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در شهری به نام استون تاون1، در طبقه ی سوم خانه ای قدیمی با سن های 
خاکستری، پسری به نام رینی مولدون2 به گزینه های پیش رویش فکر می کرد. 
او در اتاقی گرم و ناراحت زندانی شده بود و باید تصمیم ناخوشایندی می گرفت؛ 
تنهـا راه نجاتـش همیـن بـود. البته بدتـر از همـه ی این ها، دختر چهارسـاله ی 
پرحرفی به نام کنستانس کانتریر۳ هم آن جا بود که از بدو ورودشان به زندان، 

1- Stonetown
2- eynie Muldoon
3- Constance Contraire
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مدام شـعرهای بی معنی می سـرود تا نارضایتی اش را ابراز کند. بااین که سـن 
رینی سـه برابر دختر و صبر و تحملش پنجاه برابر او بود، کم کم خسـته و 
کالفه شده بود. او باید هم گرمای اتا و هم دختر غرغرو را تحم می کرد. 
رینـی تـا جایی کـه می توانسـت، با صبـر و حوصلـه حر می زد. »می شـه 
گزینه هامـون رو مـرور کنیم اگه تصمیم خودمون رو بگیریم، زودتر از این جا 

خال می شیم.«
کنستانس با دست های باز و به پشت روی زمین دراز کشیده بود؛ طوری که 
انگار توی صحرا روی زمین افتاده اسـت. »من از مدت ها قب تصمیم خودم 
« با چشم های آبی اش به رینی  ی که هنوز تصمیم نگرفتی رو گرفته م. این تو
نـگاه کـرد و یک دسـته موی بور را از روی پیشـانی عر کـرده اش کنار زد و 
کید کند بدحال و خسـته اسـت.  فورا دسـتش را به حالت قبلی برگرداند تا ت

به شدت نفس نفس می زد. 
رینی سـعی می کرد خودش را بی تفاوت نشـان دهد، چون هر نشانه ای از 
ر  خشـم، فق می توانسـت کنسـتانس را لجبازتر از قب کند؛ او همیشه منت
چنین شـرایطی بود. رینی گفت: »ما باید به تواف برسـیم. نمی شـه که تو به 

» من بگی چی کار کنم و منم فورا بگم چشم
کنسـتانس گفـت: »ولی این درسـت همون چیزیه که من همیشـه انجام 

می دادم من دارم از گرما هال می شم.«
رینـی گفـت: »بهتـره اون ژاکت رو از تنت درآری.« خـود او به مح ورود 
بـه اتا این کار را کرده بود. )سیسـتم گرمایشـی ایـن خانه ی قدیمی به طور 
) ال و طبقه ی سوم م کوره وحشتناکی نامناسب بود: طبقه ی اول م یخ
ول باز کردن دکمه های ژاکتش شـد و هم زمان زیر لب  کنسـتانس مشـ
چیزهایی گفت. او شـعر جدیدی سـروده بود که فرد کودن و بی عرضه ای به 

نام مولدون را توصیف می کرد. 
ول قدم زدن شـد. او می دانست که روندا  رینی سـرش را برگرداند و مشـ
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کازمب1، طراح این تمرین نامطبوع، به زودی برمی گردد تا از آن ها بپرسد چه 
تصمیمـی گرفته انـد. اسـتیکی2 و کیت۳ هم توی اتاقی زیر هال زندانی شـده 
ر کنستانس و رینی  بودند. آن ها تصمیمشان را گرفته بودند و حا فق منت
بودنـد؛ رونـدا که در آخرین دیدارشـان این طوری ادعا کرده بود. شـاید هم او 

اصال حقیقت را نگفته بود و این هم قسمتی از تمرینشان بود. 
ه ها طب دسـتورات روندا در فعالیت های  ایـن اولین تمرین آن ها نبود. ب
زیادی شـرکت می کردند تا عالی و استعدادهایشـان شـکوفا شـود. آن ها به 
ی امنیتی نمی توانستند به مدرسه بروند و مجبور بودند توی همان خانه ی  د
قدیمی آموزش ببینند. هر گوشـه ای از آن خانه ی عجیب می توانسـت محلی 
برای یادگیری باشـد، اما این اولین باری بود که توی اتا زندانی می شـدند و 

