرا »عکس نصفه را باال گرفتم تا ببیند. 
 بقیهش اینجا

 نیست«.
 -و اون بخش چی رو نشون میداد؟ 

ن بود قابی را که عکس عروسی در آ«. من رو
 »برگرداندم. باز 

هم پاره شده بود؛ این بار به پنج یا شش 
 قسمت. تکهها را از



شیشهی خرد شده بیرون آوردم و کنار هم 
 گذاشتم. انتهای

سمت راست، جایی که من بودم، خالی «
ویکتور؟»بود.   

.» شاید »تکهها را از دست لرزانم گرفت. 
 بهتره بس کنی میستی

ر مالیم باشد. هیچوقت ندیده بودم اینقد
 .سرم را تکان دادم

برای امتحان نظریهی جدیدم در مورد این 
 حمله، آلبوم خاطراتم

را برداشتم. صفحات آن از شیرازه پاره شده 
 بود. همانطور که

آنها را سر جایشان میگذاشتم، میتوانستم 



 تشخیص بدهم هر
ورقی که عکس من رویش بوده پاره شده 

 است؛ حتی عکسهای
. برچسب نام داشتندبچگی که   

 -مریض بوده. چرا این کارو با من کرده؟ 

ویکتور مرا نزدیک کشید و «. بیا اینجا
 »دستش را دورم 

انداخت و مرا مجبور کردم به جستجویم 
 پایان بدهم. فکر

نمیکنم دیده بودم قبال کسی را بغل کرده 
 باشد. وانمود میکرد

باید بس کنی. فکر »نمیبیند گریه میکنم. 
میدونیم اینکنم   



یارو قصد داشته به چه هدفی برسه و اگه 
 ادامه بدی فقط پیامش

 رو بیشتر در وجودت جا میندازی«.

. چشمهایم را با آستینم پاک « چه پیامی؟
 »کردم

 -میخواد تو بترسی .

خب، پس نمرهی کامل میگیره. اون داره 
 -میگه من نباید 

وجود داشته باشم، یا اون نمیخواد من وجود 
ته باشم، نه؟داش  

ویکتور منقبض شد. ترجیح میداد این 
 .قسمت را ناگفته بگذارد

برداشت من هم از موقعیت همین بوده. »



 با کسی مثل دیویس که
 از سیونتها متنفره جور در میاد«.

@ShamisaBookClub 
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 -در مورد قاتل چی؟ اگه یهنفر دیگه باشه؟ 

های قبلی جور در نمیاد. با الگوی آدمربایی
 -هشداری در کار 

 نبوده، چیزی مثل این.
 -پس کار دیویس بوده؟ 

چشمهای خاکستری «. امکانش هست
 »خونسرد ویکتور 

ولی اون گفت تو »تردیدش را نشان میداد. 
 تحقیقاتش تنها



نبوده. اون رویای یه افشاگری بزرگ رو داره، 
 جایزهی پولیتزر،

نمیتونم ببینم  تمام و کمال، بنابراین
 چهجوری با این خرابکاری

جور در میاد. اون خبر نداره که خیلی از 
 دولتها کامال از وجود

ما آگاه هستن و اینکه ما دالیل خوبی داریم 
 که حضورمون رو در

جوامع عام افشا نمیکنیم. طرز تفکری که 
 اون داره میگه چیزی

 به نام اسرار موجه وجود نداره«.
نها نبود حرفهای ویکتور هنوز گیر بخش ت
افراد بیشتری»بودم.   



 هم هستن که مثل اون فکر میکنن؟«

از وراجیهای دیویس برداشت کردم یک گروه 
 -کوچک از 

 مبارزان متعصب علیه سیونتها وجود داره.

و ممکنه وقتی من تو کتابخونه نشسته بودم 
 -و دیویس تو 

مناظره بوده یکی از اونها این کارو کرده 
 باشه؟

اضطرابم به حدی رسیده بود که در تمام 
 کانالها در سطح شهر

 پخش میشد.
الکس  'هی بوکی، چه مشکلی پیش اومده؟

 'باید در مسابقه با 



تیم مدرسهی من میبود؛ نباید تمرکزش را .
 از دست میداد

 .میخواستم بگویم هیچی ولی نتوانستم

 ویکتور همین االن در'

و من  مورد حزب ضد سیونت بهم خبر داد
 .یه کم آشفته شدم

 متأسفم. به کار خودت برس'.

میستی، »ویکتور زیرکانه مرا زیر نظر داشت. 
 فکر کنم باید یه

استراحتی بکنی. من کار اینجا رو تموم 
 میکنم. چرا بر نمی

 گردی سر کالست؟«

پوشهی ریاضیام را برداشتم، «. فکر خوبیه



 »یکی از معدود 

د. کاغذهای چیزهایی که در قفسه مانده بو
 .رنگی بیرون ریختند

 این چیه؟»«
ویکتور آن را از من گرفت و با احتیاط باز 

 کرد. هر صفحهای که

دستخط من روی آن بود از بین رفته بود. 
 صفحات عکسدار

 سالم بودند.

@ShamisaBookClub 
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 -جزوههای زیست و شیمیم !

ا را برداشت و قبل از اینکه بتوانم برسم آنه



 .داخلش را نگاه کرد

 اونا هم همینطورن»«.
 اضطرابم به نهایت رسیده بود.

قطعی شد، من این مناظره رو ول میکنم '!
 - 'و میام سراغ تو

نه! نمیتونی بقیه رو ناامید کنی. من... من 
 - 'خوبم. ویکتور 

مراقب من هست. خواهش میکنم بمون. 
 اگه بیای احساس

.' کنمبدتری پیدا می  

 الکس قبول کرد ولی با اکراه.
واقعا »ویکتور دو جزوه را روی هم گذاشت. 

 .متأسفم میستی



 بیرحمانهست«.
حتما کلی وقت برده که چیزها رو دستهبندی 

 »کنه ببینه کدوم 

نمیخواستم دیگر «. مال منه و کدوم نیست
 هرگز به این اتاق

بیایم. تخریبگر از کارش لذت خبیثانهای برده 
تمام»بود.   

جزوههای سه تا از درسهام. جغرافی رو 
 خراب نکرده ولی فقط

 برای اینکه با خودم بوده«.
 -به معلمات میگم چه اتفاقی افتاده .

ولی اون صفحهها جایگزین نمیشه، اونا کار 
 -من بود، 



 یادداشتهای من.
میدونم. متأسفم. بعضی چیزا منطقی 

 -نیست. آدمایی هستن 
. نکه از عمق وجود شرور   

دوستانم وقتی شنیدند چه اتفاقی افتاده 
 شوکه شدند. در خأل

عدم وجود هیچ دلیل منطقی برای حمله، 
 توضیحات زیادی را

پیشنهاد دادند که هیچ کدام بهاندازهی اینکه 
 هدف گروهی

ناشناس و متنفر از سیونت قرار بگیرم 
 ترسناک نبود. ذهنم

زمزمه کرد حتی ممکن بود یکی از 



باشد، یکی ازهمگروهیهایم   

دانشآموزان مدرسه که افکارش شبیه خبرنگار 
 بود. با اینکه

 وحشتناک بود، کمکم به همه شک میکردم.

به خودم گفتم، ولی تو میدونی اونا حقیقت 
 رو میگن و همه واقعا

 برات ناراحتن.
@ShamisaBookClub 
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تونی، حفصه و آنالیس که درسهای مشترک 
ا من داشتندب  

بالفاصله قول دادند از کارشان برای من کپی 
 کنند. حفصه باالی



دستگاه دفتر مدرسه ایستاد و از جزوههای 
 شیمیاش کپی

گرفت؛ آنالیس ریاضی و تونی جزوههای 
 زیستشان را کپی

 کردند.

آنالیس درحالیکه شیرازهی جزوههایش را باز 
 میکرد متفکرانه

.» قات عجیب و همیشه برای تو اتفا»گفت: 
 غریبی میفته

روی «. قول میدم هیچوقت اینجوری نبوده
 »مبل مهمان 

چمباتمه زدم و زانوهایم را در سینهام جمع .
 کردم



شاید یکی از حرفی که »حفصه پیشنهاد کرد: 
 تو گفته بودی

ناراحت شده. میدونی که میتونی... امم... «.
 خیلی رکگو باشی

هی برای نه اینکه توجی»تونی بهسرعت گفت: 
 .رفتارشون باشه

 تقصیر تو نیست«.
حفصه سرخ «. البته که نه. فقط فکر کردم

 »شد و خودش را با 

مرتب کردن مطالب درسی برای من .
 سرگرم کرد

هفتهی خیلی بدی بود. باید در روزهای بعد 
 از پیدا کردن



روحربایم در آسمان هفتم سیر میکردم ولی 
 در عوض در قعر

چیزهایی در مورد اینکه بودم. پدر و مادرم 
 مرا به خانه برگردانند

میگفتند و فقط وقتی اجازه دادند بمانم که 
 التماس کردم

میخواهم در کمبریج جاگیر شوم. الکس آنجا 
 بود؛ کجا
 میرفتم؟

تنها مواقع روشن زمانهایی بود که تنها با او 
 میگذراندم ولی

حتی آنها هم یادآور این بودند که نمیتوانم 
وربرای د  



هیجانانگیز نهایی مسابقات با او باشم. 
 بهخاطر اینکه در مورد

همهی چیزهای دیگر ناراحت بودم، این 
 مسألهی کوچک برایم

 بسیار بزرگ شده بود.
سهشنبه شب، تیم الکس وقت آزاد داشتند. 

 تارین فکر کرده بود
آنها را به صخرهنوردی در مرکز تفریحی ببرد 

 چون همهی

خوششان میآمد. الکس  پسرها از این ورزش
 اصرار کرد من هم

بروم چون مناظرهای نبود که خرابش کنم و 
 میتوانست ریسک



کند و با من در انظار عمومی ظاهر شود. 
 حتی وقتی با من نبود

 هم مطمئن میشد تنها نباشم.

همانطور که از زمین چمن پارکرز پیس به 
 طرف مجموعهی

ز من ا»ورزشی مدرن میرفتیم هشدار دادم: 
 .ارتفاع متنفرم

 فقط میخوام نگاه کنم«.

الکس یکی از آن لبخندهایش «. خواهیم دید
 »را تحویلم داد که 

قلب را آب میکرد. وای خدا، احساس 
 میکردم مقاومتم فرو

میریزد. هر کاری میکردم تا او را تحت تأثیر 



 قرار بدهم و فکر

 کنم خودش هم میدانست.
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الکس باسنم را با حالت راه «. دارم میام
 »بیفت باال داد و کنار 

من شروع به صخرهنوردی کرد. خیلی زود 
 چندین متر از من جلو

افتاد. طوری به دستورالعملهای صبورانهی 
 هیمیش گوش

 میکردم که انگار زندگیام به آن بستگی دارد.

باید از بعدی طرف چپته. نه، سبزه نه. تو 
 »زردا بری باال، یادت 



. نمیدانست نصف اوقات چشمهایم «. باشه
 بسته است

وقتی حدود یک سوم راه را باال رفته بودم 
 اشتباه کردم و نگاهی

 به پایین انداختم.
میستی، گیر افتادی؟ الزم »هیمیش پرسید: 

 نیست بترسی
جیگر، دستگیرهی بعدی یه کم جلوتر «.

 طرف راستته

حاضر نبود جای فعلیاش را رها  ولی دستهایم
 کند. اصال چرا

این کار را میکردم؟ فکر کرده بودم با الکس 
 خواهم بود ولی او



مثل مارمولک از دیوار باال رفته بود و هیچ 
 دلیلی نداشت وقتی

لذت نمیبردم این کار را ادامه بدهم. من 
 برمیگشتم؛ وقتی یادم

میآمد چطور کاری کنم دست و پاهایم از .
تبعیت کنند من  

هوگو از باال به من اشاره کرد و به قصد 
هی، الکس،»کمک گفت:   

دوستدخترت خشکش زده. بیا میستی، تو 
 میتونی. هر چی

 1) نباشه تو دیوار شگفتی منی«.(

...» امروز همون »پسرها آواز را ادامه دادند. 
 روزه



بقیهی افرادی که در مرکز تفریحی بودند 
 مکث کردند تا به

گوش بدهند که آن چهار نفر برای من آوازی 
 میخواندند که روی

دیواری که چندان شگفتانگیز نبود گیر .
 افتاده بودم

«! بانمکه ولی کمکی نمیکنه»داد زدم: 
 عضالتم کمکم از ضعف

 میلرزید.

.» بهتره بری سراغش»فیل به الکس گفت:   

واقعا الکس بیصبرانه نفسش را بیرون داد؟ 
باشه میستی، من»  

.» رم میامدا  



به تلخی فکر کردم، ببخشید مانع رسیدن 
 شما به قله شدم

با اینکه سر جایم مانده 2(. ) ادموند هیالری
 بودم خیلی خسته

شده بودم. انسان برای چسبیدن به سنگها 
 ساخته نشده؛ آن

بخش قلمرو حشرات و خزندگان محسوب 
 .میشود. و گلسنگها

سعی کردم با فکر به موجودات مختلف 
وحش که ازحیات   

چسبیدن به اینجا خوشحال میشدند حواس 
 .خودم را پرت کنم

 میستی دوون هیچجای آن فهرست نبود.

1- After all, you’re my wonderwall 



 قسمتی از یک

 ترانهی معروف
 -2کوهنورد و کاشف معروف نیوزلندی .

Edmund Hillary 
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. ا کنار دستم ظاهر شد؛ قوی و دستی آشن
 توانا

الکس با نیش باز به من « مشکلی هست؟
 »نگاه میکرد، البته تا 

واقعا »وقتی حالت صورت مرا ندیده بود. 
 گیر افتادی، نه؟

یهجورایی فکر کردم وانمود میکنی چون 



 میخوای همراه من

 باشی«.
سرم را باال کردم. امکان «. چه قشنگ

 »نداشت. پایین را نگاه 

کردم. لعنتی. تا آخر عمرم همینجا روی این 
 دیوار صخرهنوردی

گیر میافتادم و همهاش بهخاطر اینکه فکر 
 کردم او را تحت تأثیر

قرار بدهم و او حتی نمیخواستم دور و بر .
 من باشد تا ببیند

 -واقعا خیلی سادهست .

اینو کسی میگه که بلندی دستش دو برابر .
 -منه 



. هاست مسیر زرد برای بچه - 

«. کاری نمیکنی که حس بهتری داشته باشم
 »اگر یک دستم 

 آزاد بود حتما او را میزدم.
باشه، متأسفم. ببین، من بهت کمک میکنم 

 »دستگیرهی بعدی 

دیوار دور مرا بررسی کرد بعد «. رو پیدا کنی
 دور من چرخید تا

روی مرا بگیرد و دستهایش را دو طرف 
 .دستهای من قرار داد

را نزدیک گوش من آورد و شروع  لبهایش
 کرد تنها برای من

باورم نمیشه کسی حسی رو »آواز خواندن. 



 که من االن نسبت

 به تو دارم داشته باشه«.
بهنوعی تنها چیزی را که باعث خندهی من 

 میشد پیدا کرده

 بود.
انگشتهایم را به زور از برجستگی زرد جدا کرد 

 و مالید تا

 بذارش اینجا. حاال»خشکیاش برطرف شود. 
 تا حاال باید

«. یهجوری فهمیده باشی باید چی کار کنی
 دستم را به طرف

گیرهی بعدی برد. زانویش را به پشت زانوی 
پاتو خم کن»من زد.   



و ببر باال. آره، همینه. با انگشتای پات «.
 راهت رو پیدا کن

شاید تو کسی باشی که »برایش آواز خواندم. 
 منو نجات

 میدی«.

ی نباشه، تو دیوار شگفتی من هستی. و هرچ
 -همینه. داری باال 

 میری.

با وجود او در کنارم، توانستم با سرعت 
 حلزون صعود کنم. طناب

و پوشش مناسب داشتم ولی تشویقهای 
 مداوم او بود که باعث

 میشد راه را ادامه بدهم.
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. رسی باال، بوکی خوبه. ببین، داری می - 

 تقریبا به باال رسیده بودیم.
 -االن خوبی؟ 
 -بله ممنون .

 جلوتر خم شد و نزدیک بود مرا ببوسد.

» سالم؟ الکس، »صدایی از زیر ما داد زد: 
 تویی اون باال؟

بوسه عقب افتاد، الکس پایین را نگاه کرد. 
یوهان! برگشتی» ! 

بدون معطلی، به پایین «. ببخشید میستی
رد و مرا دوبارهسر خو  



 تنها به حال خودم گذاشت.
هوگو، مایکل و فیل چند دستگیرهِی آخر مرا 

 راهنمایی کردند تا

به سکوی کناری آنها رسیدم. نمیتوانستم 
 بایستم، نشستم و

سرم را روی زانوهایم گذاشتم و زمزمه کردم 
 دیگه این کارو

 نمیکنم.
فیل که در بین این چهار نفر کارش از همه 

بود پرسید بهتر : 

میخوای بهت نشون بدم چطور فرود »«
 بیای؟

فکر نکنم ارزش داشته »سرم را تکان دادم. 



 باشه منتظر الکس
بشی. داره با اون یارو حرف میزنه، عموش. 

 عالیه، نه؟ خیلی

. فیل کنار «. خوشحالم خانواده پیدا کرده
 من چمباتمه زد

با سر تأیید کردم. نباید از اینکه مرا بهخاطر 
 یوهان رها کرده

ناراحت میشدم. من افراد زیادی داشتم تا به 
 من کمک کنند و

الکس احتماال اصال نمیدانست چقدر از .
 ارتفاع میترسم

خب، میذاری برات توضیح »فیل پرسید: 
فکر کنم او« بدم؟  



میفهمید من چقدر آشفتهام، بر خالف 
 روحربایم. ما لحظهی

به شیرینی روی دیوار داشتیم و بعد او 
 .راحتی مرا رها کرد

میدونی که، راه دیگهای برای پایین رفتن »«.
 نیست

.» امیدوار بودم بال در »کمی لرزان گفتم: 
 بیارم

 -از باال رفتن خیلی آسونتره .
هوگو کمک کرد طنابهایم را «. آره، آسونه

فقط »تنظیم کنم.  « 

خودت رو صاف نگه دار وگرنه از مسیر خارج 
 میشی و مثل



.» تکونتکون میخوری پاندول  

و فکر »مایکل برای دلداری گردنم را مالید. 
 کن وقتی رسیدی

اون پایین دیگه هیچوقت الزم نیست از این 
 دیوار لعنتی باال

 بری«.
خب، این فکر خوبی بود. ایستادم، 

 چشمهایم را روی فیل نگه

داشتم که طنابم را آزاد میکرد و آهسته از 
 دیوار قدم به قدم

. . سر خوردن نمایشی در کار نبودپایین رفتم  

بدون حادثه به زمین رسیدم. همانطور که 
 هیمیش ابزارهایم را



 باز میکرد فیل شصتش را برایم باال برد.
» میخوای دوباره امتحان »هیمیش پرسید: 

 کنی؟

«. تا آخر عمرم نه»با جدیت جواب دادم: 
 اطراف را نگاه کردم،

بر انتظار داشتم الکس دستکم برای غلبه 
 ترس از ارتفاعم به من

تبریک بگوید ولی با یوهان نزدیک دستگاه 
 نوشیدنی بود و در

ممنون هیمیش ولی »آن سکه میانداخت. 
 کارم اینجا تموم

 شده«.
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پسرها مثل نیروهای ویژهای که به بحران 
 گروگانگیری خاتمه

. آمدندمیدهند از طنابها پایین   

» چیز چالشزاتر نداری؟»فیل پرسید:   

سه نفر دیگر را ترک کردم تا از مسیر سیاه .
 باال بروند

در حالیکه به الکس و یوهان نزدیک میشدم 
 :با مالیمت گفتم

 هی الکس. سالم دوباره آقای دو پلسیس»«.

.» میستی»یوهان سری تکان داد.   

» پس راحت اومدی پایین »الکس پرسید: 
 میستی؟



. ی نگاه هم نکرده بودحت  

 -بله .
 -آسونه، نه؟ 

آب دهانم را فرو دادم و سرم را برگرداندم. 
فکر کنم باید»  

 برگردم مدرسه«.
 -به این زودی؟ 

قصد نداشتم امشب انجامش «. تکلیف دارم
 »بدهم ولی حقیقت 

 داشت که تکلیف داشتم.

 -عمو، عیبی نداره میستی رو برگردونم؟ 

انه به من زد. یوهان لبخندی عذرخواه
مشکلی نیست ولی من»  



نمیتونم زیاد بمونم. ماشینم فقط یه ساعت 
 دیگه وقت توقف

 داره«.

آهان، فهمیدم. میستی، شاید هوگو بتونه 
 -باهات بیاد؟ هی، 

 هوگو، یه لحظه بیا اینجا!
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هوگو که با یک دست دیوار را چسبیده بود 
اره کرد دارداش  

 میآید.

نمیخواستم مرا مثل بسته دست به دست 
الزم نیست»کنند.  . 



تونی امشب اینجا کالس جوجیتسو داره. 
 بهش پیامک میدم و

ازش میخوام با اون برگردم. االن دیگه کارش 
 .«تموم میشه

 تلفنم را درآوردم و پیام فرستادم.
عالیه. مشکل »الکس با حواسپرتی لبخند زد. 

هوگو، حل شد.  

بوسهای به گونهام زد که «. لغو درخواست
 شور همیشگی را

 نداشت.
امیدوارم ناراحت نشی الکس »یوهان گفت: 

 رو اینطوری به

انحصار گرفتم ولی من فقط چند روز دیگه «.



 تو این کشورم
 الکس هم همینطور.

 -آدم هر روز که یه برادرزاده کشف نمیکنه .
 یا یک روحربا.

ی صریح بگویم الکس قبل از اینکه چیز
البته،»دخالت کرد.   

«. مشکلی نیست. بعدا میستی رو میبینم
 حتما حس کرده بود

خوشحال نیستم ولی میتوانستم بگویم فکر 
 میکند خودخواهی

میکنم. میکردم؟ نمیدانستم این است یا 
 حتی خشمی زشتتر

از اینکه کنار گذاشته شدهام. من به او گفته 



 بودم در مسائل
به او اولویت میدهم ولی متقابال  خانوادگی

 چنین رفتاری نشان

 نمیداد، نه؟
. که «. در واقع الکس، من امشب کار دارم

 »موهایم را بشورم

. بهنظر نمیرسید زیاد «. باشه. پس فردا
 »ناراحت شده باشد

 -اگه بتونی منو تو برنامهی شلوغت جا بدی .
 -چه بامزه. بعدا میبینمت .

دهاند؛ همانطور متوجه شدم مرا مرخص کر 
 که جوش میزدم

 بهطرف اتاق رختکن خانمها راه افتادم.



وقتی بعد از اتفاقات صعود از دیوار به اتاقم 
 برگشتم سراغ تلفنم

 رفتم.
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« سالم سامر؟ میتونی حرف بزنی؟
 »میتوانستم موسیقی 

.  کالسیکی را که در پسزمینه پخش میشد
 بشنوم

صدای دست «. نباید حرف بزنم ولی صبر کن
 »کشیدن و بعد 

زمزمه را از آن طرف شنیدم بعد سامر پشت 
 .خط برگشت



خیلی خب، از اون کنسرت کسالتبار فرار »
 کردم. چند دقیقه

وقت دارم تا متوجه بشن. اوضاعت با «
 روحربای جذابت چطوره؟

نتوانستم جلوی خودم را بگیرم و تمام غم و 
هام را بیرونغص  

ریختم؛ احساسم بعد از تخریب اتاقم، جدا 
 ماندنم از مناظرهها،

دلمشغولی الکس با خانوادهی جدیدش. 
 :حرفم را تمام کردم

 من واقعا خیلی خودخواه و وحشتناکم؟»«

سامر قبل از جواب دادن مکث کرد تا 
 کلماتش را با دقت انتخاب



فکر میکنم هر کسی جای تو بود »کند. 
حساس رو داشتهمین ا  

 میستی. زمان بدی برای هردوتون بوده«.

خندهداره یوریل یه بار از من خواست 
 -اعتماد به نفس الکس رو 

خدشهدار نکنم ولی الکس داره خیلی عالی 
 مال منو تخریب

 میکنه.

 -وای میستی .

آره. میدونم تو و انجل فکر میکنین پیدا 
 -کردن روحربا 

از نظر من یه  گذرنامهی خوشبختی ابدیه ولی
 بلیط یهطرفهست



که در مورد خودم احساس بدی داشته 
 باشم. قطعا درست

 نیست؟
 -با الکس حرف زدی؟ 

میدونه یه چیزی هست ولی بهانه پیدا 
 -میکنه: حمله به اتاقم، 

تهدید قاتل، اون روزنامهنگار ترسناک. 
 همهش مزخرف میگه که

موفق نشده چیزی رو من االن نیاز دارم .
کنه فراهم  

 -و تو چی نیاز داری؟ 

من نیاز دارم... حس کنم اونقدری که اون 
 -برای من مهمه منم 



 براش مهمم.
 -الکس اینو میفهمه؟ 

نمیدونم. فکر کنم به خیالش ما بعد از 
 »مسابقات و رفتن این 

یارو یوهان، وقت کافی برای راست و ریس 
 .کردن اوضاع داریم

ولی »خشمم زبانه کشید. «. حواسش پرته
 میدونی چی؟ الکس

داره قولش رو که خوشبختی منو در اولویت 
 .قرار بده میشکنه

حتی به من اجازه نمیده فینال رو ببینم و 
 من خیلی میخوام

 اونجا باشم«.



آهی را « باید بهش بگی. وگرنه چطور بفهمه؟
ببین، »شنیدم.  « 

من باید برم. قول بده سعی میکنی براش 
 .توضیح بدی

.» رو پنهان نکناحساسات   

 -سعیم رو میکنم .

 -دوستت دارم .

تماس را قطع «. منم دوستت دارم سامر
 »کردم و متوجه شدم 

آرزو میکنم کاش الکس فقط بگوید دوستم .
 دارد
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تیم الکس در فینال برنده شد ولی واقعا 
 برایم سخت بود در

تارین و یوریل با شادی آنها شرکت کنم. 
 الکس موافق بودند که

حضور من در اتاق زیادی خطرناک است در 
 نتیجه نتوانستم

 آنجا باشم پیروزی آنها بر دانمارکیها را ببینم.
برای جشن پیروزی به پیتزافروشی رفتیم که 

 میزهای مربعی را

برای مهمانی ما به هم چسباندند. هوگو، 
 فیل و مایکل آنطرف

آنالیس و حفصه بودند.  میز با تونی،
 دوستانم تیم آفریقای



جنوبی را تشویق میکردند و نمیتوانستند 
 بفهمند چرا برای

پشتیبانی آنها حاضر نشدهام. چیزی ضعیف 
 و ضایع در مورد

اینکه حضورم برای تمرکز الکس خوب .
 نیست سر هم کردم

آنالیس در مقابل توضیحات من شانهای باال 
 انداخت و بهطرف

تو خیلی بامزه بودی! »گشت. فیل بر 
 شوخیت در مورد بانکدارها

 واقعا تیم دانمارکی رو زمین زد«.

و الکس واقعا تو »حفصه اضافه کرد: 
 .جمعبندی لهشون کرد



 دیگه راه برگشتی نداشتن«.

آره، بیشتر از چیزی که انتظار »تونی گفت: 
 داشتم خوش

 گذشت«.

میدونی »با فلفل خردکن گنده ور رفتم. 
، تنها چیزی کهالکس  

الزم دارم یه زنگوله و یه تابلوئه که روش «.
 نوشته جذامی

تو به خاطر من تو »الکس اشاره کرد: 
 قرنطینه بودی، نه برای

. لیمونادم را از بطری «. اینکه مشکلی داشتی
 کوچک پر کرد

وقتی حتی نمیتونم پیش روحربام باشم .



 -خیلی مشکل دارم 

. راحت میکنی هیسس، بوکی، داری خودتو نا
- 

خونسرد و منطقی االن کمکی به من نمیکرد. 
دارم خودمو»  

ناراحت میکنم؟ من ناراحتم! تمام هفته 
وای نه،«. ناراحت بودم  

داشتم اعصابم را از دست میدادم، اینجا 
 درست وسط ال دولچه

 ویتا.

 -میدونم. درک میکنم .

من یه روحربای بیخودم. میخوام »نمیکرد. 
 پیشت باشم،

.» رفات رو بشنوم، سخنرانیهات رو ببینمح  
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شاید یه روز بفهمیم چطور میتونیم این کارو 
 »بکنیم ولی امروز 

باعث میشدی نوار پیروزیهامون قطع بشه. 
 من نمیخواستم

نگاه الکس «. این کارو در حق دوستام بکنم
 به دوستانش رفت

دوستان من خوش  که آنطرف میز با
برد براشون»میگذراندند.   

 خیلی مهم بود«.

عموی الکس در «. تو گذاشتی یوهان بشنوه
 »تمام مناظرات 



شرکت کرده و با افتخار ردیف اول نشسته 
 بود. یوهان االن هم

کنار الکس نشسته بود ولی در حال حاضر 
 مشغول گفتگو با

تارین بود. اگر هم مشاجرهی ما را میشنید 
ر مؤدب بود کهآنقد  

 آن را نشان ندهد.
تارین از گذشتههای الکس در مدرسه تعریف 

 میکرد؛ یوهان

دوست داشت تمام داستانهای کوچک بزرگ 
 شدن او را که از

دست داده بود بشنود. جسته گریخته 
 چیزهایی در مورد



دانشآموز ممتاز، بهطرز شگفتانگیزی بالغ به 
 نسبت سنش،

میشنیدم. عضو باارزش کمیتهی مدرسه 
 تفاوت بین ما هیچوقت

 اینقدر بارز نبود.
توجه الکس به عمویش جلب شد و لبخند 

البته که»کوچکی زد.   

میتونه گوش کنه. اون روی من همون اثر «.
 تو رو نداره
ولی الکس، من »خودم این را میدانستم. 

 احساس میکنم کامال
میخواستم بهتر باشم، از «. به درد نخورم

زخود گذشتهتر ا  



چیزی که بودم. رویهی پیتزایم را نابود کردم 
 .و غذا را رها کردم

تعجبی نداره یه نفر میخواد از شر من »
 راحت شه؛ حتی خودمم

 میخوام از شر خودم راحت شم.«

عصبانیش کرده بودم «! اینطوری حرف نزن
 »ولی اهمیتی 

نمیدادم؛ ناامیدی و بیپروایی در وجودم 
 جریان داشت. دستکم

تو روحربای منی، »وجه نشان میداد. االن ت
 .«برای من ایدهآلی

دستم را فشار داد؛ تقریبا به حالت مجازات. 
فقط باید روی یه»  



. چشمهای آبیاش با «. چیزایی کار کنیم
 صداقت میدرخشید

روی یه چیزایی کار کنیم؟ انگار که وقتی تو 
 -اونور دنیا زندگی 

و میکنی میتونیم! من بهزحمت یه هفته با ت
 دارم و تو اونو با

 آدمای دیگه میگذرونی.
چرا این کار را میکردم؟ میدانستم خودم را 

 خراب میکنم ولی

 بهنوعی نمیتوانستم عقب بکشم.
الکس دستم را رها کرد و به صندلیاش تکیه 

 داد؛ چهرهاش

یه » خیلی خونسردتر از حالت عادی بود. 



 چیزی رو میدونی،

.» شدی میستی. بهنظر من که تو مردد  

نه به دالیلی که او فکر میکرد. حس میکردم 
 با یوهان در حال

 رقابت هستم و دارم میبازم.

