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سـرباز در را بـاز کـرد و هـوا با فشـار بـه درون هلیکوپتر وارد شـد. آنایا نگاهی 
بـه پاییـن و سراشـیبی صخره  هـای جزیره انداخـت. بزی الغـر را دید که روی 
تخته  سنگی ایستاده بود. وقتی به باالی جنگل رسیدند، سایه  ی هلیکوپتر روی 

درخت  ها   افتاد.
آنایا بی  قرار دنبال شـکافی بین انبوه درخت  ها می  گشـت. برای پیداکردِن 

پدرش، باید جاهایی مثل دریاچه یا نزدیک باتالق را می گشتند.
وقتی تصویر پدرش را در تماِس تصویری به  خاطر آورد، دل شـوره گرفت؛ 

آن چهره  ی سراسیمه و ِگلی   و چیزهایی که گفته بود.
نمی  تونم از اینجا بیام بیرون...

اون  ها همه  جا هستن...
سرباز فریاد زد تا صدایش از پس سروصدای ملِخ هلیکوپتر به گوش برسد. 

»من که دریاچه  ای نمی  بینم!«
آنایا هم چیزی نمی  دید. با نگاهش، سراسیمه جنگل را می  کاوید.

سرباز با کج  خلقی داد زد: »مگه نگفتی اینجا رو می  شناسی؟«
»می  شناسم. تقریبًا شکل لوبیاست. عکس  هاش رو دیده ام.«

»تو که گفتی خودت اونجا رفته ای!«
»آره، اما خیلی  وقت پیش.« در واقع ماجرا برمی  گشت به سال  ها پیش که 
فقط پنج سالش بود. آنایا ادامه داد: »دریاچه، انتهای شمال   شرقِی جزیره ست.«
سرباز به او گفت: »چطور تا حاال ندیدیمش؟ اینجا خیلی هم بزرگ نیست.«

آنایا بااطمینان گفت: »نمی  شه که   یه دفعه ناپدید شده باشه!«
سرباز داخل گوشی اش به خلبان  ها گفت: »یه دور دیگه می  زنیم.«

آنایا کالفه سرش را تکان داد. »باید دقیقًا همین  جا باشه!«
سرباز گفت: »من که فقط درخت می  بینم.«
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آنایا به پایین خیره شد و بعد نگاهی دقیق  تر انداخت. یک  مرتبه مو به تنش 
سیخ شد و گفت: »اون  ها درخت نیستن.«

در همان لحظه ناگهان هلیکوپتر کنترلش را از دسـت داد؛ انگار چیزی آن 
را به طرف پایین می  کشید.



دو هفته قبل
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فصل اول

آنایا

آنایا که نمی  توانست پلک  هایش را از هم باز کند، از خواب بیدار شد.
آهی کشـید و با نوک انگشـت  هایش پلک  هایش را لمس کرد. کامالً به   هم 
چسبیده بودند. روی تختش نشست و هفت   بار پشت هم عطسه کرد. داخل 
بینی  اش پر از آب دماِغ خشک  شـده بود. ایسـتاد و خیلی ماهرانه راهش را تا 
حمام پیدا کرد. یکی از حوله  های انباشته  شده کنارِ رو  شویی را برداشت و شیر 
آِب گـرم را بـاز کـرد. اولین بار که این  طوری از خواب بیدار شـده بود، حسـابی 
وحشـت کرده بود ولی حاال دیگر به آن عادت کرده بود، به  خصوص که در اوج 
حساسـیِت بهاره به سـر می ُبرد. با حوصله و به  ترتیب حوله  ی مرطوب و گرم را 
روی پلک هایش گذاشت تا ِقی اطرافشان را پاک کند. خیلی آرام چشم  هایش 

را باز کرد و با نگاهی تیره  و  تار به آینه خیره شد.
به تصویرش در آینه گفت: »تا حاال کجا بودی خوشگله؟«

دور چشم  هایش ُپف کرده بود. معموالً فکر می  کرد چشم  هایش زیباترین 
قسـمت صورتش هسـتند ولی فعالً که شـبیه چشـم  های خوک شـده بودند. 
از بـس فیـن کـرده بـود نـوک بینـی  اش سـاییده و پوسته  پوسـته شـده بود. 
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هیجان  انگیزتر از همه  ی این  ها، یک ردیف جوش تازه بود که روی پوسـتش 
سر در آورده بودند.

