
آواز فاخته

خدا جون سالم به روی ماهت...





۳۰۰۰۶۳۵۶۴ ۰۲۱-۶۳۵۶۴ www.porteghaal.com kids@porteghaal.com

انتشاراتپـرتقـال
آواز فاخته

نویسنده:فرانسیسهاردینگ
مترجم:محمدعباسآبادی

ویراستارادبی:فاطمهفداییحسین
ویراستارفنی:مریمفرزانهـزهرافرهادیمهر
طراحجلدنسخهیفارسی:نیلوفرمرادی

آمادهسازیوصفحهآرایی:سجادقربانیـمینافیضی
مشاورفنیچاپ:حسنمستقیمی
شابک:978-622-274-160-0

نوبتچاپ:اولـ1400
تیراژ:1000نسخه

لیتوگرافی،چاپوصحافی:واژهپردازاندیشه
قیمت:89000تومان

سرشناسه:هاردینگ،فرانسس
Hardinge,Frances

عنوانونامپدیدآور:آوازفاخته/نویسنده:فرانسیسهاردینگ؛مترجم:محمدعباسآبادی.
مشخصاتنشر:تهران:انتشاراتپرتقال،1400.

مشخصاتظاهری:456ص.؛14٫5×21٫5سم.
شابک:978-622-274-160-0
وضعیتفهرستنویسی:فیپا

Cuckoosong,2015.:یادداشت:عنواناصلی
موضوع:داستانهاینوجوانانانگلیسی--قرن21م.

Youngadultfiction,English--21stcentury:موضوع
شناسهیافزوده:عباسآبادی،محمد،1369،مترجم

PZ7:ردهبندیکنگره
ردهبندیدیویی:823/914[ج]

شمارهیکتابشناسیملی:٧6٠٨١٣٧
7130301



برایدیِلن،خواهرزادهودخترخواندهام.
باشدکههموارهباهمانخونسردیومالیمتهمیشگیات
بهحماقتهایدنیابنگری.
ف.ه



Cuckoo Song

Text copyright © Frances Hardinge 2014

First published 2014 by Macmillan Children’s 
Books an imprint of Pan Macmillan

 )Copyright( بر اساس قوانین بین المللی، حق انحصاری انتشار
Cuckoo Song کتاب

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



9

فصل 1

صحیح وسالم

سـرشدردمیکـرد.صداییمغزشرامیخراشـید؛صدایسـایشبدآهنگی
همچـونخشخـشکاغذ.انـگاریکنفرخنـدهایراگرفته،بهشـکلگلولهی
بزرگدرهمپیچیدهایمچالهکردهوتویجمجمهیاوچپاندهبود.صداباخنده

گفت:هفتروز.هفتروز.
دخترباصداییگرفتهوخشدارگفت:»بسکن.«وصدابسکرد.کمکم
محوشد،تااینکهحتیکلماتیکهدخترفکرکردهبودشنیدهازذهنشپاک

شدند،مثلبخاربازدمرویشیشه.
»تریس1.«صدایدیگریآمدکهخیلیبلندترونزدیکترازصدایخودشبود؛
صداییکزن.»اوه،تریس،عزیزم،عزیزم،چیزینیسـت،مناینجام.«اتفاقی

داشترخمیداد.دودستگرممثلآشیانهدستانشرادربرگرفتهبودند.
زمزمـهکـرد:»نـذاربهـمبخنـدن.«آبدهانـشراقـورتدادومتوجهشـد

گلویشمثلسرخسخشکیدهوترکخوردهشدهاست.
زنگفت:»هیچکسبهتنخندیده،عزیزم.«صدایشچنانآرامومالیمبود

کهبهآهیشباهتداشت.
کمیآنطرفترنجواهاییحاکیازنگرانیبهگوشمیرسید.صدایدومرد.

»هنوزهذیونمیگه؟دکتر،مگهنگفتی...«
»بهنظرمهنوزخیالمیکنهدارهخوابمیبینه.بایدببینیموقتیتریسای2