چرا »حمله بهترین نوع دفاع بهنظر میرسید. 
 اینجا من مشکل

شدم؟ تو چی؟ چطوره تو سعی کنی در انظار 
 عموم با حضور من

 کنار بیای؟«

@ShamisaBookClub 
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... تی میس - 



نه، گوش کن. چرا من باید تبعید بشم؟ تو 
 -نمیتونی یاد بگیری 

هماهنگ بشی؟ چرا یه کم از اون وقت 
 باارزشت رو به من

 نمیدی و امتحان نمیکنی؟
من میتونم یاد بگیرم ولی فکر نکنم 

 »مسابقات بینالمللی 

مناظره جای آزمون و خطا باشه، تو چی؟ 
 اونم با تو که وقتی

میکنی حقیقت بیچون و چرا باشی مجبورم 
 «رو بیرون بریزم؟

لحنش خونسرد و حتی تا حدی اربابمنشانه 
و من برای»بود.   



اینکه میخوام عموم رو بشناسم «.
 عذرخواهی نمیکنم؛ طبیعیه

اگه دائما عقب بندازی کی زمان مناسب 
 -برای یاد گرفتن تو 

 میرسه؟

سرش را باحالت احمق نباش میستی تکان 
شد داد که باعث  

 جوش بیاورم.

و فکر میکنی اگه من مجبورت کنم حقیقت 
 -رو بگی چی 

میگی؟ میدونی که، خودت اینجوری گفتی: 
 من مجبورم

میکنم؛ مثل... مثل بردهدارها پشت سرت .



 شالق نگه میدارم

 -من اینجوری نگفتم .

حتی اگر او حسابش را نگه «! چرا گفتی
 »نداشته بود من آنها 

قتی این حرفو در مورد و»را شمرده بودم. 
 موهبتم میزنی باعث

میشی از خودم متنفر بشم. همیشه همینه، 
 میستی مجبورم

کرد... یا حقیقت رو به زور از من بیرون 
 کشید. حقیقت چه

ایرادی داره؟ اگه من حق داشته باشم و بقیه 
 که کل زندگیشون

رو به هم دروغ میگن تا راهشون رو هموار 



 کنن اشتباه بکنن

 چی؟«

بعد دوزاریام افتاد. من فکر کرده بودم که از 
 بین نزدیکان من

فقط پدرم مرا بهگونهای که هستم نمیپذیرد 
 .ولی او تنها نبود

جامعهی انسانی از صداقت تنفر داشت. 
 سیونتها تنها از این نظر

با بقیه تفاوت داشتند که موهبت حقیقت 
 مرا به عنوان شرایطی

ا آن برخورد میدیدند که باید محتاطانه ب
 شود، یک انسان ناتوان

که به مداوا احتیاج دارد. میستی بودن کافی 



 نبود، حتی نه برای
 روحربایم. حتی نه برای خودم.

هی میستی، دوستات »هوگو صدایم زد: 
 میگن موقع مناظره تو

 اتاقت نشسته بودی«.
اتاق جدیدم. به جز یک جعبهی کوچک 

 لباس جدید خالی بود
. یلم خراب شده بودچون تمام وسا  

به هوگو نگاه نکردم. نگاهم به «. بله، درسته
 »زیتون سیاه چاقی 

بود که روی پیتزای دستنخوردهام قرار 
 داشت. مانند یک

الستیک ماشین کوچک بهنظر میرسید که 



 گل زرد آن را لک

کرده باشد. چرخهایی که از یک رابطه .
 بیرون آمده باشند
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این دیگه بدجنسیه. من فکر کردم تو دوست 
 » .«ما هستی

لحنش شوخطبعانه بود ولی مانند اتهام 
ما به همهی»بیرون آمد.   

پشتیبانیهای ممکن نیاز داشتیم چون بیشتر 
 پسرا طرف

 دانمارکیهای جذاب بودن«.

میتوانستم «. هوگو»الکس هشدار داد: 



 بگویم نگران اوقات تلخ
ست ولی متوجه نشده بود چقدر من ا

 .نومیدی من عمیق است
 من از میستی خواستم نیاد»«.

باز هم منظور « چرا؟ خجالتی چیزی میکشی؟
 »هوگو شوخی 

بود ولی خیلی خندهدار بهنظر نمیرسید؛ 
 لحنش زیادی جدی

 بود. موهبتم کار میکرد.
بلند شدم. الکس از همان اول گفته بود من 

 او را خجالتزده
. نم. داشتم ثابت میکردم حق داشته میک

 است



الکس متوقف شد؛ « میستی، من خجالت...
 »نمیتوانست 

جملهاش را کامل کند و به همهی کسانی که 
 در اتاق بودند بگوید

دقیقا چه حسی نسبت به من دارد. 
 شرمندگیاش. باری که بر

 شانههایش بود.

 -من میرم خونه .

 الکس بلند شد تا دنبالم بیاید.
. االن نمیتوانستم تحمل کنم و با «. تو نهبا 

 »او باشم

نشست، از چهرهاش واضح بود رنجیده .
 است



 - 'االن نمیتونم با تو باشم'.
 -نمیتونی تنهایی بری .

یوریل داشت بلند میشد که یوهان از جا 
 برخاست و به او اشاره

من باید ماشین رو از جای »کرد بنشیند. 
 پارک دو ساعتهش

بنابراین اونو برات میرسونم بیرون بیارم 
ضربهی مالیمی«. الکس  

 به شانهای برادرزادهاش زد.
الکس سری برای عمویش تکان «. ممنون

 »داد ولی به من نگاه 

نکرد. در آن حالتی بود که زخمهایش را .
 میلیسید

@ShamisaBookClub 
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هوگو دهانش را باز کرد تا چیز دیگری بگوید 
 ولی فیل به

 پهلویش سقلمه زد.
بعدا میبینمت »حفصه با صدای بلند گفت: 

میتوانستم«! میستی  

منظور پنهانش را بشنوم: وقتی رسید به .
 من سر خواهد زد

سری تکان دادم و با شانههای افتاده بیرون 
 رفتم. بیادبی

میکردم ولی بهتر از این بود که زیر گریه بزنم 
 و شب همه را



. بعید دستکم این فایده را خراب کنم. ت
 داشت

یوهان در پیادهروی بیرون به من رسید. باد 
 .سردی میوزید

 ماشینم اون پشته»«.

بخشی «. ممنون. الزم نبود این کارو بکنین
 »از وجودم مشتاق 

یک پیادهروی آرام بود تا افکار پراکندهام را 
 مرتب کنم. سرم

شبیه اتاقم بعد از اتمام کار متجاوز بهنظر .
 میرسید

چیزی نیست میستی. در واقع باعث 
 »خوشحالیه. من 



میرسونمت که هم باعث میشه تو سرما در 
 کمبریج پیادهروی

نکنی و هم تارین توضیح داد چرا هیچکدوم 
 از شما نباید تنها

با کلیدهایش اشاره کرد و چراغهای «. باشین
 یک تویوتای

مشکی روشن شد و آینههای بغلش حرکت 
ت آمادهکرد و در حال  

.» بپر باال. خیلی زود »قرار گرفت. 
 میرسونمت

روی صندلی کمکرانندهی ماشین اجارهایش 
 جاخوش کردم و

لحظهای طول کشید تا متوجه شوم بهطرف 



 جادهی کمربندی

 میرویم.

این وقت شب اگه از وسط شهر برین 
 » .سریعتر میرسیم

شقیقههایم را « میخواین من راهنمایی کنم؟
نگارمالیدم. سرم ا  

سرماخوردگی بدی داشته باشم درد میکرد و 
 طوری گرفته بود

که شنیدن و نفس کشیدن سخت میشد. 
 نورها به سرعت

میگذشتند و مردم بهخاطر سایهها و سرعت 
 کج و معوج بهنظر

 میرسیدند.



مشکلی نیست. میتونم با راهنمای 
 »ماهوارهای راهم رو پیدا 

د بود دستگاه کوچکی را که روی داشبور «. کنم
 به سمت خودش

گرفتم منظورت »برگرداند و به آن نگاه کرد. 
 چیه. ولی االن تو

این مسیریم و بهتره همینو دنبال کنیم. «
 حالت بهتر شده؟

 در واقع حالم بدتر شده بود.

» برادرزادهم برای »منتظر جواب نشد. 
 خودش چیزیه، نه؟

 -بله، میتونین خیلی بهش افتخار کنین .
@ShamisaBookClub 
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فکر میکنی دوست داشته باشه تو تعطیالت 
 -دانشگاه بیاد 

 خونهی من بمونه؟

احتماال. ازش بپرسین. از همه چی بیشتر .
 -خانواده میخواد 

 -قطعا نه بیشتر از تو؟ 

بعد از درگیریمان؟ فردا صبح خواهیم دید. 
نمیدونم آقای دو»  

«. د میکنهپلسیس. ببخشید، من سرم در 
 چشمهایم را بستم و

 سرم را به پشتی صندلی تکیه دادم.

واقعا؟ من تو درمان این نوع مشکالت 



 - .کوچک کارم خوبه

 میخوای یه کاری کنم از شرش خالص شی؟

. ظاهرا نمیتوانستم چشمهایم « موهبتتونه؟
 »را باز کنم

بله، میتونم برطرفش کنم. واقعا خیلی .
 -سادهست 

خب، اگه حواستون رو از » راست میگفت. 
 جاده پرت نمیکنه

 ممنون میشم«.

مشکلی نیست. فقط باید پیشونیت رو لمس 
 -کنم. چیزی حس 

 نمیکنی.
 -موهبت بهدردبخوریه .



نوک انگشت خنکش ابروهایم را «. فکر کنم
 »خب، » .لمس کرد

 به سه شماره، رفتی. یک، دو،«...
@ShamisaBookClub 
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 یک شاخه زیر گونهام بود.
لحظهای طول کشید تا منطقش را بفهمم. 

 صبر کن، هنوز هم

منطقی نبود. چشمهایم را باز کردم. بهجای 
 اتاق خوابم، با صورت

 روی یک تکهزمین پربرگ دراز کشیده بودم.

 -لعنت بر ...



کسی از من دور میشد و برگها زیر 
 .چکمههایش صدا میکرد

ردم، دستها و پاهایم احساس کرختی میک
 بهکندی از دستورم

برای بلند شدن تبعیت میکردند. بهعالوه، 
 .داشتم یخ میزدم

چون در حال حاضر نشستن خیلی سخت 
 بود، به پشت غلت

 زدم.

شاخههای درخت باالی سرم درهم پیچیده 
 بودند و تنها چند

برگ خشک نصفه و نیمه به آنها آویزان بود، 
 انگار میدانستند



د سرد بعدی جان سالم به در نمیبرند. از با
 متوجه شدم هنوز

لباسهایی را به تن دارم که در پیتزافروشی 
 پوشیده بودم ولی

آن شب گذشته و االن سپیده بود. روز بعد 
 یا یک روز دیگر؟

پرندگان سرمازده از باالی مشتی خاربن آواز 
 محزونی

 میخواندند.

بهشدت تالش کردم و نشستم. رطوبت 
ز تمام الیههایشبنم ا  

لباسهایم رد شده بود. آتش کوچکی یک متر 
 آنطرفتر در حال



خاموش شدن بود. کسی که کیسهخوابی را 
 دور خودش پیچیده

بود، پشت به من با یک تکه چوب آن را به 
 هم میزد. چهرهاش

پنهان بود در نتیجه نمیتوانستم بگویم او را .
 میشناسم یا نه

ستم حرکت آنقدر خسته بودم که نمیتوان
 کنم؛ خودم را رها

کردم که توضیحات ممکن را بررسی کنم. 
 یک رویا. زخم کف

و  -چطور زخم شده بود؟  -دستم را مکیدم 
 دهانم پر از طعم

خون و خاک شد. رویا نمیتوانست چنین 



 کاری بکند، آن هم با

 چنین واقعیت عمیقی.

به اردو رفته و حافظهام را از دست داده 
ین باربودم؟ برای اول  

حسابی مست کرده بودم؟ این بهترین 
 .توضیح بهنظر میرسید

ولی چرا من هم مثل آن فرد دیگر در 
 کیسهخواب نبودم؟

ظالمانه بود که مرا رها کنند تا بلرزم حتی اگر 
 از مستی از هوش

 رفته باشم.

خیلی خب، شاید سرم را به جایی زده بودم و 
 تصادفی پرسهزنان



ترتیب آن مرد غریبه  اینجا آمده بودم؟ بدین
 بود. باید از او

 کمک میخواستم.

ولی اگر یکی از آدمهای ضد سیونت مرا 
 دزدیده بود چه؟

خاطرهی مبهمی داشتم که در تاریکی مطلق 
 بیدارم کردهاند که

تا اینجا راه بروم و بعد بالفاصله خوابم برده 
 بود. اگر اینطور بود

.  و خواب نمیدیدم، احتماال فردی که آنجا
 بود آدمربا بود

@ShamisaBookClub 
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حاال دیگر مستأصل شده بودم؛ اطرافم را 
 نگاه کردم و سعی

کردم سرنخی پیدا کنم که کجا هستم. در 
 فضای بازی دراز

کشیده بودم که اطرافش را درختهای بلند و 
 کهنسال گرفته

بودند. در دوردست میتوانستم صدای 
بشنوم ولی جادهای را  

 ظاهرا خیلی دور بود.

گفتگوی  'الکس، تو یه جا همین اطرافی؟
 'ذهنیام وزوز کرد و 

کمی بعد از مغزم متوقف شد. مطمئن 
 نبودم چطور میتوانستم



در این مورد اطمینان داشته باشم ولی مثل 
 این بود که بدانی

صدایت تا کجا میرسد؛ گفتگوی ذهنیام در 
 حد یک زمزمهی

 گرفته بود.

 با این حال کسی آن را شنید. مرد برگشت.
 یوهان.

آنطور که خودش را مانند یک سرخپوست در 
 کیسهخوابش

پیچیده بود تهدیدآمیز بهنظر نمیرسید. 
 چهرهاش، خب، کلمهای

که به ذهنم آمد مسرور بود. با سر بهعنوان 
 صبحبهخیر به من



اشارهای کرد و شانهای باال انداخت تا 
اپوششش بیفتد. واقع  

نمیخواستم بیرون بیاید؛ میخواستم تاابد 
 همان زیر بماند تا من

بتوانم فرار کنم. البته اگر میتوانستم از این 
 حس که انگار زیر

 سیمان گیر افتادهام خالص شوم.

 -خوب خوابیدی میستی؟ 

سؤالش بهطرز عجیبی نامناسب بود، آن هم 
 برای کسی که بدون

پوشش روی تودهای برگ خشک پخش .
ه و خوابیده باشدشد  

« من اینجا چی کار میکنم آقای دو پلسیس؟



 »دستهایم را 

روی شلوارم کشیدم، بعد جلوی صورتم 
 گرفتم تا انگشتان سردم

را ها کنم. تا مغز استخوان ترسیده بودم 
 ولی حدس زدم بهتر

 است نشان ندهم.
فکر کردم بعد از صبحونه شروع کنیم. یه 

 »کاری هست که باید 

یج انجام بدم بعد میتونیم بریم سر تو کمبر
به«. کار خودمون  

آتش سیخونک زد و به خاکسترها اخم کرد. 
ایو بندیکت به»  

دردمون میخورد؛ شنیدم کارش با آتش 



 خوبه. به این نتیجه

رسیدم زیادی پیچیدهست و سنش یهکم 
 زیاده. فکر نکنم این

 جزء مهارتهای پنهان تو باشه؟«

. گهایی که در موهایم سرم را تکان دادم و بر 
 گیر کرده بود افتاد

حیف. با اینحال موهبتهایی داری که حتما 
 »مفید واقع 

چوبی را از تودهای که «. میشه. مطمئنم
 درست کرده بود

برداشت. سختکوشانه با چوب چیزی شبیه 
 خیمه ساخت و بعد

کبریتی آتش زد. در سکوت تماشا کردم و با 



 خودم آیا سبک و

توانم بدوم و از دستش فرار سنگین کردم می
 کنم. من کوچکم و

معموال سریع میدوم ولی از وقتی بیدار شدم 
 حس میکردم با

غل و زنجیر بسته شدهام. قوزک پایم را 
 مالیدم. به دستهایم

نگاه کردم. دیگر حرکت نکردم و انگشتانم را 
 زیر بغلم پنهان

 کردم.
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تأسفانه صبحانه خیلی مختصره چون بیشتر م



 »بر اثر انگیزهی 

آنی بیرون اومدم تا یه اکتشاف برنامهریزی 
چیزی به«. شده  

طرف من انداخت. عکسالعملم خیلی کند 
 بود و آن چیز به

زانوهای گرهخوردهام خورد و روی زمین 
 افتاد. یک بیسکوییت

 غالت.

پمپ بنزین چیز زیادی نداشت که بتونم 
ون انتخاب کنمازش . - 

 آب دارم اگه میخوای.
حاال که گفت متوجه شدم بهشدت تشنه 

 هستم. با سر تأیید



 کردم.

« ای بابا، پس آداب معاشرتت کجا رفته؟
 »چهرهاش تمسخرآمیز 

 بود.
 -بله لطفا، یهکم آب میخوام .

این بار آماده بودم و بطری پالستیکی کوچک 
 را گرفتم. درپوش

. یک قلپ خوردم آبی را باز کردم و  

بفرما، میبینی، با هم کنار میایم. من اصال از 
 -رفتار بد خوشم 

نمیاد. اگه ساکت و مطیع باشی، ممکنه تا 
 چند وقت آینده با هم

 اوقات خوشی رو داشته باشیم.



اینکه هر چیزی میگفت تا جایی که به درک 
 خودش مربوط

میشد حقیقت داشت اصال آرامشبخش 
 نبود. باعث شد گیج

 بشوم؛ هدفش چه میتوانست باشد؟
 -آقای دو پلسیس ...

عمو یوهان. هر چی »دستش را باال آورد. 
 نباشه، ما عمال فامیل

 هستیم«.

فکر اینکه او را عمو صدا کنم باعث میشد 
 بخواهم باال بیاورم

ولی حالت چهرهاش هشدار میداد هر چیزی 
 را بهعنوان نشانهای



 از یاغیگری برداشت خواهد کرد.
سؤاالت در ذهنم میچرخید، « مو یوهان،ع

 »کجا، چرا، کِی؛ 

تصمیم گرفتم موردی را انتخاب کنم که فکر 
 میکردم کمتر

» ما کجا هستیم؟»برخورنده باشد.   

به اطرافش و ردیف درختان «. جنگل اپینگ
 »باشکوه چوب 

سرخ نگاه کرد. پوستهی هموار تنههاشان با 
 برق سبز و نقرهای

خوشگله، نه؟ واقعا »خفیفی میدرخشید. 
 خوشم میاد شما

انگلیسیا با وجود فشار جمعیتیتون مکانهای 



 قدیمی رو حفظ

میکنین. تعداد شما توی این جزیرهی 
 .کوچیک خیلی زیاده

 قطعا همهتون ضروری نیستین؟«
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نگاهی به ساعتم انداختم. « ما چرا اینجاییم؟
بود هفت صبح . « 

« اتفاقی به فکرم «. من باید مدرسه باشم
 رسید اگر تا ساعت نه

به مدرسه نرسم وقت پذیرایی صبحانه تمام 
 میشود و آن را از

دست خواهم داد ولی بالفاصله فکر دیگری 



 دنبالش آمد که

مسائلی دارم که خیلی از آن نگرانکنندهتر .
 است

 فکر کردم تو رو از موقعیتی که برات غیرقابل
 »تحمله خالص 

یک حقیقت نصفه و نیمه. انگار که «. کنم
 یادش آمده باشد

نمیتواند به من دروغ بگوید لبخند 
موهبتت»نیمهکارهای زد.   

برام جالبه و نمیتونم بگم از ارتباطت با 
 برادرزادهم خوشم میاد

در نتیجه فکر کردم برای هر دوی ما بهتره 
 مدتی رو با هم



.» تر تو رو بشناسمبگذرونیم تا بتونم به  

صادقانه حرف میزد ولی حرفهایش معنای 
 نهفتهای داشت که

آن را پنهان میکرد. همهی ما را در کمبریج 
 فریب داده بود ولی

االن مشکوک بودم که اصال میدانم او واقعا 
 چه کسی یا حداقل

چه چیزی است. امیدوار بودم اشتباه کرده 
 باشم، به بخشی از

گیزهای را برای حرفهایش آویختم که ان
 کارهایش نشان میداد

 که کمتر ترسناک بود.

ما « چرا از ارتباطم با الکس خوشت نمیاد؟



 »به مشکالتی 

برخورده بودیم ولی مطمئنا من آنقدرها هم 
 بد نبودم، نه؟

بیسکوییت خودش را باز کرد و به من اشاره 
 کرد همین کار را

بکنم. جرأت نداشتم مخالفت کنم، هرچند 
رین چیزی بودغذا آخ  

 که میخواستم.

رکو راست بگم، تو اسباب زحمت هستی. 
 -روحرباها باعث 

میشن جفتاشون حسابی کسلکننده بشن. 
 من خانوادهای ندارم

که منو بپذیرن و میخوام الکس خانوادهی 



 من باشه. وقتی روی

 تو تمرکز کرده این اتفاق نمیفته.
پس نوعی حسادت عجیب و غریب در کار 

د این تنهابود. شای  

دلیلش بود، شاید او همان کسی نبود که از 
 میترسیدم باشد. در

هر صورت، در مورد توجهی که به من .
 میشد اشتباه میکرد

ولی ندیدی چقدر مشتاق بود شما رو 
 »بشناسه؟ من سر راهتون 

نمیام، اون برای هر دوی ما جا باز کرده یا 
 دست کم داره سعیش

ت به الکس متوجه شدم نسب«. رو میکنه



 منصف نبودهام. او واقعا

 تالش میکرد.
یوهان طوری این «. نه، تو رو اول میذاره

 »حرف را زد انگار 

یکی دو روزی در »هیچ شکی نداشته باشد. 
 این مورد فکر کردم

ولی به این نتیجه رسیدم که همیشه به تو 
 وفادارتره تا من. قابل

 قبول نیست«.

جنگل و دزدیدن من و کشیدنم به وسط 
 »غیرقابل قبول 

دیگر نمیتوانستم عصبانیتم را نگه « نیست؟
 دارم ولی کاش نگه



 داشته بودم.
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لحنش سوزان بود. با «. مراقب باش
 »وجودیکه حرکتی نسبت 

تو حق »به من نکرد خودم را جمع کردم. 
 نداری از من سؤال

رو بهت میگم که کنی. من فقط چیزهایی 
 میخوام باهات در

میون بذارم. نمیتونی نقشهی بزرگتری رو که 
 در جریانه یا نقش

خودت رو در اون بفهمی؛ تو فقط یه سیونت 
 نابالغ حقیری، ولی



 من خیلی بیشترم«.

سرنخهای جنونآمیز از لحظهی بیدار شدن در 
 جنگل مشخص

بودند؛ این سخنرانی آن را قطعی کرد. اگر با 
سر وکارکسی   

داشتم که تا این حد نامتعادل بود، باید او را 
 .آرام نگه میداشتم

نصیحت اسکای و فینیکس را به یاد آوردم. 
 مزیت من این بود که

کوچک و بیخطر بهنظر میرسیدم، پس باید 
 از آن استفاده

 میکردم.

متأسفم عمو یوهان. فقط نمیفهمم، همین .
- 



 بلند شد و نزدیک من آمد. سعی کردم
 عقب نکشم. خم شد و

دستی به موهای من کشید. خلقوخویش 
 دوباره تغییر کرد و به

سر کوچولوی »چیزی بیخطر تبدیل شد. 
 خوشگلت رو درگیر

چیها و چراها نکن میستی. فکر کردن 
 هیچوقت نقطهی قوت تو

 نبوده، نه؟«
حدس زدم نبوده چون کارم به اینجا با او 

 کشیده بود. سرم را

. م و ریسک نکردم جواب بدهمپایین انداخت  

متأسفانه، باید به کمبریج برگردم تا بتونم 



 »وقتی الکس کشف 

میکنه گم شدی دلداریش بدم. وقتی به 
 رستوران برگشتم توی

ماشین خواب بودی ولی به اون گفتم تو رو 
 امن و امان به مدرسه

رسوندم. حتما میخوان داستان رو براشون 
همهی«. تأیید کنم  

طوری گفت انگار کامال منطقی است. اینها را 
 او داشت میرفت و
 ظاهرا من نمیرفتم.

میبینم که فکر میکنی میخوام بالیی سرت 
 »بیارم ولی نگران 

نباش، هنوز خیلی وقت برای همکاری من و 



 تو مونده. قصد دارم
یه مدت تو رو به ناکجا بفرستم تا به این 

 شلوغکاریا برسم ولی بر

به ناخنهای «.  نترسمیگردم دنبالت، اصال
 .کبودم نگاه کرد

فکر کنم کیسهخواب رو برات بذارم. »
 نمیتونیم بذاریم یخ بزنی
 و بمیری که، میتونیم؟«

سعی کردم از جا بپرم ولی وزنی که وجود 
 نداشت پاهایم را پایین

 میکشید.

خب، خب، از این کارا نداریم. فقط برو توی 
 » .کیسهخواب



ان کنم تا کسی اتفاقی میخوام تو رو اینجا پنه
 .«بهت برنخوره

 کیسه را روی پاهایم انداخت.

باید راه فراری میبود ولی چیزی به فکرم 
 نمیرسید. قهرمانهای

کتابهایی که میخواندم همیشه منابع زیادی 
 در اختیار

داشتند؛ نوعی سالح پنهان یا نقشهای برای 
 دفع هر کاری که

ط علیهشان انجام میشد. ولی شاید من فق
 یک شخصیت فرعی

بودم؛ قربانی دیگری که نیمهراه شکست 
 میخورد. با توجه به



 سابقهام، این یکی محتملتر بهنظر میرسید.
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 -م..منظورت چیه، ناکجا؟ 

 -اگه بری داخل، بهت میگم .
با توجه به اینکه چارهای نداشتم، وول 

 خوردم و وارد کیسه

بودم که بهتر مقاومت شدم؛ از خودم متنفر 
 نمیکردم. بوی

دئودورانت کاج قویای که میداد حسم را بدتر 
 میکرد؛ مثل این

 بود که مرا بغل کرده باشد.
کنارم دوال شد؛ چهرهاش دوباره دوستانه 



به این»شده بود.   

میگن دختر خوب. تو خیلی زودتر از بقیه 
 فهمیدی که شلوغ

 کردن فایدهای نداره«.

 بقیه؟ وای خدا.
موهبت من اینه که خأل ایجاد میکنم. فکر 

 »کنم میتونی بگی 

برعکس موهبت برادرزادهمه؛ اون مردم رو 
 .با افسونش پر میکنه

من میتونم اونا رو خالی کنم، طوری که یه 
 فضای تهی بهنظر

بیان. میتونم این کارو با خودم هم بکنم که 
 باید بگم خیلی



. ظاهرا میخواست من تشویقش «. مفیده
نمک  

میتوانستم اشکهایی را حس کنم که 
 .چشمهایم را میسوزاند

 و میخوای منو ناپدید کنی؟»«

با سر تأیید کرد؛ از درک سریع من خوشش 
بله،»آمده بود.   

دقیقا. دستکم برای امروز. وقتی میتونستم 
 بهطور منطقی

الکس رو ترک کنم برمیگردم میبرمت. 
 حدس میزنم ممکنه از

انی که وارد زندگیش اینکه به همون ناگه
 شدی از اون بیرون



 رفتی یه کم آشفته باشه«.

یوهان نمیفهمید. روحرباها نمیتوانستند در 
 مورد چنین چیزی

« ولی برمیگردی؟»فقط یهکم آشفته باشند. 
 مطمئن نبودم

میخواهم یوهان برگردد ولی حدس میزدم او 
 تنها کسی باشد

 که میتواند مرا از ناکجا برگرداند.

حتما میستی. قول میدم. »لبخند زد.  یوهان
 هیچی حس

نمیکنی. مثل اینه که با دارو بیهوش شده «.
 باشی

سعی کردم پیام اضطرار ذهنی دیگری 



 بفرستم ولی از
 نزدیکترین درخت جلوتر نرفت.

یوهان دستش را جلو آورد و پیشانیام را 
یک،»لمس کرد.   

 دو،«...
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 -میستی؟ میستی؟ 

مدتی طول کشید تا بیدار شوم. وقتی بیدار 
 شدم حس میکردم

سرماخوردگی ناجوری گرفتهام. نمیخواستم 
 چشمهایم را باز



کنم. صدا متعلق به مردی بود که به دیدنش 
 خیلی امید داشتم و

 خیلی از آن میترسیدم.

متأسفم اینقدر طول کشید. بیشتر از اون 
ظار چیزی که انت « 

یک بطری را به لبهایم «. داشتم زمان برد
 فشار داد. میتوانستم

حس کنم خشک و ترکخوردهاند. آب را فرو .
 دادم

» چقدر؟»خسخس کردم:   

دو روز. حتما باید گرسنه باشی و نیاز به 
 -دستشویی داشته 

باشی. بذار بهت کمک کنم از کیسهخواب .



 بیای بیرون
خشک دست و پایم مثل شاخههای اطراف 

 بود؛ تلوتلو خوردم و
با کمک یوهان بلند شدم. درست میگفت؛ 

 باید به میان بوتهها
میرفتم. این مسأله احساس حقارت را هم به 

 اقیانوس ترسم
 اضافه کرد.

 -کجا میتونم...؟ 

الزم نبود بیشتر بگویم. مرا آنطرف درخت 
 برد، یک شاخهی

کوتاه نشانم داد که میتوانستم بگیرم و 
ذاشت. بعد ازتنهایم گ  



اینکه کمی ناشیانه با شلوارم ور رفتم، 
 توانستم خودم را راحت

کنم، لباسهایم را ببندم و تلوتلوخوران درخت 
 را دور بزنم. یک

بطری کوچک شوینده را جلو گرفت. بعد 
 کمکم کرد روی کندهای

 که نزدیک آتش کشیده بود بنشینم.

 -حالت بهتره؟ 

ک مرد دیوانه بهجز این حقیقت که با ی«. بله
 »در جنگل گیر 

 افتاده بودم.
حتما خوشحال میشی بدونی همه دلشون 

 - .برات تنگ شده



 الکس خیلی ناراحته.
» پدر و مادرم؟»باید خوشحال میشدم؟   
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لبخند «. از نگرانی دیوانه شدن. و دوستانت
 »زد و یک ساندویچ 

.» بفرما: ناهار»به من داد.   

چشمهایم را پاک کردم و متوجه شدم باید .
 وسط روز باشد

دستم را به دهانم نزدیک «. زود باش، بخور
 »کرد. یادم آمد 

چقدر زود عصبانی میشود و یک گاز زدم. 
 مزهاش بهیادم آورد



گرسنهام؛ اگر میخواست مرا بکشد، قصد 
 نداشتم به خودم

 گرسنگی بدهم و کارش را راحت کنم.

باید افتخار کنی؛ جستجوی گستردهای برای 
 » .تو راه افتاده

خاله کریستالت رو با هواپیما آوردن. چه 
 .موهبت جذابی داره

داره از ارتباطت با برادرزادهم استفاده میکنه 
 .«تا ردت رو بگیره

نگران بهنظر نمیرسید. یک فالسک بیرون 
 آورد و برای خودش

جلوی  یک فنجان قهوه ریخت. نوشیدنی را
تو هم»من گرفت.   



یهکم میخوای؟ بهترین دانههای قهوهی «.
 عربی

.» آب رو ترجیح میدم»سرم را تکان دادم.   

 -کنار پاته .

پایین را نگاه کردم بطری را که به کنده تکیه 
 داشت دیدم. به

اردوی عجیب و غریبمان ادامه دادیم؛ من 
 فکر میکردم چرا

م چه هنوز مرا نکشته و او... خب، نمیدان
 فکری میکرد. از خودم

 پرسیدم گروه نجات چقدر نزدیک است.
قبل از اینکه مجبور شوم بپرسم جواب 

طبیعتا به»سؤالم را داد.   



