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مقدمه

افسانه: گردبادها فقط به طرف شمال   شرق می روند.

در گذشـته ها مـردم فکـر می کردند کـه گردبادها فقط به یک سـمت ـ به طرف 
شـمال  شـرق ـ حرکت می کنند؛ اما این حقیقت ندارد. گردبادها گاهی به طرف 
جنـوب غربـی می  روند. گاهی بـه زمین برمی خورند و بی آنکـه به جای خاصی 
بروند، دوباره به سمت آسمان کشیده می  شوند. این حقیقت ناامید  کننده است. 
گردبادها گاهی این  ور می  روند و گاهی آن  ور. آن ها غیرقابل پیش بینی هستند. 
اگـر گردبـاد دانش  آموز مقطع متوسـطه بـود، شـاید خیلی وقت ها بچه  های 
دیگر با تعجب به او نگاه می کردند. احتمااًل مشـاورش می گفت رفتارش »دور 
از انتظـار« اسـت. البد مادرش فقط برای اینکه گردباد هم رنگ جماعت شـود، 
سـعی می  کرد مجبورش کند به همان سـمتی برود که دیگر گردبادها می روند. 
امـا شـاید گردبـاد اهمیتی ندهد که شـبیه دیگران اسـت یا نه؛ حتـی اگر این 

کارش به قیمت نداشتن دوست  های زیاد تمام شود. 
مـن درکـش می کنم، چون قباًل یک دوسـت داشـتم، امـا االن دیگر ندارم. 

موضوع پیچیده   است. 
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وسط یک گردباد با او آشنا شدم. 
هفتـه  ی اول مهدکـودک بـود. خاطـره  ی آن روزهـا را واضح یـادم نمی آید، 
هـم بـه ایـن دلیل کـه آن وقت ها بچـه  ی کوچکی بـودم و هم اینکـه حافظه  ی 
مـن عجیب وغریـب اسـت، اما فکـر می کنم ماجـرا این  طور اتفـاق افتاد. زنگ 
تفریـح بـود و همه داشـتند بـازی می کردند و من، تنهایی، بـه ترن هوایی فکر 
می  کردم و دور محوطه  ی بازی می  چرخیدم چون آن وقت ها عاشق ترن   هوایی   
بـودم. دسـتم را روی حصـار فلزی می کشـیدم و جلو می رفتم، چون خوشـم 
می آمـد کـه انگشـت  هایم آن  طوری در سـوراخ های حصار می  افتـاد و بعد بوی 

آهن می گرفت. آدم  های زیادی نیستند که از این بو خوششان بیاید. 
بعضـی وقت  ها اصاًل به چیزی توجـه نمی  کنم و بعضی وقت  ها زیادی توجه 
می  کنـم. آن روز وقتـی توربین بادی در انتهای زمین بازی از چرخیدن ایسـتاد، 
متوجهش شدم. من در شهر النگ  بیچ در ایالت واشینگتن زندگی می  کنم و این 
منطقه معروف اسـت به داشـتن بادهای فراوان؛ آن  قدر فراوان که هر سـال ماه 
اوت، در آنجا جشنواره ی بین المللی بادبادک  بازی برگزار می  شود. بنابراین وقتی 
توربین از کار ایسـتاد، عادی نبود. من به چیزهایی غیرعادی توجه می  کنم. آن 
ـ طوسی ترسناِک پشت توربیِن بی حرکت هم غیرعادی  ابرهای چرخشـِی سبز 

بودند. به آن ابر  ها مزوسیکلون1 می  گویند، از این کلمه خوشم می  آید. 
نمی  دانـم کـه آن روز در زمیـن بازی، بچه  ی دیگری هم گردبادی را که از ابر 
قیفی شـکل پاییـن آمـد، دید یـا نه. احتمااًل مـن تنها بچه  ای بـودم که به  جای 
بازی تتربال2 یا سـروته آویزان شـدن از میله ی بارفیکس، داشـتم به آسـمان 

نگاه می  کردم. سروته که آویزان می شوم، سرم یک جور عجیبی می شود. 
گردبـاد را تماشـا کـردم که به زمین رسـید و پیچ و تاب خـوران به طرف ما راه 
افتاد. سـر راهش چیزهایی شـبیه مگس را که در واقع سـطل آشـغال   بودند، 