جوانکاملبههوشاومدحالشچطوره.«

1.Triss 2.Theresa
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تریسا.منتریساهستم.درستبود،اینرامیدانست،ولیاحساسمیکرد
ایننامکلمهایبیشنیسـت.ظاهرًامعنیاشرانمیفهمید.منتریسـم.این
کمیطبیعیتربهنظرمیرسید،مثلکتابیکهوقتیمیافتد،صفحهیبیشتر
خواندهشدهاشبازمیشود.بهسختیچشمانشراکمیبازکردوازشدتنور
چهرهدرهمکشید.رویتختبهکپهیبالشهاتکیهزدهبود.احساسمیکرد
تنشپهنهیوسیعیاستکهسنگهایسنگینیرویشقرارگرفتهوتعجب
میکردکهمیدیدبرجستگیبدنشزیرروتختیوپتوهمانابعادعادیرادارد.
زنیکنارشنشسـتهبودوبامحبتدسـتشرادردسـتداشـت.موهای
تیرهوکوتاهشرابهشکلفرهاییمواج،براقوشقورق،چسبیدهبهسرش،
آراستهبود.پودرصورتمالیمیکهبهگونههایشزدهبودخطوطخستگیدور
چشمانشرامحومیکرد.مهرههایشیشهایوآبیرنگگردنبندزننورپنجره
رابهخودمیگرفتندوتأللؤهایسفیدیهمچونیخرویپوسترنگپریدهی

گردنوزیرچانهاشمیانداختند.
جزءبهجزءاینزنبهشدتآشناودرعینحالغریببهنظرمیرسید،مثل
نقشـهیخانهایکهتاحدیفراموششـدهباشـد.کلمهایسـرگردانازجایی

نامعلومشکلگرفتوذهنبیحستریستوانستبهآنچنگبزند.
شروعکرد:»ما...«

»درسته،مامانپیشته،تریس.«
مامان.مادر.

»مامـ...مان...«فقطصداییشبیهقارقارازپسگلویشدرمیآمد.»من...
نمیتونم...«درماندهحرفشراقطعکرد.نمیدانستچهچیزرانمیتواند،ولی

ازحجمناتوانیاشوحشتکرد.
»اشـکالینداره،جوجو.«مادرشدسـتاوراکمیفشاردادولبخندمالیمی
زد.»فقـطدوبـارهمریضشـدهای،همین.تبداشـتی،پسطبیعیهکهحالت

خرابباشهویهخردهمنگباشی.یادتمیآددیروزچیشد؟«
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»نـه.«دیـروزماننـدحفـرهیتیرهوتـاربزرگـیبـود؛وتریسدچارهراسـی
ناگهانیشد.چهچیزهاییراواقعًامیتوانستبهخاطربیاورد؟

»سرتاپاخیساومدیخونه.اینرویادته؟«مردیآمد،رویلبهیدیگرتخت
نشستوصدایجیرجیرتخترادرآورد.صورتکشیدهوزمختیداشتوبین
ابروهایشچینافتادهبود؛انگاررویهمهچیزسختتمرکزکردهباشد.موهایش
همبهرنگطالییروشـنبود.صدایمالیمیداشـتوتریسمیدانستدارد
همـانجـورِمخصوصـشاورانگاهمیکند؛نگاهیکههمیشـهفقـطبهتریس

میکرد.پدر.»فکرمیکنیمافتادهباشیتودریاچهیگریِمر1.«
تریسکلمهیگریمرراکهشـنیدسـردششـدولرزید،انگاریکیپوسـت
قورباغهبهگردنشچسـباندهباشـد.»من...یادمنمیآد.«دلشمیخواسـت

اینفکرراازسرشبیرونکند.
»بهشفشارنیارین.«مرددیگریپایینپایتختایستادهبود.مسنتربود،
موهایکاهیرنگوشانهزدهاشرایکسانتیمتریباالترازپوستصورتیرنگ
سرشفرقکجبازکردهبودوابروهایخاکستریپرپشتشبههمهطرفپخش
شدهبودند.رگهایقطوروبرجستهیرویدستانشنشانمیدادسنوسالی
ازاوگذشتهاست.»بچههاهمیشهکنارآببازیمیکنن،تفریحشونه.منخودم
بچـهکـهبودمزیـادمیافتادمتورودخونهها.خانمجوان،دیشـبکهبااونتب
خیلیباالوحالپریشـوناومدیخونهوپدرومادرترونشـناختی،بدجوری

اونهاروترسوندی.گمونماالندیگهخوبمیشناسیشون،نه؟«
تریسلحظهایمرددماند،سپسسرسنگینشراتکاندادتاجوابمثبت

بدهد.حاالبوهایشانرامیشناخت؛بویخاکسترپیپوپودرصورت.
دکترخردمندانهسرتکاندادوباانگشتانشرویلبهیپایینتختضرب

گرفت.تندوبلندپرسید:»اسمشاهچیه؟«
تریـسازجـاپریـدویکلحظهگیجشـد.بعـدناگهانخاطرهایازسـرود

1.Grimmer
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کودکانـهایکهدرمدرسـهمیخواندنـدفرمانبردارانهبهذهنشآمد.شـاهیگانه
اربابماست،ُجرجیگانهشاهماست،جرجپنجمشاهماست.