سـردرد خفیفـش او را یـاد خـواب دیشـبش می انداخت، خوابـی که بارها 
دیده بود. در خواب شتابان می  دوید و با اینکه همیشه بعدش سردرد داشت، 

برایش هیجان  انگیز بود.
درِ کابینتی را باز کرد که پر از دارو بود، کلی ِکرِم و تمیزکننده  ی مخصوص 
بـرای جوش  هایش، اسـپری اضافی برای آسـمش و قوطی های پالسـتیکی 
قرص  های غول  آسای ضدحساسیتش. دوتا از قرص ها را باال انداخت. امروز 

قطعًا از آن  روزهایی بود که باید دوتا قرص را با هم می  خورد.
آنایا شـروع کرد به شسـتن صورتش اما مکث کرد. چه  کار داشت می  کرد؟ 
می  خواسـت تا می  شـد آشـفته به نظر برسـد. حداقل باید می  گذاشـت یک 

چشمش بسته بماند.
مثـل گوژپشـت ها قـوز کرد و خودش را تا آشـپزخانه کشـاند. بـا دماغی که 
آن  طور کیپ شـده بود، تقریبًا هیچ بویی حس نمی  کرد... ولی قطعًا بوی ناِن 
ُتست به دماغش می  خورد. یک تکه  ی باریک و ُترِد نان را تصور کرد که رویش 
کره مالیده شده و کمی مارماالد هم رویش ریخته بودند. قبل از اینکه عمالً به 

نصف غذاهای روی زمین حساسیت پیدا کند، عاشِق نان ُتست بود.
مـادرِ آنایـا دیگـر یونیفرمش را پوشـیده و ظرف های صبحانـه را هم داخل 

ماشین ظرف  شویی گذاشته بود.
آنایا گفت: »امروز نمی  تونم برم مدرسه.«

مادرش برگشت. »عزیز دلم...«
»می  شه لطفًا به مدرسه زنگ بزنی؟«

»هفته  ی پیش هم دو روز مدرسه نرفتی. تو حتی مریض هم نیستی.«
آنایـا بـه صورتش اشـاره کرد. »اگه برم بیمارسـتان، در عـرض دو ثانیه توی 

بخش مراقبت های ویژه بستری م می  کنن.«
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مادرش آرام خندید، بعد نزدیک  تر آمد و موهای بلند و مجعد آنایا را از جلوی 
صورتش کنار زد. »تو خیلی دوست  داشتنی هستی.«

»پوستم داغونه!«
»کسی جوش  هات رو نمی  بینه، خودت رو می  بینن.«

»آره، فقط اگه با اشعه ی   ایکس نگاهم کنن جوش  هام معلوم نیستن !«
مادرِ آنایا درکش نمی  کرد. او همیشـه زیبا بود و هنوز جذاب  ترین مادری 
بـود کـه آنایـا تا به حال دیده بـود. محِض رضـای خدا نگاهش کـن! قدبلند و 
باریک  انـدام بـا موهـای پرکالغـی   کـه روی یقه  ی شـق  وَرق و سردوشـی  های 
پیراهن سـفیدش ریخته بودند؛ چهار خط روی سردوشـی  هایش داشت، تنها 
خلبان زن هواپیمایی آیلند1، الیال دارا2... حتی اسمش هم قشنگ بود. وقتی 
عینک  آفتابی   می  زد و ژاکت خلبانی  اش را می  پوشـید، لباس خلبانی  در تنش 

شبیه ُمِد روزِ پاریس می  شد.
آنایا قدکوتاه  تر بود و اندامش بیشتر به پدرش رفته بود که هیکلی درشت  تر 
داشت. خودش از این مسئله شکایتی نداشت... از دست جوش  هایش شاکی 
بـود و اینکـه نمی  شـد یک جلسـه کالس را بـدون حمله  ی آسـم بگذراند و کالً 

احساس ضعف می  کرد.
مادرش پرسید: »کرم ضدجوِشت رو می  زنی؟«

»شب  ها.«
»باید روزها هم بزنی.«

»خیلی بوی گند می ده!«
»دکتر گفته مهمه که ازش استفاده کنی.«

»تا هم بی  ریخت باشم و هم بو  گندو!«
مادرش بغلش کرد و گفت: »نه بی ریختی، نه بوگندو.«

