
سیاِه سفید

خدا جون سالم به روی ماهت...







انتشارات پرتقال
سیاِه سفید

نویسنده: تارا سالیوان
مترجم: سینا یوسفی

ویراستار: فاطمه فدایی حسین
مشاور هنری و طراح جلد نسخه ی فارسی: کیانوش غریپ پور

آماده سازی و صفحه آرایی: آتلیه ی پرتقال / مینا فیضی 
مشاور فنی چاپ: حسن مستقیمی

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۴۶۲-۴۲۶-۸
نوبت چاپ: اول - ۹۸

تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه
لیتوگرافی: نقش سبز

چاپ: پرسیکا
صحافی: تیرگان 

قیمت: ۴۵۰۰۰ تومان

سرشناسه: تارا، سالیوان
 Sullivan, Tara

عنوان و نام پدیدآور: سیاِه سفید/ نویسنده تارا سالیوان؛ مترجم سینا یوسفی.
مشخصات نشر: تهران: نشر پرتقال، ۱۳۹۸.

مشخصات ظاهری: ۳۴۵ ص.؛ ۱۴/۵×۲۱/۵ س م.
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۴۶۲-۴۲۶-۸

وضعیت فهرست نویسی: فیپا
Golden Boy. :یادداشت: عنوان اصلی

موضوع: داستان ھای نوجوانان آمریکایی -- قرن ۲۱ م.
Young adult fiction, American-- 21st century :موضوع

شناسه ی افزوده: یوسفی، سینا، ۱۳۷۴ -، مترجم
PS۳۶۱۲/رده بندی کنگره: ۱۳۹۸ ۹س۸الف

رده بندی دیویی: ۸۱۳/۶ [ج] 
شماره ی کتاب شناسی ملی: ۵۴۷۵۱۳۶

 ۷۰۹۳۳۰۱



تقدیم به نیک
ت. که نوشتن این کتاب و تمام موفقیت هایم را ممکن سا
ت.س

تقدیم به تو،
ه می توانی انتخاب کنی قهرمان زندگی ات باشی یا قربانی آن. تویی که هر لح
س.ی





Golden Boy
Published by G.P. Putnam’s Sons.

Copyright © 2013 by Tara Sullivan
All rights reserved including the right of reproduction 

in whole or in part in any form.
This edition published by arrangement with G.P. 

Putnam’s Sons, an imprint of Penguin Young Readers 
Group, a division of Penguin Random House LLC.

 (Copyright بر اساس قوانین بین المللی، ح انحصاری انتشار 
Golden Boy کتاب

به زبان فارسی در سراسر دنیا متعل به نشر پرتقال است.









۱۱

.1

ت آکاسیا نشسته ام که برای اولین بار می بینمشان :  باالی تپه، زیر در
ینه های  انه مان می آیند؛ با س مت  ن که به س ه مرد با لباس های قش س
ار  ان فش ه موق راه رفتن به کمربندهایش ی ک کم های بزرگ پرکرده و ش س

می آورد. آن ها نماد قدرت اند. 
ن از این  م های م ی چش م، ول ان را ببین تم صورت هایش کاش می توانس
ه آفتاب گیر  ی  آورم و ک تین بلندم را درم وب نمی بیند. پیراهن آس ه  فاصل
ته شده، از روی سرم برمی دارم.  ش  وولم را که تکه پارچه ای به پشتش دو
ت وپا به سمت نو تپه می روم. پوستم  ت. چهاردس لوار تنم اس حا فق ش
وزد. هی وقت وس روز، فرقی نمی کند  اس است و سری می س یلی حس
ید دارد  ورش م؛ ولی حا که  م چنین کاری بکن د، نمی توان رم باش در گ چق
ت ببرم. بزهایمان  م ل د می توانم از ح نوازش باد روی بدن روب می کن غ
امی را که  یم، بوی ش ورند. نس ان را می  د و شامش ه می زنن رم پرس دوروب
ند  ه مرد می رس ن با می آورد. آن س د، تا ای د می پزن رم دارن واه ادر و  م