در شرایطی دشوار اما حقیقی، باید انتخاب می کردند. 
رونـدا گفتـه بـود ایـن دفعه معمـای آن ها بر اسـاس یک بـازی فکری به 
نام مشـکالت زندانی ها طراحی شـده است. اسـتیکی چیزهایی در مورد این 

موضوع خوانده بود و برای دوستانش توضیحاتی داد. 
او گفتـه بـود: »در ایـن مـورد تعبیرهای زیادی وجود داره.« که بی شـک او 
همـه را می دانسـت »ولـی معمو این جوری بیان می شـه کـه: دوتا جنایتکار 
دسـتگیر می شن، ولی پلیس برای محکوم کردن اون ها، مدر کافی نداره. 
پـس اون هـا رو تـوی اتا هـای جداگونـه زندانی می کنـه و باهاشـون یه قرار 
اره... این که اگه هرکدوم از زندانی ها به دوستش خیانت کنه و علیه اون  می 

شهادت بده، آزاد می شه و اون یکی باید ده سال حبس بکشه...«
کیت گفته بود: »اون ها می تونن هوای همدیگه رو داشته باشن.«

»خب، ممکنه هر دوتاشون سکوت کنن... ولی در این صورت، هر دوشون 

1- honda a em e
2- Stic y
3- ate
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به شـش ماه زندان محکوم می شـن؛ یعنی مجازات برای هر دوتاشون. البته 
ر گرفتن گزینه ها، مجازات خفیفی به حساب می آد.« با در ن

» رینی پرسیده بود: »حا اگه هر دوشون اون یکی رو لو بدن، چی می شه
»هر دوشـون پن سـال حبس می کشـن. خیلی خوب نیسـت، ولی بهتر از 
له اینه که هر زندانی دوتا گزینه داره: یا سـاکت می مونه یا  ده سـاله. پس مسـ
دوستش رو لو می ده... و البته نمی دونه که طر مقاب چی کار کرده یا می کنه.«

یده شده بود، چون هرچه بیشتر  این قسـمت آخر حسـابی برای رینی پی
بـه آن فکـر می کـرد و قدم می زد، بیشـتر متقاعد می شـد کـه او می داند. به 
کنستانس نگاه کرد. کنستانس حا زبانش را درست م سگی که از گرما 
ر  له لـه می زنـد، از دهان بیـرون انداخته بود. رینی گفت: »کنسـتانس... به ن

» تو روندا درو می گه که کیت و استیکی به این زودی به تواف رسیده ن
، قوی تر از  اگر کنسـتانس توجه می کرد، در حس کردن این گونه مسـا

رینی بود. گفت: »نه. اون حقیقت رو می گه.«
»پس این فق یه توضی داره.«

» کنستانس چشم هایش را چرخاند. »برای تو، شاید
« او از بسیاری جهات یک پسر معمولی  رینی آهی کشید. »بله... برای من
به حسـاب می آمد؛ م بیشـتر پسـرها چشـم ها و موهای قهوه ای و پوسـتی 
گندمگون داشـت و م بیشـتر آن ها، نمی توانسـت بلوزش را توی شلوارش 
نگـه دارد و مرتـب باشـد اما وقتی پای کشـف کردن و حـدس زدن به میان 
می آمـد، به هی وجه یک پسـر معمولی نبـود. این موضوع درباره ی دوسـتان 
نزدیکش، یعنی استیکی واشینگتن1 و کیت وترال2 هم صد می کرد. او آن ها 
را خیلی خوب می شناخت. اگر آن دو نفر به این سرعت تصمیمشان را گرفته 

بودند، رینی می دانست چه تصمیمی است. 