»اگه خونه بمونم، می  تونم پروژه  ی کالس تاریخم رو کامل تر کنم.«

1. Island Air 2. Lilah Dara
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»همین  جوری هم باالترین نمره رو داری می  گیری، آنایا.«
آنایا ادای سـرفه و خس  خس کردن درآورد. برای بار آخر تالشـش را کرد و 

گفت: »امروز ورزش داریم.«
مادرش موافقت کرد. »خب برای زنِگ ورزشـت یه یادداشـت برای مدرسه 

می  نویسم.«
آنایا که شکست خورده بود آهی کشید. امروز مادرش اجازه نمی  داد مدرسه 

نرود. ولی خب شاید پدرش اجازه می داد.
مادرش گفت: »من باید برم. مونگ دال چیال1 رو گذاشته ام توی ِفر که گرم 

بمونه. به بابات بگو ُسسش رو فراموش نکنه.«
»ممنون.«

آنایـا می  دانسـت مـادرش تخم  مـرغ هم  زده و نان ُتسـت را بـرای صبحانه 
ترجیح می  دهد ولی اغلب برای آنایا پنکیک عدس درست می  کرد که داخلش 
پنیر داشت. آنایا به عدس حساسیت نداشت و با اینکه به الکتوز حساسیت 
داشت، عجیب بود که با پنیر مشکلی نداشت. در ضمن پنکیک  های مادرش 

خیلی خوش مزه بودند.
مادرش گره کراوات سیاهش را مرتب کرد و گفت: »برای شام برمی  گردم.«

»امروز جای باحالی پرواز می  کنی؟«
مادر آنایا خلبان هواپیماهای آب  نشین بود، معموالً مدل ِد هاویلند بیورز2 
را می رانـد و بیشـتر مسـیرش بیـن ویکتوریـا و ونکوور بود، امـا خیلی پیش 
می آمد که بین جزایر گلف یا حتی به مناطقی دورتر در شمال هم پرواز کند.

»قـراره یـه گـروه گردشـگر رو که رفته بودن ماهیگیری ورزشـی، از سـونورا 
بر  گردونم. احتماالً وقتی برگردم حسابی بوی سالمون می  دم.«

بـا عجلـه روی دفترچه یادداشـت کنـار تلفن چیزی نوشـت و آن را به آنایا 

Moong dal cheela .1؛ نوعی پنکیک تقریبًا شبیه کرپ که با ماش و عدس و زنجبیل درست می شود.
2. De Havilland Beavers



17

داد. بعد پیشانی  اش را بوسید و گفت: »بهتر می  شی. می  بینمت عزیز دلم.«
دلش می  خواست حرف مادرش را باور کند. می  خواست باور کند که روزی 
بزرگ می  شـود و مانند گل  ها می  شـکفد. گل پژمرده  ای را تصور کرد که ناگهان 
گلبرگ  هایش را باز می  کند و  چنان خیره  کننده می  شود که همه سرشان را از 
روی گوشی  هایشـان بلند می کنند، هدفون  هایشـان را از گوششان درمی آورند، 
نفسشان بند می  آید و می  گویند این دیگه از کجا پیداش شد! تا   حاال چیزی 

به این خوشگلی ندیده  ام!
از این فکر لبخندی روی لبش نشست و سیبی از ظرف میوه  ها برداشت. 
نصفـش کـرد و چهل  وپنـج ثانیه داخل مایکروویو گرمـش کرد. اگر آن را خام 

می  خورد، دورِ لبش ورم می  کرد و زبانش حسابی به خارش می  افتاد.
کالً به همه  چیز حساسیت داشت، به گلوِتن، تخم  مرغ، شیر. به دود و گردو  غبار 
هم حساسیت داشت. بعضی ماه  ها کامالً درگیرِ حساسیت بود. ماه آوریل فصل 
گرده  افشانی درخت  ها بود و ماه ِمه هم همین  طور. ژوئن فصل سبزشدن علف  ها 
بـود. ژوئیـه هـم که هنوز پر از علف بود و قارچ هم به آن اضافه می  شـد؛ اوت و 

سپتامبر هم کهنه واش ها سبز می شدند که به آن ها هم حساسیت داشت.
البته از اول این  طوری نبود و این چند سال اخیر این  طوری شده بود. حاال دیگر 
عکسش را در اتاق دبیران مدرسه مثل پوستر آدم  های تحت  تعقیب به دیوار 
زده بودند که معلم  ها از حساسیت  های غذایی  اش اطالع داشته باشند و جای 
آمپول هـای فـوری اش را بدانند. آنایا هرجـا می  رفت، یکی از آن آمپول ها را با 