لطف موهبت من، کریستال نمیتونه تو رو 
 حس کنه. در جواب یه

هیچی تقریبا آشفتهکننده دریافت میکنه. 
 متأسفانه احتماال فکر

.» ناراحتنمیکنن تو مردی. همه خیلی   

برگشتم و پشت کندهام باال آوردم. چیز 
 زیادی در معدهام نبود

برای همین شکمم درد گرفت. آب را 
 برداشتم تا دهانم را آب

 بکشم.
تو فکر بودم شاید یوریل یا ویکتور بندیکت 

 »به من شک کنن 

ولی اجازه دادم یوریل منو لمس کنه و 



 سابقهم رو ببینه؛ چیزی

انه و خالی از شبی که بهجز یه تصویر معصوم
 توی یه هتل در

کمبریج گذاشته بودم ندید. اونا روی اون 
 احمق، ایالی دیویس،

تمرکز کردن که خوشبختانه برای زمانی که تو 
 ناپدید شدی

یوهان آنطرف آتش رفت «. شاهدی نداشت
 و مرا روی کندهی

دیگری دور از جایی که باال آورده بودم نشاند. 
 چیزی در این

گفت، سرزنش یا عذرخواهی هم مورد ن
 نکرد؛ فقط چیزی را که



الکس خیلی » نمیخواست نادیده میگرفت. 
 از دست بندیکتها

عصبانی شد که گفتن من ممکنه ربطی به 
 این جریان داشته

 باشم. پسر خوبیه«.
@ShamisaBookClub 
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میتوانستم تصور کنم الکس چقدر گیج و 
اگر من آشفته است.  

ناپدیده شده بودم، نمیخواست تنها عضو 
 خانوادهاش را هم از او

 بگیرند.
 فهمیدن اینکه کار یوهان بوده او را میکشت.



انتظار نداشتم موفق شوم و پیام  'الکس؟
 'ذهنیام هنوز راهی 

برای فرار از تأثیر یوهان نداشت. آن قدر به 
 او نیاز داشتم که

 دردناک بود.

«. وری حالت بهتر میشهاگه یه چیزی بخ
 »یوهان به ساندویچم 

 اشاره کرد.
اگر بعدی در کار بود. پوشش «. شاید بعد

 »ساندویچ را روی 

جایی که خورده بودم کشیدم. پنیر موزارال و 
 گوجهفرنگی. یکی

از محبوبترین طعمها برای من تا امروز. .



 تازه متوجه شدم
تصور میکنم میخوای بدونی بعدش چه 

افته؟اتفاقی می » « 

 یوهان قهوهاش را نوشید.
.» لطفا»ابرویش را باال برد. «. بله « 

من یکی که از خوابیدن توی جنگل خوشم 
طوری «. نمیاد « 

لبخند زد انگار باید شوخیاش را متوجه 
سالیق من از»میشدم.   

این تکاملیافتهتره. به الکس گفتم باید برم 
 سر کارم ولی هفتهی

ا نشده بودی به دیگه برمیگردم تا اگه پید
 .جستجو کمک کنم



من تنها تسلیدهندهی اون بودم، میدونی 
 که، چون پیشنهاد

دادم احتماال فقط فرار کردی چون فکر 
 میکردی لیاقت نداری

روحربای اون باشی و وقتی فرصت داشتی در 
 آرامش همهچی رو

 بررسی کنی برمیگردی«.
وقتی فکر میکنن من مردهم، این حرف چه 

شت؟ فایدهای دا - 

دهانش پیچ خورد و لبخند زد. از این جریان 
خب،»لذت میبرد.   

طبیعتا من حاضر نشدم باور کنم. گفتم 
 کریستال گذاشته ترس



کورش کنه و اگه تو مرده بودی الکس 
 میفهمید و اون قانع شد

 تو هنوز زنده هستی«.
برای اینکه بودم. از اینکه الکس هنوز از من 

 دست نکشیده بود

. اس آرامش کردمکمی احس  

خیلی از »یوهان در فالسکش را بست. 
 ایمان من به غرایزش

 دلگرم شده بود«.

 افعی.
@ShamisaBookClub 
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قول دادم بهسرعت برگردم ولی یه جلسهی 



 -ضروری تو آمریکا 

دارم که نمیتونم ازش فرار کنم. تو هم .
 همینطور

 -من؟ 

. تو برای عید بله. برات لباس آوردم
 -شکرگزاری با من به اورگن 

 میای1( ).

تغییر جهت گفتگو مانند مسیر یک گردباد 
 نامتعادل بود، اول از

یک مسیر و بعد از مسیر دیگری میپیچید. «
چرا؟»  

چرا؟ چون عید شکرگزاری یه مناسبت 
 -خانوادگیه، اینو 



 نمیدونی؟
قابل درک نبود. کمی امیدوار شدم که اگر 

ت مرا ازسعی داش  

کشور بیرون ببرد باید از جنگل خارج 
 میشدیم. سؤال پرسیدن

از او برای اینکه ایرادهای این نقشه را ببیند 
 احتماال منتهی به

مرگ من در همینجا میشد. بهنظر میرسید 
 همکاری مسیر

 درستی باشد.

 -پس بریم .
کیسهای از کولهپشتیاش بیرون کشید؛ 

 لباسهای جدیدی که از



بفرما. وقتی به »ارکت خریده بود. یک سوپرم
 آمریکا رسیدیم

 چیزهای دیگهای هم برات میگیرم«.

پس در مورد خارج رفتن جدی بود. پاسپورتم 
 همراهم نبود چون

نابود شده بود. نمیتوانست مرا از گمرک .
 مرزی رد کند

کیسه را گرفتم و پشت درخت دیگری رفتم. 
 از اینکه دیدم
راحت شد؛  لباسهای گرم خریده خیالم

 دستکش، شال کردن و

کت. بهسرعت لباسهایم را عوض کردم. 
 بهنوعی گرم شدن، فکر



کردن را کمی آسانتر کرد. باید او را خوشحال 
 نگه میداشتم و

دلیلی برای اینکه تصمیم بگیرد مرا بکشد و 
 خیالش راحت شود

به دستش نمیدادم؛ ولی باید فرار هم .
 میکردم

د ایدهی بهنظر میرسید امکان دار 
 جنونآمیزش در مورد رفتن

به فرودگاه  -دقیقا کجا بود؟  -به اورگن 
 منتهی شود. باید تا

جای ممکن فاصلهام را با او حفظ میکردم. 
 میتوانست با یک

تماس مرا بیهوش کند؛ حدس میزدم با 



 همان نوک انگشتش

 میتوانست بکشد.

 احتماال برای بقیه همین اتفاق افتاده بود.
التهای آمریکا یکی از ای 1- Oregon 
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پیادهروی طوالنیای تا ماشین داشتیم. کنار 
 یک جادهی فرعی

پارک کرده بود و به کسی برخورد نکردیم. 
 سعی کردم حساب

کنم چه روزی است. چهارشنبه؟ آمریکاییها 
 همیشه شکرگزاری

ه؟ یعنی را روی پنجشنبه جشن میگرفتند، ن



 قصد داشت خیلی

 زود از روی اقیانوس آرام بگذرد.

وقتی به ماشین رسیدیم اشاره کرد پشت .
 سوار شوم

با همان لحن نفرتانگیز بگذار منطقی باشیم 
 :خودش گفت

متأسفانه نمیتونم ریسک کنم که جلو »
 بشینی. ممکنه یکی تو

 رو ببینه«.

شیشههای پشت تیره بود و یک شبکهی 
مدلهایی فلزی، از آن  

که برای نگهداری سگها در عقب ماشین به 
 کار میرفت، کار



 گذاشته بود.

حاال میتونی انتخاب کنی: میتونم بیهوشت 
 -کنم یا اجازه بدی 

دستها و پاهات رو ببندم. دهنت رو 
 نمیبندم: کسی نیست که

 صدات رو بشنوه.

 تا وقتی به فرودگاه برسیم.
 دستهایم را باال گرفتم.

بهسرعت با بستهای «. بیهانتخاب خو
 »پالستیکی آنها را 

بست. وقتی قانع شد نمیتوانم حرکت کنم، 
 روی صندلی راننده

نشست و ماشین را روشن کرد. رادیو را باز 



 کرد تا سکوت را پر

کند. وقتی اخبار پخش شد، به درخواست 
 پرشور پدر و مادرم

گوش کردیم که به من قول میدادند اگر فرار 
اطرشکردهام بهخ  

به دردسر نخواهم افتاد و التماس میکردند .
 برگردم

تقاضا کردم، خواهش میکنم فکر نکنین من 
 عمدا این کارو با

شما کردم؛ آرزو کردم شکافی در خاموشی 
 مطلق یوهان ایجاد

 شوم تا پیامم را به آنها برسانم.

اخبارگو بهسرعت سراغ جنگ در خاورمیانه 



 رفت. یوهان دنبال

شت و یک رادیوی محلی با موج دیگری گ
 اعالنات سفر تقریبا

دائمی را انتخاب کرد. از پنجره بیرون را نگاه 
 کردم. این بخش از

انگلستان را خوب نمیشناختم ولی تابلوهای 
 جاده به رنگ آبی

آزادراه تغییر کرد. نشان هواپیما فرودگاه 
 استنستد را بهعنوان

مقصدمان نشان داد؛ سومین فرودگاه لندن. 
ز ورودی اصلیا  

داخل نشدیم بلکه از میانبری دور زدیم و 
 بهطرف در یک



شرکت هوایی خصوصی رفتیم. مانع جلوی 
 در جمع شد و یوهان

بدون اینکه مجبور باشد ورودش را اعالم کند 
 .عبور کرد

امیدهایم برای شلوغکاری در فرودگاه .
 کمرنگ میشد

اگه مردم متوجه »یوهان با خوشحالی گفت: 
ن تعجبتو نشد  

نکن. میخوام موهبتم رو گسترش بدم که تو 
 رو بپوشونه تا

هیچکدوم از حواسشون تو رو ثبت نکنه. باید 
 برای این کار

خیلی تالش کنم پس امیدوارم برام دردسر «



 درست نکنی، خب؟
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کامال قصد داشتم تا جایی که میتوانستم 
کنمدردسر درست   

 بنابراین چیزی نگفتم.
جلوی یک ساختمان شیشهای پارک کرد. 

اینجا پایانهی»  

هر «. ها و اوناییه که خودشون هواپیما دارن
 VIPچیزی را که در 

داشبورد بود و او را به ماشین مرتبط میکرد، 
زیاد»خالی کرد.   

 طول نمیکشه«.



او را تماشا کردم که وارد ساختمان شد. 
را بهمحض اینکه پشتش  

به من کرد و مشغول گفتگو با مسؤول 
 پذیرش شد در را امتحان

کردم. قفل بود. سعی کردم با جابهجایی 
 ذهنی آن را به کار

بیندازم ولی نمیدانستم قفل چطور کار 
 میکند و موهبت الکس

را نداشتم تا درها را ترغیب کنم کاری که 
 میخواهم را انجام

 بدهند.
. ت نشستمیوهان داشت برمیگشت. بیحرک  

در مرا باز کرد و بندهای پایم را برید. 



میتونیم بریم. باز هم»  

انتخاب خودته: همکاری کن و بههوش بمون 
 یا راه سخت رو
 انتخاب کن«.

بیرون آمدم. حتما هواپیما «. بههوش
 »کارکنانی داشت؛ کسانی 

که میتوانستم در هواپیما به آنها متوسل 
 شوم، نه؟

 -دختر خوب .

گرفت تا مانع فرارم شود و مرا  پشت کتم را
 بهطرف هواپیمایی

هدایت کرد؛ نوعی جت شخصی. زیبا، 
 باریک و سفید؛ از آن نوع



هواپیماهایی که فقط در فیلمها دیده بودم. 
 یک مهماندار دم در

 منتظر بود.

خوش اومدین آقای اسمیت. خوشحالم 
 -دوباره پیش ما 

 برگشتین.
منم از »د. یوهان لبخند گل و گشادی به او ز 

 دیدنت خوشحالم،

 هیبه«.

خواهش »یا االن یا هیچوقت. داد زدم: 
 میکنم، میشه به من

 کمک کنین؟«

یوهان انگشتش را در دندههایم فرو کرد؛ 



 تهدیدی که یادآوری
 میکرد چه میتواند بکند.

» چمدونی دارین »نگاه زن از من گذشت. 
 که باال بیارین؟
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. به من «. نه، همهچیز قبال رفته تو بار
 »سیخونک زد تا باال بروم

پس به کاپیتان خبر میدم برای پرواز .
 -آمادهاین 

وارد شد. یوهان مرا هل داد تا از در رد شوم 
 و به کابین اصلی

بروم. از کنار ردیفی با چهار صندلی گذشتیم 



 و به طرف در پشتی

و مرا داخل کشید. یک  رفتیم. آن را باز کرد
 کابین خصوصی با

 یک تختخواب و یک صندلی کنار پنجره بود.
کمربندم را به صندلی بست. «. بشین اینجا

در رو قفل » « 

میکنم. اگه بشنوم صدایی درآوردی که جلب 
 توجه کنی، اولین

نفری که از اون در وارد میشه منم و این 
 آخرین چیزیه که

» ون گرفت. چانهام را نیشگ«. میفهمی
فهمیدی؟»  

با سر تأیید کردم و با اینکه تصمیم گرفته 



 بودم هیچ احساسی به
 او نشان ندهم اشک در چشمانم جمع شد.

اگه رفتارت خوب »دستی به سرم کشید. 
 باشه، بعدا برات غذا

میارم. بسته به مسیر باد، پرواز حدود ده «.
 ساعت طول میکشه

 رفت و در را از بیرون قفل کرد.

تنها شدم از جا پریدم تا زندانم را  وقتی
 بررسی کنم. یک حمام

کوچک با دستشویی و دوش بود. بهجز 
 صابون و حولهی دست،

چیز دیگری نبود. یک پتو و مالفه را محکم 
 روی تخت کشیده



بودند. میتوانستم آن را پاره کنم ولی بعد با 
 آن چه کار

میکردم؟ صندلی کنار پنجره ثابت بود؛ 
کامالچراغها را   

جاگذاری کرده بودند؛ هیچ چیز سنگینی که 
 جای دست داشته

 باشد نبود که آن را تبدیل به سالح کنم.
زود باش میستی؛ واقعنگر باش: تو یه دختر 

 کوچکاندامی و اون

یه مرد قدبلند. تو کاری نمیتونی با اون بکنی 
 بهجز اینکه در

 صورت حمله اوقاتش رو تلخ کنی.

. به همین سادگی  ولی قصد هم نداشتم



 تسلیم نقشههایش بشوم
 چه گزینهی دیگهای داری؟

گفتگوی درونیام در همان زمان متوقف شد 
 چون موتورها به کار

 افتادند.
آقای اسمیت، از طرف افسر اول فینلی و 

 -خودم کاپیتان 

حسین، ورود شما به این پرواز به مقصد 
 پورتلند، اورگن رو

واز مسیر ما خوشامد میگم. کنترل ترافیک پر 
 رو مشخص کرده

و انتظار داریم تا پنج دقیقهی دیگه پرواز 
 کنیم. پیشبینی هوا در



حال حاضر بهنظر خوب میاد. لطفا بنشینید، 
 کمربندها رو ببندید

 و از پروازتون لذت ببرین.
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هواپیما شروع به حرکت کرد. یوهان 
بود یا شایدفراموش کرده   

قصد نداشت بست دستهایم را باز کند. 
 چون نقشهای آنی برای

فرار نداشتم سر جایم نشستم و کمربندم را 
 بستم. همانطور که

از پنجره بیرون را نگاه میکردم، امید داشتم 
 کارکنان فرودگاه



مرا ببیند ولی محوطه خالی بود و 
 مانند747هواپیماهای 

باند فرودگاه دایناسورهای سفید براق در 
 .ردیف شده بودند

بهطرف ابتدای باند پیچیدیم، توقف کردیم و 
 بعد هواپیما با

ارادهی بیشتری به حرکت افتاد. اول جلو و 
 .بعد پشتش بلند شد

به هوا رفتیم و بعد با شیب تندی صعود 
 کردیم. یوهان موفق

شده بود بدون کوچکترین دردسری مرا از 
 انگلستان خارج

 کند.



آقای اسمیت، چند »ن دوباره آمد. کاپیتا
 لحظه دیگه میتونین

کمربندتون رو باز کنین. بعد، هیبه چند 
 نوشیدنی و خوراکی

سبک براتون میاره و وقتی به ارتفاع مورد 
 نظرمون رسیدیم

ناهار. ممنون که با خط هوایی مانورهای 
 اجرایی، خط پیشتاز

 چارترهای تجاری، سفر میکنین«.

میشدم که یوهان  کمکم داشتم متوجه
 هواپیمای شخصی

خودش را اجاره کرده است. بهنظر میرسید 
 به این کار عادت



دارد. حتما خیلی خرجش میشد. پولش را از 
 کجا آورده بود؟

جوابش بهسرعت به ذهنم رسید. آخرین 
 قربانیاش گنجیاب بود

و افراد دیگری هم با این مهارت بودند؛ دختر 
 استرالیایی، سه

مراه با سهامها و بورسهاشان. در آمریکایی ه
 این صورت پول

 مانعی در نقشههای دشمنم برای من نبود.

چراغ کمربند خاموش شد در نتیجه قفل را 
 باز کردم. در کابینم

 باز شد و یوهان داخل آمد.
 -خوشحالم میبینم کار احمقانهای نکردی .



 فقط برای اینکه به فکرم نرسید چه کار کنم.

اینه که دستهات رو باز  جایزهی همکاریت
 -میکنم. میتونی 

دوش بگیری؛ من نیازی به استفاده از این .
 حمام ندارم

خوابیدن در جنگل «. دوست دارم تمیز بشم
 »الیهای از کثیفی 

ایجاد کرده بود که هیچ مایع دستشویی یا 
 لباس تمیزی آن را از

 بین نمیبرد.
رفت و «. یه ساعت دیگه برات ناهار میارم

ره در را قفل دوبا « 

 کرد.



دکمهای برای احضار مهماندار روی دستهی 
 صندلی بود. جرأت

داشتم؟ هیبه انتظار نداشت کس دیگری 
 سوار هواپیما شده

باشد، بنابراین اصال بررسی میکرد؟ و اگر 
 میکرد چه؟ آیا او و

خدمه به خطر میافتادند؟ حدس زدم 
 احتمالش باشد. باید تا

که با آن دکمه چه  وقتی فکر بهتری نداشتم
 کار کنم، آن را کنار

میگذاشتم. درگیر شدن با یوهان در هوا 
 مانند رها کردن یک

دسته زنبور قاتل در کابین بود: بینهایت .



 احمقانه
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 پس، باید دوش میگرفتم.
در اتاقک کوچک لباسهایم را درآوردم و زیر 

 .دوش ایستادم

حاال که کسی نبود ببیند اجازه دادم اشکهایی 
 که نگه داشته

بودم با آب سرازیر شود. حقیقت تلخ این 
 بود که احتمال زنده

ماندنم در این ماجراجویی زیاد نبود. یوهان 
 قبال هم مرتکب قتل

 شده بود؛ راحت و بدون پشیمانی.



در حال حاضر، با من کار داشت ولی من 
 مانعی بر سر راه به

نحصار درآوردن محبت الکس بودم. این ا
 فکر بدتر هم بود: اگر

موفق میشد مرا بکشد، زندگی الکس را هم 
 خراب میکرد و

وادارش میکرد در اندوهش به همان کسی 
 تکیه کند که باعث

آن شده بود. میخواستم از وقاحت این .
 جریان فریاد بزنم

ندای درونیام بلند شد: پس قبول میکنی 
گیش بهالکس در زند  

 تو احتیاج داره؟



 بله، قبول میکنم.
 اون شلوغکاریت تو پیتزافروشی ابلهانه بود.
اون موقع هم میدونستم، ممنون. فقط... 

 احساس میکنم براش
 کافی نیستم.

پس بهتره برای چیزی که میخوای بجنگی؛ .
 اگه اونو میخوای

 تا سر حد مرگ؛ به خودم قول دادم.
ه در هواپیما چون از فکر درگیری و مبارز 

 دست کشیده بودم،

تصمیم گرفتم منتظر شوم تا به زمین برسیم 
 و یوهان گول بخورد

 و فکر کند سربهراه با او همکاری میکنم.



دندانم درد گرفت. االن وقت حملهی 
 حقیقت نبود. سربهراهی

دروغ نبود؛ من تا وقتی زمان مقاومت برسد 
 حرکتی نمیکردم. و

یار کوتاه خواهد شانس من تنها ثانیهای بس
 بود؛ از این مطمئن

بودم. باید حواسم به چیزهای مختلفی 
 میبود. الزم بود هشیار

 باشم و از دسترس او دور بمانم.
فاصلهی درسترسی او چقدر بود؟ نمیدانستم. 

 تا حاال هر وقت
میخواست مرا از دیگران مخفی کند کنار 

 .خودش نگه میداشت



ضاوت اگر از روی موهبت حقیقت خودم ق
 میکردم، تأثیر من در

یک اتاق پخش میشد؛ بعد از آن آزاد بودند 
 بدون دخالت دروغ

بگویند. باید قبل از اینکه امتحان کنم این 
 فاصله را رعایت

 میکردم.

@ShamisaBookClub 

🌕🌕🌕🌕 🌕 

 ص211فصل – #17

و به چه کسی متوسل میشدم؟ میدانستم 
 بعضی از بندیکتها

ی میکنند؛ ایو و فینیکس در غرب آمریکا زندگ
 در کالیفرنیا



بودند. چقدر تا آنجا فاصله بود؟ به خودم 
 نفرین فرستادم که

هیچوقت به نقشهی آمریکا که حتما بارها آن 
 را دیده بودم توجه

 نکرده بودم.
 خاطرهای مبهم از چیزی به نام مسیر اورگن

 داشتم، یکی از1( )

 جادههای مهاجران که برای همین میدانستم
 در انتهای غربی

کشور است. درحالیکه ناخنهایم را میجویدم و 
 بهخاطر درک

افتضاحم از جغرافی افسوس میخوردم، 
 متوجه یک مجلهی



پرواز در جیب صندلی شدم. آن را بیرون 
 کشیدم و صفحهای را

آوردم که فرودگاههای بینالمللی را نشان 
 میداد. خلبان به

که نقشه پورتلند اشاره کرده بود. با وجودی
 مرزهای ایالتی را

نشان نمیداد، حاال تقریبا میدانستم به کدام 
 :سمت میرویم

 شمال سانفرانسیسکو، جنوب سیاتل.

مقیاسها نشان میداد فاصله هنوز خیلی زیاد 
 است. من

نمیتوانستم از کمبریج با مادرم حرف بزنم؛ 
 فاصلهای در حدود



دویست کیلومتر، درنتیجه حدس زدم 
سی بهاحتمال دستر   

 فینیکس یا ایو خیلی کم باشد.

خیلی خب، فقط باید فریاد میزدم و کمک 
 میخواستم و امیدوار

میبودم یک سیونت محلی بشنود. دستکم، 
 حتی اگر

نمیتوانستم خودم را نجات بدهم، 
 میخواستم الکس بداند کار

 یوهان بوده است.
حاضر نبودم تسلیم شوم. زیر همهی 

 خرابکاریهای میستی

کشف کرده بودم که پایهای عمیق و  دوون،



 محکم برای کلهشقی

و لجاجت دارم. تنها دلیلی که تا االن با 
 یوهان راه آمده بودم این

بود که بیشتر وحشتزده بودم تا خشمگین؛ 
 در اورگان متوجه

 میشد من یک سیونت کامال عصبانی هستم.

فینیکس و اسکای به من توصیه کرده بودند 
 چه کار کنم؛

ع نمیدانستم به این زودی به آنموق
 توصیههای خردمندانهشان

نیاز پیدا خواهم کرد. دنبال هر چیزی که 
 میتونه سالح باشه

بگرد و ازش استفاده کن. خیلی خب، من 



 موهبت حقیقتم را

داشتم، نیروهای جابهجایی اجسام، و 
 هماهنگی دست و چشم

بدون نقص. باید یک چیزی از آن در میآمد. 
مثلقصد نداشتم   

 بره به قربانگاه بروم.
 سطری از یکی از اشعار محبوب دیلن تامس

 به ذهنم آمد: با2( )
مدارا و تسامح تسلیم آن شب نیکو نشو. 

 هرچند برای زمان

قدیم نوشته شده بود، برای آنچه با آن 
 رودررو بودم مناسب

بهنظر میرسید. روش قتل یوهان بهطرز 



 عجیبی مالیم بود: زشت

دون خشونت. من میخواستم و کریه ولی ب
 در برابرش طوفان

 بهپا کنم.
یکی از جادههای معروف آمریکا که مهاجران 

 1-با دلیجانهای 

 خود در آن سفر میکردند.

 Dylan -2شاعر و نویسندهی ولزی 

Thomas 
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وقتی فرود نهایی در پورتلند شروع شد، هنوز 



ودروز ب . 

منطقههای زمانی در سفر به نفع ما بود و 
 باعث شده بود

چهارشنبه مثل پنیر موزارال کش بیاید. از 
 وجود تختخواب

استفاده کردم و مطمئن شدم بهاندازهی 
 .کافی استراحت کردهام

امیدوار بودم یوهان در صندلی اقتصادیاش 
 نشسته و گردندرد

گرفته باشد و نتوانسته باشد یک چشم هم 
وابد که مبادا منبخ  

کاری بکنم. این فکر باعث شد کمی .
 احساس رضایت کنم



کمربندم را برای فرود بستم. همانطور که به 
 نزدیک شدن زمین

نگاه میکردم، متوجه شدم آن قدر درگیر 
 نقشههای فرار بودهام

که فکر زیادی به دلیل مالقات یوهان 
 نکردهام. او چیزی در مورد

بود. هیچ کدام از اوقات خانوادگی گفته 
 اعضای خانوادهی من

اینجا زندگی نمیکردند و فکر میکردم الکس 
 تنها خویشاوند او

 باشد.
حرفم را تصحیح کردم، تنها خویشاوندی که .

 او را پذیرفته بود



ولی ظاهرا پدر الکس، برادر یوهان، آخرین 
 بار در آمریکای

جنوبی بوده، نه؟ شاید سوار هواپیمای 
یوهان دیگری میشدیم.  

 داشت ردش را پاک میکرد.

به خودم گفتم، سوار هواپیمای دیگهای نشو. 
 دستکم اینجا به

زبان مشترکی حرف میزنن. رفتن به جنوب 
 موقعیتت رو بهتر

 نمیکنه.
 چرخها به زمین برخورد کردند.

خب، میستی. »یوهان وارد کابین شد. 
 همون شرایط قبلیه و این



فریاد زدن برای بار امیدوارم قانع شده باشی 
 کمک

 بیفایدهست؟«
 با سر تأیید کردم.

فقط باید با مسؤولین مهاجرت و گمرک 
 -حرف بزنم بعد از 

اینجا میریم. متأسفانه یه رانندگی در پیش .
 داریم

پس دستکم سوار هواپیمای دیگری .
 نمیشدیم
 -باشه .

امیدوارم »بستهای جدیدی بیرون آورد. 
 مشکلی نداشته



 باشی«.
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 البته که داشتم. دستهایم را باال گرفتم.
با «. این موهبتتون، خیلی فوقالعادهست

 »خودم فکر کردم 

شاید تملق باعث شود نکات بیشتری در 
 مورد نحوهی کار

 کردنش بیرون بریزد.

بستها «. ممنون عزیزم. برای من مفید بوده
 »را با مالیمت 

مردم چیزی رو که »بلند شدم. کشید و 
 میخوام تهی کنم



نمیبینن. من مثل مرد نامریی میمونم، 
 بهجز اینکه باعث میشم

بقیه هم ناپدید بشن. نمیتونی تصور کنی در 
 جستجوی طوالنیم

تو این سالها امکان چه کارهایی رو بهم 
در کابین را باز«. داده  

 کرد.

حالتون »هیبه که در راهرو میگشت پرسید: 
 بهتره آقای
 اسمیت؟«
یهکم ناجور بود. »یوهان شکمش را مالید. 

 .«االن خیلی بهترم

پس دلیل سر زدنش به کابین را اینطور .



 توضیح داده بود
ولی دروغ میگفت. اولین فرصت را به دست 

 آوردم. مخصوصا
کنترلم را رها کردم. مثل این بود که بعد از 

 حبس کردن نفست تا

. را رها کنی: آرامش  جایی که میتوانی، آن
 آنی

« امیدوارم بهخاطر چیزی که خوردین نباشه؟
 »هیبه یک کیف 

 به دستش داد.
دهانش را باز کرد تا بگوید دقیقا همین بوده 

 ولی در عوض بیرون

نه، فقط باید به یه نفر تو کابین سر »آمد: 



از چیزی که«. میزدم  

 اقرار کرده بود وحشتزده بهنظر میرسید.
. ، سردرگمیاش را نشان میدادچهرهی هیبه  

یوهان بهسرعت موضوع دیگری را پیش 
پس دفعهی»کشید.   

 بعدی که پرواز کنم میبینمت. شنبه«.
هیبه این اظهار نظر عجیب را کنار گذاشت و 

 فکر بیان متن

شرکت برای یک مسافر دائمی جایگزینش 
حتما قربان،»شد.   

باعث افتخاره دوباره در پرواز شما رو ببینم. 
ما از کمتوقعترینش  

هیبه اخم کرد، از این «. مسافرها هستین



 اعتراف تعجب کرده
 بود.

فشار دست یوهان روی مچم بهطرز دردناکی 
 بیشتر شد. متوجه

.» پس »شده بود مقصر چه کسی است. 
 میبینمت. خداحافظ

مرا با خودش از هواپیما بیرون کشید. هوای 
 بیرون مثل پاشیدن

 آب سرد به صورت بود.
@ShamisaBookClub 
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یه کلک دیگهای مثل این »هیسهیس کرد: 
 بزنی مجبور میشم



 بکشم«.
.» تو که در هر »با کلهشقی جواب دادم: 

 حال منو میکشی

منظورم اینه مجبور میشم مهماندار و خلبان 
 - .رو بکشم

 میخوای روی وجدانت سنگینی کنه؟

. مسؤول  انگار تقصیر من بود؟ من که
 آدمربایی نبودم

یک لیموزین مشکی پایین پلهها منتظر بود. 
 یوهان در عقب را

 باز کرد و مرا به داخل هل داد.
.» ساختمون ترمینال »به راننده دستور داد: 

 لطفا



ها مجبور نبودند با مردم عادی صف 
VIP،مشابه استنستد 

بایستند. یوهان مرا در ماشین گذاشت و 
 رفت تا مدارک سفرش

را کامل کند. دستبندهای پالستیکی مرا به 
 .دستگیرهی در بست

لحظهای کوتاه امیدوار شدم هنوز میتوانم به 
 راننده متوسل

شوم ولی او هم بیرون رفت و همراه یوهان 
 از پیادهرو گذشت و

وارد ساختمان ترمینال شد. دستش را با 
 حالتی مسلح و

خطرناک در کتش فرو برده بود و نشان 



الوه بر رانندهمیداد ع  

 نقش محافظ را هم بر عهده دارد.
 ولی یوهان کیفش را جا گذاشته بود.

با پایم آن را جلوتر کشیدم و تالش کردم آن 
 را از زمین روی

صندلی بکشم. وقتی به ران پایم خورد، روی 
 آن خم شدم و با

چانهام آن را روی پاهایم هل دادم؛ اصال کار 
 .راحتی نبود

س اینکه پیدایم کنند عرق درحالیکه از تر 
 کرده بودم، به

 ترمینال نگاهی انداختم.
یوهان نزدیک بود، درست آن طرف شیشه 



 با مسؤول حرف
میزد و حس و حال یک مسافر آرام و بیگناه 

 را داشت. توان

زیادی نداشتم ولی آنقدر آن را تکان دادم و 
 چرخاندم که موفق

شدم گیرههای جلویی را در دسترس بیاورم. 
 اگر برای گیرهها

رمز گذاشته بود همهی کارهایم بی فایده 
 بود. تق، اولین گیره باز

شد. تق، بعد دومی. درش را باال کشیدم و 
 انگشتانم را از شکاف

 داخل کردم.