انه مان.  جلوی در 
» یکی از آن ها با صدای بلند می گوید: »هدی هدی
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و۱ هم می آید. در  ه بعد آص ود، چند لح وی چهارچوب ظاهر می ش ادر ت م
ر می آیند.  رم کوچک و ضعیف به ن واه ، مادر و  ای بزر مقاب آن مرده
. مردها  ان می کند دا د و دعوتش م می کن ی ان تع رام بهش ا احت ادر ب م
انه، حا دیگر نه می توانم ببینمشان و نه صدایشان را بشنوم.  می روند توی 

کاوی م یک لشگر مورچه ی سرباز روی تنم رژه می رود.  کن
ز جلودار گله را  ا های ب انه ام می اندازم و ش ای بلندم را روی ش لباس ه
کلی که به دیوار  ی ش ل مت آغ م ه پایین تپه، س مش ب رم و می ِکش می گی
ار می دهد و عصبانی م م  م هایش را توی زمین فش بیده. س انه مان چس

می کند، ولی به زور هلش می دهم تو. 
م.« و بقیه ی بزها  فت رو جبران کن دا ل م: »قول می دم بع ش می گوی به
کی از جلوی  دم و یواش م. دِر آغ را می بن ر او ه می ده ت س م پش را ه
ی که  ی. گرمای وار کاه گل ارم روی دی تم را می گ وم. دس ه رد می ش ان در 
ه از این   د لح ت هایم را گرم می کند. چن ده انگش ا مان وار ج وی دی از روز ت
وز کرده ام و  ور که آن جا ق م، ولی همان ط و می کن ارم  وش سرش ه ه هم
م  ه از ز ونی ک وب، م  ن ح  وش می دهم ای ان گ ه حر هایش ب

ارج می شود؛ انگار اص هی وقت وجود نداشته.  می چکد، از تنم 
د که  ینم ولی آن قدری طول می کش نمی دانم چقدر آن  جا چمباتمه می نش
انه اند. آن قدری طول  ر و صاح  مور پخش ب مور مالیات، م بفهمم آن ها م
واهرم را بشنوم. آن قدری طول می کشد  می کشد که التماس کردن مادر و 

که جواب آن مردها را هم بشنوم: نه. 
ت مالیات سه ماه وقت ندارید.  نه، برای پردا

بری نیست.  ر  نه، اگر پول ندهید، از ب
نه، دیگر نمی توانید این جا بمانید . 

واهرم  ان می بندند مادر و  ت سرش مردها می روند و در را گرومبی پش

1- Asu
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ام پختن نمی آید. به جایش صدای  ان نمی آیند بیرون. دیگر صدای ش دنبالش
انه را پر می کند.  الی ناراحتی  تو

از جایم که بلند می شوم زانوهایم م زانوی پیرمردها تر و ترو می کند. 
ه فکرم  ون کار بهتری ب ا، چ مت آغ بزه ی روم س ه، م ان وی  ی روم ت نم
ا زدن و  تم که می بیند بزها با ش د. برای همین، اولین نفری هس نمی رس
لگد کوبیدن و جویدن، حفا را سورا کرده اند و فرار کرده اند تا شامی را که 

اشتم تمام کنند بخورند. هی جا پیدایشان نیست.  نگ
باید بزها رو پیدا کنم 

ه و از تپه ای که  ان مت  م س رت می کن م و پ ه می کن م را قلنب لباس های
بری  ت وپا با می روم.  مزرعه مان را از بقیه ی دهکده جدا می کند، چهاردس
ان  ری ازش ت ها می دوم. هی ا مت بوته های زیر در ت. به س از بزها نیس
ان می کنم، بلکه با شنیدن صدای من برگردند  ت. با داد و فریاد صدایش نیس
م اِنزی۱ و  ت. برادرهای ری از بزها نیس ب م  ه؛ باز ه ان ردم  . برمی گ آغ
ار دیوار  ادرم و آصو کن ته اند و با م وه برگش زارع قه ر کار در م ی۲ از س چوی
رم  هستند. تا می بینمشان می فهمم توی دردسر افتاده ام.  سورا آغ منت

د: »هابو۳،  رم داد می کش م انزی با صدای گرفته و عصبانی س رادر بزرگ ب
» ان بزها ک

همان جا که هستم می ایستم و سرم را می اندازم پایین . 
د، وقتی بهم  متم می آی ه س د و ب ن می کوب ه زمی اپ ب ش را تاپ ت پاهای

