
خدا جون سالم به روی ماهت...

اسرار خانواده ی گری استون ۲

فریبکاران دنیای دیگر





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

انتشارات پـرتقـال
اسرار خانواده ی گری استون ۲: فریبکاران دنیای دیگر

نویسنده: مارگرت پیترسن هدیکس
مترجم: فرهاد تقی پور

ناظر محتوایی: آزاده کامیار
ویراستار ادبی: سعید خواجه افضلی

ویراستار فنی: فرناز وفایی دیزجی ـ فرزاد مرادی
طراح جلد نسخه ی فارسی: عاطفه قلیچ خانی

آماده سازی و صفحه آرایی: مینا فیضی ـ شهرزاد شاه حسینی
مشاور فنی چاپ: حسن مستقیمی
شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۲۷۴-۳۱۵-۴

نوبت چاپ: اول ـ ۱۴۰۱
تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه

لیتوگرافی، چاپ و صحافی: ایماژ
قیمت: ۱۱۹۰۰۰ تومان

سرشناسه: ھدیکس، مارگارت پیترسون
Haddix, Margaret peterson

عنوان و نام پدیدآور: فریبکاران دنیای دیگر/ نویسنده: مارگرت پیترسن ھدیکس؛ مترجم: فرهاد تقی پور.
مشخصات نشر: تهران: نشر پرتقال، ۱۴۰۱.

مشخصات ظاهری: ۳۶۰ ص.؛ ۱۴٫۵×۲۱٫۵ س م.
شابک: دوره: ۶-۷۸۵-۴۶۲-۶۰۰-۹۷۸؛ ۹۷۸-۶۲۲-۲۷۴-۳۱۵-۴

وضعیت فهرست نویسی: فیپا
The Deceivers, 2020. :یادداشت: عنوان اصلی

فروست: اسرار خانواده ی گری استون ۲
موضوع: داستان های نوجوانان آمریکایی -- قرن ۲۱ م.

Young adult fiction, American-- 20th century :موضوع
شناسه ی افزوده: تقی پور، فرهاد، ۱۳۷۳، مترجم

PS۳۵۷۲ :رده بندی کنگره
رده بندی دیویی: ۸۱۳/۵۴[ج]

شماره ی کتاب شناسی ملی: ۸۶۹۱۰۷۰
۷۲۲۲۴۰۱



تقدیم به
جویندگان حقیقت در سراسر دنیا
م.پ

تقدیم به میترا امیری
و عالقه اش به تمام پرتقال های خوردنی و خواندنی این دنیا 
و دنیاهای موازی دیگر
و
تقدیم به چس، فین، اِما، ناتالی و... 
تقدیم به کوچولوهای بزرگ و خاطره هایی که برایم ساختند. 
ف .ت
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یک

فین

حـاال هـر روز، بعد از مدرسـه فین گری اسـتون با پدر بچه ی دیگری بیسـبال 
تمرین می کرد. 

از وقتی که آن قدر بزرگ شـده بود که بتواند توپ بیسـبال را در هوا بگیرد، 
عاشـق این بازی شـده بود. پرواز قوس دار توپ سفید در آسمان آبی و صدای 
برخـورد تـوپ بـا دسـتکش بیسـبالش را خیلی دوسـت داشـت. تازه عاشـق  
وقت هایی بود که پدر ناتالی می هیو فریاد می زد: »عجب ضرب دستی واسه یه 
بچه ی هشت ساله  !« حتی وقتی که توپ به سرانگشت های فین می گرفت و در 

آسمان تاب می خورد و جایی اشتباه، دور از دسترس، فرود می آمد. 
در حقیقت، فین عاشق بیشتر بازی ها بود. 