1. ابر طوفانی
2. بازی دونفره با توپ که در آن بازیکن ها به توپی آویزان از طناب ضربه های محکمی می زنند.
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بـه این طـرف و آن طرف پرتاب می  کـرد. صدای آژیر خطر بلند بود، برای همین 
گوش  هایـم را گرفتم. بچه  ها به داخل سـاختمان دویدنـد، اما من ندویدم؛ راه 
رفتـم... به سـمت گردباد. دسـت هایم را از روی گوش  هایم برداشـتم و صدای 
قطار را شنیدم، اولش از راه دور، بعد بلندتر و بلندتر. قسمت پایینی و کوچک 
گردباد همین طور با جمع کردن چیزها درون خودش بزرگ  تر   شد. درخت  های 
کوچـک را بـه آسـمان می کشـید و این  طرف و آن  طرف می انداخـت، حتی تیِر 

برقی را به باال می مکید و مثل آتش بازی جرقه   به آسمان  می فرستاد. 
مـن هـم به هوا بلند شـدم. البته یک  بزرگسـال بلندم کرد. مـن را قاپید و 
به سمت مدرسه دوید. دیدم که گردباد حفاظ انتهای زمین بازی را از جا کَند که 

احتمااًل باحال  ترین چیزی است که تا به حال در زندگی  ام دیده ام. 
آن آدم  بزرگ در گوشم فریاد زد: »این چه کاری بود کردی؟«

یک بار یک اودیولوژیسـت به من گفت که شـنوایی ام بیشتر از حالت عادی 
اسـت، بنابراین سـروصدا اذیتم می کند. اگر نمی  دانید شنوایی شناس کیست، 
برایتان توضیح می  دهم؛ دکتری که آسیب شنوایی و مشکل های تعادلی مربوط 
به گوش را بررسی می کند. من هیچ  کدام از این دو مشکل   را ندارم، اما با این 
حال عالوه بر خیلی از دکترهای دیگر که یک چیزی لوژیست بودند، پیش یک 

شنوایی شناس  هم رفتم. 
کف دست  هایم را روی گوش  هایم گذاشتم، اما هنوز هم می  توانستم صدای 
او را بشـنوم که فریاد می  زد: »باید به دسـتورالعمل های ما گوش کنی! ممکن 

بود کشته بشی!«
گفتم: »تقصیر من نیست، هیچ  کس به من دستورالعمل نداد.«

در آغـوش معلـم بـا هر قدم او باال و پایین پریدم، آن قدر زل زدم به توربینی 
که تندتند می چرخید تا اینکه دیگر نتوانسـتم آن را ببینم، چون گردباد داشـت 
طـوری دور توربیـن می پیچیـد که انگار آن را بغل کرده بـود. معلم درها را به  هم 
کوبید و ما وارد مدرسـه شـدیم و از راهرو به سـمت غذاخوری دویدیم. حاال که 
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دیگـر گردبـادی نبود تا حواسـم را پرت کند، متوجه دسـت های معلم شـدم که 
ران هـا و کمـرم را محکـم گرفته بود، درد می کرد. خودم را سـفت کردم و سـعی 
کـردم از چنگـش فرار کنـم. زمانی که به غذاخوری رسـیدیم، جایـی که بقیه  ی 
بچه  هـا و معلم  هـا قایـم شـده بودند، معلم فقـط از زیربغلم مـن را گرفته بود و 
پاهایم درازبه دراز، توی شلوار چسبان ُگل   ُگلی ، مثل پاندول تاب می  خورد. وقتی 

باالخره من را کنار میزی وسط سالن پایین گذاشت، زیربغلم درد می کرد. 
به معلمم گفت: »پیداش کردم.« اسم معلمم را یادم نیست. زیاد از او خوشم 

نمی  آمد. 
خانم معلمم گفت: »بیا زیر میز فرانسـیس، بیا پیش من. همه   چیز درسـت 

می  شه.«
درحالی کـه چهاردسـت  وپا زیـر میز می  خزیدم، گفتم: »اسـم من فرانکیه. و 

خودم می  دونم که همه  چیز درست می شه.«
او درحالی که موهایم را نوازش می  کرد، گفت: »ما رو ترسوندی فرانکی.« واقعًا 
نمی  دانم آدم  ها چرا فکر می  کنند که نوازش کردن موها کار آرامش  بخشی است. 
درحالی که به  سـرعت از معلمم تا جای ممکن دور می  شـدم، سـرش فریاد 
زدم: »بـه مـن دسـت نزن.« اولش انگار تعجب کرد، سـپس بـا اخم رو کرد به 