» می رسد سایه ی شانه های پهنش می افتد روی ک بدنم. »
زیر ل می گویم: »رفتن.«

« نیازی به داد زدن نیست؛ درست است که  انزی سرم داد می زند: »چی
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ی وغری است، ولی گوش هایم که مشکلی ندارند.  بدنم ع
می گویم: »فرار کردن.«

ت هایش را دو طر بدنش گره کرده، این  رم، مش ی س انزی می آید با
ت بازوهایش به لباس نازکش فشار بیاورند.  کار باع شده عض
» ا بودی هان می پرسد: »وقتی داشتن فرار می کردن تو ک

واستم بفهمند چی شنیده ام. به مادرم نگاه می کنم، ولی او به آروشا۱  نمی 
یره شده و متوجه نگاه من نمی شود. صدای چویی را می شنوم که به انزی 
تر از این به  غرغر می کند: »قیافه ش که عین روحه، ولی حتی روح هم بیش

واب بوده.« وره، شر می بندم اون موق  درد می 
ت  ر این حر از چویی متنفرم، ولی این دقیقا همان دروغی اس اط ه  ب

که دنبالش می گشتم. 
وابم برد.« ه  گفتم: »فکر کنم یه لح

ی که از او  یده ی محکم وم ولی کش ت انزی نمی ش ه با رفتن دس متوج
انه هایم چند تکه ِگ  ورِد ش دت بر انه. از ش ورم می کوبدم به دیوار  می 
ی  ود و لبم  م می ش ود و روی زمین می ریزد. گردنم  از دیوار کنده می ش
نیدن این صدا  ود. با ش ون می ش م پر از مزه ی  د. دهان م می مان دندان های
ت  الش اس ت س مادرم فورا نگاهم می کند، ولی چیزی نمی گوید. انزی بیس
یلی کم  ت و  ول همه چیز اس ده. از وقتی پدرم رفته، او مس و دیگر مرد ش

پیش می آید مادر از کارهای او ایراد بگیرد. 
ولی آصو فر می کند. 

» نگران می گوید: »انزی چرا این کار رو کردی
ونی ام را تمیز می کند.  م و با لبه ی کنگایش ل های  ری می آید پیش س
صورت زیبایش از نگرانی در هم رفته. نگاه مادر دوباره به سمت تپه می رود، 
یبی بی روح است و صورتش به نرمی آسمان.  چشم های تیره اش به شک ع
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تش بیرون زده  اند، می گوید: »این  ت دس اره می کند، عض انزی به من اش
» پسره ی رن پریده بزهامون رو گم کرده

دن بزها  ش چه کمکی به پیدا ش ت می گوید: »کتک زدن ا عصبانی و ب آص
ردن،  م ک ر ا اط ه   تد. ب زی می ایس ه روی ان ت به کمر روب « دس ه می کن
ون  م هایش پایین آمده. دم قوز پایش، لکه های  ربندش تا روی چش س

ی چین های کنگایش هی سر می کشند.  من از 
انه  با می اندازد و سربه زیر با قدم های  ت ش انزی درحالی که عصبانی اس

انه.  بی صدا می رود توی 
می که  ه ازش دفاع می کنی.« ا ر ل به آصو می گوید: »همیش ی زی چوی
روی صورت ِگردش است بیشتر می شود. با پا به سنگی ضربه می زند، سن 

ی بوته ها ناپدید می شود.  به  چند بار پشتک می زند و 
م هایش  تش را روی چش ش را از چویی برمی گرداند. کف دس و روی آص
ستگی کرده باشد. در جواب می گوید:  می کشد، انگار که یک دفعه احساس 
ه را این قدر  ن.« ولی این جمل دوم ازش دفاع نمی کنی ماها هی ک ون ش »چ

یواش می گوید که فکر نمی کنم ک دیگری آن را شنیده باشد. 
مادر انگار که طلسمش شکسته شده باشد، دوباره راه می افتد. روی صورت 
ودش یادآوری کند که هنوز وجود  واهد به  شکش دست  می کشد، انگار می 
م ها و دهانش را دنبال می کنند.  ت هایش، رد چرو های دور چش دارد. انگش
بعد سربندش را مرت می کند و رو به چویی می گوید: »وسای رو جم کن.« سر 