تقریبا خالی بود، فقط چند کاغذ و عکس 



 داخلش بود. بهسرعت

آنهایی را که روی بقیه بود بررسی کردم. 
 عکس، خانوادهای را

بیرون یک خانهی آبی با نردههای سفید 
 نشان میداد: یک زن و

شوهر و یک پسر که تقریبا همسن من یا 
 .کمی کوچکتر بود

کاله بیسبال روی سرش گذاشته بود درنتیجه 
 نمیتوانستم چیز

زیادی از صورتش ببینم ولی پدر به وضوح 
 آشنا بهنظر میرسید؛

ترکیبی از یوهان و الکس. حتما پدر الکس 
د. راجر. باید پدربو  



الکس میبود. پس آن هم مادر الکس 
 میشد؛ زنی با صورت

رنگپریده و چهرهای مضطرب و موهای 
 قهوهای بلند. پس

احتماال پسرک فرزند دیگرشان بود؟ از 
 چیزهایی که الکس به

 من گفته بود حتی نمیدانست برادری دارد.
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رویی کاغذها از یک بنگاه کاراگاهی برگهی 
 خصوصی بود که

آدرس و نقشهای را مشخص میکرد. خیابانی 
 در جایی بهنام



فلورانس، اورگن. از روی نقشه میتوانستم 
 ببینم در ساحل

اقیانوس آرام قرار دارد. حاال میدانستم کجا 
 میرویم ولی هیچ

ایدهای در مورد اینکه چرا یوهان فکر میکرد 
همراهباید مرا   

خودش ببرد نداشتم. او میدانست برادرش 
 چه نظری در موردش

دارد؛ هرگز دروغی در کار نبود. این سفر به 
 دورهمی تعطیالت

 دوستانه منتهی نمیشد.

نگاه سریعی به باال انداختم و دیدم فرصتم 
 .رو به اتمام است



یوهان و محافظ در حال برگشتن به سمت 
 ماشین بودند. حاال

. خودم را بیگناه جلوه میدادمفقط باید   

یوهان سوار ماشین شد. نگاهی به کیف 
 انداخت تا ببیند هنوز

سر جایش هست یا نه ولی اگر هم فکر کرد 
 جابهجا شده ظاهرا

آن را به من ربط نداد. ضربهای به پنجرهی 
 بین ما و راننده زد؛

لیموزین راه افتاد. نفسش را با رضایت 
 بیرون داد، کیف را روی

. یش کشید، آن را باز کرد و گذرنامهاش را پا
 داخل گذاشت



متوجه شدم گذرنامهی آمریکایی است. 
 حدس میزدم جعل

هویت برای مردی با مهارتهای او هیچ کاری 
 نداشته باشد. تا

جایی که من میدانستم ممکن بود شهروندی 
 آمریکا را هم

داشته باشد. اگر میخواستم قدم بعدیاش را 
 حدس بزنم،

بیشتر او کمکم میکرد. سکوت برای شناخت 
 من فایدهای

نداشت. فکر کردم یک سؤال بیطرفانه از 
 کسی در موقعیت من

این بود که بپرسم کجا میرویم، حتی با اینکه 



 جوابش را

 میدانستم.

سعی کردم « عمو یوهان، کجا داریم میریم؟
 »تا جایی که 

موهبتم مغلوبم نمیکرد خودم را قابل .
هماعتماد جلوه بد  

خودم رو برای عید شکرگزاری به خونهی .
 -برادرم دعوت کردم 

 -اون میدونه منم میام؟ 
اون نمیدونه من دارم میرم »یوهان خندید. 

 بنابراین قطعا در
مورد تو هم خبر نداره. اگه مرد شریفی بود، 

 به پسرش و آدمایی



که در زندگی پسرش هستن عالقه نشون 
 میداد ولی این هم از

.» ین شما و این هم راجر دو پلسیساین: ا  

و این مسأله در مقایسه با قتل چطور بدتر 
 میشد؟ اظهار نظر تند

 و تیزم را فرو دادم.

پس میخوای اونو قانع کنی نظرش رو در 
 »مورد الکس عوض 

. خواهش میکنم چیزی به همین « کنه؟
 معصومیت باشد
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اون »بیزاری لبهایش را جمع کرد.  یوهان با



 لیاقت فرصت
دوباره با پسرش رو نداره. اون یه بچهی سه 

 ساله رو رها کرد؛

تنها چیزی که الزمه در مورد برادرم بدونی 
 همینه. مادر و پدر

خودم بهش افتخار میکردن؛ شرط میبندم 
 برای اینکه چنین

کاری با گوشت و خون خودش کرده «.
 تشویقش هم میکردن

«. کار پدر و مادر الکس خیلی ظالمانه بوده
 »دستکم 

 میتوانستم در این مورد با او موافقت کنم.

راجر درست مثل پدرمونه؛ یه مرد متعصب 



 -سنگدل. وقتش 

رسیده از رضایت خاطری که از خودش داره 
 بیرون بیارمش. فکر

میکنه خانوادهش رو اداره میکنه ولی هیچی 
 در مورد اونا

 نمیدونه.
شما چی؟ میخواین رضایت خاطرش رو  و

 -خرد کنین؟ 

.» نه عزیزم، تو »یوهان سرش را تکان داد. 
 این کارو میکنی

ماشین کیلومترها آزادراه را طی کرد و خیلی 
 زود حومهی

پورتلند را پشت سر گذاشتیم و وارد جادهای 



 .باز شدیم
همانطور که به زمینهای زراعی، بیشهها و 

 تپههای اورگن نگاه
یکردم ناخنهایم را میجویدم. پوشش م

 زمستانی درختان

 بیبرگ و چمنهای یخزدهاش زیبا بود.
یوهان که رد نگاهم را دنبال کرده بود، با 

 :لحن دوستانهای گفت
اورگن جای جالبیه. درصد خیلی باالیی از »

 صادرات بذر چمن و

زمینهای چمن مسابقه مربوط به این ایالت 
 میشه. برادرم

شرکت بزرگ بذره. باید زودتر  کارگزار یک



 حدس میزدم بعد از

این همه جابهجایی دور دنیا کجا مستقر 
 میشه؛ همیشه از بچگی

 هم به گیاه عالقه داشت«.

 -و شما به چی عالقه داشتی عمو یوهان؟ 

.» هیچی»پوزخندی زد.   

و زنش، مادر الکس، »موضوع خطرناکی بود. 
 اون چی کار

 میکنه؟«

. ن میشه میریام؟ اون پنها - 

 -منظورت اینه تو خونه پنهان میشه؟ 

انگشتش را بلند کرد و به من هشدار داد 
سؤال»بس کنم.   



 بسه«.
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تهدید کافی بود که کلمات بعدیام خشک 
 شود. خیلی خسته

بودم، بیشتر از خستگی فیزیکی از وحشت 
 کردن خسته شده

. یم را باال کشیدم و در سینهام بودم. زانوها
 جمع کردم

 -پاهات رو روی صندلی نذار .
پاهایم را پایین آوردم. کمی چرخیدم تا سرم 

 روی طرفی که از او

دور بود قرار بگیرد و چشمهایم را بستم. 



 خودم را ترسو و

محجوب نشان میدادم تا دلیلی نداشته 
 باشد قدرتهایش را

ودن نفرت روی من به کار ببرد. از حس نب
 داشتم. او حق من برای

زندگی را با کنترلش بر روی هشیاری من 
 میگرفت. یک قدم

 جلوتر میرفت دیگر هیچوقت بیدار نمیشدم.

چندین ساعت بعد، ماشین جلوی یک .
 متل توقف کرد

همونطور که »راننده از میکروفن گفت: 
 خواسته بودین، براتون

م بزرگترین و مجهزترین کابین رو رزرو کرد



 قربان. فردا صبح

ساعت نه، ماشین اجارهای براتون حاضره و 
 کلیدها رو زیر درتون

 میذارن«.

 -ممنون چندلر .

ممنون که سفر نقرهای رو انتخاب کردین. از 
 -اقامتتون لذت 

 ببرین.
 -قصد دارم همین کارو بکنم .

یوهان نگاهی به من انداخت؛ حتی نگفت 
 چه انتظاری از من دارد

یدانستم. با سر تأیید کردم. چون خودم م
 چندلر در طرف او را



باز کرد و یوهان پیاده شد و دستهای بستهی 
 مرا هم با خودش

کشید تا نشان دهد باید دنبالش بروم. 
 چراغهای پرنور متل، شب

مهآلود را روشن میکرد و تنها چند متر دورتر 
 از منبع شان

 متوقف میشد.

د که هر متل مجموعهای از کابینهای بزرگ بو
 کدام یک

محوطهی پارک ماشین جلویش داشت. 
 میشد بدون عبور از

اماکن عمومی وارد اتاق شده و از آن خارج 
 شوی؛ شکی نبود چرا



یوهان آن را انتخاب کرده است. اگر هم 
 چندلر فکر میکرد

عجیب است مرد ثروتمندی مثل یوهان یک 
 متل سهستاره را به

. ظهار یک هتل مجلل ترجیح داده، هیچ ا
 نظری نکرد

من کلیدها رو براتون میارم قربان. قبال زنگ 
 -زدم و خبر دادم 

 داریم میایم؛ در بازه.

یوهان با سر اشارهای به او کرد و «. عالیه
 »منتظر شد به سمت 

پذیرش برود و بعد در شمارهی پنج را باز 
تا من دارم با»کرد.   



راننده خداحافظی میکنم، برو حموم و «.
میستی راحت باش  
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مکث کردم و با خودم فکر کردم آیا این هم 
 فرصت دیگری برای

 فرار است. فقط اینکه مچهایم بسته بود.

یادت باشه هر جور »یوهان مرا برانداز کرد. 
 مقاومتی نشون بدی

 فقط باعث میشه بقیه کشته بشن«.

ان نشستم. وارد حمام شدم و روی لبهی و
 اخیرا بازسازی شده

بود: زمین و کاشیهای سنگی تیره، روشویی 



 براق و وان و حمام
سفید یکدست. دوغاب، سفید گچی بود؛ 

 بهنظر میرسید از
اینجا زیاد استفاده نشده است. صابون 

 کوچک در پوشش زیبای

بنفش پیچیده شده بود. پنجره نداشت. 
 پنکهی سقفی وزوز

ه بین یوهان و میکرد و گفتگوی کوتا
 .رانندهمان را خفه میکرد

کابین خیلی بزرگ بود درنتیجه حتی بدون 
 سروصدای موتور هم

 در هر صورت فاصلهی زیادی با من داشتند.

.» االن میتونی بیای بیرون»یوهان به در زد.   



وقتی بیرون آمدم متوجه شدم پردهها را 
 کشیده است. دو تخت

یکرد و یک دونفره که قفسهای آنها را جدا م
 آشپزخانهی

کوچک باقی وسایل این فضای بزرگ را 
 تشکیل میدادند. شام

مختصری روی میز گرد کنار پنجره چیده .
 شده بود

 -مچها .

دستهایم را باال بردم و یوهان بستها را برید. 
 پوستم بعد از این

همه ساعت تماس با پالستیک ناسور شده 
 بود. یوهان انگار



. ی کردتقصیر من باشد نچنچ  

 -پیشنهاد میکنم با آب سرد بشوریش .
به حمام برگشتم و با حالتی تهی به تصویرم 

 در آینه چشم

دوختم. احساس خالی بودن میکردم. صورتم 
 از حالت عادی

رنگپریدهتر بود و چشمهای خاکستریام 
 حالتی دائمی از

وحشت داشت و موهایم گوریده و وحشی 
 بهنظر میرسید. کمی

م تا مغزم را به کار بیندازم. آب به صورتم زد
 باید هوش و حواسم

را نگه میداشتم و منتظر نقطه ضعف .



 میماندم

 وزوز خفیفی را در مرز ذهنم حس کردم.

 -بوکی؟ 
 الکس؟ موجی از آرامش وجودم را گرفت.
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خدا رو شکر؛ باالخره! تو هنوز زندهای. 
دایشمیدونستم. ص  

ضعیف بود ولی حتی در این صورت هم 
 حتما نزدیک بود که

میتوانست با من حرف بزند وگرنه توهم زده 
 بودم. ولی من پشت

کابین بودم و یوهان نزدیک پنجره: شاید 



 فاصله آن قدری بود که

از زیر نفوذش فرار کنم. حتی در ساختمان 
 پایانه هم فقط

 آنطرف شیشه قرار داشت چون خیلی نزدیک
 پارک کرده بود؛

ما هیچوقت اینقدر با هم فاصله نداشتیم. 
 ثابت شد تمایلش به

محل زندگی مجلل در این مکان اولین خطا 
 در نقشهاش بوده

 است.
 -واقعا خودتی؟ 

 -بله، واقعا. کجایی؟ 
 -یه جایی تو اورگن .



میدونیم. من تو پورتلندم. یه ساعت پیش .
 -فرود اومدیم 

 -از کجا میدونین؟ 
 حس کردم تردید کرد. تارین.

 -تارین چطور میدونست من اینجام .
موهبتش. تو رو با پدر و مادرم دید. ویکتور 

 -ردشون رو تا 

 اورگن گرفت.
تارین در کیپتاون به من گفته بود، من 

 سرنوشت یه فرد رو

میبینم. سرما وجودم را گرفت. پرسیدم: 
 پس من قراره بمیرم؟

. یکشیدولی ذهنم از قبل فریاد م  



 -نه. من اجازه نمیدم .
 دروغ.

روی زانوهایم افتادم. «. وای خدا، وای خدا
 »دیگر نمیتوانستم 

الکس را در ذهنم حس کنم. دلیلش خیلی 
 زود خودش را نشان

 داد: یوهان پشت در بود.

 -زود باش میستی، میخوام غذا بخورم .
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باید او «! دارم میام»ای گفتم: با صدای خفه
 را به آن طرف کابین

میفرستادم و بدون اینکه به من مشکوک 



 شود به حمام

 برمیگشتم. بیرون آمدم.
.» بهنظر نمیاد حالت »با دلواپسی گفت: 

 خوب باشه

 -تعجب کردی؟ 
ضربهی آرامی به بازویم زد ولی تنها باعث 

نه،»شد بیشتر بلرزم.   

همهی شرایط، خوب  فکر نکنم. با توجه به
 .«داری پیش میری

و مطمئنم چیزی »صورتش روشن شد. 
 نیست که غذا و یهکم
 خواب درستش نکنه«.

واقعا به حرفهای خودش باور داشت. 



 نمیتوانست بفهمد چطور
فردی که به دست او محکوم به قتل است 

 ممکن است زجر

بکشد. ولی در عین حال، نشان داده بود 
 کاری را که میکند

دان بد نمیداند؛ فکر میکرد بدون درد چن
 است. االن اینجایی،

 االن نیستی. یکجور بازی.
سعی کردم چیزی بخورم. نمیتوانستم چیز 

 سفت فرو بدهم در

نتیجه با ماست بازی کردم. طعم موز میداد. 
 طعم میوه را حس

نمیکردم، بیشتر شبیه آن آدامسهای موزی 



 بود. یوهان یک
ساالدش بیرون زده  ساندویچ را که گوشت و

 بود گاز زد. آن را
 بهطرف من گرفت.

فکر میکرد «. آمریکا»با خوشحالی گفت: 
 ساندویچ به خوبی آن

 را نشان میدهد.

لبهایم را با دستمال پاک کردم؛ امیدوار بودم 
 به چشمش آداب

از نظر شما عیبی »معاشرت مناسبی باشد. 
 نداره اگه حمام کنم؟

.» همچهام واقعا درد میکن  

باشه، باشه. زیاد طول نده. میخوام قبل 



 »خواب یه دوش 

بلند شد و به آشپزخانهی کوچک «. بگیرم
 رفت تا قهوه درست

کند. این کار باعث شد خیلی به حمام 
 .نزدیکتر باشد

لباسهای تمیز برات هست. گذاشتمشون »
به«. روی تختت  

از »تختی که از در دورتر بود اشاره کرد. 
باستیشرت بهعنوان ل  

 خواب استفاده کن«.

وسایلی را که گفته بود برداشتم و خودم را در 
 حمام حبس

 کردم.



 -الکس؟ الکس؟ 
هیچ. یوهان حتما وسط اتاق بیرونی بود. 

 همانطور که حمام

میکردم اسم الکس را صدا زدم ولی یوهان 
 لجوجانه نزدیک

ماند. خودم را خشک کردم، لباس پوشیدم و 
 از حمام بیرون

فهمیدم چرا: روی تختش دراز کشیده  آمدم و
 بود و روزنامه

 میخواند.
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.» کارم تموم شد»گفتم:   



عینک «. پس من میرم دوش بگیرم
 »مطالعهاش را درآورد و 

دست در کیفش برد تا وسیل حمامش را .
 بردارد

سعی کردم خیلی خوشحال بهنظر نرسم. 
میز رفتم قدمزنان سر  

 تا آن را مرتب کنم.
ولش کن. پول همین کارها رو میدم. الزم .

 -نیست تو انجام بدی 
لبخند خفیفی به او زدم، داخل تختم رفتم و 

 سعی کردم نشان

 بدهم قصد دارم بخوابم.
. در حمام را پشت «. شببهخیر میستی



 »سرش بست

 از تخت بیرون پریدم و آنطرف کابین دویدم.
 - 'الکس؟'

' ی شد؟چ ' - 

یوهان نمیذاره ارتباط برقرار کنم. فقط یه جا 
 - 'توی اتاقمون 

 هست که به اندازهی کافی دوره'.

از شنیدن نام یوهان از من تعجب نکرد در 
 نتیجه حدس زدم

تصویری که تارین دیده شامل او هم میشده 
 است. میخواستم

بهخاطر این خیانت به او دلداری بدهم ولی .
 وقت نبود



.' کن، ما باید بدونیم شما دقیقا کجا  گوش
 - 'هستین

اون نقشه داره با استفاده از من یه جور 
 - 'مواجهه با پدر و 

مادرت راه بندازه. اونا توی یه شهری به اسم 
 فلورانس نزدیک

 ساحل زندگی میکنن'.

ویکتور رد محل زندگیشون رو گرفته و ما 
 - 'خونهشون رو زیر 

. باید مانع نظر داریم؛ کسی خونه نیست
 بشیم که به خانوادهم

 برسین'.
من توی یه متلم. فکر کنم اسمش هاربر '.



 - 'این باشه
@ShamisaBookClub 
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 .اطالعات را برای کس دیگری تکرار میکرد
 .یه متل زنجیرهایه'
 میدونی کدومش؟'

نه، ولی داریم بهسمت ساحل میریم؛ وقتی 
 - ' از فرودگاه خارج

 شدیم تابلوهای جادهی ساحلی رو دیدم'.

عالیه؛ حتما برای پیدا کردنت کافیه. هر کار 
 - 'میکنی میستی، 

اجازه نده تو رو پیش خانوادهم ببره، باشه؟ 
 اول ما باید بهت



 برسیم'.
دقیقا چطوری جلوش رو بگیرم؟ میتونه با یه 

 - 'اشاره انگشت 
 منو بکشه'.

نمیتوانست الکس  '.فقط تالشت رو بکن
 'اضطرابش را پنهان 

کند. مانند نسیمی سرد روی ارتباطمان موج 
 .برمیداشت

 مطمئن نبود چقدر وقت دارم.

اگر قرار بود آخرین گفتگوی ما باشد، خیلی 
 .حرفها باید میزدم

الکس، متأسفم تو پیتزافروشی ناراحت ''.
 شدم



منم متأسفم برخورد متفاوتی با اوضاع 
یر نداشتم. اونقدر درگ ' - 

مالقات با یه عمو و برنده شدن تو مسابقه 
 بودم که فکر نکردم

اگه تو کنار گذاشته بشی چه حسی پیدا 
 میکنی. من یه عوضی

بودم، تو رو نادیده گرفتم، دقیقا همونطور '.
 که بابات گفته بود

اگر اوضاع خراب میشد  'کی همراهته؟.
 'نمیخواستم تنها باشد

تارین، ویکتور،  همه؛ پدر و مادرت، یوریل،
 - 'کریستال، زَو. بقیه 

هم دارن میان. با هر نیروی پلیسی که 



 میتونستیم تماس

گرفتیم. اون جون سالم به در نمیبره '.
 میستی؛ بهت قول میدم

 - 'بهخاطر عموت متأسفم'.
آره، خب، با وجود خانوادهای مثل مال من، 

 - 'بهتره خانوادهی تو 
' ه؟رو جای مال خودم بردارم، ن  

فکر گذرایی کردم که پدرم چه فکر میکند 
 چون این بدترین

کابوس او بود. تصور نمیکردم به الکس رحم 
 کرده باشد. اگر من

میمردم، خانوادهام به هم میریختند و 
 نمیتوانستند از الکس



من ' .مراقبت کنند. او به کسی نیاز داشت
 یه عکس دیدم. فکر
 کنم یه برادر داری'.
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 - 'دارم؟ واقعا؟'

تقریبا همسن خودت بهنظر میاد یا یه کم '.
 - 'کوچیکتر

حاال عالوه بر اضطراب، غمگین  '.یادم نمیاد.
 'هم بود

و شرط میبندم اونم از تو چیزی نمیدونه. 
 - 'میتونین از اول 

 شروع کنین'.



میستی، تو خیلی شیرینی؛ وقتی داریم تو رو 
جات میدیم ن ' - 

 نگران منی'.
فقط خودت رو ' .اشکهای داغم را پاک کردم

 مقصر ندون،

 باشه؟'
به اونجاها نمیرسه. بهم بگو االن چی کار 

 - 'میتونم برات 

 بکنم؟'
 - 'فقط با من باش'.

حتما حس کرده بود بهشدت به دلداری نیاز 
 دارم چون با صدایی

: کرد آرام یکی از ترانههای محبوب مرا زمزمه  



 میترسی تنها باشی؟

 چون من هستم، من بدون تو گمشدهم.

 - 'وای الکس'.

 من بدون تو گم میشم' :زمزمه کرد'.

من هم بدون روحربایم همینطور بودم. 
 ترانهاش مانند نوازشی

مالیم بود که وحشتم را کم کرد. میتوانستم 
 صداهای پشت در

داره برمیگرده. پیدام کن. ' .حمام را بشنوم'.
ستت دارمدو  

قبل از اینکه الکس بتواند جواب بدهد 
 ارتباط را قطع کردم. وقت

نبود به تختم برگردم بنابراین تصمیم گرفتم 



 بهتر است مچم را
در حال باز کردن در ورودی بگیرد تا اینکه 

 بهطرز مشکوکی
 بیصدا در کنار پنجره ایستاده باشم.

@ShamisaBookClub 
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وهان با دیدن دست من روی دستگیرهی ی
فکر»در آه کشید:   

 کنم باید انتظارش رو میداشتم«.

دروغ نبود. «. فقط میخواستم هوا بخورم
 »میخواستم بیرون 

 بدوم و تا جای ممکن از او دور شوم.
 -پس به فکر فرار نبودی؟ 



. میدانست «. البته که فکر فرار بودم
 »نمیتوانم دروغ بگویم

نیستی از آدمای بیرون کمک و امیدوار 
 -بگیری، هستی؟ 
 -تو این متل؟ نه .

چانهاش را که تازه اصالح کرده بود مالید. 
شاید باید محض»  

احتیاط بیهوشت کنم. میخوام بدون اینکه 
 نگران جیم شدن تو

 باشم راحت بخوابم«.
امیدوار بودم «. جیم نمیشم»قول دادم: 

 گروه نجات در را خرد

 کند.



میدونم نمیتونی دروغ »ان داد. سرش را تک
 بگی ولی ممکنه

کلمات را بپیچونی. جنگ اول بهتر از صلح 
 آخره. پیشنهاد

میکنم برگردی توی تختت. من ناراحت 
 نمیشم اگه تمام شب

دم در بیفتی ولی فکر کنم خودت ترجیح 
 میدی اینطور

 نباشه«.
اگر مرا بیهوش میکرد، تضمینی نبود اگر 

دبقیه واقعا میرسیدن  

باز هم مرا بیدار کند. من یک گروگان 
 مردهزنده بودم. راهی برای



متوقف کردنش به ذهنم نمیرسید. باید به 
 نجاتدهندگانم

 هشدار میدادم.

 -پس میتونم یه بار دیگه برم دستشویی؟ 
.» باشه ولی عجله »شانهای باال انداخت. 

 کن. میخوام بخوابم

نم باید او را به طرف در میفرستادم تا بتوا
 هشدارم را ارسال

کنم. تلفن و عینک مطالعهاش روی پاتختی 
 بود. با کمی

جابهجایی اجسام، عینک را از پاتختی 
 برداشتم و آنها را

نزدیک زمین کنار پنجره کشیدم تا نتواند 



 .حرکتش را ببیند

تلفنش را هم وادار کردم دنبال عینک برود. 
 امیدوار بودم

. یدا کندبخواهد قبل از خواب آنها را پ  

نه، خیلی بیشتر از «. یه دقیقه طول نمیکشه
 »یک دقیقه طول 

 میکشد. وارد حمام شدم و در را بستم.

@ShamisaBookClub 
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 خونسرد باش. وحشت در وجودم جوشید.

 - 'الکس؟ الکس؟'
هیچ. چقدر طول میکشید یوهان متوجه 

 شود چند وسیلهاش



 گم شده است؟

' ؟الکس ' - 

 - 'میستی؟'

فقط چند ثانیه وقت دارم. یوهان داره دوباره 
 - 'منو بیهوش 

میکنه. وقتی این کارو بکنه فقط خودش 
 .میتونه برم گردونه

اگه یهویی بیاین تضمینی نیست این کارو '.
 بکنه

 - 'با'...
بقیهی باشه قطع شد. یوهان تلفن و 

 .عینکش را پیدا کرده بود

بیرون آمدم. ذهنم  سیفون توالت را زدم و



 بهطرز ناخوشایندی
حس میکرد شاید این دیوارهای کرمرنگ 

 متل و پردههای

قهوهای آخرین چیزهایی باشد که میبینم. 
 وارد تختم شدم و

 صبر کردم. وای خدایا، کمکم کن.

یوهان سری تکان داد و با انگشت افراشته 
 .باالی سرم ایستاد

 خوب بخوابی. فردا تموم میشه»«.

بود فکر آرامبخشی باشد؟ قرار  

اون دیوانهست؛ بهش نگو کجا بره حتی با 
 اینکه خیلی دلت
 میخواد اینو بگی.



با اینکه از درون فریاد میزدم، تنها کاری که 
 از دستم بر میآمد

خواهش »این بود که کلماتم را اصالح کنم. 
 میکنم عمو یوهان،

 منو بیدار میکنی، نه؟«

...» یک، دو،»یوهان فقط لبخند زد.   

@ShamisaBookClub 
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 -پاشو صبح شده !
یوهان بهطرز وحشتناکی سرحال بود. که 

 یعنی کسی در طول
شب در را نشکسته بود و من هنوز زندانی او 



 بودم ولی این هم
بود که مرا بیدار کرده بود. آخری خبر خوبی .

 محسوب میشد

جان قهوه یک فن«. عید شکرگزاری مبارک
 »روی پاتختی من 

 گذاشت.

نوشیدنی تلخ را چشیدم. مزهاش «. ممنون
 »تأیید میکرد واقعا 

 به این زودی قهوه دوست ندارم.
با حالتی دوستانه از روی مالفه ضربهای به 

زود باش»پایم زد.   

بخورش. باید سریع صبحانه بخوریم و بعد 
 بریم. باید تا وقت



 ناهار به راجر برسیم«.
وحشتم از مخفیگاهش در بیخبری «. باشه

 » .شب بیرون پرید

یعنی موش وقتی گربه با او بازی میکرد 
 چنین حسی داشت؟

 ذرهای از امید آمیخته به نومیدی؟

خودم را مجبور کردم ادامه بدهم، چند 
 لباس تمیز از چیزهایی

که برایم خریده بود برداشتم و به حمام 
 رفتم. میدانستم خیلی

ی مانع نشد که دائما سعی نزدیک است ول
 نکنم با الکس تماس

بگیرم. وقتی جوابی نگرفتم، برایم سخت بود 



 تصور نکنم برای ان
است که کسی نیست و عملیات نجات یک .

 توهم بوده است
بس کن. به صورتم آب زدم؛ آنقدر سرد بود 

 که نوعی مجازات

محسوب میشد. تو اون گفتگوهای دیشب .
 رو تصور نکردی

. ی تارین در مورد سرنوشتم را هم پیشبین
 تصور نکرده بودم

زمانی که بیشترین احتمال را داشت 
 نجاتدهندگانم وارد عمل

شوند زمان خروج از کابین بود. قطعا تا االن 
 فرصت زیادی برای



پیدا کردن متل داشتند؟ الکس میخواست 
 مانع از رسیدن من

به فلورانس شود درنتیجه این تنها شانس 
ه افتادن درقبل از را  

جاده بود. باید وحشتم را سرکوب میکردم و 
 مطمئن میشدم

یوهان در را باز کند تا نشان بدهم بیدار 
 هستم؛ قبل از آن

 حرکتی نمیکردند.

روحیهام بهتر شد؛ پناهگاهم را ترک کردم و 
 به اتاق اصلی

برگشتم. حتی موفق شدم همانطور که به 
 حرفهای یوهان در



د شکرگزاری آمریکایی مورد رسم و رسوم عی
 گوش میکردم،

یک نصف کلوچه بخورم. با شنیدن 
 حرفهایش و دیدن

احساساتی که از صورت بیروحش میگذشت 
 ناگهان متوجه

 شدم مرد واقعا تنهایی است.

الیهی زیرین قاتل، بهطرز ترحمانگیزی، مردی 
 در جستجوی

عشق بود. هدفش این بود با الکس به 
 عنوان خانوادهاش از این

ماجرا بیرون بیاید؛ افرادی مثل من که سر 
 راه این هدف قرار



میگرفتند تلفات جانبی محسوب میشدند و 
 واقعا اهمیتی در

حملهی برنامهریزی شدهاش نداشتند. با 
 خودم فکر کردم آیا

 چیزی از این ماجرا به شخص من ربط دارد.

@ShamisaBookClub 
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د اتاق من شدی یوهان؟ تو بودی که وار  - 

طوری لبخند زد انگار به من لطف «. اوه آره
 » .بزرگی کرده است

به این نتیجه رسیده بودم که الزمه تو رو از »
 سر راه بردارم در

نتیجه دنبال اطالعات بیشتری در مورد تو «.



 میگشتم

 -تو رد منو نابود کردی .
اون یه پیام دوجنبهای بود. امیدوار بودم 

ر بندیکت فکر ویکتو « 

کنه کار یکی از افراد ایالی دیویس بوده ولی 
 یه سطحی هم

داشت که بعدا منطقی بهنظر میرسه، وقتی 
 همه چیز روشن

جملهی آخر را شبیه شعبدهبازی «. بشه
 گفت که مجموعهای از

 بهترین شعبدههای خود را اجرا کرده باشد.
اگه همه چیز روشن بشه، واقعا که فکر 

هنوز  نمیکنی الکس - 



 بخواد با تو زندگی کنه، نه؟
از اینکه شک داشتم حقیقتا متعجب شد. «

چرا که نه؟»  

فکر »چون تو نیمهی دیگر روحش رو کشتی. 
 نکنم از بعضی

 کارهایی که کردی خوشش بیاد«.

کرهی بادام زمینی را روی نانشیرینیاش 
 مالید؛ گلولههای

مادهی چسبناک با فشار چاقویش روی 
شد سطح خشک پخش . 

کنار میاد. درک میکنه من به خاطر خودش »
 .این کارو کردم

روحرباها نامربوط و مایهی حواسپرتی 



یک گاز خورد و«. هستن  

من که بدون »یکسوم نان گرد ناپدید شد. 
 مال خودم خوب

 موفق شدم«.

پزشکانی برای بیماران روانی مثل او وجود 
 داشتند که کامال

 مخالف بودند.

.» من »را از روی پایم تکاندم. خردههای نان 
 آمادهم

بقیهی نانشیرینی را در سه گاز «. خوبه
تو خیلی »بلعید.  « 

شجاعی میستی، بهتر از چیزی که انتظار 
 .داشتم تحمل کردی



 دیگه زیاد نمونده«.