1- ashington
2- etheral
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رینـی بـه قدم زدن ادامه داد. فق اگه این شـرای واقعی نبود... اما او در 
موقعیتی حقیقی قرار داشت، حتی اگر یک زندانی واقعی به حساب نمی آمد. 

روندا با دقت همه چیز را برای آن ها توضی داده بود: 
ه ها باید به دو گروه زندانی تقسـیم می شـدند. اگر هر دو گروه گزینه ی  ب
الـف را انتخاب می کردند، یعنی سـاکت می ماندنـد، آن وقت هر دو گروه باید 
بقیه ی روز را توی آشپزخانه کار اضافه انجام می دادند )این کار آسانی نبود، 
ور داشتند و جمعا سیزده نفر می شدند  چون خانواده ها هم توی آن خانه ح
یف به دنبـال خودش داشـت(؛ اما اگر  ا، یک عالمه ظـر ک و هـر وعـده غـ
انتخـاب هـر دو گروه، گزینـه ی ب، یعنی لو دادن بود، بایـد تا یک هفته توی 
آشـپزخانه کار می کردند. مسـلما گزینه ی دوم بدترین حالت ممکن بود؛ اگر 
ن ها از کار کردن معا  یـک گروه سـکوت می کرد و گروه دیگر خیانـت، خا

می شدند و گروه دیگر باید همه ی کارها را به تنهایی انجام می داد. 
، سیزده  اسـتیکی گفته بود: »باشـه سـه وعده در روز، یعنی به طور متوس

» چیدمان در هر وعده
» کیت یادآوری کرده بود: »قابلمه ها و تابه ها رو حساب نکردی

رینی گفت: »میان وعده ها هم همین طور.«
» چشم های استیکی گرد شد. »و از این هفته هم پن روز باقی مونده

ه ها را  ایـن پیش بینی های ترسـنا تازه به پایان رسـیده بود کـه روندا ب
بـه اتا هایشـان راهنمایـی کرد و فرصـت تبانی به آن ها نداد اما مشـورت با 
کنسـتانس امکان نداشـت، چون او از همان اول اصرار داشـت گزینه ی دوم، 
یعنی خیانت را انتخاب کنند. او می گفت این تنها راه عاقالنه اسـت و کیت و 
شـته از این ها، هی  اسـتیکی هم حتما همین گزینه را انتخاب می کنند و گ

گروهی نمی خواهد ریسک کند و کار آشپزخانه را بدون کمک انجام دهد. 
امـا رینـی نه تنهـا ایـن گزینـه را ناخوشـایند می دانسـت )او نمی توانسـت 
ای گروه  دوستانش را سروقت ظر شویی بفرستد(، بلکه می دانست که اع
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دیگـر چـه انتخابـی دارند و انتخابشـان گزینه ی ب نیسـت. کیت و اسـتیکی 
بی معطلـی انتخاب کرده بودند. اگـر آن ها مدتی روی موضوع فکر می کردند، 
به این نتیجه می رسـیدند که رینی با کنسـتانس در شـرای سختی قرار دارد 
و توی این دنیا هی آدمی لجبازتر از کنستانس پیدا نمی شود پس احتمال 

ر کنستانس شود.  می دادند که رینی تسلیم ن
اما استیکی و کیت بی معطلی به اولین انتخاب معقول بسنده کرده بودند؛ 
ر آن ها تنها گزینه ی درست، سکوت بوده است. آن ها از رینی هم  یعنی به ن
ار سـکوت داشـتند و تصور می کردند حتی اگر کنسـتانس روی انتخاب  انت
گزینه ی ب اصرار کند، حتما رینی او را قان می کند انتخابش سـکوت باشـد 
آن هـا این طـور به او اعتماد داشـتند و رینی این را می دانسـت. لو دادن آن ها 
بدترین کار بود و نمی شد جبرانش کرد. او نمی خواست کاری انجام دهد که 