اند و از روی شانه اش به من می گوید: »برو دنبال بزها.« می چر
را من باید  د: »چ انه می روند، چویی می پرس مت  ه تا به س ی آن س وقت

» وسای رو جم کنم
ورده ام  یده ای که از انزی  اطر کش می روم دنبال بزها؛ صورتم هنوز به  
ادر به انزی و  م و نبینم م انه نباش ه  ه ای دارم ک حالم بهان وش وزد.  می س

چویی می گوید باید از این جا برویم. 
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ود،  ی عر می ش ردم، صورتم قرمز و  ال بزها می گ اعت دنب د س چن
وزش  ود س وزد. هوا که تاریک می ش د و ته حلقم می س اول می زن م ت پاهای
م های ضعیفم دیگر به کار نمی آید. بیشتر از  تم آرام می گیرد، ولی چش پوس
ر درمی آورم که پایینش بزها به هم  ی تپه ای س ان تا زرنگی، از با ِر ش س
اندنم با لگد  رار کردن و ترس اطر ف وند. نمی دانم به  ا گرم ش بیده اند ت چس
لشان کنم. با طناب سیِسلی۱ که با  و این که زنده مانده اند ب بزنمشان یا از 

انه می شوم.  ودم برده بودم به  همدیگر می بندمشان و راهی 
ان  م، چون دیوار آغلش ا چه کار کن م با بزه م نمی دان ه که می رس ان ه  ب
انه. حا همین طور  ودم ببرمشان توی  ت. تصمیم می گیرم با  ورا اس س
انه مان این طر و آن طر می روند،  ته به هم دارند توی درگاه کوچک  بس
ی می کند  ند. مادر با ناراحتی ن ن سروصدا می کنند و به پروپای هم می پی
ر راهش قرار  ته، بزهایی را که س انه اش اندا ی که روی ش ی بزرگ ا گون و ب

گرفته اند با پهلو کنار می زند و از در بیرون می رود. 
ا رو پیدا کردم.«  ال می گویم: »بزه ت ولی به هر ح ه گفتن نیس ازی ب نی
یره  م  لوارکش و به ای ش وی جی ه د ت ت هایش را می چپان ی دس چوی
کا عصبانی  ود عین دو ش م هایش می ش م می کند چش ود. وقتی ا می ش
ول تا کردن لباس ها  کوچک روی صورتش. انزی هم از همان جایی که مش
انه را جم وجور می کند  یره می شود. آصو که دارد وسای آشپز است بهم 

سرش را با می آورد، نگاهی می کند و لبخند می زند. 
» ونه بور بودی بیاری شون تو  یی. حا م ودم می بینم، پسر ط «

ه.« » آغلشون سورا
م جم کن،  ایلت رو ه ه هم، وس د ب ون رو ببن رون و پاهاش ون بی »ببرش

، گونی و... کاربرد دارد. ت طناب، عای تی استوایی به دست می آید و در سا ۱- الیا محکمی که از بر در
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امش باید از این جا بریم.«
ودم می ِکشم و می برم بیرون. پاهایشان را با طناب به هم  بزها را دنبال 
می بندم. برای محکم کاری، شا بز جلودار گله را به دیوار آغ می بندم. بعد، 

انه.  برمی گردم توی 
واهم  واب را می دانم، ولی نمی  « ج را باید از این جا بریم م: »چ می پرس

آصو بداند حر هایشان را شنیده ام. 
» اطر تو چویی یکهو سرش را بلند می کند و داد می زند: »به  

» آصو آرام بهش تشر می زند: »چویی
ن های  ه نا تش را ک « دس م دیگه ت  می گ د: »راس اد می زن ی فری چوی
د. »تا  کید کن ش ت ا روی حرف د ت کان می ده وا ت وی ه ه ای دارد ت ک وکول
در توی  زی می گه پ وب ان ود،  وب ب اد اوضاعمون  ن بی ه ای قب این ک
اطر  رپا نگه داره. اگه به   ت مزرعه رو س الی های بدتر از این  تونس شکس
این روح احم ما رو ول نمی کرد بره، هی کدوم از این اتفا ها نمی افتاد.« 

ی نمی زند. با  ت. چویی دیگر حرف ر آرام نیس دای آصو دیگ « ص ی »چوی
ه اش. ر های گردنش بیرون زده  ایلش را می چپاند توی بق عصبانیت وس