مردی که من را آورده بود، تا با او صحبت کند. 
زیر لب به خودم گفتم: »فقط داشتم تماشا می  کردم.«

دختـری در سـمت راسـتم پرسـید: »چـی   رو تماشـا می  کـردی؟« موهـای 
نارنجی  اش را گیس کرده و پایینشان را پاپیون  های قرمز زده بود، روی گونه ها 

و پیشانی  اش پر از کک  ومک بود و قیافه ای وحشت  زده داشت. 
گفتم: »گردباد رو دیدم.«

قبل از اینکه انگشت شستش را توی دهانش کند، گفت: »مامانم رو می  خوام.« 
حـاال شـبیه نوزادهـا بـود. با شسـتی کـه در دهانـش بـود، فهمیـدن حرف هایش 
 برایـم سـخت تر می شـد، پرسـید: »مـا رو می  گیـره؟ مـا می  میریـم؟ نمی  خـوام 
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بمیرم، می  خوام خواننده بشم. می  خوای دست های هم رو بگیریم؟«
قطعًا دلم نمی  خواست دستی را که در دهانش بود بگیرم، و از آن  همه سؤالی 

که پشت   سر هم می کرد، گیج شده بودم. 
پلک هایم را به  هم زدم و پرسیدم: »چی؟«

او گفت: »کُِلت، اسم من کلته.«
»من که این رو نپرسیدم.«

»اسم تو چیه؟«
»فرانکی.«

او گفت: »می  ترسم.«
تا وقتی که صدای قطار آن  قدر بلند نشده بود که شیشه  ها را بلرزاند، نترسیده 
بـودم. بعـدش کلـت من را بغل کرد، و من بی معطلی گذاشـتم این کار را بکند. 
همان طـور کـه انتظـار می رفـت، گردباد در حرکتـی پیش بینی ناپذیـر در آخرین 
لحظـه به طـرف جنـوب  غرب منحرف شـد و پیـش از آنکه سـوت  زنان به میان 
ابرها کشـیده شـود، از بغل گوش مدرسـه  ی ما گذشـت، ولی البته ما آن موقع 
نمی دانسـتیم که قرار اسـت بگذرد و به مدرسـه برخورد نکند. بعدًا فهمیدم که 
ایـن گردبـاد در مقیاس پیشـرفته  ی فوجیتا1 یک ای اِف 3 بود، که در دسـته ی 

گردبادهای شدید قرار می  گیرد. آن  موقع این را هم نمی دانستم. 
آن موقـع فقط می دانسـتم که من هم ترسـیده  ام. گونه  هایـم را به گونه  های 
کلـت چسـباندم و او را بغـل کـردم. او اولیـن نفـر بعـد از خانواده  ام بـود که تا 

آن وقت بغلش کرده بودم. 
کلت گفت: »اگه نمردیم، بیا باهم دوست بشیم.«

»باشه.«
نمردیم و باهم دوست شدیم. 

1. با استفاده از مقیاس فوجیتا یا مقیاس اف گردبادها را بر اساس خسارت هایی که بادهایشان به وجود 
می آورد، اندازه گیری می کنند.



بخش اول

فتیله، جمعه تعطیله
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فصل اول

واقعیت: در برخی از مناطق کشور، در مدرسه  های متوسطه برای در امان ماندن 

از گردباد پناهگاه وجود دارد. 

کلت، تقریبًا اواخر کالس هفتم، در دومین جمعه  ی ماه آوریل، گم شد. هفت  
سـال و نیم از آن گردباد در مهدکودک می  گذشـت و کلت و من دو ماه بود که 

دیگر باهم دوست نبودیم. 
وقتی هنوز خبر نداشتیم که کلت گم شده، آن روز صبح مثل همه ی روزهای 
دیگـر بود. سـاعت شـش و نیم صبح سـروکله  ی مـادرم دم در اتاقم پیدا شـد. 