بعدا مجبور به جبرانش باشد. 
ای گروه باید به تواف برسـند، اما کنسـتانس زیر بار  رونـدا گفتـه بود اع
نمی رفت. تا کی باید آن جا می ماندند یک سـاعت دیگر دو سـاعت رینی 
شـکلکی درآورد و بازهـم قـدم زد. او نمی توانسـت نگاه ناامید دوسـتانش را 
تحم کند. کنسـتانس گلویش را صا کرد تا حرفی بزند؛ آماده ی سـرودن 
شـعر دیگری شـده بود. رینی نمی دانسـت که این یکی را می تواند تحم کند 
یا نه. آیا باید کنسـتانس را تهدید می کرد که به روندا می گوید او شـیرینی ها 
ر عکس داشـت. حتما بدجوری  را قایم می کند نه، تهدید روی کنسـتانس ا
تالفـی اش را سـر رینی درمی آورد. آخرین باری که رینی سـعی کرد از چنین 

روشی وارد شود، کنستانس به خمیردندانش فلف مالیده بود
کنستانس نفس عمیقی کشید و شعرش را خواند: 

روزی یک نی نی به نام رینی بود
که فکر می کرد راه های زیادی وجود دارد
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او ضعیف بود. 
او... 

« سـرش را با دسـت گرفت. شاید او می توانست از  رینی فریاد زد: »بسـه
رخواهـی کند. بله؛ او می توانسـت در شسـتن ظر ها به  کیـت و اسـتیکی ع

آن ها کمک کند. هر چیزی را می شد درست کرد، جز این یکی. 
 » کنسـتانس با خوش حالی پرسـید: »پس گزینه ی ب رو انتخاب کردیم

ر می رسید.  بی نهایت راضی به ن
» صدای زن داری از جایی به گوش رسید: »چرا می خواین این کار رو بکنین
رینی و کنسـتانس از جا پریدند. آن ها فکر می کردند تنها هسـتند. به غیر از 
چند قفسه ی پر از کتاب و چند ردیف کتاب چیده شده روی زمین، چیز دیگری 
توی اتا نبود. اتا یک پنجره ی بزر قوس دار داشـت که محکم بسـته شـده 
ی، چیزی در پشت پنجره دیده نمی شد.  بود. به جز آسمان خاکستری ماه جو

کنسـتانس پرسـید: »تو هم شـنیدی یا شـاید... می دونی...« ضربه ای به 
سرش زد. 

رینـی بـه او اطمینـان داد: »نه، منم شـنیدم.« به اطرا نـگاه کرد و گفت: 
» »کجایی، کیت

صدای کیت بلند شـد: »توی کانال سیسـتم گرمایشـی ام، کم عق پشـت 
... ولی یه دسته کتاب جلوش چیده شده.« فن کو

ی  رینی دسته ی کتاب های علمی را کنار زد و فن کو را پیدا کرد. او از 
ه ی مشبک نگاهی به داخ آن انداخت. چشم های آبی برا کیت به او  دری
ه به بیرون ه داد و گفت:  ی دری زل زده بود. او چاقوی ارتشـی اش را از 

»ما رو بیار بیرون. حال استیکی خوب نیست.«
ـ کهنـه و  رینـی در میـان ابـزار چاقـو دنبـال پی گوشـتی گشـت. فن کو
زنـ زده بـود و مدتـی طول کشـید تا رینی بتوانـد پی های آن را بـاز کند؛ از 
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ـ کیـت در اسـتفاده از ابـزار تروفرز نبود. البتـه دلیلی هم  شـته، او م آن گ
برای شرمندگی وجود نداشت، چون وقتی حر از کارهای فیزیکی می شد، 
هی کس نمی توانسـت به پای کیت برسـد اما باهمه ی این ها، رینی خجالت 
می کشـید؛ مخصوصـا این که چند دقیقه قب به لـو دادن فکر کرده بود. رینی 