شن است.  و حرکاتش 
وابم  انه که جای  ه ای از  ود. می روم گوش اکت می ش انه بد جوری س
ت های سفیدم لباس هایم را وس پتویم روی هم کپه می کنم.  ت و با دس اس
سفید؛ نه سیاه و قوی م دست های انزی، نه سیاه و ظریف م دست های 
آصو، نه سیاه و کوتاه و کلفت م دست های چویی، نه سیاه و پینه بسته م 
دست های مادر. سفید، به سفیدی شیر، به سفیدی استخوان، به سفیدی روح. 
تگی ها  ده. از روی برجس ی اش قلنبه قلنبه ش ا گون ردد؛ ح ادر برمی گ م
می شود فهمید که توی گونی ابزار است. آن ها را دانه دانه درمی آورد و می چیند 

انه می آیند.  بد بعد از ما به این  پای دیوار،   برای کسانی که 
» ودمون نمی بریمشون چویی می پرسد: »با 



۱۸

وراکی ها را  ک آصو  د: »نه، عزیزم.« و می رود کم ال می گوی ی ادر، بی  م
جم کند. 

ان نمی بریم یعنی  ودم ا  ه ابزارها را ب « این ک م ا می ری م: »ک می پرس
انه ی جدید بنا نیست کشت وکار کنیم.  مادر فکر می کند توی 

زر نخود  ه ی ب ه بق ره ِ محکمی ب زا۱.« گ م موان د: »می ری ادر می گوی م
واهرم اون جا زندگی می کنه.  د و ادامه می دهد: » رت می زن ری۲ و آرد  کفت

پیشش می مونیم تا یه جای دیگه پیدا کنیم.«
» است می پرسم: »موانزا ک

ستگی است. »باید از آروشا۳  یلی دور.« صدایش شبیه ناله ای از سر  «
یلی طول می کشه تا برسیم اون جا.« یلی  با اتوبوس بریم. ولی باز هم 

» چویی می گوید: »ک روز توی اتوبوس بودن چه جوریه
ال می رفتیم اون جا، هر  »از آصو و انزی بپرس، وقتی کوچک بودن هر س

سال قب از این که...«
ود تا این که حرفش ناتمام می ماند. با این  ته می ش صدایش کم کم آهس
ی نگاه زهرآلودی به من می کند. همه می دانیم قب از چه؛ قب از  ال، چوی ح

ارد و برود.  این که من به دنیا بیایم، قب از این که پدر ما را بگ
ارد  ستیکی می گ انزی که دارد قداره۴ و لباس هایش را توی یک س پ
رس اتوبوس  چه  و بپ د: »از آص ی می گوی ه چوی د و ب د می کن رش را بلن س

جوریه، من باهاتون نمی آم.«
یره می شویم.  همه به او 

ت هایش را  « دس ودش می آید و می گوید: »چی گفتی مادر یک دفعه به 

1- an a
وع نخود برای  ت. در ایران این ن ودانی، گونه ای از حبوبات اس ود کنگو یا نخود س ا نخ ری ی ود کفت ۲- نخ

تهیه ی لپه کشت می شود.
- Arus a

ال آن. ۴- نوعی ساطور شبیه کارد بزر مخصوص ق کردن ساقه ی نیشکر و ام
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رم متوجه این کارش نیست.  دو طر بدنش مشت می کند و باز می کند، به ن
زم داریم.«  واب می دهد: »ما پول  دون این که به مادر نگاه کند ج زی ب ان
ن  تگی گونه هایش را روش ایه افتاده؛ نور چرا نفتی، برجس روی صورتش س
ه ی قهوه  ا کار تو مزرع د: »ب ه می ده ک. ادام م هایش را تاری د و چش می کن
ت نباید  ر فص برداش م، تا آ یلین کاس ش زار ش م روزی ده ه می تون

این جا رو ول کنم.«
ن فق  ا ا ه. م ونواده از هم جدا ش ازه نمی دم  ه، اج د: »ن ادر می گوی م
انه ها ی مادر  ت هایش را دور ش م.« انزی جلو می رود و دس ه رو داری همدیگ
ود. حا صورت انزی را  ایه ی او توی تاریکی گم می ش می اندازد. مادر زیر س
م هایش ناراحت است، ولی فکش نمی لرزد؛ این طور که  می توانم ببینم. چش