من شجاع نبودم؛ فقط چارهای نداشتم. 
 یوهان مچ دستهایم را

بستم؛ امیدوار بودم آخرین بار باشد. در را 
از کرد و مرا به بیرونب  

هدایت کرد. ماشین اجارهای، یک شورلت 
 آلبالویی، در محوطهی

 جلویی منتظر بود.

بیاین. االن! سعی کردم با نیروی ارادهام .
 گروه نجات را بیاورم
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. پشتم را فشار داد و وادارم کرد «. برو تو



 »سوار شوم

کیفش را بر میداشت بیایند.  شاید وقتی
 بهتر هم بود چون

 نمیتوانست به من دست بزند.
به کابین برگشت و بند ناف ملعون ما پاره .

 شد و مرا آزاد کرد

 - 'الکس، باید االن بیاین'!
 - 'میستی، کدوم گوری هستی؟'

ما داریم از متل میریم؛ حتما میتونی منو 
 - 'ببینی؟ گروه نجات 

 آماده نیستن؟'
ا تکتک متلهای ساحلی اقیانوس آرام م

 - 'نزدیک فلورانس رو 



 گشتیم و شما تو هیچکدومشون نبودین'.

 - 'ولی'...

یوهان برگشت. کیف را در صندوق عقب 
 انداخت و بعد روی

 صندلی راننده نشست.

دنده عقب زد و در « آمادهای؟»پرسید: 
 .حیاط جلویی عقب رفت

ی در مورد دیوانهوار اطراف را به دنبال سرنخ
 اینکه کجا هستیم

 گشتم.

» کی به فلورانس میرسیم؟»پرسیدم:   

پس از فلورانس خبر داری، نه؟ تو فکرش 
 »بودم. زیادی 



همکاری میکردی و بعید بود پشت سرم چند 
 تا چیز رو امتحان

ماشین را در دندهی حرکت «. نکرده باشی
 .خودکار گذاشت

« نم مدتها پیش از اون جاده بیرون رفتیم. ای
 یکی از رسم و

رسومیه که بهت نگفته بودم. برادرم و 
 خانوادهش برای تعطیالت

 یه کلبه تو کوهستان اجاره کردن«.
بیصدا ناسزا گفتم. من الکس را به جای .

 اشتباهی فرستاده بودم
نمیدونم برای تو چه فرقی داره، بنابراین .

 -اینقدر ناامید نباش 



دم. اگر در عوض از پنجره بیرون را نگاه کر 
 صورتم اینقدر به او

اطالعات میداد باید قبل از اینکه اجازه بدهم 
 عکسالعملم را

نسبت به خبرهایش ببیند آن را بیحالت 
 جلوه میدادم. هنوز

امیدی بود. الکس مرا رها نمیکرد؛ بندیکتها 
 زیرک بودند؛ همه

دنبال من میگشتند. یوهان ممکن بود فکر 
 کند کسی نمیتواند

یرد ولی او از متل، ماشین و ردش را بگ
 هواپیما استفاده کرده بود

درنتیجه اگر میگشتند ردی از او وجود 



 داشت. باید وجود

میداشت. وای خدایا خواهش میکنم بگذار .
 وجود داشته باشد
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از بههم ریختگی افکارم متوجه شدم نزدیک .
 است فرو بریزم

زبانه کشید؛ از وحشت خیلی خشم 
 خوشایندتر بود. او که بود که

فکر میکرد میتواند خوشحال و سرحال دور 
 دنیا بچرخد و

زندگی مردم را از بین ببرد و خودش را 
 ثروتمند کند؟ احتمال



زنده ماندنم را در صورتیکه فرمان را .
 میگرفتم باال پایین کردم

کیلومتر در ساعت حرکت 110با سرعت 
یم. احتماال بهترمیکرد  

بود قبل از اینکه چنین کار نومیدانهای بکنم 
 .سرعت را کم کنیم

بهعالوه، این احتمال بود آنقدر درگیر 
 نمایشی که برای برادرش

ترتیب داده بود بشود که آنوقت فرصتی .
 بهدست بیاورم

طاقت بیار میستی. یک امید نجات .
 هدررفته، انتهای راه نبود

باالتر رفتیم و منطقهی  در کوهستان باال و



 ساحلی را پشت سر

گذاشتیم و وارد منطقهی جنگلی و مسیرهای 
 .حفاری شدیم

پرندگان که صدای موتور ما آشفتهشان کرده 
 بود، از میان

درختان پر کشیدند چرخیدند و به النهشان .
 برگشتند

.» محل خوبیه برای »یوهان متفکرانه گفت: 
 شکار

چند ماشین  فقط او این فکر را نمیکرد؛
 دیگری هم که از

کنارشان گذشتیم، وانتهایی بودند که 
 پشتشان جعبههای



تفنگ گذاشته و نشان سالح اورگن داشتند و 
 مردانی با

چهرههای سنگی، بلوزهای شطرنجی و کاله 
 بیسبال آنها را

میراندند. آنها توجهی به ما نداشتند و 
 چشمهاشان از شوق

طمع و ورزش خونینشان ریز شده بود و 
 حرص سگهای شکاری

 در نحوهی نگاهشان به جاده دیده میشد.

از جادهی آسفالت پیچیدیم و وارد مسیری 
 .خاکی شدیم

صخرهای را دور زدیم و به مرغزاری 
 کوهستانی رسیدیم. از بارش



قبلی هنوز چند تکه برف به چشم میخورد؛ 
 تودههایی سفید که

باعث میشد تکههای پاک زمین شبیه 
شدهی پازلقطعات گم  

بهنظر برسد. آبشاری روی شیب کوهستان 
 میلغزید و لبههایش

با قندیلهای نقرهای پوشیده شده بود. یک 
 کلبهی چوبی سیاه با

سقف شیبدار و حاشیهی زرد، تکو تنها شبیه 
 داستانهای

 پریان جلوی آبشار قرار داشت.
همینه. دوستداشتنیه، نه؟ و عاشق اسمش 

 » :میشی



انگار اسمش رو برای 1(. ) آبشارهای مهآلود
 چنین روزی

گذاشتن، نه؟ چه حیف که راجر و میریام 
 هیچوقت نخواستن

شریک بشن. اگه اونا آدمای بهتری بودن 
 میشد از همهی اینها

یوهان مانند معلمی که از «. اجتناب کنیم
 نتایج ناامیدکنندهی

امتحان یک دانشآموز موفق خبردار شده، .
 آه کشید

یرفت. باید از خانوادهی زمان از دست م
 الکس دور میماندم

چون آنها در هر چیزی که تارین پیشبینی 



 کرده بود درگیر

 بودند. نومیدانه منتظر گروه نجات بودم.
عنوان کتاب که با اسم میستی به معنی 

 Misty Falls -1مهآلود 

نشابه دارد. آبشار و سقوط هم هممعنی .
 هستند

@ShamisaBookClub 
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ولی تارین هرگز ادعا نکرده بود میشود 
 سرنوشت را تغییر داد؛

 برای همین موهبتش اینقدر ناجور بود.
به صدای موذی داخل سرم گفتم خفه شود. 

 من تسلیم



 نمیشدم.
ببین، خواهش میکنم، جایی برای من 

 -نیست. چرا تا وقتی 
داری با برادرت حرف میزنی منو تو ماشین 

ری؟نمیذا  

چون میستی عزیز من، داخل به خدماتت 
 »نیاز داریم. راهی 

نگاهی «. برای فرار از سرنوشتت نیست
 .طوالنی به من انداخت

نمیخوام تو رو به زور بکشم، پس به »«
 اختیارت خودت میای؟

وحشت بیمارگونه به سینهام چنگ انداخت. 
 مثل این بود که



بدنم در حال تجزیه باشد و زیر وزن 
اپذیر ترس خردتحملن  

اگه راه دیگهای برام نذاری دیگه به »شود. 
 اختیار خودم

 نیست«.
بهخاطر بیدقتیم عذر میخوام. منظورم اینه 

 -بدون اینکه 
 مجبورت کنم میای؟

چه کار باید میکردم؟ اگر مقاومت میکردم 
 مرا مجبور میکرد

که احتماال به این معنی بود که آزادی .
 حرکت کمتری هم داشتم

. ماشین پیاده شدم از  



لحظهای مکث کردم و هوای سرد رقیق 
 کوهستان را تنفس

کردم. بخشی از وجودم میدانست خواهم 
 مرد ولی اکثریت آن

 فریاد میزد تا مقاومت کند.

مغزم مانند االکلنگ نظرش را عوض میکرد. 
 حتی آگاه نبود بدنم

از قبل تصمیمش را گرفته است؛ بهسرعت، 
 در حالیکه دستهای

شاید،  -هام را مانند اینکه چیزی ارزشمند بست
را در -امید   

دست دارم به سینهام چسبانده بودم، 
 بهطرف نزدیکترین کپهی



درختان دویدم. تخت نازک کفشهای راحتیام 
 برای کوهستان

مناسب نبود؛ میتوانستم تکتک سنگها را .
 زیر پایم حس کنم

آن قدر ناگهانی بهدنبال پناهگاه دویدم که 
غافلگیر شده یوهان  

بود؛ همانطور که میدویدم و از آبشار دور 
 میشدم، به حاشیهی

بوتهزار رسیدم و شاخه و میوهی کاج جای 
 .سنگها را گرفت

نوعی مسیر باریک وجود داشت؛ طبیعتا 
 پاهایم به آنطرف

کشیده شد. زمین شیب پیدا کرد؛ نفس در 



 سینهام خسخس

تی میکرد و دندههایم درد گرفته بود. تا وق
 منفجر میشدم به

دویدن ادامه میدادم. من از سرنوشتم جلو .
 میزدم
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گوشهای پیچیدم و تقریبا با یک مرد و یک 
 پسر نوجوان برخورد

کردم که از مسیر برمیگشتند و هیزم روی 
 سورتمهای پشت

سرشان تلنبار شده بود. آنها میخندیدند، 
شان سرخگونهها  



شده بود و کالههای پشمی روی گوشهاشان 
 کشیده بودند؛

تصویری کامل از یک خانوادهی خوشبخت. 
 روی زمین ُسر

خوردم و ایستادم، سکندری خوردم و عمال 
 در میان بازوهای مرد

 افتادم.
یواش عزیزم. الزم »هنوز میخندید. «! عجب

 »نیست حیوونای 

 وحشی رو بترسونی، ها؟«

سعی کردم خودم را از «! ذار برمبذار برم، ب
 » .دستش خالص کنم

چشمهای آبی مرد مسنتر و خط فک پسر را 



 شناختم: اینها

 پدر و برادر الکس بودند.
مرد که تازه متوجه مچهای بستهی من شده 

 بود، دستهایش را
با احتیاط باال برد و احساس خطر کرد. 

ببین، یه نفسی بکش،»  

ی یه جوری راه باشه؟ چی اینقدر بده که دار
 رو میشکافی که

 انگار شیطان دنبالته؟«
صدای تپتپ چکمه به ما رسید. یوهان در 

 پیچ چاده نمایان شد
و وقتی دید من گیر افتادهام سرعتش را کم 

 کرد. راجر را دور



 زدم و در مسیر راه افتادم.

!» میستی! اگه فرار کنی »یوهان داد زد: 
 پسره رو میکشم

ت و روی دست فرود پایم به ریشهای گرف
 آمدم و پوست دست و

چانهام خراش عمیقی برداشت. غلتیدم و 
 همانطور که تقال

میکردم تا بلند شوم، به پشت سرم نگاهی 
 انداختم. یوهان

انگشتش را بهطرف پیشانی پسر گرفته بود و 
 تهدیدش پدر و

 پسر را بیحرکت نگه داشته بود.
 در هر حال همهی ما رو میکشه.



وع به دویدن کردم و فقط فریاد دوباره شر 
 زجردیدهی یک پدر

بود که باعث توقف کنم. پشت سرم را نگاه 
 کردم و پسر را روی

 زمین جنگل در آغوش پدر دیدم.

اگه تا شمارهی پنج برنگردی بیدارش !
 -نمیکنم! یک 

الکس، خواهش ' .وای خدا، کمکم کن
 .میکنم، اوضاع خیلی بده

 باید بیای اینجا'!
 -دو !

' جایی میستی؟ک ' - 
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کلبهی کوهستانی. میستی فالز. باال نزدیک 
 - ' .برفهای سر کوه

 محل تعطیالت خانوادهت'.

 -سه !

 - 'دارم میام. به فرار ادامه بده'.

خواهش میکنم خانم! »راجر التماس کرد: 
 اون فقط چهارده

 سالشه«!

ف آنها برداشتمیک قدم به عقب بهطر  . 

 نمیتونم. این کارو'
 برای برادرت میکنم'.

 - 'نه'.



 -چهار !

به محدودهی تأثیر یوهان برگشته بودم، 
 فرصتی برای

 خداحافظی نبود.

یوهان جوش آورده بود و «! بهتره عجله کنی
 »چشمهایش برقی 

 حیوانی داشت.

دویدم و درست زمانی که اعالم کرد پنج به .
 او رسیدم

خم شد و گونهاش را لمس کرد.  روی پسر
 چشمهای میشیاش

باز شدند. راجر هقهق کرد و او را به 
 .سینهاش چسباند



جیسون، جیسون. خدایا شکرت. ممنون »«.
 خانم. ممنون

یوهان باالی سر دو نفری که روی زمین 
 بودند ایستاد و به

اونجا »گوشهای کنار خودش اشاره کرد. 
 وایسا. تا وقتی بهت

» دم تکون نمیخوری؛ فهمیدی؟دستور ندا  

با سر تأیید کردم. مسیر کوتاه تا سمت چپ 
 او حسی شبیه

عقبنشینی یک سگ کتکخورده به سایهی 
 .اربابش داشت

دستش میخارید تا مرا مجازات کند ولی فعال 
 مسائل مهمتری



 در ذهن داشت.

 -سالم راجر. عیدت مبارک .

راجر غرغری کرد و پسرش را تکانتکان داد و 
ت جیسون راصور   

به کتش فشرد تا مجبور نباشد عمویش را .
 ببیند

@ShamisaBookClub 
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قراره بعدش اینجوری عمل کنیم: تو قراره با 
 -من و دوست 

کوچولوم به کلبهت برگردی و ما قراره از 
 غذای دلپذیری که

بدون شک میریام داره درست میکنه لذت 



یهببریم. بعد قراره   

گفتگوی صریح در مورد گذشته و آیندهمون .
 داشته باشیم

خواهش میکنم یوهان، جیسون رو وارد این 
 »ماجرا نکن. بذار 

راجر اشک را از گونههایش پاک کرد؛ «! بره
 دستهایش

 میلرزید.

مثل تو که پسر دیگه رو از زندگیت بیرون 
 - .کردی؟ فکر نکنم

من اعتقاد دارم همه باید تو جشنهای .
انوادگی شرکت کننخ  

راجر لرزان روی پا بلند شد و کمک کرد 



 .پسرش بایستد
جیسون از من بلندتر بود، هرچند کمی 

 جوانتر. حتما در مورد

عمویش به او هشدار داده بودند چون .
 پشت پدرش پنهان شد

نه، نه، جیسون. بیا با من راه برو، عمو 
یوهان روی «. یوهانت « 

د مشتزنی که پاهایش جابهجا میشد؛ مانن
 مشتاقانه خودش را

اینجوری »برای مبارزهی قهرمانی گرم میکرد. 
 پدرت توجه

بیشتری به خواستههای من نشون میده. 
 نمیخوام تو هم مثل



میستی فکر فرار به سرت بیفته. ببین کارش 
 .به کجا کشید

امیدوارم از شباهت کنایهآمیزش لذت 
 .«ببرین. که یادم انداخت

پشت دست وحشیانه به  یوهان ناگهان با
 من سیلی زد. روی

زمین افتادم. گونهی راستم میسوخت؛ لبم 
 در جایی که به

 دندانم خورده و له شده بود باد کرد.

تکان خورد تا «! یوهان»راجر اعتراض کرد: 
 جلوی برادرش را

بگیرد بعد عقب رفت؛ از تماس با او .
 میترسید



 کسی کنارم زانو زد و با مالیمت صورتم را
 لمس کرد. سرم را بلند

کردم و دیدم جیسون روی من دوال شده 
 است. کمک این

نسخهی جوانتر و تیرهتر از الکس بهطرز 
 .عجیبی آرامبخش بود

چشمهای میشیاش با الکس فرق داشت ولی 
 مشخصههای

الکس در چهرهی گرد و مالیمتر 
 چهاردهسالهاش هنوز حس

 آشنایی میداد.
نشو راجر. اینقدر متعجب »یوهان گفت: 

 حقش بود. بیشتر از



کاری که پدر پیر عزیز با من میکرد و تو فقط 
 نگاه میکردی و

 هیچوقت اعتراض میکردی که نیست«.

راجر لبش را گاز گرفت و با چهرهای عبوس 
 .رویش را برگرداند

باید ادب میشدی ولی در هر حال »«.
 شیطان تو رو تسخیر کرد

کی از و شاید اگه بدونی این دختره هم ی
 -تولههای شیطانه 

 کمتر نگرانش بشی؟
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راجر دستش را «. ازش دور شو جیسون



 »بهطرف پسرش دراز 

 کرد.

بابا، اون فقط یه بچهست. لبش خونریزی .
 -داره 

انگشتان خالی راجر «. اونم یکی از اوناست
 »هوا را خراشید و به 

. بیایداو اشاره کرد   

میبینم که برای »یوهان با سر تأیید کرد. 
 .پسرت امیدی هست

آره، تو کنار میستی وایسا جیسون. کاری که 
 پدرت برای من و

 برادرت الکس نکرد«.
. نگاه جیسون به راجر « کدوم برادر؟



 »برگشت

اوه، چه جالب. تو نمیدونی؟ خب، برادرزاده، 
 -تو یه برادر 

وب به نام بزرگتر داری، یه مرد جوان خ
 الکس. اون و همین

 میستی، چطور بگم؟ نزدیکن؟ خیلی نزدیک.

با اینکه جیسون هیچ نمیدانست منظورش 
 .چیست راجر فهمید

برای همین اینجاست؟ اون روحربای »
 پسرهست و تو میخوای
 اونو به رخ من بکشی؟«

کاش به همین سادگی بود. بیا، داره سردم 
 »میشه. بیا بریم و 



این صحنهی خانوادگی  مهمترین فرد
 تأثیرگزار را به بقیه معرفی

اشارهاش به کلبه هم تهدید و هم «. کنیم
 اصرار بود. همه

 میدانستیم آن انگشت چه میتواند بکند.

جیسون دست مرا گرفت و فشار مختصری 
تو خوبی»داد.   

 میستی؟«

سعی کرد با لبخند تشکرم را برسانم ولی در 
 عوض اشک در

صورتم میدان جنگ  چشمهایم جمع شد؛
 .احساسات بود
 راستش نه»«.



یوهان آرنج جیسون را گرفت و همانطور که 
 با خوشحالی در

مورد زیبایی درختان، آبشار، سکوت 
 کوهستان بعد از زندگی در

شهر گپ میزد او را در مسیر هدایت کرد؛ 
 تقلیدی مضحک از

گپوگفتهای خانوادگی. من و راجر آنها را 
 دنبال کردیم؛ با

اینکه لنگ میزدم راجر پیشنهاد نکرد برای 
 کمک دستم را

 بگیرد.
» تو چی کار میکنی؟»زمزمه کرد:   

شاید امیدوار بود نوعی ابرنیرو داشته باشم 



 که به من امکان

بدهد دست تنها یوهان را نابود کنم؛ انگار 
 اگر میتوانستم تا االن

 نمیکردم.
@ShamisaBookClub 
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 -من حقیقت رو میگم .

صدایی درآورد که یعنی مرا به بیفایده بودن 
 .محکوم کرده است

اگه به پسرم یا زنم صدمه بزنی میام »
 دنبالت. تا وقتی بهاش رو

 ندی آروم نمیگیرم«.
متوجه نشده بود من درست به اندازهی 



 خودش یک قربانی

.» اینجا من دشمن شما نیستم»هستم؟   

عتش را بیشتر کرد تا سر «. همهتون هستین
 »به پسرش برسد و 

 با حالتی تدافعی کنارش راه افتاد.
قدمهایم را آهسته کردم؛ امیدوار بودم .

 یوهان متوجه نشود
الکس، بهتره بهسرعت بیای اینجا. اوضاع '.

 - 'واقعا بده

 - 'میستی؟ بهم بگو چه خبره'.

یوهان بابا و برادرت رو گرفته. فکر کنم 
بک میخواد اونا رو ...' ' - 

از شر بعضی 'نتوانستم این کلمه را بگویم، 



 از ما یا همهمون
 خالص شه'.

حس میکردم الکس  '.بهش اجازه نمیدم
 - 'نزدیکتر است؛ 

ببین ' .صدایش در سرم واضحتر شده بود
 میستی، من فرصت

نداشت بهت بگم ولی امروز صبح بعد از 
 اینکه از مهمونخونه
گرفت. از یه رفتین، یوهان با من تماس 

 چیزی که گفته یا کرده

بودی حدس زده بود با من ارتباط داری و 
 تعجب نکرد که رد تو

رو تا آمریکا گرفتیم؛ میدونه دوستامون چی 



 .کار میتونن بکن

ولی نمیخواد اونا اونجا باشن بنابراین دارم 
 تنها میام. اگه

 میتونی از همه دور بمون'.

ن نیاز نه، خواهش میکنم. تو به پشتیبا
 'داری. فکر نمیکنم 

نمیخواستم اگر  '.بتونی جلوش رو بگیری
 الکس گروهی همراه
 نداشت اینجا بیاید.

وقت تلف کن؛ به حرف بگیرش، '.
 - 'بچرخونش

فکر کردی از وقتی منو دزدیده چی کار دارم 
 'حتی از 'میکنم؟



نظر خودم هم آشفته و دیوانه بهنظر .
 میرسیدم

.' خوبه. خیلی شجاع متأسفم. کارت واقعا 
 - 'بودی

@ShamisaBookClub 
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یوهان روی پلههای کلبه برگشت و متوجه 
 .شد من عقب ماندهام

اجازه دادم ببیند لنگ میزنم و آهسته به 
 راهم به طرف او ادامه

دادم. حدود پنج قدم دیگر دوباره ارتباطم را .
 از دست میدادم

و بگیری، خواهش اگه نتونستی جلوش ر 



 - 'میکنم بدون تو رو 

 مقصر نمیدونم'.

من جلوش رو میگیرم. دلیلی داشته که 
 - 'موهبت ترغیب رو به 

میتوانستم ارادهی  '.من دادن؛ برای تو
 پوالدین زیر کلمات را

 بشنوم.
هیچوقت برای اینکه من ' .وقتم تمام شد

 دوستت داشته باشم به

 ترغیب نیاز نداشتی'.
شادیاش را حس کنم که از  میتوانستم

 شنیدن کلمات من در

 خط ارتباطمان موج برداشت.



 - 'منم دوستت دارم. حقیقت همینه'.

لنگ زدن بعدی که به یوهان نزدیکترم کرد .
 ارتباط را برید

زود باش میستی، میزبانمون منتظره. 
 -میتونی بعدا با الکس 

گپ بزنی؛ بله، البته که میدونم داری چی کار 
. راجر، بهمیکنی  

 میستی کمک کن از پلهها بیاد باال.

راجر با اکراه به من در باال رفتن از پلهها 
یوهان،»کمک کردم.   

 الزمه دستاش رو ببندی؟«

الزم؟ شاید، شایدم نه. ولی من دارم یاد 
 -میگیرم میستی رو 



دستکم نگیرم راجر؛ پیشنهاد میدم تو هم 
 .همین کارو بکنی

. اد نیستاونجوری که بهنظر می  

راجر آرنجم را رها کرد. یوهان لبخند 
 کوسهمانندی زد و در را باز

 کرد.

سالم عسلم، ما »با لحن شادی گفت: 
جیسون را«! اومدیم خونه  

از آستانهی در داخل کشید. پاهاشان، ردی 
 گآللود روی زمین

چوبی بهجا گذاشت چون یوهان کفشپاککن 
 و جای درآوردن

رو بوی بوقلمون چکمه را نادیده گرفت. راه



 پخته میداد که مرا
به خانهی پدر و مادر خودم و کریسمسهای 

 .خانوادگیمان برد

بهطرز وحشتناکی احساس غربت کردم، 
 فقط میخواستم مامانم

 بغلم کند و پدرم بین من و این مرد بایستد.
فریادی از آشپزخانه بلند شد و صدای 

 شکستن بشقاب به گوش

. منتظرهاش را رسید. میریام مهمان غیر 
 دیده بود

@ShamisaBookClub 
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سالم میریام، مثل همیشه زیبا بهنظر 



یوهان لحن «. میرسی « 

 سرخوشانهای داشت.

دنبال صداها به آشپزخانه رفتم. میریام در 
 آخرین مراحل آماده

کردن غذا کنار سینک ایستاده بود. بوقلمون 
 قبال بیرون آمده و

یز چوبی قرار داشت و پوست روی م
 .کاراملیاش ترد شده بود

میز را برای سه نفر چیده بودند. نخود فرنگی 
 و سیبزمینی در

بشقاب دیگری قرار داشت. دو بشقاب را 
 هنوز در دست گرفته و

 یکی روی زمین خرده شده بود.



میریام زنی بلندقد و باریکاندام بود و حال و 
 هوای یک آشپز

پیشبندش را محکم بسته ماهر را داشت؛ 
 بود و همهی سطوح را

در بین مراحل پخت تمیز و مرتب نگه 
 میداشت. موهای بلند

تیرهاش را از پشت دماسبی بسته بود؛ 
 چشمهای درشتش مانند

 چشمهای پسر کوچکش میشی بود.

 یوهان کنترل را به دست گرفت.
ممم، ممم، چه بوی خوبی. خواهش میکنم 

 -بشینین، من غذا 
یکشم. جیسون، سه تا بشقاب دیگه بیار رو م



 بیرون لطفا؛
 مطمئنم میدونی جاشون کجاست.

میریام روی نزدیکترین صندلی افتاد. با «
راجر؟»ضعف گفت:   

بذار...بذار فقط »راجر صورتش را مالید. 
 کاری رو که میگه

 بکنیم«.
یوهان یک بست پالستیکی را باال گرفت. 

برادر عزیز، اگه»  

.» ی. دستهات رو ببر پشتتناراحت نمیش  

 راجر مکث کرد.

یا این کارو بکن یا تماسم با جیسون رو تکرار 
 -میکنم و 



 تضمینی نمیدم اونو برگردونم.
راجر مچ دستهایش را به هم چسباند. یوهان 

 او را محکمتر از
 حد الزم بست.

 -میریام؟ میشه لطف کنی .

میریام نگاهی به شوهرش انداخت و اجازه 
ش راداد دستهای  

ببندد. وقتی یوهان دستش را با حالتی 
 محبتآمیز روی گردنش

 کشید نتوانست جلوی لرزشش را بگیرد.

سه «! به مامانم دست نزن»جیسون گفت: 
 بشقاب دیگر روی میز

 کوبید.

@ShamisaBookClub 
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«. و آخری فراموش نشه، جیسون شجاع ما
 »یوهان بست را با 

. تمسخرآمیز تکان داد حالتی  

 -با..بابا؟ 
فقط کاری رو که میگه »راجر زمزمه کرد: 

بهنظر میرسید«. بکن  

یه چیزی داره که میخواد »تسلیم شده باشد. 
 ما بشنویم، پس

بهتره بهش فرصت بدیم. بعد میذاری ما «
 بریم، درسته یوهان؟

فکر کنم میشه »یوهان متفکرانه گفت: 



 اونجوری هم بهش نگاه
جیسون را طوری بست که مثل من . «کنین

 دستهایش

روبهرویش بود. به او سیخونک زد تا روی 
 سومین صندلی

بنشیند، بعد یک صندلی برای من آورد. 
 وقتی همه نشستیم،

برای چیزی که »خودش باالی میز نشست. 
 قرار است صرف

 کنیم«...

به مقدسات توهین »راجر هیسهیس کرد: 
بهنظر«! نکن  

از جایی که در سمت چپ  میرسید میخواهد



 یوهان نشسته بود
 با سر به او حمله کند.
فکر کنم »یوهان یک ابرویش را باال داد. 
 برای من یهکم زیاد

باشه. من هیچوقت برای پدرها وقت 
 نداشتم، چه زمینی، چه

1(، ) آسمانی چنگال « اینطور نیست؟
 مخصوص بریدن را در

عمق سینهی بوقلمون فرو کرد. آب مرغ 
دمت»ن ریخت. بیرو  

 گرم میریام. عالیه«.

به آشپز ناخوشنودی که سمت راستش 
 .نشسته بود لبخند زد



یوهان قطعهای برید؛ برشی سفید در برابر 
 .پوست نارنجیطالیی

با دقتی بیمارگونه برای همهی ما کشید و 
 بشقابهامان را با

غذایی که هیچکدام نمیتوانستیم بخوریم پر 
امیدوارم از»کرد.   

مواد آمادهای که آمریکاییها خیلی بهش اون 
 عالقه دارن

یک لقمهی بزرگ «. استفاده نکرده باشی
 .سیبزمینی برداشت

نه، خودت درست کردی. بهت تبریک »«.
 میگم میریام

نگاه زن از پسرش به شوهرش رفت، بعد 



 مختصرا به من و بعد

» چرا اومدی »دوباره به یوهان نگاه کرد. 
 اینجا یوهان؟

یوهان برای خودش یک «. ی خوبیهسؤال خیل
 »لیوان شراب 

اوال برای اینکه از این غذای خیلی »ریخت. 
 خوب در آغوش

خانوادهم لذت ببرم. دوم برای اینکه یه 
 چیزهایی رو راست و

 ریس کنیم«.

 -چه چیزهایی رو؟ 

من عاشق مناسبتهای خانوادگی هستم. 
 -میستی از یه 



؛ هیچ خانوادهی بزرگ و دوستداشتنی اومده
 پسری تو

 خانوادهی شما رها نشده، نه میستی؟

اشاره دارد به دعا و اعتقاد مسیحیان که خدا 
 1-را پدر آسمانی 

 خود میدانند.

@ShamisaBookClub 
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بهنظر میرسید جواب میخواهد برای «.
نه»همین زمزمه کردم:   

و تازه پدرش هم سیونت نیست و چندان 
ی هم به ما و عالقها - 

نحوهی زندگیمون نداره. میبینی؟ گزینههای 



 دیگهای هم

 هست.

...» اگه میخوای »میریام شروع کرد: 
 معذرتخواهی کنیم

بسه! »یوهان انتهای چنگالش را روی میز زد. 
 برای این کار خیلی

دیره. نه، الکس االن برای منه. نگران 
 آیندهش نباش. من براش

من بهخاطر گذشته جبران میکنم. در واقع، 
 .اینجام، نه آینده

. مستقیم به میریام « درست نیست عزیزم؟
 نگاه کرد

20 

نگاه راجر بین « میریام، این چی میگه؟



 »برادری که از او متنفر 

بود و همسری که دوست میداشت در .
 حرکت بود

» برام یادآوری کن، تولدت »یوهان پرسید: 
 چه تاریخیه میریام؟

ریام به بشقابش زل زده می«. دوازده آوریل
 »بود؛ چاشنی 

 کرنبری برایش جذاب شده بود.

 -و دقیقا چند سالته؟ 

 دهانش را باز کرد ولی کالمی بیرون نیامد.