خوش حال بود که در طول کار با پی گوشتی، کیت مدام با او گ می زد. 
کیت به همان سـبک تند همیشـگی خودش حر می زد. »توی این فکر 
بودیم که چرا تصمیمتون این قدر طول کشـیده. اینه که گفتیم بیایم این جا و 
ببینیم چه خبره. من فکر کردم شـاید تو گرمازده شـدی، ولی استیکی گفت 
حتما کنسـتانس برات دردسـر شـده. انگار ح با اون بوده، نه باید خجالت 

» بکشی، کنستانس این شعر آخرت بدترین و بی معنی ترین شعر بود
خره فن کو را از دیوار جدا کرد و کیت با لبخندی پیروزمندانه از  رینی با
کانال بیرون پرید و دستش را با برد تا به دست رینی ضربه ی پیروزی بزند. 
رینی هم دسـتش را با برد، اما فورا پشـیمان شـد. ضربه ای که به دسـتش 
خورد، شـدیدتر از ضربه ی یک موتورسـیکلت در حال عبور بود. او دسـتش را 
ه دوید تا به استیکی  م پرنده ای زخمی جلو نگه داشت و کیت به طر دری
وب شدن می گفت. کیت مجبور  کمک کند. استیکی زیر لب چیزی درباره ی 
شـد برای بیرون آوردن او چند بار تالش کند، چون دسـت های اسـتیکی عر 
کـرده و لیـز شـده بود. سـرانجام اسـتیکی را از زیـر ب گرفـت و آرام بیرون 

کشید؛ طوری که انگار یک تکه نان را از فر بیرون می کشد. 
هر دو از گرما برافروخته بودند. هوای توی کانال خیلی گرم بود. گونه های 
کیت قرمز و موهای دم اسـبی اش خیس و شـ شـده بود. حال استیکی بدتر 
بود. لباس های خیسش به بدن استخوانی اش چسبیده بود و پوست سبزه اش 
م بیماران به خاکسـتری می زد. چشـم های او در پشت عینک ک شده اش، 
خیره و بی حالت نگاه می کردند. قطره های عر م دانه های شبنم روی سر 

طاسش بر می زد. 
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اسـتیکی بـا تعل گفت: »دا بـود.« او تندتند پلک می زد و سـعی می کرد 
» تمرکز کند: »کباب شدم

کیـت پنجـره را بـاز کـرد و گفـت: »چـرا این پنجـره رو باز نکردیـن آها، 
اریم تا با نگه ش  فهمیـدم... بـاز نمی مونه و می افته. بایـد یه کتاب زیرش ب

داره.« او به طر نزدیک ترین قفسه ی کتاب رفت. 
رینی که خیلی به نگه داری از کتاب اهمیت می داد، گفت: »لطفا این کار رو 
« وقتی توی پرورشگاه بود، کتاب تنها همراه و همدم او بود. رینی ادامه  نکن
داد: »کتاب خراب می شه. اگه از پنجره بیرون بیفته، دیگه به درد نمی خوره.«
کیـت گفـت: »راسـت می گـی.« او نگاهی بـه دوروبر انداخـت. »هی چیز 
ن برمی گردم.« و دوباره  دیگـه ای بـرای این کار وجـود نداره. صبر کنیـن... ا
وارد کانال سیستم گرمایشش شد. این کار آن قدر برایش آسان بود که انگار 

یک فک دریایی توی آب می پرد. 
اشـته.« این را  اسـتیکی گفت: »اون سـطلش رو توی اون یکی اتا جا گ
ول تمیز  گفـت و عینکـش را با انگشـت های خیس در دسـت گرفت و مشـ
کردنش شد. دستمال تاشده ای از جیب بلوزش بیرون آورد. دستمال هم به 

ه بود.  خیسی پوشک ب
» اشته کنستانس ناباورانه گفت: »کیت سط باارزشش رو جا گ

اشت و گفت: »کانال خیلی باریک  اسـتیکی دسـتمال را دوباره توی جیب گ
بود و حم سط باع می شد سروصدا راه بیفته. ما نمی خواستیم روندا چیزی 