چشم  هایم را که باز کردم و دیدم یک نفر دم در اتاقم است، قلبم ریخت. 
غرغرکنان گفتم: »از این کارت خیلی بدم می آد!«

مـادرم با صدایی آرامش  بخش گفت: »صبح   به خیر فرانکی، وقتشـه حاضر 
بشی بری مدرسه  .«

دوباره چشم  هایم را بستم. 
شب قبل خوب نخوابیده بودم، چون داشتم توی سرم چیزی را بارها و بارها 
مرور می  کردم و وقت  هایی که موقع خواب خیلی فکر می  کنم، مغزم خاموش 
نمی  شـود و نمی خوابـد. عـالوه بر این، فراموش کرده   بـودم ویتامینی را بخورم 
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کـه بـه خوابیدنـم کمک می  کند، و بعدش بدون هیـچ دلیلی دو دفعه در طول 
شـب بیدار شـدم، بار اول دو و  نیم صبح و بار دوم پنج صبح. این  جور وقت  ها 
برایم سـخت اسـت دوباره بخوابم. روی هم رفته، احتمااًل حدود چهار سـاعت 

خوابیده بودم. 
بـا مشـت  هایم   چشـم  هایم را مالیـدم، بعـد خودم را بیشـتر زیر مالفه ُسـر 
دادم و آرزو کـردم کـه ای   کاش مـادرم از اتـاق می رفت. اما هنوز می  توانسـتم 
بویـی را کـه بـا خـودش به اتاقـم آورده بود، حـس کنم: عطر خوِش شـامپو و 
بـوی حال به هـم  زن قهوه. تصویر کارتونی بوی قهـوه را تصور کردم که به تصویر 
کارتونـی عطـر خـوِش شـامپو حمله می کـرد. عطر  خـوِش شـامپو در برابرش 

جنگید و بوی قهوه را از میدان به  در کرد، بعدش... 
مامان گفت: »بیداری فرانکی؟«

االن دیگه آره. 
اخیـرًا حواسـم را جمـع کـرده بودم که بـا ادب   و نزاکت رفتار کنـم، بنابراین 
تمرکـز کردم تا فریاد نکشـم که می  خواهـم او از اتاقم بیرون برود تا بتوانم در 
آرامـش بیـدار شـوم. در سـرم با صدای بلند بـه خودم گفتم داد نـزن. نگو بره 

بیرون. لحن صدات رو شبیه صدای مامان کن. 
چشـم  هایم را باز کردم و از گوشـه ی چشـمم به او نگاه کردم، چون به پهلو 

خوابیده بودم. 
غرغر  کنان گفتم: »سالم.« صدای خسته، بداخالق و گرفته ی من اصاًل شبیه 

صدایش نشد. اعتنا نکرد. 
مامـان گفـت: »امروز جمعه  سـت! یـا چون امـروز زودتر تعطیل می  شـین، 

چطوره بگم فتیله، جمعه تعطیله؟«
جمعه  هـا مدرسـه سـاعت 11:25 تعطیل می  شـود، بنابراین فقط برای سـه 
سـاعت و پنج دقیقه یا سـه زنگ مدرسـه ایم که یکی  شان زنگ برنامه  ریزی و 
حل تمرین اسـت. مگر اینکه از آن شـاگردهای ممتازی باشـی که زنگ صفر 
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هـم دارنـد. زنگ صفر یـک کالس اختیاری و قبل از زنـگ برنامه  ریزی و حل 
تمرین است و برای من خیلی زود است. 

در حالی  کـه بـه   پهلـوی دیگـر برمی  گشـتم و مالفـه را روی شـانه  هایم بـاال 
می  کشیدم، غرولندکنان گفتم: »آهان. بیدارم، می  تونی بری.«

مامان گفت: »قانونمون رو می  دونی. تا وقتی سرپا نایستی، نمی  تونم برم.« 
توی سـرم فریاد زدم این  احمقانه ترین قانون دنیاسـت! تقریبًا دردناک بود که 
نظرم را بلند نگویم، اما به ادب و نزاکت فکر کردم و تا ده شـمردم و خودم را 
کنترل کردم که داد نزنم. با شـانه  های خمیده و مشـت  های گره  کرده، اخم آلود 

مالفه را از رویم برداشتم و از رختخواب بیرون آمدم. اما سرپا ایستادم. 
گفتم: »بفرما.«