جوابداد:»جرجپنجم.«
»خوبه.مااالنکجاییم؟«

تریسجوابداد:»خونهیسنگیقدیمی،توُلِوربنتلینگ1.«اطمینانشبیشتر
وبیشـترمیشـد.»نزدیکبرکهیکینگفیشـر2.«بویدیوارهاینمورآنجارابه
خاطرداشـت،بهعالوهیبویسـهنسـلازگربههایمریضپیرکهدرحالمحو

شدنبود.»برایتعطیالتاومدهایماینجا.ما...ماهرسالمیآیماینجا.«
»چندسالته؟«

»یازده.«
»وکجازندگیمیکنی؟«

»بیِچز3،لوتراسکوِئر4،اِلِچستر5.«
»آفریـن،دختـرخوب.خیلیبهترشـدهای.«لبخندیصمیمیبرلباندکتر
نشست،انگارحقیقتًابهاوافتخارمیکرد.»توحالتخیلیبدبوده،گمونماالن
بایدسـرگیجهداشـتهباشـی،مگهنه؟اصاًلنگراننباش.مطمئنمتاچندروز
آیندهعقلوهوشتیواشیواشبرمیگردهسرجاش.همیناالنهمحالت

بهترشده،مگهنه؟«
تریسآهسـتهسـرتکانداد.حاالدیگرهیچکستویسرشنمیخندید.
هنـوزصـدایخشخـشنامفهـومومبهمیمیشـنید،اماوقتیبـهپنجرهی
آنسـویاتاقنگاهمیکردراحتمیتوانسـتمقصراینصداراببیند.یکیاز
شـاخهها،خمیدهازوزنسـیبهایسـبز،بهپنجرهچسبیدهبودوباهربادی

کهمیآمد،برگهایشبهشیشهکشیدهمیشد.
نوریکهازپنجرهبهاتاقمیتابیداولبهاینشاخوبرگهابرخوردمیکرد،

1.LowerBentling 2.kingfisher
3.TheBeeches 4.LutherSquare
5.Ellchester
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سپسمیشکستوجابهجاوتکهتکهمیشد.خوداتاقمثلبرگهابهرنگ
سـبزبود.روتختیسبز،دیوارهایسـبزپوشیدهازلوزیهایکوچککرمرنگ،
پارچههایپرنقشونگارچهارگوشوسبزرنگرویمیزهایچوبیسیاه.چراغ

گازیروشننبودوحبابهایِگردچراغهایدیواریکدروبینوربودند.
درستدرهمینلحظه،یعنیوقتیدرستوحسابیبهدوروبرشنگاهکرد،
متوجهحضورشـخصپنجمیهمدراتاقشـدکهپنهانیکناردرایسـتادهبود.
دختـردیگـریبود،کوچکترازتریس،باموهاییآنقدرتیرهومجعدکهانگار
نمونهایمینیاتوریازمادربود.اماچشـمانشحالتمتفاوتیداشـتوشبیه
چشـمانباسـترک1سـردوبیروحبود.طوریدستگیرهیدرراگرفتهبودانگار
میخواستآنرابچرخاندوازجابکَند،تماممدتهمچانهیباریکشتکان

میخوردودندانقروچهمیکرد.
مادرازرویشانهسرچرخاندتاببیندنگاهتریسبهکجاست.

»اوه،نـگاهکـن،ِپنی2اومدهدیدنت.طفلکیپـن...فکرکنمازوقتیمریض
شـدیازبـسنگرانـتبودههیچینخـورده.بیاداخل،پنی،بیابنشـینپیش

خواهرت...«
»نـه!«پنـیچنانناگهانیفریادزدکههمـهازجاپریدند.»دارهنقشبازی
میکنه!یعنینمیفهمین؟الکیه!هیچکدومتونفرقشرومتوجهنمیشین؟«
بانگاهیکهمیتوانستسنگرابشکافدبهچهرهیتریسخیرهشدهبود.
»پن.«صدایپدرشلحنهشدارآمیزیداشت.»همیناالنبیاتوو...«
»نـه!«پـنخشـمگینودرمانـدهبـهنظـرمیرسـید،بـاچشـمانازحدقـه
بیرونزدهاششـبیهآدمیشـدهبودکههرآنممکناسـتکسـیراگازبگیرد،
سـپسبهسـرعتازدرخـارجشـد.همینطورکـهازاتاقدورمیشـد،پژواک

قدمهایشبهگوشمیرسید.