ولـی از دو هفتـه ی پیش که مادرش ناپدید شـده بـود، از انجام هر کاری 
هدف دومی هم داشت؛ تمرین بیسبال دیگر فقط بازی نبود. 
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این کار وظیفه ی فین به حساب می آمد. 
قرار بود فین آقای می هیو را سرگرم کند یا همان طور که خواهرش، اِما، موقع 

تقسیم وظایف گفته بود: »سرگرم و از همه جا بی خبر.«
ِچـس، بـرادر فین، گفته بـود: »فقط تویی که هنوز می تونـی ادای آدم های 
خوشحال رو دربیاری.« ِچس این مهارت را داشت که باعث شود فین نسبت 
به کارهایی که می توانسـت یا نمی توانسـت انجام دهد، حس بهتری داشـته 
باشد. اِمای ده ساله احتماالً نابغه بود و از همه بهتر می توانست رمزگشایی کند. 
ِچس دوازده سـاله اتفاق های دوران کودکی هر سه تایشـان و زمان زنده بودن 
پـدر را بهتـر از همه به یاد می آورد، انگار که ذهنش پر از سـرنخ باشـد. ناتالی 
سیزده ساله، دختر آقای می هیو، هم بااینکه نسبت خانوادگی با فین نداشت، 
پدرش را مجبور کرده بود گری اسـتون ها را که جایی برای رفتن نداشـتند، در 
خانـه اش پنـاه بدهـد. میانه اش هم بـا کامپیوتر و موبایـل و البته رازها خیلی 

خوب بود. از همه بهتر می توانست راز نگه دارد. 
ولی چس جوری گفته بود که انگار خوشحال  بودن فین از مهارت های همه شان 

بهتر بود. 
خنـده دار ایـن کـه احتماالً آقای می هیو فکر می کرد این خودش اسـت که 
دارد حواس فین را از خیلی چیزها پرت می کند. آقای می هیو نمی خواسـت 
هیچ کدام از گری استون ها زیادی به این موضوع فکر کنند که مادرشان هنوز 
پیدا نشده یا حیاط پشتی خانه شان ترکیده یا پلیس هنوز مادر ناتالی را هم 

پیدا نکرده است. 
تازه آقای می هیو از نصف اتفاق هایی که واقعًا افتاده بود هم خبر نداشت. 
از نامـه ی سـّری کـه الزم بود بچه ها آن را رمزگشـایی کنند تا مادرهایشـان را 
برگردانند، هیچ چیز نمی دانسـت. نمی دانست هر بعدازظهر که با فین بیسبال 
تمرین می کند، بچه های دیگر خود را به آب وآتش می زنند تا راه برگشتن به 

آن یکی دنیا را پیدا کنند؛ دنیایی پر از خطرهای شناخته و ناشناخته. 
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حداقل فین از بچه بزرگ ها قول گرفته بود که بدون   او برنگردند. 
آقای می هیو توپ دیگری را به سـمت دسـتکش فین پرت کرد و گفت: »به 
ناتالی نگو، ولی قبل از اینکه به دنیا بیاد، همیشه فکر می کردم بابا بودن دقیقًا 
همین شکلیه. باهاش بازی کنم، روی شونه هام بلندش کنم و... همه ی چیزهایی 
که االن دیگه زیادی براشون بزرگ شده یا خودش فکر می کنه واسه اون کارها 
زیادی بزرگ شده. فکرش رو هم نکرده بودم که بابا بودن عوض کردن پوشک 
و تمیـز کـردن اسـتفراغ و درسـت کردن پوره ی اسـفناج هم هسـت. اگه از من 
می شنوی، پوره ی اسفناج از همه ی غذاهای بچه کثیف کاری بیشتری داشت.«

ناتالی خوشـگل ترین دختری بود که فین به عمرش دیده بود. موهای بلند 
تیره اش مثل آبشاری تا پایین کمرش می رسید. یک بار فین در مدرسه داستانی 
درباره ی ملکه ا ی باوقار خوانده و دوستش، تایِرل، به پهلویش سیخونک زده و 
یواش پرسیده بود: »باوقار یعنی چی؟« فین هم آهسته جواب داده بود: »یعنی 

شبیه ناتالی.«
تازه ناتالی قوی، سرسخت و خشن هم بود و می توانست فقط با شست هایش 
 و بدون اینکه حتی یک  بار به موبایلش نگاه کند، یک پیام کامل را بنویسد. وقتی
 هم که چیزی می خواست، فقط کافی بود سرش را یک وری کج کند و ابرویش را
باال بیندازد تا پدرش بگوید: »اوه، حق با توئه ناتالی! بهتره امشب پیتزا سفارش 

بدیم!« یا هر چیز دیگری که دخترش می خواست. 
ناتالی در اصل قدرتمند بود. قدرتمند حتی بیشتر از باوقار به او می آمد. 