بشنوه.«
رینی لبخند زد. او به یاد اولین روز آشنایی شان افتاد. تقریبا یک سال و نیم 
پیـش در همیـن خانه باهم بودند. آن موقـ هم کیت از توی کانال آمده بود و 
توضی داده بود که چطور سط را به پایش بسته و آن را دنبال خودش کشیده 
رش عجیب می آمد  ن به ن است. رینی از این حر خیلی تعجب کرده بود. ا
که از چابکی کیت تعجب کرده باشد. او آن زمان نمی توانست تصور کند کسی 
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یـک سـط قرمزرنـ را همه جا دنبال خودش بکشـد. رینـی به تدری به این 
چیزها عادت کرده بود و حا دیگر برایش کامال عادی بود. 

ـال از بازگشـت فـوری کیت تعجب نکـرد. کیت آن قدر زود برگشـت که  م
شـاید یک فرد معمولی فق می توانسـت در آن مدت طول هال را طی کند. 
او در حالـی کـه یـک آهن ربای نعلی شـک در دسـت داشـت، از تـوی کانال 
بیـرون آمـد. این آهن ربـا یکی از چیزهای ارزشـمندی بود که توی سـطلش 
نگه می داشت. او آهن ربا را طوری زیر پنجره قرار داد که آن را با نگه دارد. 
هوای تازه و خنک اتا را پر کرد. کیت با رضایت گفت: »دیگه با می مونه، 
ولـی برای اطمینان بیشـتر...« او از جیبش یک تکـه ن ماهیگیری درآورد و 
یک سـر آن را به آهن ربا گره زد و سـر دیگر را دور م دسـتش بسـت. »اگه 

زم نیست برم دنبالش بگردم.« بیفته، دیگه 
انیه انجام داد. وقتی کارش تمام شد،  کیت همه ی این کارها را در بیست 
ه ها روی زمین به شـک دایره نشسـتند. این عادت قدیمی آن ها بود. هر  ب
وقت چهارتایی جلسـه داشتند، این طوری روی زمین می نشستند. این گروه، 
یعنی انجمن سـری بندیکت1، بارها و در موقعیت های خا و حیاتی چنین 
جلساتی برگزار کرده و به همین ترتیب دور هم نشسته بودند تا تصمیم های 

مهمی بگیرند. 
کیت پاهایش را به طرز عجیبی به هم گره زد و نشست. »اسم گروه شما 
اشـتیم برندگان.« وقتی این حر با اخم بقیه  چیه ما اسـم گروهمون رو گ

همراه شد، کیت توجیه کرد: »خب، اسمه دیگه یه جور بازی با کلمات.«
» کنستانس گفت: »شما برای خودتون اسم انتخاب کردین

» این بار نوبت کیت بود که اخم کند. »یعنی شما اسمی ندارین گروه بی اسم
رینـی بـه اسـتیکی نـگاه کرد. او شـانه بـا انداخـت. کامال معلـوم بود که 

اری پیشنهاد چه کسی بوده است.  اسم گ

1- Benedict
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ریـم... ما همه می تونیم برنده باشـیم. شـما هم م ما  کیـت گفـت: »بگ
گزینه ی اول رو انتخاب کنین.«

کنسـتانس آهی کشـید و گفت: »باشه، باشه حا برگردین اتاقتون تا این 
ماجرا تموم بشه.«

اسـتیکی چشـم هایش را تنـ کرد. »شـما هـم گزینـه ی اول رو انتخاب 
» می کنین

کنستانس وانمود کرد که پشت پنجره چیزی دیده است. 
رت چیه، کنستانس اگه  استیکی گفت: »من که این طور فکر می کنم. ن
کوتاه نمی آی، ما هم ناچاریم گزینه ی دو رو انتخاب کنیم. در اون صورت، کار 

همه ی ما بیشتر می شه.«
رینـی یـادآوری کـرد: »برای کنسـتانس خیلـی فرقی نـداره. اون بیشـتر 
وقتش رو توی آشپزخونه صر شعر گفتن می کنه. اون هی وقت کار زیادی 