خودش می  برد.
با قاشق کمی عسل داخل دهانش ریخت. از یک نفر شنیده بود که عسِل 
خالـِص محلـی برای درمان حساسـیت خوب اسـت، چـون آرام  آرام آدم را در 
معرض تمام گرده  های محیط زندگی  اش قرار می  دهد. کتری   را برای دم  کردن 
چای سبز روی گاز گذاشت... چون از یک نفر دیگر شنیده بود که سالم  ترین 
نوشـیدنی دنیـا برایـش همیـن چای سـبز اسـت. وقتـی در جزیره  ی سـالت 
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اسـپرینگ زندگی کنی، مردم همیشـه می  گویند چه چیزی برایت خوب است 
که بخوری و بنوشی، چیزهایی که خوردن و آشامیدنشان آدم را عاقل و سالم 

می  کند که  بتواند تا ابد زنده بماند.
پدرِ آنایا وارد آشپزخانه شد و همراهش بوی خاک آمد. مهم نبود چند بار 
دوش می  گرفت، باز هم بوی خاک برگ و کاج می  داد و زیر ناخن  هایش گلی 
بود. همان سویشـرت پشـمی مرینوسی  اش را پوشـیده بود که تقریبًا هر روز 
تنش می  کرد و سـرِ آرنج  هایش سـاییده شده بودند. بیشتر مواقع ریشش را 
اصـالح می کـرد، ولی بعضی وقت  ها یادش می  رفت و ریشـش شـبیه گیاهاِن 

سرکشی می  شد که مطالعه  شان می  کرد.
پدرِ آنایا گیاه  شناِس وزارت کشاورزی بود و در مزرعه  ی آزمایشگاهی جزیره 
کار می  کرد. وقتی آنایا کم  سن  وسال  تر بود فکر می کرد مزرعه ی آزمایشگاهی 
بایـد خیلـی عجیب تـر و باحال تـر از محـل کار پـدرش باشـد. تصـور می  کـرد 
گاوهـای غول  پیکـر و جوجه  هایـی به انـدازه  ی دایناسـورهای کوچـک در آنجـا 
ببیند... ولی مزرعه ی آزمایشـگاهی فقط چند گلخانه و قطعه  زمین هایی پر از 
گیاهان کسـل  کننده بود. تخصص پدرش علف هرز بود... که به نظر دوسـتاِن 
آنایـا خیلـی خنـده  دار بـود. »آهای آنایا، بابـات برای خودتون هـم علوفه جور 
می  کنه؟ شنیده ام علف  هایی که می  کاره حرف ندارن.« در واقع، تخصِص پدِر 
آنایا پیداکردن راه  های جلوگیری از رشـد علف  های هرز بود... مثل گونه  های 
مهاجمـی کـه نبایـد در جایـی درمی  آمدنـد، اما رشـد می  کردند و جلوی رشـد 

مناسب گیاهان دیگر را می  گرفتند.
پدرش پرسید: »حالت چطوره؟«

آنایا گفت: »داشتم فکر می  کردم شاید بهتر باشه توی یه حباب زندگی کنم.«
پدرش در ِفر را باز کرد و نگاهی به پنکیک  ها انداخت. »یه حباب... این  ها 

همه  ش برای منه؟«
»نه! من هم دوتا می  خوام! خب، منظورم یه چیزی مثل این تو  پ  های بزرگی 
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هست که همسترها توش راه می  رن. بهشون بلورب یا همچین چیزی می  گن. 
فقط فرقش اینه که مال من جلوی ورود مواد حساسیت  زا رو می  گیره.«

پدرش بشـقاب مونگ دال چیال را وسـط میز صبحانه گذاشـت و نشست. 
»آهان. می خوای توش ِقل بخوری؟«

آنایـا یکی از پنکیک  های عدس را برداشـت و گفـت: »یه همچین چیزی. 
می  تونم تا مدرسه باهاش ِقل بخورم.«

پدرش گفت: »اون تپه ی سر راهت ممکنه کارت رو سخت کنه.«
»بایـد قبلـش یه  کـم دور بگیرم. به هر حال می  تونن یه جایـی ته کالس برام 