پس احتماالً ناتالی نمی خواست بشنود که پدرش واقعًا از عوض کردن پوشک 
و تمیز کردن استفراغش در بچگی حرف زده است. 

توپ به سرانگشت های دستکش فین گرفت، از باالیش قل خورد و به زمین 
افتـاد. فیـن بایـد می دوید تا قبل از قل خوردن توپ درون برکه ی وسـط پارک 

آن را بقاپد. 
همین طور که فین آهسته می دوید و برمی گشت سر جایش، آقای می هیو 
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گفت: »آدم فکر می کنه خیلی خوبه که بابای باحالی باشه. فکر می کنه مردم 
هم همین رو می خوان.«

گَردی از غم بر چهره ی آقای می هیو نشسـت. صورتش آفتاب سـوخته بود، 
چون زمان زیادی را در زمین گلف صرف فروش اتومبیل های کورسی گران قیمت 
به مردم می کرد. فین فقط دو هفته بود که آقای می هیو را می شناخت و هنوز 
هم نمی دانسـت بازی گلف چه ربطی به فروش اتومبیل دارد؛ ولی انگار آقای 

می هیو خوب از آن نتیجه می گرفت. 
فین غم را در چهره اش می دید و همین طور افتادن شانه هایش را وقتی که 
فکر می کرد فین نگاهش نمی کند. این یعنی آقای می هیو می خواست از مادر 
ناتالـی، خانـم مورالِس، حرف بزند. آقای می هیـو و خانم مورالس از هم جدا 
 شده بودند، بااین حال به نظر می آمد که این مرد خیلی دل تنگ مادر دخترش

شده بود. 
یا شاید هم فقط دلش برای جروبحث هایشان تنگ شده بود. 

آقای می هیو گفت: »به نظرت بچه ها نباید با پدرومادرشون خوش بگذرونن؟« 
سـریع دسـتش را روی دهانش گذاشـت، انگار تازه یادش افتاد دارد با فینی 
 حرف می زند که مادرش گم شده و پدرش مرده بود. ادامه داد: »منظورم اینه که
 بچه ها و بزرگ ترها باید باهم خوش بگذرونن. مثل کاری که االن داریم می کنیم...

من و تو... زندگی باید خوش بگذره.«
گاهی وقت ها که آقای می هیو حرف اشتباهی می زد و بعد خودش اصالحش 
می کرد، فین دلش می خواست عالمت گرفتن امتیاز را به او نشان بدهد، جوری 
که انگار آقای می هیو ورزشکار المپیک بود و فین می توانست به او امتیاز بدهد. 

تالش این دفعه اش خیلی خوب بود. 
واقعًا آقای می هیو تقصیری نداشت که االن حرف های ناراحت کننده ی زیادی 

بود که مردم می توانستند به فین، اِما، چس و ناتالی بزنند. 
فیـن تـوپ را دوباره به  سـمت آقـای می هیو پرت کرد و گفـت: »داره خوش 
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می گذره.« احسـاس کرد که عضله های دسـتش کشـیده شـد؛ پرواز توپ را در 
آسمان آبی تماشا کرد. لبخندی زورکی شبیه لبخندی واقعی زد. لحظه ای هم 
که شده، از این فکر بیرون آمد که اِما، ِچس و ناتالی هنوز نفهمیده بودند چطور 
می شـود مادرهایشـان را نجـات بدهند. آن ها هیچ راه برگشـتی بـه آن دنیای 
 خطرناک برای یافتن مادرهایشان پیدا نکرده بودند و مثل این بود که تمام این
دو هفته بعدازظهرها هیچ کاری نکرده اند جز ترتیب دادن تمرین بیسبال فین 