انجام نمی ده.«
کنستانس چهره اش را درهم کشید و قهر کرد، اما چیزی نگفت چون ح 

با رینی بود. 
کیت با ناراحتی از پنجره بیرون را نگاه کرد. »ای کاش واقعا زندانی بودیم. 
اون وقت می تونستیم برای فرار تالش کنیم و از شر این حر ها خال بشیم.«
اسـتیکی با صدایی ضعیف گفت: »ما واقعا زندانی هسـتیم.« بقیه هم زیر 

یید کردند.  لب ت
ور اسـتیکی این بازی تمرینی نیسـت، بلکه به ک  همه می دانسـتند که من
ه هـا و خانواده ی آن ها  شـرای فعلی زندگی اشـاره می کنـد. ماه ها بود که ب
مهمان آقای بندیکت بودند. آقای بندیکت همان مردی بود که برای اولین بار 
ـر می آمد، اما  آن هـا را باهـم آشـنا کرد. هرچنـد او گاهی عجیب وغریب به ن
در واقـ مـردی مهربـان و خوش اخـال و فو العـاده بـود و مهمـان بودن در 
یـر و خوشـایند؛ البتـه به شـر این که مهمان ها حـ انتخاب  خانـه ی او، دلپ
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داشته باشند اما در حقیقت آن ها ناچار به ماندن در آن خانه بودند. 
آقای بندیکت نگهبان یک اختراع بسـیار قدرتمند به نام دسـتگاه زمزمه گر 
بـود. مختـرع خطرنـا این دسـتگاهـ  لدروپتا کرتین1ـ  بـرادر آقای بندیکت 
ه هـا دوسـتان نزدیـک آقـای بندیکـت به حسـاب  بـود. از آن جـا کـه ایـن ب
ه ها  می آمدنـد، همـواره در خطـر بودنـد. طبـ دسـتور مقام هـای دولتـی، ب
مورهـا تـوی خانه ی آقـای بندیکت  و خانواده هایشـان بایـد تحـت حمایـت م
ه ها هر کدام همراه خانواده و  می ماندنـد. )البته دسـتور اصلی این بود کـه ب
به طور پنهانی در گوشـه ای از شـهر زندگی کنند، طوری که کسـی نشانی آن ها 
ه ها شـد و آقای  را نداشـته باشـد؛ اما این دسـتور باع ترس و وحشـت ب
بندیکـت بـا آن مخالفـت کـرد. او اصرار داشـت همـه پیش خـودش بمانند، 
ت می شـد و اتا کافی برای همه داشـت.  چون از خانه ی او به خوبی محاف
درنهایـت، مقام هـای دولتی با اکـراه رضایت دادند. آقـای بندیکت در متقاعد 

کردن دیگران استاد بود.(
زم است. آقای کرتین باهوش و ظالم بود  ه ها قان شدند که این احتیا  ب
ه ها و خانواده ی آن ها هد اصلی آقای  و مردان خطرناکی در اختیار داشـت. ب
کرتین بودند. اگر آن ها بدون محاف می ماندند، مردان آقای کرتین بدون شـک 
اشـتند، چون دسـتگیری آن ها باع می شـد آقای بندیکت  آن ها را راحت نمی گ
مجبور به انجام هر کاری شـود. آقای کرتین برای رسـیدن به دسـتگاه زمزمه گر، 
دسـت بـه هـر کاری مـی زد. )حتی فکر کـردن به ایـن موضوع تن هر کسـی را 
ه ها اجازه نداشتند به تنهایی بیرون  ( ماه ها بود که ب ه ها می لرزاند، چه برسد به ب

بازی کنند یا توی شهر بگردند و دیگر واقعا از این شرای خسته و کالفه بودند. 
کیت گفت: »اگه واقعا زندانی بودیم، من کمتر از یک انیه شما رو فراری می دادم.«

رینی نگاه کیت را دنبال کرد و به پنجره رسید. »از پنجره فراری می دادی 
» طنابت این قدر بلند هست

1- Ledro tha Curtain