1.پرندهایازتیرهیمگسگیران
2.Penny
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مادرخواستبلندشود،اماپدربامالیمتگفت:»دنبالشنرو.توجهکردن
اونروتشویقمیکنه...یادتهچیگفتن؟«

مادر،خسـتهآهکشـید،ولیمطیعوحرفشـنودوبارهنشست.متوجهشد
تریـسبـهدربـاززلزدهوجـوریقوزکردهکهشـانههایشبـهگوشهایش
رسـیدهاسـت.دسـتتریسرافشـردومهربانگفت:»ولشکن.خودتکه

میدونیاخالقشچهجوریه.«
واقعًامیدونم؟میدونماخالقشچهجوریه؟

اونخواهرمه،پنی.پن.ُنهسالشه.قباًلورملوزهداشت.وقتیداشتیهنفر
روگازمیگرفت،اولیندندونشیریشافتاد.یهباریهمرغعشقداشتواز
بسیادشرفتقفسپرندهروتمیزکنهوبهشبرسه،پرندهیبیچارهمرد.

دروغمیگه.دزدیمیکنه.جیغمیزنه.چیزپرتمیکنهو...
...وازمنبدشمیآد.خیلیازمنبدشمیآد.ازچشمهاشمیفهمم.

دلیلشروهمنمیدونم.

مادرمدتیکنارتختتریسماندوازاوخواستکمکشکندباقیچِیدستهالکی
بزرگجعبهیخیاطی،کهمادراصرارداشتآنراباخودشبهتعطیالتبیاورد،
الگوهایلباسـشرابرشبزند.قیچیباصدایخرچخرِچگرفتهوآهسـتهای

پارچهراآرامآراممیبرید،انگارازبریدنهرسانتیمترلذتمیبرد.
تریـسمیدانسـتهمیشـهعاشـقاینبودهکـهالگوراباسـوزنتهگردبه
پارچـهوصـلکند،آنرابرشبزندوبعدنـگاهکندکهتکههایپارچه،باآنهمه
سوزنتهگردودرزهایریشریش،آرامآرامچهشکلیبهخودمیگیرند.همراه
الگوهاعکسهایخانمهاییبودکهلباسرنگروشنبهتنداشتند،بعضیبا
پالتوهایبلندوکالههاییشبیهزنگوله،بعضیباسربندولباسهایبلندیکه
مثلشّرابهَلختوشقورقمیایستادند.همگیباچشمهاییخماربدنشانرا
خمکردهبودند،انگارمیخواستندبهموقرانهترینشکلممکنخمیازهبکشند.
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میدانسـتمـادرشبـهاولطفکـردهکهاجـازهدادهدرخیاطـیکمکشکند.
متوجهشدهروقتمریضمیشدمادرشبهاینشکلسراوراگرممیکرد.
امادستانشامروزکُندوناشیانهکارمیکردند.قیچیبزرگانگاربدجوری
سنگینشدهبود،مدامازدستشسرمیخورد،تویدستشبدقلقیمیکرد
ودرستنمیچرخید.بعدازباردومیکهنزدیکبودپشتانگشتانخودشرا

بینتیغههایقیچیگیربیندازد،مادرشقیچیراازدستشگرفت.
»هنـوزحالتدرسـتجـانیومده،مگهنـه،عزیزم؟چطورهفقـطکتابهای
کمیکـتروبخونـی،هوم؟«نسـخههایکهنهایازشـعاعخورشـیدوسـکهی

طالییرویمیزپاتختیبود.
ولیتریسنمیتوانسـترویصفحههایمقابلشتمرکزکند.میدانست
قباًلهمبارهاوبارهامریضشـده،امامطمئنبودتاحاالهیچوقتباچنین

منگیوحشتناکیبیدارنشدهاست.
دسـتهامچهشونشـده؟ذهنمچهششده؟دلشمیخواستاینهارا
بـاصدایبلندبگوید.مامـان،کمکمکن،خواهشمیکنمکمکمکن،همهچی
عجیبه.هیچیدرستنیست.احساسمیکنمذهنمتکهتکهشدهوبعضیاز

اینتکههاسرجاشوننیستن...
اماوقتیسعیکرداینحالغریبراتوصیفکند،ذهنشازاینکارسرباز
زد.بـرایخـودشفلسـفهبافیکرد:اگهبهمامانوبابـامبگم،اونوقتنگران
میشـنواگـهنگرانبشـن،یعنیمسـئلهجدیـه.ولیاگهنگـم،همهشبهم