با آقای می هیو. 
آقای می هیو گفت: »حاال شد، همین رو می گفتم!« این اصطالحی بود که زیاد 
از آن اسـتفاده می کرد. او هم به فین لبخند زد و با آن موهای قهوه ای روشـن، 
پوسـت آفتاب سـوخته و دندان های سـفید، شبیه آن هایی شـد که خمیردندان 

تبلیغ می کنند. 
شاید لبخند او هم مثل لبخند فین الکی بود. فین به پشت سر آقای می هیو 
و آن سوی پرچین هایی نگاه کرد که درخت ها، چمن و پیاده روهای پارک و حیاط 
پشـتی درندشـت آقـای می هیـو را از هم جدا می کرد. مسـتقیم بـه کرکره ها ی 
پنجـره ی اتاق خـواب ناتالـی در طبقه ی دوم خانه  زل زد. با بچه ها قرار گذاشـته 
بودند که اگر کرکره ها بسته بود، یعنی بازی ت رو ادامه بده. آقای می هیو هنوز 
نباید بیاد خونه. هر بعدازظهری هم که دیگر بی خیال کار می شـدند، کرکره ها  را 

کامل می کشیدند باال. 
 فین مجبور بود دستش را سایبان چشم هایش کند، چون اگر می خواست خانه ی

آقای می هیو را ببیند، باید به  سمت خورشید زل می زد. برای همین لحظه ای 
باورش نشد که چه می بیند. 

کرکره هـا هنـوز پاییـن بـود، ولـی مثـل بیشـتر بعدازظهـرِ آن  روز و بیشـتر 
بعدازظهرهای دو هفته ی گذشته صاف و بی حرکت نبود. کرکره ها مدام بازوبسته 
می شد؛ باز، بسته، باز، بسته، جوری که فین فکر کرد شبیه بال زدن پروانه ها 

است. حتی شبیه هزاران پروانه که همه باهم و هماهنگ بال می زدند. 
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این سومین عالمت بود، عالمتی که فین قبالً فقط یک  بار دیده بود، آن هم 
وقتی که داشتند تمرین می کردند. 

این عالمت یعنی زود برگرد! یه چیزی فهمیدیم!
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دو

ِاما، کمی قبل تر

پلیـس زنـگ در را زده، عقـب رفته و بعد کامالً بی حرکت ایسـتاده بود، شـبیه 
مجسـمه ای کـه جلـوی در خانـه ی آقـای می هیو از آسـمان افتاده باشـد. اِما 
همین طور که از نمایشگر سیستم امنیتی آقای می هیو نگاه می کرد، آه عمیقی 
کشـید. به محض اینکه صدای اتومبیل را از بیرون شـنید، سیسـتم امنیتی را 

روی لپ تاپش راه انداخته بود. 
بـه ِچـس و ناتالـی که کنارش نشسـته بودند، گزارش داد: »پلیسـه، ولی... 
فقـط یـه نفره. خیلی جوونه. فکر نکنم هنوز ریش درآورده باشـه. یونیفرمش 
یه جوریه انگار دفعه ی اولیه که می پوشـدش. پس فکر کنم... فقط یه پلیس 

مهربونه. نه از اون هایی که یه خبر واقعی از مامان یا خانم مورالس دارن.«
اِما بازهم می توانست با جزئیات توضیح بدهد که چرا فکر می کند این افسر 
تازه کار اسـت و فقط آمده سـری بهشـان بزند و کارآگاه درجه یکی که سرنخی 
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مهم پیدا کرده نیست. پلیس مستقیم به روبه رو خیره شده بود، نه اینکه مدام 
اطـراف را نـگاه کند و منتظر خطر باشـد. اتومبیلـش را هم طوری دقیق جلوی 
خانه پارک کرده بود که انگار جای  پارک نامرئی ای با زاویه های دقیقًا نود درجه 
را تصـور کـرده اسـت. )اِما واقعـًا ترجیح می داد اتومبیِل پلیسـی را ببیند که با 
سرعت می آید روی لبه ی پیاده رو و از بس عجله دارد، اتومبیلش را همان طور 