باید توضیح بدم که میستی کوچولو یه 
 »موهبت خیلی مفید 

داره. اون نمیتونه دروغ بگه و اگه نیروهاش 



 رو کنترل نکنه

م نمیتونن افرادی که دور و برش هستن ه
 دروغ بگن. حاال، چون

اخیرا زندگیش رو خیلی ناخوشایند کردم 
 حدس میزنم کنترلی

روی کاری که نیروهاش در این لحظه میکنن 
 .نداشته باشه

 درسته میستی؟«

حتی به کنترل موهبتم فکر هم نکرده بودم. 
 حتما تا جایی که

میتوانست گسترده شده بود. با سر تأیید .
 کردم

هی ما با همدیگه بهطرز پس یعنی هم



 »بیرحمانه صادق خواهیم 

بودیم. من از قبل میدونم راجر ازم متنفره 
 در نتیجه عالقهای به

چیزی که میخواد بگه ندارم، ولی تو میریام، 
 فکر کنم یه

حقایقی هست که هیچوقت به اون نگفتی، 
 نه؟ چیزهایی که

با چنگال نخودفرنگی و «. پنهان نگه داشتی
برداشت بوقلمون را  

برگردیم سر »و بهطرز وحشیانه له کرد. 
 سؤالم، کی به دنیا

 اومدی؟«
@ShamisaBookClub 
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.» دوازده آوریل»تکرار کرد:   

بله، بله، همهمون اینو شنیدیم. دارم 
 » .میپرسم چند سالته

راجر فکر میکنه تو چهل و شش سالته، مثل 
 خودش، درحالیکه

.» دوی ما میدونیم دروغ میگفتیکه هر   

صدایش خیلی «. من چهل و هشت سالمه
 »آرام بود؛ مانند 

 رشتهای تار عنکبوت کشیده میشد.

همسن من. در واقع، ما با فاصلهی یک 
 -هفته از هم به دنیا 

 اومدیم، اینطور نیست؟



 میریام با سر تأیید کرد.

تو از کجا »راجر با چهرهای مبهوت پرسید: 
ی؟اینو میدون  

میریام، عسلم، برام مهم نیست بزرگتر از 
 من هستی. برای

 همین نگفتی؟ خجالت میکشیدی؟«

چون میدانستم ناخواسته به هدف یوهان 
 کمک میکنم سعی

کردم منطقهی حقیقتم را کنترل کنم و چیزی 
 را که زِد گفته بود

به یاد آوردم. آن قدر احساسات زیادی در 
 اتاق بود، رازها و

غیرممکن بود؛ مثل اینکه سعی  دروغها، که



 کنی در طوفان چادر

 بزنی.
حاال که به اینجا رسیدیم، فکر کنم تو باید 

 »تموم کنی، نه 

یوهان بهطرز نفرتانگیزی خوشحال « میریام؟
 بود؛ مثل یک بچه

مدرسهای که پاهای یک عنکبوت را میکند تا 
 تلوتلو خوردنش

 را ببیند.

 میریام سرش را تکان داد.

به جات این کارو میکنم. راجر، با پس من 
 -روحربای من آشنا 

شو. همسر سیونت تو از لحظهی تشکیل 



 نطفههامون برای من
تقدیر شده بود. وقتی بیست و چند ساله 

 بودیم همدیگه رو
دیدیم ولی اون از من رو برگردوند و در 

 .عوض تو رو انتخاب کرد

بفرما: حاال تو حقیقت رو در مورد زنی که 
ازدواج کردی باهاش  

میدونی، علیرغم التماسهای من که این کار 
 رو نکنی. اون

تونست این موضوع رو ازت مخفی نگه داره 
 برای اینکه این کاریه

 که از همه بهتر انجامش میده.

با شادی طعنهآمیزی، محتویات چنگالش را .



 جوید

میریام کنترلش را از دست داد و پرخاش 
من از یه هیوال»کرد:   

گردوندم! از لحظهای که فهمیدم تو چی رو بر 
 هستی ازت متنفر

بودم! تو یه قاتل بودی و اگه من برادرت رو 
 نجات نداده بودم نفر

 بعدی اون بود«!
@ShamisaBookClub 
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آهان، پس »یوهان لبخند دوستانهای زد. 
 اینو فهمیده بودی، نه؟

و کشتم. پدر بله، من واقعا پدر و مادرمون ر 



 زیادی منو میزد و

مادر هیچوقت دستش رو هم بلند نکرد که 
 جلوش رو بگیره. دنیا

جای خالی اونا رو حس نمیکنه. فکر کنم راجر 
 هم شک کرده

بود من چی کار کردم ولی نتونست ثابت «.
 کنه

راجر بین مشتهای حقیقتی که به شکمش 
 میخورد تلوتلو

برادر  میزد. همسرش سیونت بود، روحربای
 خودش؛ اعتراف به

اینکه پدر و مادرش به قتل رسیده بودند. 
حقیقت داره»  



 میریام؟«

صورت میریام چین افتاد و خطوط بیشتری 
 از ناراحتی روی

فکر کردم عاشقش »پیشانیاش پدیدار شد. 
 میشم ولی وقتی

پیداش کردم پدرت دیگه اونو به... به این 
نگاه«. تبدیل کرده بود  

ش را بهطرف یوهان برگرداند. مملو از وحشت
اونوقت فهمیدم»  

وظیفهم اینه تو رو از دست روحربای «.
 آشفتهم نجات بدم

نگاه راجر به من و « تو هم یکی از اونایی؟
 » .یوهان برگشت



چندان خوشم نمیآمد ما را از یک قماش .
 بداند

من هیچ »میریام سرش را تکان داد. 
 شباهتی به اون ندارم. من

انتخابی که کردم برای  همسرتم. هر
 محافظت از تو بوده و

 محافظت از جیسون... و الکس«.

یوهان انگشتش را بلند کرد تا « حتی الکس؟
 »روی انتهای 

اوه خواهش »محدب لیوان شرابش بکشد. 
 میکنم بگو. چطور

رها کردن اون محافظت کردنه؟ سراپا «.
 گوشم



راجر از »میریام آب دهانش را فرو داد. 
متنفر بود سیونتها . 

درک میکردم؛ واقعا. پدرت کاری کرده بود 
 که از این حس

مطمئن بشه. میترسیدم اگه الکس با ما 
 بمونه راجر مثل اون

بشه و یه هیوالی دوم از پسرش به وجود 
هقهق کرد«. بیاره . 

خدایا منو ببخش ولی نمیتونستم تمام »
 مدت بین الکس و راجر

؛ موهبتم تا بایستم و تو رو هم دور نگه دارم
 .اون حد نمیرسه

 اونقدر قوی نیستم«.



» موهبتت. مامان »جیسون پرسید: 
 موهبتت چیه؟

لبهایش را روی هم فشار داد؛ تمایل نداشت 
 به این آخرین

 مدرک هویت سیونتیاش اعتراف کند.

میریام چیزها رو پنهان »یوهان دخالت کرد. 
 .میکنه جیسون

را. سالها باید اضافه کنم، خیلی هم مؤثر و کا
 طول کشید بعد از

فرارتون از آفریقای جنوبی رد شما رو پیدا «.
 کنم

وقتی دیدمت که باالی گهوارهی الکس 
 »ایستادی فهمیدم باید 



بریم؛ باید کاری میکردم باور کنی اونو هم با 
 خودمون بردیم. و

انگار بخواهد به «. جواب داد. جواب داد
 قلبش یادآوری کند این

داشته است برای خودش  فداکاری ارزش
 .تکرار کرد

برنامهریزیش سالها طول کشید ولی موفق »
 شدم اونو برای یه

مدت طوالنی پنهان کنم؛ دور از چنگالهای تو. 
 حتی شک هم

 نکردی اونو میذارم و میرم، نه؟«
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حقیقت داره. من دنبال شما میگشتم، نه 
تنهایی. تو الکس به  - 

زیادی عاشق پسره بودی، شک نکردم .
 ولش میکنی

«. سختترین کاری بود که توی زندگیم کردهم
 »چشمهای 

فقط امیدوار بودم دیر »میریام سخت بود. 
 برسی و نتونی

 منحرفش کنی. چطوری ما رو پیدا کردی؟«

بهخاطر اشتباه تو »یوهان شرابش را نوشید. 
 .نبود میریام

امال تصادفی شکست خوردی. متأسفانه تو ک
 یک آشنای کاریم به



شباهت بین من و یه مردی که تو هواپیما 
 دیده بود اشاره کرد،

یه نفر اهل آفریقای جنوبی که در بازرگانی 
 تخم چمن فعالیت

میکرد. اون گفتگو به من جهت داد و بعد «.
 بقیهش ساده بود

تو به »راجر هنوز درگیر افشاگری قبلی بود. 
گفتی؟ من دروغ  

طوری به میریام نگاه میکرد « این همه سال؟
 انگار غریبه شده

 است.
 -بله. مجبور بودم .

. صدای جیسون میلرزید« مامان؟ « 



میریام درحالیکه چانهاش در تالش برای 
 عقب نگه داشتن

اشکهایش میلرزید بهطرف پسرش برگشت. 
چیزی رو عوض»  

نمیکنه عزیزم. همهی سیونتها اونطوری که 
بهت یادپدرت   

داده نیستن؛ بعضی از ما اهمیت میدیم و از 
 موهبتهامون برای

 کار خیر استفاده میکنیم«.

دستکم میتونم »یوهان با خونسردی گفت: 
 تو رو از اتهام

با «. دزدیدن روحربام مبری بدونم راجر
 تمسخر صلیبی در هوا



گناه این کار تنها بر دوش میریامه »کشید. 
 چون این حقیقت رو

ر از همهی رازهاش پنهان کرده. من بیشت
 فقط یه دهه عصبانی

بودم. اخیرا متوجه شدم روحربا بار سنگینیه 
 که بدون اون

خوشبختترم. الکس هم به زودی این رو 
 میفهمه. وقتی رسید

 براش توضیح میدم«.
قبل از اینکه بتوانم جلوی خودم را بگیرم 

نه،»اعتراض کردم:   

!» نکنخواهش میکنم، اونو درگیر   

یوهان از روی همدستی و شوخی به من 



اون تا»چشمک زد.   

گردن درگیره عزیزم، البته که باید اینجا «.
 باشه

راجر نفس عمیقی کشید و سعی کرد 
 .عصبانیتش را کنترل کند

ببین، میدونم تو این سالها با هم »
 اختالفاتی داشتیم، ولی من

 هیچوقت به تو صدمه نزدم یوهان«.
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خندهی یوهان بیرحمانه و ناهنجار «! هاهاها
اوه، من این »بود.  « 

نظرو ندارم راجر. تو با گرفتن تمام محبت 



 پدر و مادرمون به من
صدمه زدی. فکر میکنم مادرمون احتماال یه 

 سیونت بوده، یه

سیونت ردهپایین، یا شاید هیچوقت 
 موهبتش رو نفهمیده؛

ت واقعیش هر چی هم بوده، کتکهای ماهی
 پدرمون اونو ازش

گرفته بود و به یه سایه تبدیل شده بود، به 
 هیچ. وقتی به من

مشت میزد و میگفت فرزند شیطان، 
 اعتراض نمیکردی. حتی

تکرار میکردی و لگدهای خودت رو هم به 
 لطف اون اضافه



 میکردی؛ نکنه یادت رفته؟«

قلید من جوون بودم؛ فقط چیزی رو ت
 -میکردم که فکر 

 میکردم درسته.

و خیلی خوب یادت داده بود. تو هم، راجر، 
 -لیاقت زندگی رو 

نداری؛ مثل اون مرد شرور که لیاقت نفس 
 .کشیدن رو نداشت

اول مادر رو کشتم، بدون شلوغکاری؛ ولی 
 کاری کردم اون مرد

زجر بکشه. برنامههام برای خانوادهمون رو با 
شجزئیات کامل برا  

شرح دادم؛ اینکه چطور افرادی رو که نفرت 



 میورزن حذف

میکنم و پشت بچههای موهبتدار رو میگیرم 
 تا بدونن برتر

هستن و بهش افتخار کنن. تو هم تا آخر 
 امروز میفهمی چه

 حسی داره.

 -باشه یوهان، اگه میخوای منو بکش ...
!» راجر»میریام فریاد زد:   

!» بابا، نه»جیسون اعتراض کرد:   

ولی بذار جیسون و میریام برن؛ اونا ربطی .
 -به این جریان ندارن 

 -جیسون موهبت داره؟ 

 راجر سرش را تکان داد.



آهان، خب. چه حیف. و میبینم برای این 
 »دختره التماس 

یوهان راجر را زیر « نمیکنی. میستی چی؟
 نگاهش میخکوب

 کرد.

راجر ناشیانه آب دهانش را فرو داد و نگاهی 
انداخت؛ به من  

اهمیت من برای او بیشتر از مبلمان نبود 
 ولی میفهمید من

دلم نمیخواد »نوعی امتحان هستم. 
 صدمهای ببینه. اون برات

 مفیده؛ از اون هم بگذر«.

آهان، پس میتونی یاد بگیری. تا قبل از 



 »امروز، فریاد پاکسازی 

همهی سیونتها رو سر میدادی و ادعا داشتی 
 ما شیطانیم. قصد

ارم بهت نشون بدم پاکسازی چه حسی د
 داره. فکر کنم درس

 بهیادماندنیای برات میشه«.
@ShamisaBookClub 
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نگاه تلخ یوهان به میریام رفت؛ مانند ماری 
 که نامرئی در میان

علفهای بلند میخزید و از دیدن اینکه همهی 
 ما خود را جمع

بزنیم اولین میکنیم و سعی میکنیم حدس 



 به که نیش میزند
 لذت میبرد.

حس کردم به انتهای بخش نمایشی 
 نقشهاش نزدیک میشود و

بهزودی سراغ کشتار میرود. نمیتوانستم فکر 
 اینکه الکس وارد

اتاقی پر از جنازه شود را تحمل کنم. از 
 ساکت ماندن چیزی

حاصل نمیشد. احتماال احمقانهترین مورد از 
 لحظات میستیوار

. ن بود ولی در هر صورت این کار را م
 میکردم

.» تو این آدما رو نمیکشی. »ایستادم. «. نه



 »من اجازه نمیدم

و قصد داری چه جوری جلوش رو بگیری 
 » «دختر کوچولو؟

 یوهان هم بلند شد.
بدون هشدار قبلی، با جابهجایی اجسام 

 چاقویی به سمت

گلویش انداختم. آن را با آستینش منحرف 
ساعدشکرد ولی   

خراش برداشت. ولی از جلوی چنگال 
 دستهبلندی که بهطرف

چشمهایش فرستادم جاخالی داد و به دیوار 
 پشتی او برخورد

 کرد.



جیسون متوجه شد که باید بجنگیم و با 
 مشتهای بستهاش

بشقاب و لیوانها را به طرف یوهان انداخت. 
 راجر حمله کرد تا با

طرف سر به برادرش ضربه بزند؛ میریام به
 در پشتی دوید و سعی

 کرد آن را با لگد باز کند.

من موشک پشت موشک روانه میکردم و 
 امیدوار بودم یکی از

آنها به هدف بخورد. یوهان برادرش را زمین 
 انداخت و به

شکمش لگد زد تا جیسون او را به کناری هل 
 داد. دویدم تا



کمکش کنم و در عجلهای که داشتم روی 
 راجر سکندری

. دمخور   

در این هیاهو، هیچکدام از ما متوجه قطع 
 شدن صدای غرش یک

 موتور و ورود کسی از در جلویی نشدیم.

 -چه کوفتی !...

فریاد من ترمزی برای این نزاع بود. «! الکس
 »همه تلوتلوخوران 

متوقف شدیم؛ میریام که شانههایش از 
 هقهق شدید باال و پایین

 شده میرفت، راجر که روی زمین پخش و پال
 و سیبزمینی روی



صورت و سینهاش ریخته بود. من که روی 
 زانو بین یوهان و

پیشخان آشپزخانه بودم. سرم را بلند کردم و 
 دیدم یوهان گردن

جیسون را از پشت گرفته و او را مثل سپر .
 نگه داشته است

تنها اومدی؟ یادت »یوهان مصرانه پرسید: 
 باشه، با وجود میستی

.» ول بزنینمیتونی منو گ  

بله. تنها اومدم. یه مردی رو ترغیب کردم 
 »موتورش رو بهم 

صدای الکس مملو از صداقت «. قرض بده
 بود. مشتهایش را در



 پهلو گره کرده بود.
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کلک نزدی، یادداشت نذاشتی؟ بدون اینکه 
 -بدونن قصدت 
 چیه فرار کردی؟

هی الکس پرید؛ نشانهی اینکه عضلهای در گون
 جلوی کلماتش را

.» قول داده بودم این کارو میکنم»میگیرد.   

یوهان انگشتش را بهطرف گردن جیسون «
و کردی؟»گرفت.   

 -بله .
یوهان این را به اشتباه به نشانهی وفاداری 



 به خودش برداشت
نگاه پیروزمندانهای به «. پسر خوب»کرد. 

 افتضاح شام
مانهای ناراضیاش انداخت. شکرگزاری و مه
به میستی فالز»  

خوش اومدی. خوشحالم تونستی پیش ما 
 بیای. فکر نکنم بشه از

غذای اصلی خورد ولی شاید بتونیم یهکم 
 کیک میوهای بخوریم؟

 کیک درست کردی، نه میریام؟«

زن با سر تأیید کرد ولی نگاهش از صورت 
 پسر بزرگش

 برنگشت.



جیسون «. مپس پیشنهاد میدم همه بشینی
 »را روی یک 

الکس، »صندلی پشت سرش پرت کرد. 
 شاید دوست داشته

 باشی با روحربات احوالپرسی کنی؟«
الکس این حرف را به معنی اجازه برداشت 

 کرد و به این طرف

اتاق آمد و کمک کرد بایستم. مرا به 
 سینهاش چسباند و صورتش

وای خدا میستی، »را در موهایم پنهان کرد. 
دم تو رو ازفکر کر   

 دست دادم«.

در این جهنم، همین که سرم را روی 



 سینهاش بگذارم و بوی گرم

و امن الکس را حس کنم بهشت محسوب 
 میشد. میخواستم

درونش بروم و فرار کنم. با یک بوسه، 
 بهصورت ذهنی جزئی از

 خودم را در او قرار دادم. پناهگاهم.

» متأسفم، خیلی متأسفم. چرا »زمزمه کردم: 
ومدی؟ا  

چارهای برام نداشت؛ گفت اگه با خودم 
 -پلیس بیارم همه رو 

 میکشه.

 -چطور باهات تماس گرفت؟ 

گفتگوی ذهنی. حدس زده بود ما از گفتگوی 



 -ذهنی استفاده 

میکنیم برای همین بعد از اینکه از متل 
 رفتین با من تماس

 گرفت.
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. اینکه در مورد فلورانس پرسیدمبعد از   

 -متأسفم .

پشتم را مالید تا روی «. تقصیر تو نیست
 » .کلماتش تأکید کند

بهتره که با تو هستم. دوباره احساس »«.
 میکنم کامل شدم

خب، خب الکس، دیگه بسه. خواهش 



 -میکنم سمت راست من 

بشین. جیسون رو دیدی؟ نه فکر نکنم دیده .
 باشی

الکس « همه بسته باشه؟ واقعا الزمه دست
 »به برادرش نگاه 

میکرد. هضم آن برایش سخت بود؛ یک 
 خانواده بعد از این همه

سال تنهایی. جیسون هم به همان اندازه 
 مجذوب و وحشتزده

بهنظر میرسید. هیچکس چنین رویارویی 
 خوفناکی را پیشبینی

 نکرده بود.
اوه آره. ببین روحربای کوچولوت یه لحظه 



ار کردپیش چی ک ». « 

یوهان به بشقابهایی که روی زمین افتاده بود 
واقعا»اشاره کرد.   

یه گوله آتیشه؛ تمام راه با من مبارزه کرد، 
 سعی کرد گولم بزنه تا

فکر کنم همکاری میکنه ولی میتونستم ببینم 
 چرخدندههای

 ذهنش میچرخه. باید بهش افتخار کنی«.

الکس چشم در چشم من دوخت و «.
میکنم»ت: آهسته گف  

فکر کردم، دوستت دارم، آرزو میکردم 
 میتوانستم از گفتگوی

ذهنی استفاده کنم ولی یوهان هنوز هر .



 تالش را خنثی میکرد
دارم کمکم فکر میکنم ارزش نداره زنده 

 »نگهش داریم؟ تو هم 

یه روزی بچههای خودت رو میخوای و اون 
 خمیرهشو داره که یه

مثل میریام  مادر خوب بشه؛ حمایتگره، نه
 که همونطور که

همهمون میدونیم ثابت کرده مادر خوبی 
یوهان«. نیست  

بیرحمانه زنی را خطاب قرار داد که در آن 
 طرف اتاق دور از او

الکس، فکر نکنم یادت بیاد ولی »میلرزید. 
 اون مادرته. البته



ادعا میکنه به خاطر خودت ترکت کرده تا 
 راجر نتونه در تالشی

ی حفظ روحت، اونقدر تو رو بزنه نادرست برا
 که موهبتت از بین

بره. فکر کنم شاید تا حدی حق داشته؛ 
 تنهایی عالی کار کردی،

 مثل من«.

نگاهش دوباره بهسمت من آمد؛ بعد از 
 یادآوری مزایای تنها

بودن در مورد به درد بخور بودن من تجدید 
من»نظر میکرد.   

زحمت نمیکشم که تو رو به پدرت معرفی 
 کنم؛ اون ارزش توجه



تو رو نداره، بیشتر از یه آدامسی که ته 
 کفشت چسبیده باشه

نیست. ولی برادرت جیسون یه نشانههایی از 
 آداب معاشرت رو

نشون داد. وقتی یهکم از دست میستی 
 عصبانی شدم بهش

کمک کرد. نمیدونم چرا دختره کاری رو که 
 بهش میگن

 نمیکنه«.
@ShamisaBookClub 
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الکس آب دهانش را فرو داد. گونهام احتماال 
 کبود شده و لبم



قطعا شکافته بود. میتوانست حدس بزند 
 عصبانیتش به چه

«. ممنون جیسون»صورتی بوده است. 
 صدایش خشی داشت که

 قبال نشنیده بودم.

چیزی نبود... اممم... »جیسون زمزمه کرد: 
دستم را جلو«. الکس  

با دستان بسته پای جیسون را نوازش  بردم و
 کردم تا تشکرم را

برسانم. با توجه به اینکه موقعیت چقدر برای 
 همهی ما ترسناک

 بود خودش را خوب نگه داشته بود.
ممکنه فکر کنین چرا امروز »یوهان گفت: 



 همهی شما رو اینجا

به من گوش کن »بعد خندید. «. آوردم
 الکس، شبیه هرکول پوارو

میام، نه؟ خب، فکر کنم مناسب بهنظر 
 باشه: اینم یه جور

گرهگشایی پایانیه، افشای اعمال نادرست. 
 مظنونین اینجا

هستن: مادر بزدل، پدر سنگدل، برادر طرد 
 شده، پسر محبوب و

 پسری که ترکش کردن«.
و میستی. دختری که »الکس اضافه کرد: 

 بدون اینکه مقصر باشه
که کارش رو درگیر ماجرا شده. قطعا حاال 



 کرده میتونی ولش

 کنی بره؟ اون عضو خانوادهی تو نیست«.

نه، -یوهان لحظهای فکر کرد چه بگوید؛ بله
ولی اون»نه. -بله  

متعلق به توئه، اینطور نیست الکس؟ پس 
 .جزئی از ماجرا میشه

اون قسمتی که فاش کردم مادرت روحربای 
 من بوده رو از دست

 دادی«.

جا پرید و نگاهش الکس روی صندلیاش از 
 .را به میریام دوخت

 متوجه نشدم»«.

فقط من و اون این راز رو میدونستیم. االن 



 -بهت میگم تا 
بفهمی که روحربا بودن برای خوشبختی کافی 

 نیست. ممکنه
فکر کنی میستی برای آیندهت ضروریه ولی 

 واقعا الزم نیست؛

ارزش نداره بهخاطرش زندگیت رو از مسیر 
 صحیحش خارج

 کنی.

« و تو فکر میکنی مسیر صحیح من چیه؟
 »چشمهای الکس به 

من میگفت با یک کلمه از حرفهایی که 
 یوهان میزند هم
 موافق نیست.



اینکه بهترینی باشی که میتونی؛ هر زمینهای 
 -رو که انتخاب 

 میکنی فتح کنی.

 -و اگه انتخاب کنم میستی اولویت اول منه؟ 

نم. اون متأسفانه مجبور میشم دخالت ک
 -فقط تا زمانی زنده 

میمونه که سر راه نیاد. من این کارو میکنم 
 چون دوستت دارم

و تو درک میکنی. من فقط به منافع تو فکر .
 میکنم

شنیدن اینکه یوهان از عشق حرف میزند 
 ترسناک بود؛ او معنی

 این کلمه را نمیدانست.
@ShamisaBookClub 
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«. دقیق به حرفم گوش کنی عمو میخوام
 »حتی با اینکه من در 

اتاق بودم، الکس سعی داشت از موهبتش 
 استفاده کند. اگر

یکبار هم در زندگیمان به افسونگر نیاز 
 داشتیم، االن بود. فکر

کن میستی، چطور میتونی جلوی موهبتت 
 رو بگیری که مزاحم

موهبت اون نشه؟ تا االن که همیشه .
دتناقض داشتن  

ولی آن زمان الکس برای تفریح مناظره 



 میکرد، حرفی که میزد

از ته قلبش نبود. حاال صد در صد جدی و 
 صادق بود. قطعا

موهبت حقیقت من میتوانست آن را .
 تقویت کند، نه تضعیف

 -الکس؟ 
میستی، خواهش میکنم بذار با عموم حرف 

الکس «. بزنم « 

مشتاق بود مرا از مسیر توجه یوهان دور .
 نگه دارد

فقط میخواستم بگم چون راست میگی 
 »میتونم بهت کمک 

صدایم را آهسته نگه داشتم و امیدوار «. کنم



 بودم فقط او حرفم
 را بشنود.

صورتش درهم شد و بعد که منظورم را .
 فهمید باز شد

عمو، میدونم آغاز زندگیت ظالمانه بوده. به 
 -اندازهی کافی در 
میدونم که مورد پدربزرگ و مادربزرگم 

 بفهمم باهات بدرفتاری
 کردن.

میتوانستم امواج صداقت را که از کلمات 
 جریان مییافت حس

کنم؛ اجازه دادم موهبتم آنها را جلو براند. 
 امیدوار بودم ترکیب



موهبت من و الکس مانند گسالب برای دور 
 کردن یوهان از هدف

 جنایتکارانهاش کافی باشد.

مادر منو برای اینکه  و تو اومدی اینجا تا پدر و
 »ترکم کردن 

الکس سردرگم از نشانههایی «. مجازات کنی
 که از آنها

میگرفت، نگاهی به مادر و پدرش انداخت؛ 
 میریام حسرت، راجر

اونها رفتار پدر و مادرت رو تقلید »تدافعی. 
 کردن که تو رو طرد

 کردن«.

اونا هیچوقت از من »یوهان تأیید کرد: 



مونحمایت نکردن. پدر   

 فقط به راجر اهمیت میداد«.

در چند روز گذشته، احساس میکنم من هم 
 -بخشی از اون 

دردی رو که تو حس کردی تجربه کردم. تو 
 اونا رو دوست

داشتی ولی اونا ازت رو برگردوندن. من 
 میستی رو دوست دارم و

فکر کردم اونو از دست دادهم. دردش... 
 عظیم بود. فراتر از

 تحمل.
. وش میکرد؛ برای اولین بار واقعا یوهان گ

 گوش میکرد

@ShamisaBookClub 
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ولی خواهش میکنم، کسانی که این جریان 
 -رو شروع کردن 

مدتها پیش مردهن. همهی افراد این اتاق 
 قربانی بیرحمی اونا

هستن. جیسون هیچوقت اجازه پیدا نکرد 
 برادرش رو بشناسه؛

ونجاست رو حتی به عنوان اون زنی که ا
 مادرم نمیشناسم؛

برادرت یاد گرفته بود از گوشت و خون 
 خودش متنفر باشه... و

میستی فقط بهخاطر اینکه تو زندگی منه .



 گیر افتاده

من این کارو برای »صورت یوهان نرم شد. 
 تو میکنم الکس. من

دنبال این خانواده گشتم، برای تو، مدتها تا 
ستبتونم تو رو از د  

اونها نجات بدم. هر کاری که کردم، پولی که 
 جمع کردم، به

 خاطر تو بوده«.

میفهمم؛ خیلی کارها کردی. ولی من میخوام 
 »یه فرصتی 

داشته باشم تا با پدر و مادرم حرف بزنم؛ 
 .«خودم قضاوت کنم

موهبت الکس با تمام قوا در جریان بود و 



 صدای الکس با صداقت

. فت را کنار میزدطنین میانداخت و مخال  

یوهان نمیتوانست در مقابل او مقاومت 
بله بله، تو باید»کند.   

فرصت داشته باشی خودت از پدر و مادرت 
 .سؤال و جواب کنی

«. بعد من شر اونا رو از سرت کم میکنم
 یوهان این اعالم

سنگدالنه را کامال عادی بیان کرد، مثل اینکه 
 در روز معین

. یرون بگذاردآشغال را برای رفتگر ب  

میریام به آرامی ناله سر داد و فکر کنم .
 زیرلب دعا کرد



ولی اگه فکر کنم لیاقت دارن زنده بمونن 
 -چی؟ 

در موردش فکر میکنم. گاهی زنده موندن با 
 »فقدان، مجازات 

بهتریه. االن پشیونم چرا پدرم بیشتر دوام 
 نیاورد. راجر باید
 یوهان به«. بفهمه زجر کشیدن یعنی چی

 جلو خم شد و

انگشتانش نزدیک دستان بستهی جیسون 
 .روی میز قرار گرفت

من یک ثانیه قبل از الکس فهمیدم چه 
متأسفانه،»قصدی دارد.   

 برای تفهیم یک درس قربانی الزمه«.



 دستش را به سمت جیسون دراز کرد.

الکس، کمی دیر، بهطرف عمویش «! نه
 »شیرجه زد تا او را 

 متوقف کند.

زدیک بودم. دستان جیسون نبود ولی من ن
 که یوهان لمسشان

 کرد.
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مثل قبل نبود. دفعات قبلی که یوهان مرا با 
 قدرتش لمس کرده

بود، در یک چشم به هم زدن از بیداری به 



 ناهشیاری رفته بودم؛
 حاال حس میکردم که...

 محو میشوم.

) یشودمیستی مهآلود م . (1 

 آها.
مانند یک انسان درحال غرق شدن که 

 باالخره در آبی فرو
 میرود که او را خواهد کشت.

یا با یک دست روی مغاک آویزان است و 
 متوجه میشود رها

کردن از تحمل درد کشندهی عضالت و .
 مفاصلش راحتتر است

ذهنم در میان تصاویر میگشت؛ آخرین 



 صفحات کتاب قبل از

. ببندم. داستان تمام شد.  اینکه آن را
 صفحات خالی شدند

 رفتند.

گفتگو خیلی دور «! همین االن اونو برگردون
 »بود، صداهایی که 

از خیابان میشنیدم و به من مربوط نبود؛ 
 بخشهایی از یک

 زندگی دیگر.

ولی الکس بود؛ او زندگی من بود. روحربای 
 من موهبت ترغیبش

ن سادهی را متوجه قاتلم کرده بود؛ نه افسو
 مناظرهها بلکه



تقاضایی خشن، غریزی و غیرقابل مقاومت؛ 
 قالبهایی که در

سینه گیر میکردند و تمکین میطلبیدند. حتی 
 من هم

میتوانستم قدرتش را حس کنم، با اینکه .
 مرده بودم

 پس چطور میتوانستم این را بشنوم؟
آروم باش الکس. متأسفم... یه تصادف بود 

 »ولی نمیتونم 

رو که اینجوری لمس میکنم  کسانی
یوهان خیلی«. برگردونم  

منطقی بهنظر میرسید و لحنش چیزی به جز 
 آخ، اشتباه شد



.» اونا هیچ میشن و هیچی از »نمیرساند. 
 هیچ حاصل نمیشه

 من هیچ نبودم.