خالی کنن و من هم برای خودم یه جورهایی توش قل بخورم.«
»می  تونن از دریچه  ی هواش بهت خوراکی  هایی رو بدن که می  تونی بخوری.«
آنایا نتوانست جلوی بازشدن نیشش را بگیرد. »و شاید در آینده با پسری 
مثل خودم آشـنا بشـم و حباب بزرگ  تری بگیریم، تشـکیل خانواده بدیم و 

بچه  های حبابی  مون رو بزرگ کنیم.«
بابا متفکرانه سر تکان داد. »به نظرم فکر خیلی خوبیه.«

»می  شه لطفًا به مدرسه زنگ بزنی و بهشون بگی مریضم؟«
پدرش دلسوزانه گفت: »نه، ولی خودم می  رسونمت.«

از دو هفتـه پیـش، آنایـا ناهـار را بـا ِتـِرزا می خـورد؛ در اتـاق کوچـِک انتهای 
کتابخانه که آنجا سـالنامه  ی تحصیلی شـان را آماده می  کردند. باید تا ده روز 
دیگر چاپ می  شد و حسابی در تکاپو بودند که صفحه  آرایی  اش را تمام کنند.
ابتـدای سـال، افـراد زیـادی بـرای سـالنامه داوطلب شـده بودنـد اما بعد 
یکی یکـی جـا زده بودنـد تا اینکه فقط خودش و ترزا مانده بودند. آنایا خیلی 
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هـم بـدش نمی  آمد. این  طوری ترزا وقتش را با او می  گذراند. ترزا چند سـال 
بزرگ  تر بود، پیراهن  های پسـرانه می  پوشـید و چیزی نبود که نخوانده باشـد. 
خانـواده  اش اروپایـی بودنـد و حرف  هایش را کشـیده و آهسـته ادا می  کرد و 
بـرای همیـن هرچیـزی کـه می  گفت، مهـم به نظـر می  رسـید. کالً آنایا دلش 

می  خواست مثل او باشد.
آنایا از اتاِق سـالنامه هم خیلی خوشـش می  آمد، چون پناهگاه خوبی بود 
و او را از راهروهای شـلوغ، صدای پای آدم  ها، سـروصدا، صف دست شـویی، 
دسـتمال توالت )یا کمبودش(، حوله  ی دست شویی )که اصالً وجود نداشت( 
و خـود توالت  ها )فکرشـان هـم حال  به  هم  زن بود( حفظ می کـرد. واقعًا خود 

دست شویی مدرسه دلیلی عالی بود که از مدرسه متنفر باشد.
آنایا آن  روز برای هزارمین بار عطسه کرد.

ترزا گفت: »انگار وضعت خرابه.«
آنایا شانه   باال انداخت. از حرف  زدن درباره  ی حساسیتش خوشش نمی  آمد. 
احساس می  کرد اگر درباره  اش حرف بزند، خیلی کسالت  آور به نظر می رسد و 
همین  حاال هم کنار ترزا خودش را شـبیه شـب پره ای کوچک و ضایع می  دید 

که کنار پروانه ا ی زیبا قرار گرفته باشد.
ترزا گفت: »عمه  م حساسـیت  های خفنی داره. می  دونی چی سـرپا نگهش 

می داره؟«
»نکنه باید پیاز از گوشم آویزون کنم؟!«

ترزا لبخندی موذیانه   زد و فندکش را روشن کرد که جمجمه ا ی جواهرکاری  شده 
رویش داشت. بعد، پنجره را باز کرد و رویش را به طرف آنایا برگرداند.

»شوخی ت گرفته.«
ترزا گفت: »دیوونگی به نظر می  آد، ولی عمه  م گفته دود گلوش رو نرم کرده... 

شاید آرومش کرده یا همچین چیزهایی.«
»با عقل جور درنمی آد.«
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»نه، جور درنمی آد.«
آنایا هرگز سیگار نکشیده بود. همه می  گفتند یکی از بدترین آسیب  هایی 
است که آدم می  تواند به بدن خودش بزند. در ضمن از بوی سیگار هم خیلی 

بدش می  آمد.
از پنجره به بیرون نگاه کرد، سـه   بار پشـِت هم عطسـه کرد. آسـمان پر از 

ابرهای سیاه بود. قطعًا باران می آمد.
ترزا فندک را دوباره داخل جیبش گذاشت و آنایا هم برگشت و سر جایش 

نشست.
ترزا گفت: »بی خیال، فکر احمقانه  ای بود.«

آنایا با دستمال  کاغذی چشم  هایش را پاک کرد و با دهانش نفسی عمیق 
کشید و بعد هوا را بیرون داد.