رها می کند.(
ولی از همه مهم تر می دانسـت این افسـر هیچ خبر تازه ای ندارد چون که... 
اصالً ممکن نبود داشته باشد. تمام پلیس ها فکر می کردند مادرهای گمشده ی 
بچه ها جایی روی سیاره ی زمین اند، در ُبعدی از مکان که خود پلیس ها هم آنجا 

هستند. برای همین فقط همین جا را می گشتند. 
اِمـا اگر سـرحال تر بود، اصالً بدش نمی آمد واکنـش پلیس ها را تصور کند، 
وقتـی کـه باخبر می شـدند برای پیدا کردن گمشـده ها باید ُبعـد کامالً متفاوت 

دیگری را هم بگردند. 
ولی دوهفته ای می شد که اصالً سرحال نبود. از همان  موقعی که زیرزمین 
خانه شـان چرخیده و بعدش هم دیواری از خاک و قفسـه های شکسته جای 

تونلی را گرفته بود که به باور اِما احتماالً یگانه راه بین دو دنیا بوده است. 
اگر بچه ها با دسـت خودشـان تنها راه برگشـت به آن یکی دنیا و راه نجات 

مادرهایشان را خراب کرده باشند، چه؟
یا اگر راه دیگری هم وجود داشت و آن ها هرگز پیدایش نمی کردند، چه؟

برادر بزرگ تر اِما، ِچس، همان طور که با لپ تاپ دیگری در مبل راحتی آقای 
می هیو کز کرده بود، زیرلبی گفت: »خب این... خوبه که پلیس می خواد حالمون رو 
بهتر کنه.« ِچس این مدت آن قدر خودش را در خانه حبس کرده و به کامپیوتر ها و 
رمزها زل زده بود که دیگر مثل قارچ  رنگ به رو نداشت. حتی صدایش هم آدم 

را کمی به یاد قارچ می انداخت. 
ناتالی، از آن طرف مبلی که اِما رویش نشسته بود، فقط غرولندی کرد. 
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اِما گفت: »خب، فین که االن نیست، می دونین چی می گم؟« معموالً فین را 
می فرستادند تا با پلیس ها یا کالً بزرگ ترها صحبت کند. چون همان طور که آقای 

می هیو هم گفته بود، فین می توانست رنگ دیوار را هم مجذوب خود کند.
ناتالی با اوقات تلخی گفت: »خیلی خب، خودم پلیسه رو می فرستم پی کارش.«
برعکس دراز کشیده و گردنش را از لبه ی مبل خم کرده بود. موهای قهوه ای اش 
مثـل آبشـاری پاییـن ریختـه بـود و لپ تاپش را هم جـوری نگه  داشـته بود که 

صفحه کلید جلوی چشمش باشد. به سختی از روی مبل بلند شد. 
اِما گفت: »ِهی ناتالی!« هم زمان با دست به او اشاره می کرد که موهایش را 

صاف کند، چون ناتالی خیلی سریع چرخیده و از جا بلند شده بود. 
ناتالی همین طور که به  سمت در می رفت، دستی به موهایش کشید و زیرلبی 

گفت: »باشه، باشه، مهم نیست.«
اولیـن روزی کـه اِمـا ناتالی را دید، ِچس بـه او گفته بود که ناتالی یکی از 
اعضای گروه دختران برق لب است؛ یکی از آن دخترهای بزرگ تری که خیلی 
به ظاهرشـان اهمیت می دادند. وقتی الزم بود اِمای سـاده به ناتالی یادآوری 
کنـد که حواسـش به ظاهرش باشـد، یعنـی دیگر دنیا واقعـًا از کنترل خارج 