میگنهمهچیخوبه،بعدششایدهمهچیخوببشه.
»مامـان...«صدایتریسانگارازتهچاهدرمیآمد.بهکپهیتکهپارچههایی
کهحاالرویتختشافتادهبودندخیرهشد؛زخمیوناتوانودرماندهبهنظر
میرسـیدند.»من...منحالمخوبه،مگهنه؟اینچیِز...بدینیسـتکه...که

یهقسمتهاییازتعطیالتمونرویادمنمیآد،مگهنه؟«
مادرشبادقتبهصورتاونگاهکردوتریسازآنهمهآبیبودنچشمانش
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یکـهخورد؛چشـمانمادرششـبیهمهرههـایشیشـهایدورگردنشبودندو
درسـتمثلمهرههاشفافوشکنندهبهنظرمیرسیدند.مادرشنگاهمهربان
ودرخشـانیداشـتکهفقطبایکتغییرخیلیکوچکبهنگاهیوحشـتزده

تبدیلمیشد.
»اوه،عزیـزدلـم،مطمئنمهمهشدوبارهیـادتمیآد.دکترخودشاینرو
گفت،مگهنه؟«مادرشسـوزنهایتهگردرابهیکیازدرزهازدولبخندبهلب
بلندشد.»ببین،منیهفکریدارم.چطورهیهنگاهبهدفترخاطراتتبندازی،
هـان؟شـایداینطورییـادتبیاد.«مادرتریساززیـرتختچمدانکوچکی
بیرونکشـید؛چمدانیازچرمقرمزرنگورورفتهکهگوشـهاشحروفت.ک

قلمزنیشدهبود.چمدانرادردامنتریسگذاشت.
کادویتولد.میدونماینچمدونروخیلیدوستدارموهمهجامیبرمش،
ولییادمنمیآدچفتشچطوریکارمیکنه.کمیکهباآنوررفتبازشد.

داخلـشچیزهـایدیگریبودکهباعثشـدخاطراتیدرذهنشجانبگیرد
وتکههـایدیگـریازهویتخودراپیداکند.لباس.دسـتکش.دسـتکشهای
دیگریبرایروزهایسردتر.نسخهایازمجموعهیشعرشیرینیپایطاووس1.
جعبهیپودرصورت،مثلمالمادرش،ولیکوچکترکهآینهایتویدرپوشش

بود،ولیپودرنداشت.وزیرهمهیاینهادفتریباجلدچرمآبی.
تریسدفترخاطراتشرادرآورد،بازشکردوازفرطتعجبصدایآهستهای
ازتهگلویشدرآمد.میدانستنصفصفحههایدفترخاطراتپرازنوشتههای
خرچنگقورباغـهودرهمبرهـمولیمنظمبودند.حاالآنصفحههاکندهشـدهو
فقطتهبرگهاماندهبودند؛هنوزرویلبهیکاغذهایکندهشدهمیشدبخشیاز
کلماتازبینرفتهرادید.بعدازآنهاباصفحههایخالیمواجهشد.مادرشکه

صدایشراشنیدهبودآمدوفقطچندثانیهبهدفترزلزد.
باالخـرهزیـرلبگفـت:»باورمنمیشـه.ازبینهمهیشـوخیهایناجورو

1.مجموعهشعریازوالتردالمر،شاعرانگلیسی،کهبهخاطرآثارشبرایکودکانشهرتدارد.
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اعصابخردکنش...اوه،ایندفعهدیگهشوخیروازحدگذرونده.«ازاتاقخارج
شد.»پن؟پن!«تریسصدایپایمادرشراشنیدکهازپلههاباالرفتوبعد

صدایتکانخوردندستگیرهولرزیدندریتویچهارچوبشآمد.
صدایپدرشازباالیپلههاپرسید:»چیشده؟«

»بازهمپنخرابکاریکرده.ایندفعهنصفصفحههایدفترخاطراتتریس
روکنده.دراتاقشهمبازنمیشه...فکرکنمصندلیایچیزیگذاشتهپشتش.«
صـدایپـدرشجـوابداد:»اگهمیخوادخودشروزندانـیکنه،بذاربکنه.
باالخـرهمجبـورمیشـهبیـادبیـرونوجـوابپـسبده.خـودشهـماینرو
میدونه.«همهیاینهاراواضحوبلندگفت،احتمااًلبرایاینکهفردمحبوس