ناگهان باران شروع شد؛ قطره ها به شیشه می کوبیدند و َتق  و  توِقشان روی 
پشت  بام مدرسه به گوش می  رسید.

ترزا پنجره را بست و گفت: »ای بابا.«
آنایا خوشحال بود. باران کِل گرده  ها را می  شست و می  ُبرد و زندگی برایش 
راحت  تر می  شـد. در رایانه بین عکس  های کالس می  گشـت که مطمئن شـود 

عکس همه را دارند.
ترزا گفت: »من یکی که دیگه حوصله  ی این رو ندارم.«

وقتـی تـرزا می  گفت این یعنی حرفش مهم بود. منظورش فقط سـالنامه 
نبـود. منظـورش کل مدرسـه بود، کل جزیـره. پاییز بعد قرار بـود در تورنتو به 
دانشـگاه بـرود. آنایا با خـودش فکر می  کرد همان  قدر کـه او دلش برای ترزا 
تنگ می  شـد، ترزا هم دل  تنگش می  شـد یا نه. حتمًا دوست  های جدید پیدا 

می  کرد و آدم  هایی جالب را از اطراف دنیا مالقات می  کرد.
ترزا با خسـتگی نگاهی به عکس  های کالس انداخت. »این پسـرها، امان 

از این پسرها. نه. نه که نه.«
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ترزا، فلیت  وود1 را می  شناخت. »فلیت  وود چطور؟«
تـرزا دسـتش را کمی بـاال آورد و با تکان دادش پاسـخ منفـی داد. »اوه... 

فلیت  وود.«
آنایـا گفـت: »پسـر خوبـی به نظر مـی  آد.« امـا در واقع کمی منـگ به نظر 
می  رسـید و اسـمش را از روی یـک گـروه موسـیقی دهـه  ی هفتـاد انتخاب 
کرده بودند. »منظورم اینه که چه حسی داره یکی رو داشته باشی... که بهت 

اون  طوری نگاه کنه؟«
ترزا آه کشید. »می  دونم، می  دونم، افتضاحه، بیش از حد نیاز توی نگاهشه.«

قبل از اینکه در باز بشود، صدای تق  تقی سریع آمد و خود فلیت  وود پرید 
داخـل اتـاق. بـا آن موهای ژولیده و دسـت  وپای بزرگش همیشـه آنایا را یاد 

توله  سگ  های بزرگ  تر از اندازه ی طبیعی می  انداخت.
فلیت  وود گفت: »باید این رو ببینین!«

تـرزا گفت: »نه فلیـت  وود. یادته که درباره  ش حرف زدیم. االن وقِت انجاِم 
کارهای سالنامه  ست.«

او با گوشـی  اش بین دو نفرشـان خم شـد که بتوانند فیلم را تماشـا کنند. 
»می  شه یه لحظه وقتتون رو به فلیت  وود بدین؟ دعوای کانگوروهاست!«

ترزا با ناراحتی گفت: »وای فلیت  وود!«
آنایـا بایـد اعتـراف می  کرد که کانگوروها خیلی شـگفت  انگیز بودند. شـکل 
ایستادنشـان روی پاهایشان درست شبیه آدم  ها بود، افتادگی شانه  هایشان، 
عضله  های بازو و سینه  هایشـان. در واقع کمی ترسـناک بود. بعد نگاه آنایا به 
پاهایشـان افتاد. انگار فقط سـه انگشت داشتند و انگشت وسط کامالً از بقیه 

درازتر بود و چنگالی تیز و خطرناک داشت.
فلیت  وود گفت: »این  ها رو ببینین! حسـابی عضله  ای   هسـتن! بازوهاشون 

رو ببینین! خب، یه لحظه صبر کنین... حاال این رو ببینین!«

1. Fleetwood
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کانگوروی بزرگ  تر مسـتقیم باال پرید و به نظر رسـید وسـط هوا تعادلش 
را حفـظ کـرد... واقعًا روی نوک دمـش تعادلش را حفظ کرده بود؟ بعد با دو 
پایـش محکـم کوبید توی شـکم کانگوروی دیگـر. آنایا که انـگار از دیدن آن 
صحنه دردش گرفته بود، خودش را عقب کشـید. باز جای شـکرش باقی بود 