شده بود. 
بااین حـال، ناتالـی به محـض اینکه در را بـاز کرد، به همـان ناتالی رئیس و 
باابهت تبدیل شد. اِما، برخالف میلش، با دقت هم گوش کرد و هم تماشا؛ انگار 
داشت آزمایشی علمی را نگاه می کرد. خیلی منتظر روزی بود که مادرهایشان 
را برگردانند تا بتواند دوباره هدف اصلی زندگی اش را دنبال کند، یعنی هرچقدر 
می تواند از اکتشاف علمی و محاسبه ی ریاضی فقط لذت ببرد. به استعدادهای 
خیلی متفاوت ناتالی حسادت نمی کرد، ولی واقعًا کنجکاو بود که ناتالی چطور 

یک دفعه این طور تغییر می کرد؟
ناتالی با هیجان گفت: »اوه، افسر... داِتن!« آن قدر سریع اسم افسر را اضافه 
کـرد کـه احتماالً پسـر بیچاره فکر کرده بـود ناتالی او را یـادش آمده، نه اینکه 



18

برچسب روی یونیفرمش را نگاه کرده است. »خبری برامون دارین؟ مادرم رو 
پیدا کردین؟ خانم گری استون رو چی؟« 

پلیس جوری که انگار ناتالی رئیسش بود و می ترسید سرزنشش کند، با 
لکنت گفت: »نـ... نـ...  نه. البته تالشمون رو داریم می کنیم. باور کنین داریم 

تالش می کنیم.«
اِما کمی دلش برای آن پلیس سوخت. خوب می دانست چه حسی دارد که 

تمام تالشت را بکنی و شکست بخوری. 
ناتالی که معلوم بود خورده توی ذوقش گفت: »اوه.« اِما دیگر آن قدر ناتالی 
را می شـناخت کـه بفهمـد ایـن، آن روی مهربان ناتالی اسـت. چـون کاری که 
ناتالی واقعًا دلش می خواست بکند این بود که پایش را بکوبد زمین و با تمام 

وجود جیغ بزند و دستور بدهد مادرش را برگردانند. 
اِما این را می دانست چون خودش هم هروقت با پلیس از گم  شدن مادرش 

حرف می زد، دلش می خواست همین کار را بکند. 
اِما به خودش یادآوری کرد پلیس ها هیچ  کاری نمی تونن بکنن. همه  چی 

به من، ِچس، فین و ناتالی بستگی داره. 
پلیس گفت: »متأسفم. فقط اومدم که این رو براتون بیارم.« دوتا کیسه زباله ی 
سـفید و بزرگ را باال گرفت که تا خرخره پر بودند و ادامه داد: »می دونم شـما 
و باباتون گفتین تمام گُل ها رو بدیم به خیریه، ولی مردم عروسـک حیوون و 
اسـباب بازی هـم توی محل انفجار می ذارن. خب، بـرای همین بچه های اداره 
گفتن شـاید بچه کوچک ها بخوان چندتاشـون رو نگه دارن و بعد بقیه رو بدیم 

بره... می تونم فردا دوباره بیام و هرچی نخواستن رو برگردونم.«
اِما با خودش گفت فکر می کنه بچه کوچولو هستم. وقتی می گه بچه کوچک ها 

منظورش منم و فین. 
این فکر باعث شـد اِما هم دلش بخواهد پایش را به زمین بکوبد و جیغ 

بکشد. 
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قبالً این طور مدام عصبانی نمی شـد. قبل از اینکه مادرش ناپدید شـود، اِما 
در زندگی اش فقط به تعداد انگشت های یک دست عصبانی شده بود. حاال در 

عجیب ترین موقعیت ها یک دفعه جوش می آورد. 
حتی گاهی از دست اعداد هم عصبانی می شد. دوازده، دوازده روز از آخرین 
بـاری که مادرش را دیده، گذشـته بود. سـیصدوهفتادودو، سـیصدوهفتادودو 

روش را امتحان کرده بود تا پیام سّری مادرش را رمزگشایی کند. 
ولـی... فقـط یـک روش وجود داشـت. اِما دیگر پذیرفته بـود که فقط یک 

روش درسِت رمزگشایی پیام وجود دارد. یکی از بی نهایت احتمال. 
تعجبی نداشت که این قدر خشمگین بود. 