مامان در جواب گفت: »ممنون.« که کفرم را درآورد. 
فکر کنم االن باید بگویم که عاشـق مادرم هسـتم تا منظورم را بد برداشـت 
نکنیـد. او بدجنـس و از این جور چیزها نیسـت. فقط اینکه... مسـائل مختلف 
یـا خیلـی راحت باعث آزار من می شـود یا اصاًل آزارم نمی  دهد. بیشـتر وقت ها 
احساسـاتم شـدید اسـت، معمواًل هیچ  وقت حد وسـط ندارد. شـاید به   همین 

دلیل است که گاهی غمگینم. نمی دانم. بگذریم. 
وقتی باالخره مامان رفت، نرم ترین شلوار جیِن چسبانم را پوشیدم؛ همان 
 که حداقل دو بار در هفته تنم می کنم. امروز متوجه   شدم که درزهایش در دو 
طرف ران  هایم فرو می رفت و از آن متنفر شدم، به  خاطر همین شلوارم را عوض 
کردم و شلوار دیگری پوشیدم. سوئیشرت مشکی کاله  دارم را پوشیدم که مِچ 
آسـتین هایش سـوراخی برای انگشت شست داشـت، لحظه ای امتحان کردم 
ببینم از پوشیدنش چه حسی دارم و به این نتیجه رسیدم که مشکلی نیست. 
درزهـای شـلوار دوم هم اعصابـم را خرد کرد، بنابراین عوضش کردم و شـلوار 
ِکشـی پوشـیدم. روی زانویش سـوراخ اما راحت بود. ناخن بلندم را در سوراخ 

شلوار فروبردم و آن را گشادتر کردم. 
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تکالیف نیمه  کاره    ام را توی کوله  پشتی  ام انداختم، و بعد رفتم تا دندان  هایم 
را مسـواک بزنم. در آینه دختری به من زل زد با موهای آشـفته  ی تا زیر چانه 
و چتری  های خیلی بلند، پای چشم  های قهوه ای خون گرفته اش گود افتاده و 
لب  هایش ترک   خورده بود. به مسواکم نگاهی انداختم. تار مویی رویش بود. 
مسواک را دور انداختم و خم شدم تا از کابینت مسواکی نو بردارم. درحالی که 
داشتم می  گشتم، تلی را پیدا کردم که وقتی کوچک  تر بودم همیشه روی سرم 
بود. حاال دیگر هیچ وقت آن را به سـرم نمی  زنم، اما امتحانش کردم و در دلم 
گفتـم کاش می  توانسـتم عکسـی از خودم برای کلت بفرسـتم، چـون قیافه  ام 
خنـده  دار شـده بـود، امـا نمی  توانسـتم ایـن کار را بکنم، چون ما دیگر دوسـت 

نبودیم. از دست شویی بیرون آمدم و تل را روی زمین انداختم. 
کاله سوئیشـرتم را روی موهـای نامرتبـم گذاشـتم. از یخچال کوچک اتاقم 
شـیر را برداشـتم و برای خودم یک کاسـه از برشـتوک محبوبم درسـت کردم. 
اعالن  هـای وبـالگ گردبـادم را چک کـردم و مطلبی درباره ی گردبـادی از نوع 
ایی اف2 خواندم که شب قبل در بیرمنگام آالباما آمده بود. رسانه  های اجتماعی 
دیگـرم را چـک نکردم، چون نمی خواسـتم عکس های کلت را با دوسـت  های 

دیگرش ببینم. 
کاپشـنم را برداشـتم و از خانـه زدم بیـرون. خواسـتم بـا دوچرخـه  ی زرد 
دوست داشـتنی ام به مدرسـه بروم، ولی سر جای همیشگی  اش نبود، بنابراین 
مجبـور شـدم پیـاده بـروم. یکی  دو دقیقه بیشـتر نرفتـه بودم کـه موبایلم در 

جیبم لرزید. 

مامان: 

کوله    پشتی ت رو برداشتی؟

برگشـتم تا بروم و َبرش دارم. دم در، مامان در یک دسـتش کوله  پشـتی و در 

کوله    پشتی ت رو برداشتی؟
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دست دیگرش شکالتی انرژی  زا داشت. موهای تیره  اش را باالی سرش سفت 
جمع کرده بود که دردناک به نظر می  رسید. باالی سرم را لمس کردم. 