رش را عو کند.  پیداست قرار نیست ن
تش و داد می زند: »نمی تونی تنهامون  ه ی زیر دس د روی بق و می کوب آص

» رناکه اری، می دونی سفر کردن بدون یه مرد چقدر  ب
یالت راحت، چیزی نمی شه، چویی همراهتونه.« «

ودمون رو  ان  ن و مام د. »توق داری م م هایش را تن می کن و چش آص
« آصو نوزده سالش  بسپریم دست یه پسر پونزده ساله و تا اون سر کشور بریم
ر  ده که می تواند ازدواج کند، با این حال، او و انزی س ت و این قدر بزر ش اس

ه ها با هم جروبح می کنند.  انواده م ب تصمیم گیری در مورد اداره ی 
را می کند: »چی می گی من پا به پای انزی توی مزرعه کار  ی اعت چوی
ر می کنی من هنوز  تمزد می گیرم، چرا فک د یه مرد دس ا ق م و تقریب می کن

ر انزی که از پسش برمی آم.« ه م به ن ب
ود. البته  ای می ش ول جم کردن وس آصو جوابی نمی دهد و دوباره مش
ای این که مرت تا  ده، چون چیزها را به ج ت که عصبی ش کام معلوم اس

کند، قلنبه می کند و توی کیسه ها می چپاند. 
اره نمی کند که من  ی اش ال از چویی کوچک ترم، ولی کس من فق دو س
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ت،  اید فکر کنند چویی مرد نیس یر کمک کنم. ش هم می توانم در طول مس
م را جم می کنم و  تخواب تم. ر م نیس ی آدم ه ن حت ان م رش ی از ن ول
ای را برایش  م؛ من وس انه را جم کن پز ای آش و وس ک آص ی روم کم م
ردن او  رعت کار ک وری س د. این ج ته بندی می کن ا را بس ی آورم و او آن ه م
د. می دانم اگر جلویش را  ود و دیگر ظر ها را به هم نمی کوب م کم می ش ه
ودش عصبانی  ت  ر ظر ها آورده از دس یی که س اطر ب نگیرم، بعدا به  
د، انگار که  ه انزی نگاه می کن ره ب ی رده و  ی کارش را ول ک ود. چوی می ش

هنش او را وادار کند با ما بیاید.  واهد با قدرت  می 
« مادر سرش را روی شانه  ی بزر ترین پسرش  وای ما رو ول کنی »می 

لش می کند و به لباس هایش چن می زند.  ارد و گریه می کند. ب می گ
وام  ت که می  انزی آرام می گوید: »اگه این جا می مونم معنی ش این نیس
ت مادر می زند،  م.« و چند بار به پش ونواده مون رو از هم بپاش ولتون کنم یا 
ه من این جا بهتره،  ا می زنند. »اوضاع کار واس ت نوزاده م وقتی که به پش
هر ش اصلی  ین پولی دربیارم. تو اون ش م هم ا موانزا نمی تون اده ی و ج ت
ماهیگیریه و من از ماهیگیری چیزی بارم نیست. پولی رو که این جا درمی آرم 
زم داریم.« انزی از ب توی مزرعه کار کرده دست هایش بزر و پینه بسته 
یره می شود  شده، ولی مادر را نرم و آرام توی ب گرفته. به چشم های مادر 
تر نیاز داره تا به بودنم  واده به پولی که این جا درمی آرم بیش ون د: » و می گوی
تو این سفر. به مح این که برداشت محصول تموم شه می آم. قول می دم.«

ت هایش  ه بندی ها. با انگش یند کنار بق مادر انزی را رها می کند و می  نش
واهد بروم و  م می  رش درد می کند. دل گار س د، ان قیقه هایش را می مال ش
وشش بیاید، برای  لش کنم، م کاری که انزی کرد؛ ولی بعید می دانم  ب

همین سر جایم می مانم. 
رگی روی پیشانی انزی ز ز می کند، با و پایین می رود و سایه اش روی 
د. آصو یک قلنبه اوگالی  ورت او  می اندازد. ولی دیگر چیزی نمی گوی ص