تعجبی نداشت که از خواب وخوراک افتاده بود و... حتی نمی توانست چیزی 
را محاسبه کند. 

اِما صدای بسته شدن در خانه را شنید و متوجه شد در فکر فرورفته و بقیه ی 
صحبت های ناتالی و افسر پلیس را نشنیده است. 

ناتالی گفت: »خب.« کیسه ها را روی زمین سرسرا گذاشت و آن ها را گشت. 
یـک عروسـک زرد و نارنجـی را به طـرف ِچـس پرتـاب کـرد و ادامـه داد: »یه 
زنگ تفریح مضحک. یکی برای تو... و یکی هم برای تو.« اِما سایه ای بنفش  

و صورتی را دید که به  سمتش می آمد. 
دست هایش را باال آورد تا جلوی برخورد آن را با صورتش بگیرد. چیزی به 
سرانگشت هایش خورد و کمانه کرد و همان موقع ِچس را دید که یک توله  ببر 

عروسکی کوچک را در هوا گرفت. 
ِچس سرخ وسـفید شـد و گفت: »اوه، اممم... ممنون.« حیوان عروسکی را 
جوری کنار خودش روی صندلی نشاند انگار می خواست آن را مثل گنج تا ابد 

نگه دارد. 
اِما فکر کرد، شوخی می کنه؟ آهااا... چون ناتالی خانم اون عروسک رو براش 

انتخاب کرده. 
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گاهی رفتارهای ِچس با ناتالی کمی عجیب می شد. بعضی وقت ها اِما دلش 
می خواست شانه های برادرش را بگیرد و تکانش بدهد و داد بزند به خودت بیا!
گاهـی هـم دلش می خواسـت ناتالی را یک تکان درست وحسـابی بدهد و 
برایش رئیس بازی دربیاورد که هر کاری می کنی بکن، فقط داداشم رو اذیت 
نکن! حتی اگه این قدری که اون ازت خوشش می آد، تو ازش خوشت نمی آد، 

باهاش خوب رفتار کن!
البته فکر مسخره ای بود، چون ناتالی با هر سه  بچه ی خانواده ی گری استون 
خوب رفتار می کرد؛ حاال به هر سنی که بودند. درهرصورت اولین باری که هم  

را دیدند، رفتارش با آن ها این جوری نبود. 
ناتالـی الکـی لب ولوچـه اش را آویزان کرد و با اعتـراض گفت: »اِما، تو حتی 
ندیـدی چـی برات پرت کردم. تازه خیلی هم برقی برقیه... می دونم عاشـقش 

می شی!«
حتمًا داشت شوخی می کرد. اِما نگاهی به پایین انداخت و آماده بود تنفرش 
را نشـان بدهـد. چیـزی که اِمـا آن را به زمین انداخته بود، یک کوسـن صورتی 
پوشیده از پولک بود. ولی... واقعًا کوسن صورتی پولکی جالبی به نظر می رسید. 
پولک ها دورو داشـت و جوری دوخته شـده بود که می شـد آن ها را از این  رو به 
آن رو کرد. اِما قبالً هم شبیه این را دیده بود: اگر دستش را در یک جهت روی 
کوسن می کشید، پولک ها تصویر یک قلب سفید رنگین کمانی را می ساختند. 

دستش را در جهت مخالف که می کشید، تمام پولک ها بنفش می شد. 
ولی وقتی اِما کوسـن را زمین انداخت، یک جور عجیب وغریبی فرود آمد. 

نصف قلب سفید بود؛ نصفش بنفش. 
وسـط آن دو قسـمت هـم روی خـط ناهمـواری که سـفید را از بنفش جدا 
می کرد، ردیفی از پولک ها طوری صاف مانده بود که انگار نمی توانست تصمیم 
بگیرد کدام طرفی برود. حتی یکی دو تاشان شکسته، خم شده یا جوری تاب 
خورده بود که به نظر نمی رسید دیگر هرگز به هیچ سمتی کامالً صاف شوند. اِما 
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چشـم هایش را باریـک کرد و به دقت به خـط نازک و ناهمواری نگاه کرد که نه 
سفید بود و نه بنفش، ولی شفاف بود و آن طرفش دیده می شد. 