ازدوربشنود.
مـادردوبارهوارداتاقبیمارشـد.»اوه،جوجو،خیلیمتأسـفم.خب...شـاید
فقـطصفحههـاروقایـمکردهباشـهوهروقتپیداشـونکردیمبتونیـمدوباره
بچسبونیمشون.«کنارتریسرویتختنشست،آهیکشیدوداخلچمدانرا

نگاهکرد.»عزیزم...بیاببینیمبقیهیچیزهاسرجاشونن...«
معلومشدبقیهیچیزهاهیچکدامسرجایشاننیستند.برسمویتریس
نبود،همینطورعکسـیازاوکهدرسـاحلسـواراالغشدهبودودستمالیکه

اسمخودشراباافتخاررویشدوختهبود.
مادرزیرلبگفت:»میدونمدیروزعصر،قبلازاونحادثه،بعضیهاشـون
هنوزبودن.داشـتیتویدفترخاطراتتچیزمینوشـتی.منبهتکمککردم
موهاتروبرسبکشی.وای،پن!نمیدونمچرااینقدراذیتتمیکنه،عزیزم.«
تریـسدفترچـهیخاطراتپارهراکهدید،بازحسسـردوآزاردهندهایبه
دلشافتاد؛درستمثلوقتیکهحرفدریاچهیگریمربهمیانآمد؛دلیلش
راهمنمیدانسـتودلشنمیخواسـتدربارهاشفکرکند.باخودشگفت:
ولیعیبنداره.اینهمیکیدیگهازخلبازیهاوسنگدلیهایپنهدیگه.

تریـسحـدسمیزدکهشـایدبهتـربودازایـنبابتعصبانیباشـد،ولی
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راستشعصبانیبودنپدرومادرشبهجایاوتاحدودیبرایشتسلیبخش
وآشنابود.انگارتویمیوهیشاهبلوطخوابیدهبود؛نرمِیُپرزدارفضایداخلی
آنازاومحافظـتمیکـردوخارهـایرویپوسـتهاشبهسـمتبیـرونقـرار
گرفتهبودند.خاطراتشتویگوششنجوامیکردندکهدرحالتعادیاوضاع

همیشهبههمینصورتاست.
حـاالاگرمیگذاشـتلبولوچهاشطوریآویزانشـودکـهانگارمیخواهد
گریهکند،تماماعضایخانوادهدورشمیگشتندتاسعیکنندبرایشهمهچیز
راجبرانکنند...ولیبدوناینکهحتیقصدشراداشـتهباشـد،احسـاسکرد

لبولوچهاشداردازفرطغصهآویزانمیشود.
»اوه،تریـس!«مـادرشبغلشکـرد.»نمیخواییهچیـزیبخوری؟یهکم
سـوپقارچهسـت،ازهمونمدلکهدوستداری،خوراکگوشتهمداریم،
اگهبتونییهذرهبخوری.ژلهچطوره؟یاکمپوتگالبی؟«احسـاسناخوشـیو
دلبههمخوردگیتریسباتصوراینخوراکهاشـدتگرفتومتوجهشـدبه

حدسیریناپذیریگرسنهاست.
باتکانسرجوابمثبتداد.

مـادربـهطبقـهیبـاالرفـتودراتـاقپـنرازدتـاشـایدبتوانـداورابرای
خوردنناهاربهپایینبکشاند.تریسحتیازاتاقبیمارهممیتوانستصدای
جیغهـایگوشخـراشوفریادهـاینامفهومپنرابشـنودکهحاضـرنبودبه

حرفمادرگوشدهد.
»...نمیآمبیرون...اونواقعینیست...شماهمهتوناحمقین...«

مادروقتیآمدپایین،پیشـانیاشازشـدتعصبانیتبفهمینفهمیچین
خوردهبود.

»ایـندیگـهلجبازیه.ازپنبعیده.تاحاالندیدهامبهغذانهبگه.«بهتریس
نـگاهکـردولبخندخسـتهامامهربانیزد.»خب،حداقلتـواینرگیهدندگی

اونرونداری.«
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تریستوانسـتبیشـترازیکذرهبخورد.بهمحضاینکهمادرشسینیغذا
راآوردوچشمتریسبهکاسهیسوپونانهایِگردکنارشافتاد،دستانش
بهلرزشافتادند.آناتاقدیگربرایشاهمیتینداشـت.همینکهسـینیدر
دامنـشقـرارگرفـتاختیارازکـفدادونانهاراجـوریدریدوتویدهانش
چپاندکهخردههایشبهاطرافپاشـید.تکههایقلمبهینانبهسـختیروی
زبانشمیچرخیدوباسـروصدابیندندانهایشجویدهمیشـد.سوپرابا
چنانسرعتیقاشققاشقخوردکههیچنشدهبهتهکاسهرسیدوحتیمتوجه
سـوختندهانشهمنشـد.پایوسیبزمینیهاوهویجهارادیوانهواربلعید،
پشـتبندشهـمژله،گالبـیویکقاچبزرگکیکبادامـیخورد.فقطوقتی