بهنوعی میدانستم «! باید این کارو بکنی
 »الکس، دیوانه از 

.»  اون قرار»نومیدی، او را تکان میدهد. 
 نیست بمیره

ولی نمیتونم معکوسش کنم. محدودیتهایی .
 -هست 

محدودیت. االن به یکی از اونها رسیده بودم. 
 میدانستم بدنم

واقعا مرده است، قلبم از تپش افتاده، 
 ریههایم دیگر تقاضای



تنفس نمیکنند. بخشی از من اهمیتی هم 
 .نمیداد. فرو رفتن
 پذیرش. سقوط.
اضر به رفتن ولی بخش کوچکی از روحم ح
 نبود. حاضر نبود

مانند عنکبوتی زیر فشار آب از لولهی 
 فاضالب پایین برود. آن

بخش همان بخشی بود که به الکس سپرده 
 بودم؛ رابطهی

روحرباییمان. جرقهای از هشیاریام با او بود 
 .و همراه او میدید

او به رابطهمان چسبیده بود و بهتلخی 
 مصمم بود آن را رها نکند



قلبش فریاد میزد... نه ترغیب و افسون  و در
 بلکه دستور میداد

که بهتر است گوش کنم و نروم چون او .
 هرگز مرا رها نمیکرد

 1-معنی نام میستی مهآلود است .

@ShamisaBookClub 
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ولی چطور میتوانست زیر وزن سنگین مرگی 
 که مرا به زیر

 میکشید پیروز شود؟

نی نجاتش بدی؟ پس لعنت به تو نمیتو
الکس روی «! عمو « 

 یوهان پرید.



ناگهان مانع یوهان بر روی گفتگوی ذهنی 
 محو شد و پیامها از

همه طرف هجوم آوردند. حتما برای الکس 
 کرکننده بود ولی من

فقط طنینش را میشنیدم، خرخر رادیویی که 
 در خانهی خالی

.  همسایه روشن مانده باشد. کسی در خانه
 نبود

 'تارین بود 'الکس، کدوم گوری هستی؟.
من تا جادهی کوهستانی ردت رو دنبال 

 'کردم، میدونم یهجایی 

 یوریل فریاد میزد '.همین جاهایی.
پیداش کردم! وای خدا، میستی؛ میستیه! 



 'میستی رو از دست 

فریاد مضطرب ذهنی کریستال را  '!دادیم.
 شناختم

کنترل الکس گزارش بده؛ باید خودت رو 
 'دستور ویکتور  '.کنی

 در میان فریادهای بقیه طنین انداخت.

صدای  '.اون نمرده؛ اجازه نمیدم بمیره
 'الکس به من نزدیکتر 

شده بود. من چیزی را که او میدید میدیدم 
 چون تنها همان

بخش از وجودم هنوز اینجا بود: بخشی که 
 متعلق به او بود. سر

هان کنار بدن مرا روی پایش گذاشته بود. یو



 من پخش شده بود

و فکش، جایی که الکس به او مشت زده 
 بود، متورم بهنظر

 میرسید.

کارش خوب بود. آرزو کردم کاش میتوانستم 
 صدایم را به الکس

برسانم تا به او بگویم از ضربهی مشتش 
 راضی هستم ولی االن

 دیگر این فرصت را به دست نمیآوردم.

حاال کامال گیج  -وقت رفتن بود. باقی وجودم 
آن -شده بودم   

منی که مرگ را پذیرفته بود، آستینم را 
 میکشید و میگفت



 وقت رفتن است.

با مدارا و تسامح تسلیم آن شب نیکو نشو. 
 یادته؟

 یه لحظه فرصت بده.
من تو »جیسون کنار الکس زانو زد. 

 پیشاهنگی احیا یاد گرفتم
 الکس«.

@ShamisaBookClub 
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«. بله، بله، چه فکری میکنم؟ آره، منم بلدم
 » .الکس مرا خواباند

آماده باش تا جای منو بگیری. باید به »
 .مغزش اکسیژن برسونیم



 اون هیچ مشکلی نداره، هیچی«.
مشکل همین بود؛ هیچ مشکلی نداشتم. .

 هیچ یوهان

«. اورژانس خبر کردم»راجر گفت: 
 دستهایش را با استفاده از

چاقوی غذاخوری که زمین افتاده بود آزاد 
 کرده و به سرعت

بستهای همسر و پسرش را هم بریده بود. 
من اونو میبندم» ». 

 حتی برای یوهان اسمی هم به کار نمیبرد.

الکس چانهام را باال گرفت و روی صورتم خم 
 شد تا بوسهی

 زندگی به من بزند.



عاشق بوسههایش بودم ولی این یکی را 
نستم حس کنمنمیتوا . 

 من در او بودم، نه در خودم.

هی الکس، درونت رو نگاه کن! فریاد زدم 
 ولی گیر افتاده بودم. او

متوجه نبود من آنجا هستم. مرا رها نکرده 
 بود ولی نمیدانست

خودش تنها چیزی است که مرا زنده نگه 
 میدارد. مایهی

 زندگانی من.

دیگه  به احیا ادامه بده. تیم من تا پنج دقیقه
 ' '.بهتون میرسن

صدای ویکتور خشمگین بود؛ عصبانی از 



 الکس که تنها رفته بود،
عصبانی از من که مرده بودم. ویکتور .

 باختن را دوست نداشت
 متأسفم، ویکتور.

میریام بست دستهایم را برید. لطف داشت. 
 خوشم نمیآمد

خودم را شبیه یک تمثال مقبرهی قرون 
 وسطایی ببینم که آنجا

 دراز کشیدهام.

وقتی خسته شدی بذار من »به الکس گفت: 
 .«جات ادامه بدم

دستش لحظهای گذرا گردن الکس را لمس .
 کرد



و به این ترتیب ادامه دادند؛ مطابق 
 دستورالعمل: فشار بر سینه و

بین آن تنفس دهان به دهان. اگر من در 
 آن بدن بودم حتما

برمیگشتم، ولی من رفته بودم. حتی همان 
رهی کوچکی کهذ  

الکس داشت هم تقریبا آمادهی رفتن بود. 
 به زودی ناامید میشد

و من میرفتم. حتی دیگر احساس ترس 
 نمیکردم. همه

میمیرند. خوشحال بودم جیسون را نجات 
 دادهام. من در زندگی

پرآشوب کوتاهم کار زیادی نکرده بودم ولی 



 برای این کار به
 خودم افتخار میکردم.

. بود حقیقت همین  
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سامر و انجل به خاطر مردنم از دستم 
 عصبانی میشدند. مامان و

بابا؛ وای خواهش میکنم این مسأله آنها را از 
 هم جدا نکند. و

الکس، همانطور که ویکتور دستور داد 
 خودت را کنترل کن،

 بهت التماس میکنم عزیز دلم.
د و یک تیم پزشکی داخل در ورودی باز ش



 اتاق دویدند و الکس
را از روی بدنم کنار زدند. یکی از آن 

 دستگاههای الکتریکی را

داشتند که به قلب شوک وارد میکرد. 
 دستگاه الکتروشوک؛ این

کلمه مانند یک شقایق دریایی به ذهنم آمد. 
 امدادگرها دور

میستی مرده جمع شدند و کارشان را کردند 
خودشانو به زبان   

 حرف زدند.

الکس کنار دیوار مچاله شده بود. جیسون با 
 تردید دستش را

دور شانههای او انداخت. دست میریام باالی 



 شانهاش مردد ماند

بعد روی آن قرار گرفت. راجر باالی سر 
 یوهان ایستاده و آماده

 بود اگر به هوش آمد دوباره او را بزند.
تال به یوریل، تارین، ویکتور، زَو و کریس
 .سرعت وارد کلبه شدند

زَو از بقیه جدا شد و به امدادگرها پیوست. 
 ویکتور سراغ یوهان

رفت و دنبال نبض در گردنش گشت و بعد 
 به دستبند را هم به

سیمهایی که راجر بسته بود اضافه کرد. تارین 
 مسؤول آرام

 کردن الکس بود. شنیدم میگفت:



در متأسفم الکس. کاش اشتباه میکردم. چق
 -آرزو داشتم 

اشتباه میکردم ولی من اینو دیدم؛ .
 متأسفم، خیلی متأسفم

صدایش آهسته بود، مانند «. اشتباه میکنی
 »نوعی ورد در برابر 

.» حتما اشتباه میکنی. اون نمرده»مرگ.   

کریستال تا جایی که میتوانست بدون 
 مزاحمت پزشکها

نزدیک بیاید کنار بدنم ایستاده بود. 
ا به دهانشانگشتانش ر   

 فشرده و به جای الکس به آن نگاه میکرد.

 هی، خاله کریستال، پشتت به منه!



ولی او هم مثل بقیه فکر میکرد من در دختر 
 روی زمین هستم

 یا اصال نیستم.
در بستر مرگم هم به من بیتوجهی میشد؛ 

 چه طعنهی

 مسخرهای.

سرپرست امدادگران عقب نشست و سرش 
 .را تکان داد

.»« م ولی هیچی نیستمتأسف  
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من هم سعی میکردم همین را به آنها 
 بگویم؛ که هیچ چیز در



آن بدن نیست چون یوهان اینطوری 
 میکشت. ولی من هنوز

چیزی بودم. اگر فقط میایستادند و گوش 
 میکردند صدایم را

 میشنیدند. الکس میشنید.

تو تنها چیزی هستی که الکس، ناامید نشو. 
 منو اینجا نگه

 داشتی.

زمان مرگ، »زن به ساعتش نگاه کرد. 
 چهارده و بیست و دو

 دقیقه«.

زَو با مالیمت دکمهها بلوزم را که برای 
 دستگاه شوک باز کرده



 بودند بست.
الکس برگشت و به دیوار مشت زد. اگر او 

 هم حس نمیکرد من

نه! »ید: حس کردم، درد در بازویم پیچید. غر
 .اون نمرده

کریستال، پیداش کن. اون روحربای منه، تو 
 یه روحجویی،

 پیداش کن لعنتی«!
کریستال با کف دست اشکها را از صورتش 

 .پاک کرد
 الکس»«...

نه، فقط انجامش بده. اگه تو بگی رفته باور 
 -میکنم ولی 



 میدونم نرفته. اونو پیدا کن.

فت کریستال با وجودی که عقل سلیم میگ
 این کار را نکند، کنار

زَو زانو زد و دست بیحس مرا گرفت و با دید 
 درونیاش جستجو

کرد. میخواست سرش را تکان بدهد که 
 چشمهایش باز شد و به

 طرف الکس برگشت و بدن مرا رها کرد.

 باالخره، یک نفر فهمید.
 -الکس، اون اینجا نیست... اون درون توئه .
. س حمایت کندتارین رفت تا از الک« چی؟ « 

میدونم، منطقی نیست. ولی میتونم رابطهی 
 -روحربایی شما 



رو به وضوح ببینم و یه رشتهی کوچک از اون 
 .هنوز درون توئه

یهجوری، خدا میدونه چه جوری، میستی قبل 
 از اینکه یوهان

 بکشدش یه چیزی رو درون تو پنهان کرده.
الکس دستهایش را به سینهاش فشار داد 

میکرد انگار سعی  

» چی کار کنم؟»مرا درونش نگه دارد.   
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چشمهای کریستال به طرف زَو برگشت. 
نمیدونم. قبال همچین»  

چیزی ندیدم. میتونیم اونو برگردونیم اون «



 تو؟
زَو امدادگران را صدا کرد تا از جایی که کنار 

 در ایستاده بودند

ا، این بدن رو احیا نگه دارین. رفق»برگردند. 
 یه گند عجیب و

غریبی داره اتفاق میفته ولی اون بهش «.
 نیاز داره

سرپرست امدادگران ظاهرا میخواست .
 اعتراض کند

.» انجام بدین»ویکتور پرخاش کرد:   

 همه پریدند تا اطاعت کنند.

کریستال مشتش را داخل موهایش برد و 
باشه»آنها را کشید.   



» ری این کارو بکنیم؟باشه، چطو  

یوریل شانهاش را لمس کرد تا توجهش را 
بذار من و»جلب کند.   

تارین امتحان کنیم؛ با هم میتونیم رد 
 سابقهش رو از لحظهی

آخرش بگیریم. تارین میتونه اونو ببینه، منم 
 بقیهش رو. مسیر
 رو هموار میکنیم«.

» فکر میکنی بتونم »تارین با تردید پرسید: 
نم؟این کارو بک  

 -میدونم میتونی عزیز دلم .

تارین کنار بدن من زانو زد و انگشتان بازم را 
 که تماس مرگ



یوهان را حس کرده بود با دستش پوشاند. 
 نفس عمیقی کشید،

چشمهایش را بست و پایان مرا جستجو کرد. 
 یوریل کنارش

چمباتمه زد و و دستهایش را روی دست او 
 گذاشت. مرا یاد

یچی انداخت، دستش بازی سنگ کاغذ ق
 دست او را و بعد دست

مرا پوشانده بود؛ کاغذ آنها سعی میکرد 
 مرگ سنگی یوهان را

 شکست بدهد.

به «. سنگ، کاغذ، قیچی»الکس زمزمه کرد: 
 .سینهاش چنگ زد



میتونم حسش کنم، میتونم خیلی ضعیف »
 .صداش رو بشنوم

 داره به بازی فکر میکنه«.

خوبه، واقعا »ویکتور کنار الکس ایستاد. 
 خوبه. باهاش حرف

 بزن«.
من حاضر نبودم در مقابل ویکتور بازی کنم. 

 قبل از اینکه خودم

بدانم حرکت بعدیام را از ذهنم بیرون .
 میکشید
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داره فکر میکنه تو تقلب »الکس گفت: 



 میکنی، برای همین

. ش از غرور چشمهای«. باهات بازی نمیکنه
 برق میزد

بهش بگو من اونو یه دور به مبارزه میطلبم و 
 -قول میدم اگه 

 برگرده تقلب نکنم.
 قبوله.

قبول کرد. باید بهت هشدار بدم، رقابت رو 
 »خیلی جدی 

. اشک در چشمهایش برق میزد«. میگیره  

 شک نکن رفیق.

وای خدا، میستی، دووم بیار، فقط دووم .
 -بیار. نمیذارم بری 



عد دوباره فضا عوض شد. موجی سرد از ب
 تردید مرا فرا گرفت؛

االن تقریبا پانزده دقیقه عمال مرده بودم. 
 مرگ شبیه ماه بود که

مرا با جاذبهاش میکشید تا موج بردارم. من 
 مدتی طوالنی در

 آبهایم آرام تردید بودم.
نه. مرگ رو فراموش کن میستی. من 

الکس افتاد و «. دارمت « 

را باال کشید؛ انگار میخواست مرا  زانوهایش
 همانجا نگه دارد،

 مانند توپی که بازیکن به زحمت گرفته است.

.» دوباره داریم از »ویکتور هشدار داد: 



 دست میدیمش

من سابقهش رو درآوردم، »یوریل گفت: 
 .میتونم مسیر رو بسازم

دستش را دراز کرد و «. کریستال، بیا اینجا
 انگشتان خالهام را

» میتونی ببینیش؟»م گرفت. محک  

بله، ولی چطوری این کارو بکنیم؟ لعنتی. 
 -کاش بهتر 

 میدونستم موهبتم چطوری کار میکنه!

بیچاره کریستال، دوباره احساس .
 مسؤولیت میکرد

الکس، باید ترغیبش کنی »ویکتور گفت: 
 .مسیرش رو ادامه بده



ذهنش منحرف شده، فکر میکنه رفتن 
 اجتنابناپذیره. باید

دوباره برش گردونی به بندر. کریستال «.
 هدایتش میکنه
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الکس با سر تأیید کرد. همه سراغ گفتگوی 
 ذهنی رفتند و فضای

مشترکی در ذهنهاشان ایجاد کردند. دست 
 کریستال را گرفت،

سومین حلقهی زنجیری که از تارین و دست 
 .من شروع میشد

توانستم دقیق ببینم چه کار میکنند؛ محو نمی



 میشدند. ویکتور

درست میگفت. علیرغم میلم به ماندن 
 .داشتم میرفتم

 بادبانهایم را میافراشتم.
میستی، حق نداری یه قدم دیگه بری '.

 - 'عقب

سخنگوی افسونگری که ماهی را از دریا 
 بیرون میکشید کجا

رفت؟ من یک روحربای عصبانی پشت .
تمسرم داش  

دقیقا همینه لعنتی. وقتی قشنگ حرف 
 - 'میزنم که برگردی 

 اینجا و بری توی اون بدن بینظیر خودت'.



لحظهی کوتاهی از شادی به خودم بالیدم؛ او 
 فکر میکرد من

 بینظیر هستم.
 - 'بله، این فکرو میکنم، پس حرومش نکن'.

 ولی خیلی دیر شده.

 نمیتونی اجازه بدی اون بازنده شکستت بده.
 - 'اگه این کارو 

بکنی اون دختری نیستی که اون همه راه 
 اومد تا آفریقای

جنوبی تا حال قهرمان تنیس روی میز رو 
 بگیره. زود باش بوکی،

وقت ضربهی توئه. وقتشه برگردی و بیدار '.
 بشی



خیلی سخته؛ زندگی فقط در یک جهت .
 جریان داره

کی گفته؟ من که نگفتم. االن جهت رو 
گرنه دروغ برگردون و ' - 

میگم و به همه میگم تو توی تنیس روی میز 
 افتضاح بودی و

 من گذاشتم ببری'.

 - 'اصال '!
حس کردم قلبش از جا جهید. این بار واقعا 

 توانست صدایم را
بشنود، نه فقط حسی از چیزی که فکر .

 میکردم

همینه بوکی، بیا جلوتر. بدون تو که منو سر 



 - 'جام بشونی، من 

یگم و قسم میخورم که حتی اگه دروغ م
 دستهام رو از پشت

میبستم و راکت رو با دندونام هم میگرفتم 
 هم تو نمیتونستی

 ببری'.
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این تصویر مرا به خنده انداخت. بعد از 
 سرمای فلجکننده کمی

 احساس گرما میکردم.
کنی؛ حتی ولی تو نمیتونی از درون من بازی 

 - 'برای ما هم 



عجیب و غریبه. پس برگرد بیا بیرون و 
 آمادهی مسابقهی مجدد

 باش'.
 'هنوز در مه بودم 'کجا؟.

کریستال بود.  '.میستی، بیا خونه
 'نمیتوانست او را ببینم ولی 

میتوانستم یک مسیر، ردی از سنگهای سفید 
 درخشان را

 ببینم که تارین و یوریل آماده کرده بودند؛
 کریستال آنها را

 برای من نگه داشته بود تا دنبالشان کنم.
نزدیکتر شدم. مشتهای یوریل و تارین هنوز 

 دست مرا



پوشانده بود. یه سیبزمینی، دو سیبزمینی،... 
 به یاد بازی

مسخرهای افتادم که با برادرها و خواهرهایم 
 میکردیم تا ببینیم

چه کسی اول میشود. یوهان نه. مرد هیچی 
الکس حق نه.  

داشت؛ هیچ بازندهای نمیتوانست مرا .
 شکست بدهد

ولی چطور آدم درون خودش برمیگردد؟ همه 
 به من میگفتند

باید این کار را بکنم ولی مانند برگرداندن 
 پوست یک پرتقال یا

 دانههای لوبیا به پوستهاش بود.



تو خیلی طبیعی درون من جا گرفتی بوکی؛ 
 'فقط ُسر بخور و 

ن خودت. ببین، بهت نشون برگرد درو
 الکس بوسیدن '.میدم

مرا روی نیمکت کمبریج به یاد آورد، آن 
 حس کامل شدن، پرواز

 با ستارهها. پودر جادویی.
پرواز از پنجرهی اتاق خواب. فرود روی .

 فرش

 1) .بین مالفهها(

 من برگشتم.

چشمهایم را باز کردم؛ چشمهای خودم، نه .
 الکس



ا گفت، صفحههای سرپرست امدادگران ناسز 
 دستگاه شوک را

باال گرفت و دستهایش را به نشانهی تسلیم 
 بلند کرد. احساس

 میکردم اسب به سینهام لگد زده است.

گندش »با صدای خشداری زمزمه کردم: 
 بزنن. اونا رو به من

کلمات اولم مانند ستارهها نبود ولی «. نزن
 من هم از آن

فرار  دخترهایی نبودم که کلمات اول پس از
 از مرگم را از قبل

 نوشته و آماده کرده باشم.
الکس فرو ریخت و درحالیکه مرا به سینهاش 



 میفشرد به گریه

افتاد. درد داشت ولی اهمیتی نمیدادم. 
 استحقاق یک بغل را

 داشت.

 1-اشاره به داستان پیتر پن .
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ولی ظاهرا کسی به . «من بیمارستان نمیرم
 »من حق انتخاب 

نمیداد. امدادگرها مرا سوار آمبوالنسشان 
 کردند، الکس که

 دست مرا گرفته بود کنار برانکارد راه میرفت.



 -بله، میری، بوکی .
 -من خوبم .

امدادگرها «. نه خوب نیستی، تو مرده بودی
 »وانمود میکردند 

به بحث ما گوش نمیکنند ولی میتوانستم 
یم مجذوب آنبگو  

 شدهاند.

 -ولی االن نیستم. زَو میگه حالم خوبه .

برای بیمارستان رفتن خوبه تا معاینهت .
 -کنن 

«. خودش دندهی شکستهم رو درست کرد
 »احیای من کمی 

بیش از حد مشتاقانه بود و یک نفر در حین 



 فشار به سینه یک

استخوان را شکسته بود. راستش را بگویم، 
 هنوز کمی احساس

درد میکردم ولی نمیخواستم شلوغش کنند. 
فقط باید دراز»  

همراه تو که مرا در امنیت نگه داری «. بکشم
 و به من یادآوری

کنی فضای سرد مهآلود بین مرگ و زندگی .
 را ترک کردهام

کاری که باید بکنی عکسبرداری از استخوان و 
 -مغز با یه گروه 

پزشکیه که بررسی کنن همه چیز خوب کار 
کنه. میستی، تومی  



 نیم ساعت رفته بودی!
.» بیست دقیقه»غرغر کردم:   

 الکس یک ابرویش را باال برد.
خیلی خب، باشه! منو برای یه معاینهی کامال 

 -بیفایده ببرین 
 بیمارستان. من حتی بیمه هم ندارم.
مشکلی نیست، افبیآی هزینهش رو 

الکس «. میپردازه « 

سرش را به طرف آبشار و قلهی کوه 
 برگردانده بود که نشان

 میداد لبخند میزند.

@ShamisaBookClub 

🌕🌕🌕🌕 🌕 

 ص260فصل – #22



 -اتالف پول مالیاتدهندههای آمریکایی .
 -فکر نمیکنم درست باشه .

 -خب، من فکر میکنم .

الکس کنار من نشست و امدادگر برانکارد را 
 بست تا آمادهی

ر به بابات فکر کن. واقعا فک»حرکت شویم. 
 میکنی فقط به حرف

 زَو که حالت خوبه راضی میشه؟«

حق داشت. بابا احتماال در دستهبندیاش در 
 مورد نیروی

پزشکی قابل اطمینان، زَو را در دستهی 
 پزشکان جادوگر

» باید برم، نه؟»میگذاشت.   



بازگشت از مرگ اصال شخصیتم را شیرین 
 نکرده بود. هنوز همان

و غریب میستی کمی بدخلق و کمی عجیب 
 بودم. مایهی آرامش

بود که فهمیدم عوض نشدهام؛ حتی 
 موهبتم خوشایند بود. بدون

 آن خودم نبودم.
زَو درست قبل از بسته شدن در آمبوالنس 

 .سرش را داخل کرد

 ) تو بیمارستان میبینیمت، بانو الزاروس»
 ناپدید شد و بعد1(.«

طبیعتا منظورم اون بخش »دوباره برگشت. 
سیلویا ناامیدکننده  



2( ) پلت در را به هم کوبید. با «. نیست
 توجه به اندازهی

آمبوالنس، کمی شبیه این بود که مرا در .
 تابوت حبس کنند

» سیلویا پلت؟»الکس پرسید:   

«. یه شعر ناامیدکننده با این اسم نوشته
 »عجب، من چیزی را 

 میدانستم که الکس نابغه نمیدانست!

 -شعر دوست داری؟ 

.  - عاشق شعرم

باید برای من بخونی. من زیاد شعر 
حتما چهرهی «. نمیخونم « 

» چیه؟»متعجب مرا دیده بود.   



اونقدر عادت کردم فکر کنم تو عالی و 
 -بینقصی که جا خوردم 

 یه نقطه ضعف هم داری.
منظور فردی است که حضرت عیسی به 

 Lazarus -1عنوان 

 معجزه او را زنده کرده است.

ه مشهور آمریکایی بانوی شاعر و نویسند 2- 

Sylvia Plath 
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نیشش باز شد و چشمهای آبیاش برق زد. 
تو فکر میکنی من»  

 عالی و بینقصم؟«



 -نه .
 -عه .

من فکر میکردم عالی و بینقصی و حاال 
 »میدونم نیستی. واقعا 

مایهی آرامش خیاله. هیچ عیب و نقصی 
خوای با من درداری که ب  

میون بذاری تا... میدونی که، حس بهتری 
 «داشته باشم؟

 ابروهایم را جنباندم.
 همانطور که فکر میکرد با خودش زمزمه کرد.

 -اینم یکی دیگه؛ وزوز میکنی .
 -اصال و ابدا .

 -همین االن کردی .



اوه. باشه. وزوز میکنم. و از نون سیردار .
 -هم خوشم نمیاد 

نون سیردار خوشت نیاد! وای چطور میشه از 
 »خدا، یه ایراد 

. زدم زیر خنده ولی دندههایم درد «. جدیه
 گرفت

میتونی اینجوری بهش نگاه کنی که برای تو .
 -بیشتر میمونه 

درسته. ولی اگه من سیر بخورم، دهنم بوی 
 -سیر میگیره و 

 برای تو منصفانه نیست.
» چرا باید برای من »معصومانه پرسید: 

یجاد کنه؟مشکل ا  



. به لبهایش نگاه کردم«. خودت میدونی « 

آره میدونم. و »خم شدم و مرا بوسید. 
 میستی، حتی وقتی بوی

سیر بدی هم میبوسمت، قول میدم. «.
 فقط دماغم رو میگیرم
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 سعی کردم دوباره بخندم. آخ.

.» ازه آقا لطفا اج»امدادگر دخالت کرد: 
 بدین بیمار استراحت کنه

الکس عقب نشست و سعی «. بله، ببخشید
 »کرد متنبه بهنظر 

برسد ولی اصال موفق نبود. آنقدر از زنده 



 ماندن من سرخوش

بود که هیچ چیز خلق خوبش را عوض .
 نمیکرد

دستم را دراز کردم تا انگشتانمان در هم «.
ممنون»گره بخورد.   

 -برای چی؟ 
. من  برای نگه داشتن - 

من هیچوقت نمیذارم بری. بدون تو گم 
 -میشم، یادته؟ 

متخصصان پزشکی بیمارستان یوجین، 
 نزدیکترین شهر بزرگ،

اصرار کردند شب مرا نگه دارند. نمیتوانستند 
 مشکلی پیدا



کنند ولی ظاهرا امکان نداشت مدت طوالنی 
 مرده بودن بدون

دستکم یک شب زیر نظر گرفتن سپری 
و مادرم شود. بهجز پدر  

کسی اجازهی مالقات نداشت. الکس این 
 .قانون را نادیده گرفت

من قانونشکنی را هم به عیبهایش اضافه 
 کردم؛ یا شاید باید

 در آن یکی ستون قرار میگرفت؟

ویکتور بندیکت هم اجازه نداد قوانین و 
 .مقررات مزاحمش شوند

ساعت هشت شب برای بازپرسی از من .
 رسید



ه وقت نداشت بهت بگم میستی، توی کلب
 »ولی تنها چیزی که 

دوستانه «. میتونم بگم اینه که خدا رو شکر
 سری برای پدرم

تکان داد که به او چشمغره میرفت و گونهی 
 .مادرم بوسید

 حالش چطوره توپاز؟»«

مادرم گزارش مختصری در مورد جواب 
 .آزمایشهایم به او دادم

احتماال ویکتور از قبل میدانست ولی 
استمدارانه کاریسی  

میکرد پدر و مادرم بعد از روزها احساس 
 ناتوانی بهخاطر



دزدیده شدن من، احساس کنند کنترل را .
 در دست دارند

عالیه. هر چقدر نیاز داری استراحت کن .
 -میستی 

 - 'من آمادهم همین االن برم ویکتور'.

هر چقدر 'ویکتور حرفش را تصحیح کرد، 
 پدرت نیاز داره

کناستراحت  خب، فکر کنم میخواین » '.
 بشنوین بعد چه
 اتفاقی میفته؟«

@ShamisaBookClub 

🌕🌕🌕🌕 🌕 

 ص263فصل – #22

 -دقیقا .



دارم یه گذرنامهی موقت برات میگیرم که 
 -بتونی برگردی 

خونه. تا اون موقع، میتونی همینجا بمونی یا 
 اگه احساس

میکنی به وقت بیشتری نیاز داری با یکی از .
 ماها

فکر میکنم میستی »پدرم با جدیت گفت: 
 ترجیح میده توی

 خونه بهبود پیدا کنه«.

البته. برادرها و »ویکتور با مالیمت گفت: 
 خواهرهاش تا اونو

 نبینن خیالشون راحت نمیشه«.
وقتی همهی ما اینقدر خوب برخورد 



 میکردیم، برای بابا سخت

 بود با ما سیونتها بد باشد.
 -الکس، عموت .

» چی شده؟»هی الکس درهم رفت. چهر   

خیلی زود بعد از اینکه تو با میستی رفتی به 
 - .هوش اومد

موهبتش هنوز کار میکنه برای همین اگه 
 تحت توقیف نگهش

 نداریم میتونه خیلی راحت در بره.
شما که نمیذارین فرار »با نگرانی پرسیدم: 

اگر میدانستم«. کنه  

. س یوهان آزادانه میگردد هیچوقت احسا
 امنیت نمیکردم



نه، قول میدم. قبال هم مجبور بودم با 
 -زندانیهای دردسرساز 

سر و کله بزنم و ما روش خاصی داریم. اونو 
 عالمتگذاری

میکنن در نتیجه حتی اگه ناپدید بشه 
 میفهمیم کجاست. نه،

بزرگترین مشکل من اینه که شک دارم 
 یوهان دو پلسیس

. باشه شرایط مناسبی برای دادگاه داشته  

منظورت اینه که چون کامال دیوانهست؟ 
 -وقتی توی جنگل 

 بیدار شدم یهجورایی فهمیدم.
همونطور که میستی مختصر و مفید گفت، 



 -دو پلسیس 

دیوانهست. احتماال زمان مجازاتش رو تو یه 
 آسایشگاه روانی

 بگذرونه، نه یه سلول.
ولی یوهان اون آدمها »الکس آهسته گفت: 

نرو کشته. مطمئ  

 نیستم براش کافی باشه«.
میدونم، اون ترکیب مرگباری از توانایی 

 -مدیریتی سطح باال و 

عملکردهای احساسی به شدت معیوب داره. 
 اون بهخاطر

عقدهای که برای پیدا کردن خانوادهی تو 
 داشته سیزده نفر رو



کشته. ارزیابی اولیه روانپزشک اینه که دو 
 پلسیس درکی از

نداره و هیچ پشیمونیای  قبح کاری که کرده
 .نشون نمیده

زندگی آدمهای دیگه براش واقعی نیست. 
 فکر میکنم

تصمیمگیری در این مورد به دکترها بستگی 
 داشته باشه ولی

بهنظر من توصیه میکنن برای امنیت خودش 
 و بقیه در یک

 مکان امن نگهداری بشه.
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زوهایش را مالید؛ با اینکه در امنیت مادرم با
 بودم هنوز

چطور جلوش رو میگیرین که »میترسید. 
 آدمای بیشتری رو

 نکشه ویکتور؟ فقط کافیه لمسشون کنه«.
باید مجزا باشه و وقتی الزمه جابهجا یا 

 -درمانش کنن بیهوش 

 بشه. گزینهی دیگهای بهنظرم نمیرسه.
.» این بدتر از زندانه»الکس گفت:   

پدرم دستهایش را روی سینه گره «. بهخو
 »کرد. یوهان دختر 

کوچولویش را برده بود و در حال حاضر 
 چندان به کنوانسیون



 حقوق بشر اروپا اهمیت نمیداد.