بعد یک دفعه از جا پرید، کوسن صورتی را از روی زمین قاپید و فریاد زد: 
»خودشه! این همون سرنخیه که می خواستیم. حاال می دونم چطوری مامان 

رو پیدا کنیم!«



22

سه

ِچس

اِما صددرصد عقلش را از دست داده بود. 
ِچـس گفـت: »اممم... اِما فقط چون اون یه قلبه، به این معنی نیسـت که 
از طـرف جوئـه.« و فکر کرد بااینکه تالش کـرده صدایش دل گرم کننده و مثل 
برادرهای بزرگی باشـد که از عهده ی همه چیز برمی آیند، فقط صدایی غمگین 
از دهانـش بیـرون آمده بـود. تازگی ها هر کاری می کرد، لحنش باز همین قدر 

ناراحت بود. 
برای بار میلیونم در این دو هفته، آرزو کرد که ای کاش آخرین لحظه هایی 
کـه بـه آن یکی دنیا دسترسـی داشـتند، جور دیگری تمام می شـد! اگر ِچس 
اهرم را بیرون نمی کشید و برای همیشه راه تونل را به آن یکی دنیا نمی بست، 
چـه می شـد؟ اگـر تمـام بچه هـا و همین طور خانـم مورالس را بـه جایی امن 
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می ُبرد و بعد خودش بر می گشت تا با آدم های وحشتناکی که دنبالشان بودند 
روبه رو شود، چه؟ 

چه می شـد اگر وقتی که دیگر همه جایشـان امن بود، حتی راه بیشتری را 
دوان دوان برمی گشـت و  جو را پیدا می کرد؟ همان مرد مرموزی که کمکشـان 

کرده بود فرار کنند و قول داده بود مادرشان را نجات بدهد. 
ِچـس مطمئـن بود  جو موفق نشـده اسـت. اگـر مامان و  جـو یک جوری از 

آن یکی ُبعد فرار کرده بودند، مامان بی معطلی به سراغ بچه هایش می آمد. 
اِمـا دیگر واقعًا داشـت باالوپایین می پرید و کوسـن پولکـی صورتی را مثل 
جـام قهرمانـی باال گرفتـه بود، گفت: »خودم می دونم این از طرف  جو نیسـت. 
قلبی که نشـونمون داد، قرمز بود و فین کشـیده بودش.  جو هم داشـت ازش 
مثل یه نشونه استفاده می کرد. کسی که این قلب رو فرستاده، هیچ منظوری 
نداشته جز ‘ما هم ناراحتیم که شما طفلک های بیچاره مامانتون رو گم کردین.’ 
فقط می خواستن همین رو بهمون بگن. اما این پولک ها، پولک ها... کمکم کرد 

همه چی رو بفهمم!«
ِچس که خیلی بی حال وحوصله بود، از تماشای حرکت های سریع اِما چشم هایش 

درد گرفت؛ ولی دست آخر فهمید که چه می گوید. 
ِچس زمزمه کرد: »همه چی؟«

اِما کوسن به دست دور خودش چرخید و گفت: »آره! ببین، کالً داشتم درباره ی 
اون یکی دنیا اشتباه فکر می کردم. این جوری فکر می کردم که اونجا زیر زمینه 
و باید تونل دیگه ای پیدا کنیم با اهرم دیگه ای برای باز کردنش و اتاق چرخون 

دیگه ای که از تونلش رد بشیم.«
ناتالی پرسید: »مگه غیر از اینه؟«

اِمـا گفـت: »بله. خب البتـه اون راه هم جواب می ده، اگه پیداش کنیم، ولی 
دو هفته ست داریم تالش می کنیم و مثل یه سوزن توی انبار کاه می مونه یا یه 
تونل زیرزمینی توی سیاره ای با میلیون ها زیرزمین. حتی نمی دونیم اصالً تونل 