دستشرابهطرفبقیهیکیکبردمادرشمچشراگرفت.
»تریس،تریس!عزیزم،خیلیخوشحالمکهبهاینزودیاشتهاتبرگشته،

ولیاینجوریکهبخوریحالتبدمیشه!«
تریـسهـمبـاچشـمهایدرخشـانوحیـرانبـهاوزلزدوکمکـمدوباره
متوجهاتاقوفضایاطرافششد.احساسنمیکردحالشبدباشد.احساس
میکردمیتواندکیکیاندازهیاسـبآبیراهمبخورد.دسـتهایآغشـتهبه
خردهنانشهنوزمیلرزیدند.خودشرامجبورکردبادستمالپاکشانکند،بعد
رویدامنشدرهمقالبشانکردتانگذاردبهچیزدیگریچنگبزنند.درهمین

حین،پدرسرشراازالیدرداخلآوردوبامادرشچشمتوچشمشد.
»ِسِلست1.«لحنشعمدًاآرامومالیمبود.»میتونمیهلحظهباهاتصحبت

کنم؟«نگاهیبهتریسانداختولبخندمالیمومحبتآمیزیبهاوزد.
مادرتریسرارویتختخواباند،سـینیرابرداشـتوازاتاقخارجشـدتا
دنبالپدربرود؛باخودشگرماواطمینانخاطروبویپودرصورتراهمبرد.
چندثانیهبعدازبستهشدندر،دوبارههولوهراسبهدلتریسرخنهکرد.

لحنحرفزدنپدرشکنجکاویاورابرانگیختهبود.

1.Celeste
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میتونـمیـهلحظهباهاتصحبتکنـم؟بیرونازاتاقکهتریسصداترو
نشنوه؟

تریسآبدهانشراقورتداد،رواندازهایشراکنارزدوازتختپایینآمد.
احسـاسمیکردپاهایشخشـکوبیحسهستند،ولینهآنقدرسستو
ضعیفکهانتظارشراداشـت.تاجاییکهمیتوانسـتآراموبیصدابهطرف
دراتاقخوابرفتوآهستهبازشکرد.ازآنجاخوبنمیتوانستصدایحرف

زدنشانراتویاتاقنشیمنبشنود.
»...بازرسهمقولدادتودهکدهپرسوجوکنه،واسـهاینکهشـایدکسـی
دیـدهباشـهچطـوریافتادهتوآب.«صـدایپدرشبمودلنشـینبودوکمی
خشداشتکهتریسرایادخززمختحیواناتمیانداخت.»همیناالنیه
سراومدباهامصحبتکرد.مثلاینکهدوتاکارگرمحلیدیروزغروبداشتناز
نزدیِکچراگاهعمومیدهکدهردمیشدن.هیچاثریازتریسنزدیکگریمر
ندیـدهان،ولـیدوتـامردرولبآبدیدهان.یهمـردقدکوتاهباکالهلبهدارویه
مردبلندترباپالتویسبز.توجادهینزدیکچراگاههمیهماشینپارکشده

بود،سلست.«
»چهمدلماشینی؟«مادرشاینراباصدایآهستهپرسید،مثلکسیکه

خودشجوابرامیداند.
»یهدایمِلر1سیاهبزرگ.«

مدتیطوالنیصدایینیامد.
»امـکانندارهاونباشـه.«حاالمادرشبلنـدوتندحرفمیزد،انگارقیچی
خیاطـیاشکلمـاتاورابریـدهبودوکوتاهکوتاهووحشـتزدهکردهبودشـان.