که کانگوروی دیگر خون باال نیاورد.
فلیت  وود هیجان  زده گفت: »باورتون می  شه؟«

تـرزا گفـت: »خیلـی خوب بـود ولی من و آنایا باید به کارمون برسـیم. برو 
به بازی ت برس فلیت  وود. برو اون پسـره رو که کاله بیسـبال داره پیدا کن، 

همون که ازش خوشت می  آد.«
فلیت  وود گفت: »فعالً!«

بعـد از اینکـه رفت، آنایا رویش را به  سـمت صفحه نمایـش برگرداند. جای 
یکی از عکس ها در صفحه آرایی خالی مانده بود.

ترزا به صفحه نمایش ضربه  ای زد. »عکس اون پسر جدیده رو الزم داریم. 
روزِ عکاسی نبودش.«

فقط چند ماه از آمدن ست رابرتسون1 می  گذشت. کسی زیاد او را نمی  شناخت، 
خیلی سـاکت بود، قیافه  ی عجیب  غریبی داشت و همیشه، حتی زنگ  ورزش، 
پیراهن  های آستین  بلند و سویشرت کاله دار می  پوشید. او تحت سرپرستی آقا و 

خانم آنتوس بود که مزرعه  ی سبزیجات ارگانیک داشتند.
ترزا نگاهی به آنایا انداخت. »می  شـه لطفًا بری و یه عکس از این پسـره 

بگیری.«
حاال نوبت آنایا بود که آه بکشد. از راه رفتن در راهروها متنفر بود، مخصوصًا 

وقتی قیافه  اش شبیه سیاهی  لشکرهای فیلم  های ترسناک می  شد.
آنایا گفت: »لطفًا مجبورم نکن برم اون بیرون.«

ترزا گفت: »بذار یه چیزی رو بهت بگم...« طوری به چپ و راسـتش نگاه 

1. Seth Robertson
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انداخت انگار می  خواست راز بزرگی را فاش کند و آهسته و دزدکی گفت: »تو 
خیلی باحال  تر از اونی هستی که فکر می  کنی.«

آنایا گفت: »نه.« ولی مأیوسانه دلش می  خواست این حرف را باور کند. »واقعًا؟«
»آره بابا. حاال بلند شو برو! تو بهتر از من عکس می  گیری.«

آنایـا کـه هنـوز از تعریـف تـرزا کیفـور بود، خندیـد و از جایش بلند شـد و 
دوربین را برداشت.

بیـرون کتابخانـه، آنایا شـانه  هایش را طوری به جلو خم کـرد انگار در برابر 
باد و بوران مقاومت می  کرد و بعد مسـیرش را در راهروی شـلوغ بررسـی کرد. 
تـاد سـالتر1 و بعضـی از رفقایـش کنـار فـواره   پرسـه می  زدند و به  سـمت هم 
آب می  پاشـیدند. فاصلـه  ی خـودش را با آن  ها حفظ کرد ولـی داِد کوتاهی از 
پشت سـرش شـنید. وقتی برگشت پترا سامنر2 داشت گردنش را که خیس 

شده بود، پاک می کرد.
ریچل، دوسِت همیشه آویزان پترا، گفت: »وای خداااااای من! حالت خوبه، 

پترا؟ کسی دستمال  کاغذی داره؟ پترا دستمال الزم داره!«
بالفاصلـه چندتـا از بچه  هـای مدرسـه که حسـابی نگران پترا شـده بودند، 

دورش را گرفتند و به او دستمال تعارف کردند.
ریچـل که می  توانسـت هر اسـمی را طـوری ادا کند انگار ضایع  ترین اسـم 

دنیاست، گفت: »آفرین بهت، تاد! می  دونی که حساسیت داره دیگه، نه؟«
تاد گفت: »ای بابا، چیزی ش شد؟«

تاد شـبیه سـگی شـده بـود که درسـت وقت خـراب  کاری روی میـز قهوه 
مچش را گرفته باشند.

پترا لب  ولوچه  اش را جمع کرد و گفت: »من حالم خوبه، بچه  ها.«
او خیلی خوشـگل بود و موهای بلوندش را مدِل پیکسـی3 اصالح می  کرد. 
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3. نوعی مدل موی کوتاه