فکر کنم بهطرز غیرقابل تحملی »گفتم: 
 .ناراحتکنندهست

الکس، خواهش میکنم، باید دستکم اونو 
 ببینیم. اون قبال هم

.» ، االن حتی از اون هم بدتر جدا افتاده بود
 میشه

 -میستی، عموم تو رو کشت .

ولی من برگشتم. ببین، میدونم اون آدمای 
 -دیگهای رو کشته 

ولی تمام زندگیش اونو طرد کردن. یهجور 
 ناجور و نامتناسبی به

تو اهمیت میده. طرد کردن خودت رو هم به 



 .قبلیها اضافه نکن

نه؟ همین کی میدونه این کار با اون چه میک
 االن هم به اندازهی

 کافی خطرناک هست.

الکس چشمهایش را بست و بعد با سر 
باشه، اگه تو»تأیید کرد.   

میخوای این کارو بکنم میکنم. اگه ویکتور 
 بتونه هماهنگ کنه

 اونو میبینیم«.
ویکتور به من لبخند زد و چشمهایش از 

 سرمای شمالیاش کمی

ثیر قرار گرم شد. متوجه شدم او را تحت تأ
میتونم این»دادهام.   



 کاررو بکنم. مطمئنین؟«

. پدرم آمادهی یکی از «! میستی
 »مداخلههایش بود

مادرم دستش را روی دست او گذاشت. 
بذار این کارو بکنه»  

 مارک«.

چشم در چشم هم دوختند؛ برای ارتباط 
 نیازی به گفتگوی
 ذهنی نداشتند.

خیلی خب، توپاز. میستی، فقط مراقب .
 -باش 
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» کِی نبودم؟»با خوشحالی پرسیدم:   

به هر دلیلی، چهار نفر دیگر در اتاق .
 خندیدند

یک اتاق انفرادی در بخش روانی به یوهان 
 داده بودند. خوشایند

بود و مبلمان خانگی و تابلوهایی از 
 کوهستان تیبل روی دیوار

ش توجه نشان داده داشت. کسی به نیازهای
 بود. تنها چیزی که

مشخص میکرد اینجا یک سلول است، 
 میلههای پشت پنجره و

ضخامت در قفلشده بود. تلویزیونی در یک 
 گوشه خرخر میکرد



ولی بهنظر نمیرسید یوهان اهمیتی به آن 
 بدهد. به درخت

 بیبرگ پشت پنجره خیره شده بود.
بود،  ویکتور که در این مالقات همراه ما آمده

 بهصورت ذهنی با
 یوهان ارتباط برقرار کرد.

اون قول داده روی صندلیش »گزارش داد: 
 بمونه و فاصلهش رو با

همهی ما حفظ کنه. اگه حرکت ناگهانی بکنه 
 میتونم با هجوم

 ذهنی فلجش کنم. مشکلی ندارین؟«

الکس با سر تأیید کرد ولی عرق سرد از 
 .پشت من راه افتاده بود



شتناکی که بهعنوان زندانی چند روز وح
 نامریی او داشتم

برگشته بود. شجاع بودن وقتی یوهان حضور 
 نداشت راحتتر
 بهنظر میرسید.

.» اگه بخوای میتونی این »الکس گفت: 
 بیرون بمونی بوکی

.» نه، میرم تو»این کار ایدهی من بود.   

گاهی بیشتر »الکس لبخند طعنهآمیزی زد. 
 از اونی که صالحت

.» جاعیباشه ش  

اینو کسی که میگه که »حرفش را تمام کردم: 
 وارد یه موقعیت



 گروگانگیری شده«.

 ویکتور به پرستار اشاره کرد در را باز کند.

 -سالم یوهان. برات مالقاتی آوردم .

دیگه نمیخوام با دکترا »یوهان برنگشت. 
 حرف بزنم. من کامال

عاقلم. هیچکدوم از شما اونقدر هوشمند 
درک نیست که منو  

 کنه«.
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الکس کمی جلوتر از «. عمو، منم. و میستی
 »من ایستاد؛ هشیار 

 و حمایتگر.



یوهان به آرامی برگشت؛ لبخندی شاد و 
 تقریبا کودکانه بر لب

الکس! لطف کردی اومدی. و »داشت. 
 میستی. میدونی،

ت خوشحالم یه بار هم شده موهبتم شکس
 خورد. قصد نداشتم

 اینقدر زود تو رو از صحنه خارج کنم«.
متوجه شدم نگفت اصال قصد نداشته مرا 

 بکشد، فقط اینکه
.» بله، همونطور که »خیلی زود بوده است. 

 میبینین من خوبم

ولی الکس، باید این آدما رو ترغیب کنی 
 -بذارن من برم. من 



 خوبم. به دارو و دکتر نیاز ندارم.

ولی تو دستکم سیزده »سته گفت: الکس آه
 نفر رو کشتی که ما

 خبر داریم«.

یوهان با دست اشاره کرد اهمیتی ندارد. 
کشتن که نبود، بیشتر»  

متوقف کردن. بله، متوقف کردن. همه 
 .آدمای بیفایدهای بودن

 دنیا کمبودشون رو حس نمیکنه«.

فکر میکنم پدر و مادر میا »ویکتور گفت: 
 گوردون، جودی

.» سپارد و یازده قربانی دیگه موافق نباشنگا  

. یوهان گیج شده بود« میا چی؟ « 



 -آخرین دختری که کشتی .
اوه، آره. اون کارش رو کرد و به درد خورد؛ 

 -نمیتونستم بعد از 
اون زنده نگهش دارم. بهتون اطمینان میدم 

 .هیچی حس نکرد

 خاموشش کردم.

 -تو اونو توی تیمز انداختی .
هولناک بود. میخواستم او را صراحت یوهان 

 تکان بدهم، کاری
کنم حسی نسبت به قربانیانش داشته 

 باشد، ولی فایدهای
نداشت. او نمیفهمید. قطعا عالقهای به مرور 

 جرائمش نداشت. با



پس الکس، میبینی که. باید »جدیت گفت: 
 بهشون بگی بذارن

 من برم«.

نمیتونم این کارو بکنم عمو. حالت خوب 
ت نیست. به « 

اعتمادی نیست به زندگی احترام بذاری، 
 برای همین باید بهخاطر

الکس از «. امنیت ما و خودت اینجا بمونی
 موهبتش برای

 فهماندن این پیام استفاده میکرد.
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 -تو میخوای من اینجا بمونم؟ 



 -بله. جای خوبیه. ازت مراقبت میکنن .
یوهان آنقدر مشتاق « منو ببینی؟میای 

 »بهنظر میرسید که 

 الکس نتوانست رد کند.
 -بله، من برمیگردم .

در دوباره باز شد و میریام دو پلسیس وارد 
تو تنها مالقاتی»شد.   

نخواهی بود الکس. منم حواسم به یوهان 
حلقهای مو را«. هست  

از روی صورتش کنار زد؛ حرکتی که 
دخستگیاش را نشان میدا . 

اولین چیزی که به فکرم رسید این بود که او 
 آخرین کسی بود



که انتظار داشتم به مالقات بیاید ولی بعد 
 متوجه شدم

.» اون همیشه »نمیتوانست دور بماند. 
 مسؤولیت من بوده

نگاه یوهان از الکس به مادرش «! میریام
یه خوشحالی »رفت.  « 

حالت « غیرمنتظرهی دیگه. راجر چطوره؟
بدخواهانهچهرهاش   

 شد.

میریام دست مرا لمس «. اون... اون ناراحته
 »کرد تا در سکوت 

نشان دهد از این که من سالم و سالمت .
 هستم خوشحال است



چه عالی. چرا بهش نمیگی »یوهان خندید. 
 به مالقات من بیاد؟

انگشتانش را در هم «. یه چیزی براش دارم
 حلقه کرد و عقب برد

. کستو بند انگشتانش را ش  

!» یوهان»ویکتور هشدار داد:   

دروغش باعث شد «. فقط شوخی میکردم
 »نفسم از بین 

 دندانهایم با صدا بیرون برود.

راهی نیست که بتونی راجر »میریام گفت: 
 رو ترغیب کنی از اون

در رد بشه ولی اگه قول بدی رفتارت خوب 
 باشه من میام. دیگه



 کشتن در کار نیست. کارت تموم شد«.

یوهان یکباره سردرگم و گیج « شد؟ تموم
 » .بهنظر میرسید

حتما با گفتگوی ذهنی پیامش را به او تفهیم 
 کرده بود و اثر آن

» چرا منو رد کردی »او را تکان داده بود. 
 میریام؟

چون »چشمهای میریام دردمند بود. 
 نتونستم بهت برسم. تو

 خیلی وقت بود رفته بودی«.
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.» به سینهاش زد. «. ولی من اینجام



اینجام» « 

نه نیستی. و این ناراحتکنندهترین چیزه. تو 
 -قبل از اینکه 

بقیه رو بکشی، کسی رو کشتی که میتونستی 
 باشی. متأسفم

 روحربا.

یوهان هقهق کرد. دیدنش شوکهکننده بود؛ 
 او همیشه خیلی به

ش بدون خودش مطمئن بود، به اینکه خود
 .میریام کافی است

من هیچی نیستم. همون که »زمزمه کرد: 
 پدرم گفت؛ و درست

 میگفت«.



میتوانستم تصمیمی را که بر اساس این 
 حقیقت میگرفت در

الکس، یه کاری بکن. ' .چهرهاش ببینم
 میخواد موهبتش رو

 علیه خودش به کار ببره'.

اینطور نیست عمو. تو مردی هستی که 
 - زندگیش به دست

آدمهایی از شکل خارج شده که باید 
 همونجوری که بود

دوستش میداشتن. تو به کمک نیاز داری. 
 من و میریام؛ ما

 کمکت میکنیم. به همین بچسب.

«. ولی تو منو دوست نداری؛ اون هم نداره



 »یوهان در ابرهای 

سیاه نومیدی غرق شده بود. هیچ افسوس 
 یا غمی برای
ای خودش ولی قربانیانش نداشت، فقط بر 

 بهنوعی این مسأله او را
 ترحمانگیزتر کرده بود.

هر دو اونقدر اهمیت »الکس مخالفت کرد: 
 میدادیم که این

قدرتم را به کلماتش اضافه «. بعدازظهر بیایم
 کردم تا به ابرها

اگه تصمیم بگیری میتونی با »نفوذ کنیم. 
 زندگیت یه کاری

 بکنی. االن کسی جلوت رو نمیگیره«.



. یوهان به جلو و «. میدونم الکس؛ نمیدونمن
 »عقب تاب خورد

میستی اینجاست پس میدونی من دروغ 
 -نمیگم. فقط باید به 

 ما اعتماد کنی. به خانواده.

یوهان « من چی هستم؟ چی کار کردهم؟
 »زانوهایش را در 

سینهاش جمع کرد؛ مانند یک پسربچه شده 
 بود که گوشهای
گهانی از کودکی پنهان شده است. تصویری نا

 او به ذهنم رسید
که در برابر ضربات و نفرت خودش را جمع 

 کرده است. از درون



 برای قربانیانش گریه کردم؛ و برای خودش.
 منم گریه میکنم'الکس زمزمه کرد، '.

قبل از اینکه بتوانیم جلوی میریام را بگیریم، 
 به آنطرف اتاق

رفت و دستش را روی شانهی یوهان 
مهایگذاشت. چش  

ما رو تنها »پردردش را بهطرف ما برگرداند. 
 بذارین لطفا. اون

 متعلق به منه؛ همیشه بوده«.
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از اقتدار صدایش اطاعت کردیم و برگشتیم. 
 وقتی بیرون در



 راهرو ایستادیم، به آغوش الکس رفتم.

الکس با صدایی بریدهبریده از ویکتور 
اون بهش صدمه»پرسید:   

 نمیزنه، نه؟«
نه، فکر نمیکنم. تو و مادرت تنها کسانی 

 »هستین که هیچوقت 

قصد صدمه زدن به اونها رو نداشته. به 
 نوعی، همراه با راجر،

شما سه تا تنها افراد واقعی دنیای یوهان 
 هستین. ذهنش

داغونه، جاهای تهی بزرگی که حاضر نبوده 
 بهشون نگاه کنه،

ویکتور آه «. ساتی که رشد پیدا نکردهاحسا



پدر و»کشید.   

مادرش کارش رو ساختن، این مسأله 
 قطعیه. میدونی، من معموال

از اینکه آدم بدا رو پشت میلهها بندازم 
 احساس رضایت میکنم

ولی در مورد اون فقط حس افسردگی دارم. 
 عدالتی برای

قربانیها نیست؛ راهی برای برگشت اون «.
 وجود نداره

*** 

جیسون و راجر در پارکینگ منتظر بودند. 
 بهنظرم راجر

نمیدانست همسرش چه میکند وگرنه اینقدر 
 آرام آنجا



نمینشست. ما را دید ولی نگاهش را 
 برگرداند. در عین حال،

جیسون، قبل از اینکه پدرش بتواند جلویش 
 را بگیرد از ماشین

 بیرون آمد.
اینجا الکس، میستی! انتظار نداشتم شما رو 

با «! ببینم « 

هیجانی شبیه تولهسگها به طرف ما دوید. 
تو خوبی میستی؟»  

 چون آخرین باری که دیدمت ناجور بودی«.

ناجور بودم چون مرده »او را بغل کردم. 
الکس«. بودم خنگ خدا  

صورتش را در هم کشید؛ یادآوری آن را 



 دوست نداشت حتی

» ولی االن خوبم »وقتی شوخی میکردم. 
تو چطوری؟ جیسون.  

یکی »شانهای باال انداخت. «. اوه، میدونی که
 »دو روز خیلی 

 بدی بود«.
تا شما حرف میزنین »ویکتور به شانهام زد. 

 میرم یه کلمه با

قبل از اینکه دور شود «. دکترا حرف بزنم
 یکی از آنها نگاههای

کار احمقانهای نکنین خودش را به ما .
 انداخت

. ور وانمود کرد جیسون بعد از رفتن ویکت



 میلرزد

!» دیدم چی کار کردی، دو »ویکتور داد زد: 
 پلسیس

.» پشت سرش هم »الکس توضیح داد: 
 چشم داره

«. واقعا سیونت ترسناکیه، مثل تو نیست
 »جیسون لبخند 

داشتم فکر »شیطنتآمیزی به برادرش زد. 
 میکردم الکس شاید

 بتونیم، میدونی که، در تماس باشیم؟«
@ShamisaBookClub 
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الکس مشت آرامی به شانهاش زد. 



 میتوانستم بگویم خوشحال

» آره، حتما. پدرت مشکلی نداره؟»است.   

نگاهی به «. پدر ما»جیسون تصحیح کرد: 
 راجر انداخت که هنوز

فکر میکنم »مصرانه آنطرف را نگه میکرد. 
 خیلی دیوونهی این

ین به بعد فکر نمیشه ولی مامان میگه از
 .اوضاع فرق میکنه

الزم نیست دیگه مخفی بشیم. بهنظر اون 
 بابا باید خودش رو

 هماهنگ کنه«.

شبیه پدر من بهنظر میآمد ولی خیلی بدتر. 
 باید مطمئن



میشدیم این دو نفر برای مدتی خیلی خیلی 
 طوالنی با هم

مالقات نکنند چون فقط تعصبات همدیگر .
 را تقویت میکردند

را به الکس نشان دادم و به او  مقایسهام
 خندهداره که' :گفتم

 همچین چیز مشترکی داریم، نه؟'

درست میگی، ولی راجر باعث میشه بابات 
 - 'خیلی مالیم 

 بهنظر بیاد. جیسون عالیه، نه؟'
خب، جیسون، پس میای » '.فوقالعادهست

 'من و الکس رو 

 ببینی؟«



جیسون « شما با هم زندگی میکنین؟
ا را پیدا نقطهضعف م « 

 کرده بود.

 -اممم ...
بله، ما با همیم. اگه »الکس محکم گفت: 

 نتونم بر اساس
شایستگی وارد کمبریج بشم ترغیبشون 

 میکنم منو قبول

کنن. دیگه ریسک نمیکنم که بذارم زیاد از 
 جلوی چشمم دور

 بشه؛ بدون اون خوب پیش نمیرم«.
ولی الکس، این تقلبه، »آستینش را کشیدم. 

ن کاری میکنمو م  



 اعتراف کنی«.
لبخند زد و موهای مرا به هم ریخت. 

درسته، تو میتونی منو»  

 سربهراه نگه داری«.

در هر حال، نیازی به روشهای دزدکی 
 -نیست. اونا عاشقت 

میشن. تو قهرمان مناظرهای، خمیرمایهی 
 رهبری آینده رو

 داری، نه؟

میریام از بیمارستان بیرون آمد؛ کامال تکان 
ورده بود. راجر ازخ  

ماشین بیرون پرید و بهطرف او دوید و او را 
 در آغوش گرفت و با



مالیمت با او حرف زد. آرامش خیالش از 
 برگشتن او در امنیت

 کامال واضح بود.
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جیسون لبخند زد، از اینکه میدید پدر و 
 مادرش به حالت

تهاند خوشحال بود. متعادلتری برگش
متأسفم تو هیچوقت اونا»  

رو نشناختی الکس. بابا میتونه در مورد 
 سیونتها دیوونه باشه

 ولی در مورد همهی چیزای دیگه خوبه«.

از دید من مشکل شخصیتی خیلی بزرگی 



 بود ولی زبانم را نگه
داشتم چون میریام راجر را بهسمت ما .

 میکشید. خواستم بروم

.' رد، الکس اصرار ک  بمون'
 - 'راجر نمیخواد من این دور و بر باشم'.

 - 'من میخوام کنارم باشی'.

«. من..»میریام کمی دورتر از الکس ایستاد. 
 .گلویش را صاف کرد

اوه، الکس، خیلی چیزا هست که باید »
 .بگم، باید توضیح بدم

میدونم باید از من متنفر باشی ولی واقعا 
 فکر کردم تنها کاری

که میتونه همهی ما و در امنیت رو میکنم 



با مچ«. نگه داره  

من یه مادر »دست چشمهایش را پاک کرد. 
 رقتانگیزم؛

نتونستم موهبتم رو به اندازهی کافی 
 گسترش بدم. شاید باید با

تو میموندم ولی بعد دستش به راجر و 
 جیسون میرسید. و اگه

تو رو با خودمون میبردیم اونوقت راجر 
 هیچوقت درک

رد. نمیخواستم راجر همون اشتباهات نمیک
 رو بکنه، همون مرد

ظالمی بشه که پدرش شده بود. و این کار «
 با تو چه میکرد؟



الکس اجازه داد حرف بزند، نه میبخشید، .
 نه محکوم میکرد

بعد... بعد من از داستان موسی و رود نیل 
 »الهام گرفتم و اجازه 

ونی دادم یه نفر دیگه ازت مراقبت کنه تا بت
 بزرگ بشی و مردی

« بشی که باید باشی. کار درست رو کردم؟
 سرش را تکان داد، از

نه، احمقانهست. کار »خودش عصبانی بود. 
 درستی نبود؛ فقط دو

تا کار بد که باید بینشون انتخاب میکردم. 
 «منو میبخشی؟

 دستهایش را با حالت التماس جلو آورد.



فانی الکس در ظاهر آرام بود ولی درونش طو
 احساسی را تجربه

 چی بگم؟' .میکرد. بهطرف من برگشت'

 - 'هر چی توی قلبته بگو'.

فکر کنم درک میکنم میریام. » '.خیلی خب
 'تو انتخاب 

غیرممکنی داشتی. کاری نکردی که خودت 
 درد نکشی، نه؟

میتونستی منو نگه داری و بذاری بقیه زجر 
 بکشن. حدس

گه برات میزنم شجاعت میخواسته پس بله، ا
 مهمه،

الکس نگاهی به پدرش «. میبخشمت



 انداخت؛ فکر میکرد،
امیدوار بود که او هم همان درخواست را 

 بکند. راجر نگاهش را
برگرداند. میتوانستم غمی را که در الکس 

 جمع میشد حس

 کنم.
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تو، من و جیسون و حاال هم 'به او گفتم، 
ادرت رو داری. سعیم  

 کن برات کافی باشه'.

میریام متوجه حالت خشک شوهرش شد؛ 
 چهرهاش ناامیدیاش



ازت نمیخوام منو به عنوان »را نشان میداد. 
 مادرت در نظر

بگیری ولی میخوام یه چیزی بینمون ایجاد «.
 کنیم

میتوانستم حقیقتی را درون الکس حس کنم 
 که نمیتوانست

دش دفن شده بود. بیان کند؛ در عمق وجو
ولی خانم دو»  

پلسیس، همونقدر که شما نیاز دارین الکس 
 پسرتون باشه، اونم

 نیاز داره شما مادرش باشین«.
. الکس شروع به مخالفت کرد« میستی... « 

 -نه، درون وجودته؛ حقیقت داره .



دهانش را بست؛ احتماال یک اولین دیگر 
 برای الکس، که کس

. ند بیایددیگری کاری کند زبانش ب  

پس من که »میریام بینیاش را باال کشید. 
 دوست دارم. دوست

 دارم دوباره شروع کنم«.

یکی از لبخندهای بینظیر الکس روی «. باشه
 » .صورتش آمد

 مامان»«.

23 

کریسمس در خانهی ما همیشه آشوبی عالی 
 از خانواده، هدیه و

غذا بود. به الکس هشدار داده بودم آمادهی 
سحمله به حوا  



پنجگانهاش باشد: تزئینات دیدنی که هیزل 
 و ویلو درست کرده و

خواهرهایم گیل، فلیسیتی و پیس به آنها 
 کمک کرده بودند؛

فریادهای برند، تمپست و سانی در اتاق 
 خواب پسرها که تا مچ

پا در لگو و حیوانات عروسکی فرو میرفتند؛ 
 آشپزی

فوقالعادهی بابا که پرزهای چشایی را به 
وامیداشت؛ بویرقص   

درخت کاج در اتاق نشیمن و غاز پخته در 
 آشپزخانه. من و

الکس بعد از عید شکرگزاری بوقلمون را وتو .



 کرده بودیم

حس المسه رو »الکس به من گفت: 
لبخند«. فراموش کردی  

کوچک تحسینآمیزی بر لب داشت. 
 انگشتانش را روی گردنم

رد کشید تا با گردنبندی بازی کند که در ماهگ
 رابطهمان به من

داده بود؛ دو قلب در هم پیچیده. هنوز 
 هدیه کریسمسم را باز

نکرده بودم ولی کوچک و به شکل جعبهی 
 انگشتر بود. حدس
 میزدم به این بیاید.
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 -قطعا همینطوره .

سرفهی بلند اسکای و خندهی زِد بوسهی ما 
قطعرا در گلخانه   

 کرد.

اسکای که چشمهایش از شیطنت برق میزد 
هی»پرسید:   

زِد و اسکای « میستی، میخوای ما بریم؟
 کریسمس را با پدر و

مادر اسکای در ریچموند میگذراندند در 
 نتیجه همه با هم ناهار

 میخوردیم.

یوریل و تارین که انبوهی از هدایا را در 



 دست داشتند، پشت سر

 آنها ظاهر شدند.
.» نمیتونه جواب بده چون »رین گفت: تا

 حقیقت بیادبانه میشه

الکس سرخی صورتم را روی سینهاش پنهان 
یادم بندازین»کرد.   

چرا من دلم میخواست خانوادهی بیشتری «
 داشته باشم؟

کریستال که با یک بشقاب کلوچهی گوشتی 
 از آشپزخانه بیرون

.» چون ما رو دوست داری»میآمد گفت:   

آب سیب ادویهدار که بخار  زَو با یک سینی
 .میکرد دنبالش آمد



وقتی نمیخوای ما رو خفه »نتیجهگیری کرد: 
 کنی. میستی، یه

نوشیدنی بخور بعد میتونی قرمزی گونههات 
 رو گردن نوشیدنی

 میوهای بندازی«.

با لیوانهایی که در زیرلیوانیهای تزئینی فلزی 
 کوچک قرار

های داشتند از خودمان پذیرایی کردیم؛ هدی
 از طرف خانوادهی

الکس در اورگن. برای همهی ما در گلخانه به 
 اندازهی کافی

صندلی نبود در نتیجه مجبور شدیم روی هم 
 بنشینیم، دخترها



روی زانوی پسرها، هرچند کریستال تالشش 
 را کرد زَو را قانع

 کند او باید روی زانویش بنشیند.

زَو برنده شد. اتاق نشیمن را به بچهها 
اص داده بودیم تااختص  

هدایاشان را پارهپوره کنند. از گوشهی چشم 
 میتوانستم ببینم

پِست با یک عروسک رودولف بادی بر سر 
 برند میزند و برند در

مقابل برایش صدای شیر در میآورد ولی 
 ظاهرا هردوی آنها با

این برخورد راحت بودند در نتیجه تصمیم 
 .گرفتم دخالت نکنم



. ی بهطرز مشکوکی دو طرف موهای سان
 کوتاه بهنظر میرسید

دخترهای کوچکتر سرهاشان را به هم 
 چسبانده و در مورد

چیزی نقشه میریختند؛ مطمئن نبودم چه 
 چیزی. از آنجایی که

فلیسیتی و پیس یک هدیه را برای خرابکاری 
 نشان میدادند

هر چه نباشد من الگوی خیلی خوبی در )
 این زمینه برای آنها

میزدم حدود پنج بعدازظهر که بودم(، حدس 
 نقشههاشان به

ثمر میرسید اوضاع حسابی جالب شود. گیل 



 که عقب کشیده

بود و اجازه میداد نقشه بکشند، لبخند 
 معناداری میزد. مامان،

بابا، خاله اپال و عمو مایلو که از دردسر 
 پیشرو بیخبر بودند،

همانطور که در آشپزخانه غذاها را آماده 
دمیکردند سرو  

 کریسمس میخواندند.
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برنامهریزی کرده بودم من و الکس در آن 
 زمان سامر و انجل را

ببینیم و در کنار رود تیمز قدم بزنیم. از 



 زمانی که فهمیده بودیم

انجل میتواند کارهای واقعا باحالی با آب 
 رودخانه بکند یکی از

ده بود؛ یک نمایش رسم و رسوم ما ش
 آبنمای کوچک برای

پایان دادن به جشنها. این کار سامر را هم از 
 خانهی نه چندان

 خوشایندش دور میکرد.

تارین دستی به پایم زد تا توجهم را جلب کند 
باید ازت»و گفت:   

 تشکر کنم«.
 -از من؟ برای چی؟ 

برای اینکه به من یاد دادی موهبتم میتونه 



 »برای نجات زندگی 

هم به کار بره، نه فقط پیشبینی پایان اونها. 
 متوجه شدم

دوتایی میتونیم بعضی از روحرباها رو از 
 سراشیب برگردونیم. در

بعضی موارد نادر، وقتی کامال نمرده باشن، 
 میتونیم مسیری

شکلکی درآورد. «. برای برگشت آماده کنیم
به عالوه میتونیم»  

یم یه نفر موهبتهامون رو ترکیب کنیم تا ببین
 چطوری مرده که

برای کارهای یوری و ویکتور خیلی مفیده؛ نه 
 اینکه من خیلی



 برای این بخش موهبتم هیجانزده باشم«.
وقتی برای کسانی »یوریل با مالیمت گفت: 

 که قربانی جرم و

جنایت شدن عدالت رو برقرار کردی «.
 هیجانزده میشی

که و ممکنه مانع از این بشی »زِد اضافه کرد: 
 آدم اشتباهی

محکوم بشه. فکر کن این کار برای زندگی یه 
 نفر چه معنایی

 داره«.

تارین از سر تسلیم شانهای باال انداخت. 
میبینی، همونطور که»  

پیشبینی کردی موهبت من جنبههای دیگهای 



 هم داره. ممنون

میستی، برای اینکه این مسیر رو برای من «.
 شروع کردی

برای این کار  فقط حیف که مجبور شدی
زَو به من «. بمیری « 

 چشمک زد.

الکس دهانش را باز کرد تا به زَو بگوید 
 شوخی او بهنظرش

خندهدار نیست ولی من انگشتم را روی .
 لبهایش گذاشتم

قصد ندارم دوباره »به تارین و یوریل گفتم: 
 این تجربه رو تکرار

کنم ولی خوشحالم برای شما دو تا عاقبت «.



 خوبی داشت

.» چه شیرین»اسکای نخودی خندید.   

 -چی شیرینه؟ 
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اینطوری که کاری کردی الکس دهنشو ببنده. 
 »وقتی برای 

اولین بار دیدمش فکر کردم هیچکس جرأت 
 نمیکنه جلوش رو

« بگیره چون هر کلمهای که میگه خیلی...
 انگشتانش را روی

.» مسحورکنندهست»ان داد. پای زِد تکانتک  

مراقب باش وگرنه مجبور میشم »زِد غرید: 



 خودم دو کلمه

 بیرون باهاش حرف بزنم«.
اون هورمونای مردونهت رو »زَو دخالت کرد: 

 .بکش پایین داداش
متوجه نشدی وقتی با میستیه، که تا اونجایی 

 که من میبینم

االن تقریبا همیشهست، مثل بقیهی ما «.
هاللمونی میگیر   

مگه اینکه موهبتهاشون »اسکای اضافه کرد: 
 رو ادغام کنند،

حقیقت و ترغیب، بعد همهمون محکومیم 
 کاری رو که میگن

 انجام بدیم«.



الکس انگشتانش را در انگشتان من گره 
 پس ما یه ترکیب' .کرد

 توقفناپذیریم؟'
 - 'دقیقا همینطوره شریک'.

 - 'تو منو فروتن میکنی؛ من تو رو...؟'
.' شحالخو ' - 

خوب اومدی. من تو رو خوشحال میکنم. و با 
 'هم میتونیم به 

جملهی آخر با  '.دنیا فرمانروایی کنیم
 لبخندی شیطنتآمیز

 همراه بود چون کامال دروغ نبود.

من که هیچ جاهطلبی برای فرمانروایی '.
 - 'ندارم



الکس مرا از روی زانویش کنار  '.اَه، حالگیر
حاال که در »زد.  ' 

مواجهه با مرگ تو حرف زدیم، فکر کنم  مورد
 یه بازی به من

به میز پینگپنگ خانوادگیمان «. بدهکاری
 اشاره کرد که در

 ایوان برپا شده بود.
!» چه باحال! منم بازی»اسکای از جا پرید.   

بعدی با تو. ولی من و الکس یه »قول دادم. 
 .بازی انتقامی داریم

.» بود من تو کیپتاون لهش کردم و منتظر 
 که انتقامش رو بگیره

.» له کردی؟ هاها، »الکس با تمسخر گفت: 



 اصال هم
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.» بازی »زَو دستهایش را به هم مالید. 
 انتقامی؟ خوبه

.» من داوری میکنم»کریستال پیشنهاد کرد:   

من کامال کنار »تارین به سرعت گفت: 
 میکشم. یوری، اگه برای

 زندگیت ارزش قائلی دور بمون«.

آماده باش که »به الکس هشدار دادم: 
 حسابی و واقعی حالت رو

موهایم را از پشت بستم و برای «! بگیرم
 مبارزهی تنیس روی میز



 آماده شدم.
راکت و توپ را که در انتهای میز «. بزن بریم

 »بودند برداشت و 

شانههایش را چرخاند تا بدنش را نرم کند. 
خدا، تمرکز وای  

سخت بود: خیلی جذاب بهنظر میرسید؛ و 
 تماما متعلق به من

 بود.
 اولین پرتاب از کنارم گذاشت.

با همان لبخندی که به من میگفت میداند 
 دقیقا چه فکر

» ا،ِ آماده نبودی؟»میکنم پرسید:   

.» االن هستم»جدی شدم و جواب دادم:   



.» عصبانی نشو، تالفی کن»زِد مشاوره داد:   

. مادهم. همه عقب وایسین، این بازی به آ
 -خون میرسه 

 و نتیجهی بازی؟

در نهایت اهمیتی نداشت چون جایزهی .
 برنده یک بوسه بود

 برد یا باخت: ما هر دو برنده بودیم.
 پایان

 

 



 
 