»شایداتفاقیباشه...فقطکهیهدایملرتودنیانیست...«
»بعیدههمچینماشـینیاینجاباشـه.دوتاماشینهمبهزورتودهکدهپیدا

میشه.خودمامیتونیمدایملربخریم؟«

1.Daimler
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»توکهگفتیدیگههمهچیتمومشده!«درلحنصدایمادر،کهداشتاوج
میگرفت،هشـدارینهفتهبود؛درسـتمثلصدایسـوتکتریایکهداردبه

جوشمیآید.»گفتیداریکاًلباهاشقطعرابطهمیکنی...«
»گفتمکارمنبااونتمومشده،اونهماگهروزنامهیاینهفتهروخونده
باشـه،تااالنبایدمتوجهاینموضوعشـدهباشـه.ولیشـایدکاراونبامن

تمومنشده.«
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فصل 2

سیب های گندیده

تریسصدایحرکتیراداخلاتاقنشـیمنشـنید،بادقتواحتیاطدررابست
وباذهنیدرگیر،کهمثلفرفرهمیچرخید،دواندوانبهسمتتختشبرگشت.
فکرمیکننیهنفربهمنحملهکرده.همیناتفاقافتاد؟بازهمبهمغزش
فشارآوردتاگریمررابهیادبیاوردوبازهمچیزیعایدشنشد،جزاینکهتمام

وجودشبهلرزهافتاد.
ایناوکهپدرومادرشدربارهاشحرفمیزدندکیبود،همانکهپدرکارش
بااوتمامشدهبود؟اگراوتااینحدبدبود،اصاًلچراپدربااوارتباطداشت؟

بـهنظـرمیرسـیدقضیـهمثلیکـیازآنفیلمهـایجناییایباشـدکهپن
عاشقشـانبود؛ازآنهاکهآدمهایدرسـتکاربااراذلواوباشوخالفکارهادرگیر
میشدند.ولیمطمئنًاامکاننداشتپدردرگیرچنینچیزیشدهباشد!حتی
فکرشهمباعثشـدتریساحسـاسکندسـینهاشداردتنگمیشود.اوبه
پدرشبیشازهرچیزیافتخارمیکرد.خیلیخوشـشمیآمدوقتیمیدید
مردمازآشناییبااوچنانتحتتأثیرقرارمیگیرندکهحیرتزدهابروهایشانرا

باالمیبرند.
آقـایپیـرزکرِِسـنت1؟همـونمهنـدسراهوسـاختمانکـهتـریِمیدنز2و
اسِتیشنماونت3روطراحیکرده؟ازآشناییتونمفتخرم،قربان.شماکارهای

فوقالعادهایبرایشهرماانجامدادهاین.

1.PiersCrescent 2.ThreeMaidens
3.StationMount
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داشتنپدریکهمهندسراهوساختمانباشد،یعنیدیدننقشههایطراحی
جادههـاسـرمیزصبحانه.یعنیتماشـاکردنپـدردرحالبازکـردننامههایی
کـهازدفتـرشـهردارفرسـتادهمیشـدودربـارهیسـاختپـلوتعیینمحل
سـاختمانهایعمومیجدیدبود.طرحهایپدرشداشتندجلوهیدیگریبه

الچسترمیبخشیدند.
وقتیدربازشدومادرشوارداتاقشد،تریسکمیازجاپرید.پودرروی
گونههایمادرشیکذرهبیشـترشـدهبود؛اینیعنیرفتهبودخودشراآرام

کندوبهظاهرشبرسد.
مـادرشخونسـردوبیتفاوتگفت:»االنداشـتمباپـدرتحرفمیزدمو
بهایننتیجهرسـیدیمکهبهترهتعطیالتروزودترتمومکنیموفردااولوقت
بریـمخونه.محیطآشـنا...اینهمونچیزیهکهواسـهروبـهراهکردناوضاعو

احوالتالزمداری.«
»مامـان...«تریـسدودلشـد،چـونحاضـرنبـوداعتـرافکنـدداشـتبـه
حرفهایشـانگـوشمیکـرد،بعدتصمیمگرفتحدوسـطرابگیـرد.»درروباز
گذاشتی،بادمیاومد،منهمرفتمببندمش،بعدش...شنیدمباباداشتبهت
میگفتدیروزغروبیهنفردیگههمنزدیکگریمربوده.«تریسآستینمادرش

راگرفت.»کیبوده؟«
دستانمادرشلحظهایازحرکتایستاد،بعددوبارهمشغولصافکردن

چروکهایبالششد.
»اوه،هیچکس،عزیزم!فقطدوتاکولیبودن.توالزمنیستنگرانباشی.«

کولی؟باکالهلبهدارودایملر؟
شایدکمیازپریشانیتریسدرچهرهاشنمایانشدهبود،چونمادرش
لـبتختاونشسـت،هـردودسـتشراگرفتوباالخرهتویچشـمهایش

نگاهکرد.
خیلـیجـدیگفت:»امکانندارهکسـیبخوادآزاریبهتوبرسـونه،جوجو.