»لطفًا یادت نره که این رو بخوری.«
درحالی کـه برمی  گشـتم تـا بـروم، گفتـم: »یـادم نمـی ره.« همیشـه به من 
یـادآوری می  کرد که چیزی بخورم. بـه آدم های دیگر یادآوری نمی  کرد که غذا 
بخورند، فقط به من می گفت. حدس می  زنم که شـاید گاهی الزم بود به یادم 

بیاورند، اما باز هم این کارش آزاردهنده بود. 
گفت: »دلم نمی  خواد روده بزرگه ت روده کوچکه ت رو بخوره .«

می  دانسـتید که روده بزرگـه ت روده کوچکه ت رو بخوره  ضرب  المثل اسـت؟ 
هست. آن را شنیده  ام. 

با اعتراض گفتم: »اون  قدری بزرگ شدم که بدونم کی باید غذا بخورم.«
بـا لحنی که باعث شـد احسـاس کنم به من کنایه مـی زد، گفت: »بله، توی 
سیزده سالگی، به اندازه  ی کافی بزرگ هستی. دندون هات رو مسواک زدی؟«
با اینکه کاماًل مطمئن نبودم که مسواک زدم یا نه، جواب دادم: »آره. خداحافظ.«

»روز خوبی داشته باشی، فرانکی! دوستت دارم!«
صدایی از خودم درآوردم، دوباره خانه را ترک کردم و مسیر ساحل را در پیش 
گرفتم تا اگر دلم خواست بتوانم فریاد بزنم. آن روز صبح نمی خواستم داد بزنم، 
اما دوست داشتم حق انتخاب داشته باشم. دلم می خواهد اختیار کارهایم دست 
خودم باشـد، چون احسـاس می  کنم آدم  ها همیشـه دارند برایم تعیین  تکلیف 
می کنند. فقط یک مشـکل هسـت و آن هم اینکه مسـیر سـاحلی طوالنی تر از 
مسـیر مسـتقیم مدرسـه اسـت. به  جای اینکه از مسـیری صاف و مسـتقیم از 
 نقطـه  ی الـف بـه نقطه  ی ب برویـم، انـگار از روی ضلع  هـای مثلثی بـا زاویه ی 

منفرجه دور می  زنیم. 
متوجه   حرفم هستید؟ این ها مربوط به هندسه است که دوستش دارم. 

چون بیشتر وقت ها دیر به مدرسه می رسیدم، ناظم مدرسه از تأخیرم اصاًل 
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تعجـب نکـرد. تعـدادی از کتاب  ها و شـکالت انرژی  زایم را گذاشـتم توی کمد 
فلزی مدرسه که با کسی شریکی از آن استفاده نمی  کنم، چون خوشم نمی  آید 
کـه کتاب  هایشـان به کتاب  هایم بخـورد و درحالی که از راهروی فرش  شـده به 
کالس می  رفتـم، ردی از ماسـه  ی دریـا مثـل خرده  هـای نـان از خـودم به جـا 
گذاشتم. تقریبًا نیمه  ی راه کالس بودم که زنگ خورد و وقتی وارد شدم خانم 

گَرِت چیزی به من نگفت. 
بقیه  ی بچه  های دیگر پشـت میزهایشـان بودند و اکثرشـان داشـتند باهم 
 صحبـت می  کردنـد. اصـاًل بلد نیسـتم ایـن کار را بکنم، شـاید چـون از وراجی 

خوشم نمی  آید. چه از خود کلمه  ی وراجی و چه از عمل وراجی. 
پشـت میز شـخصِی جزیره مانندم در کنار پنجره نشستم و حساِب کاربرِی 
وبالگ گردبادم را چک کردم. بعد از آخرین باری که گردباد را چک کرده بودم، 

اتفاق جدیدی نیفتاده بود که ناامیدکننده باشد. 
خانـم گرت گفت: »اگه دسـت کسـی تلفن باشـه، ازش می  گیـرم.« بعضی 
از بچه  هـا غـر زدنـد، اما همه تلفن هایشـان را غیب کردند. واقعـًا که نه؛ من به 

مدرسه  ی هاگوارتز1 که نمی  روم. 
خانم گرت داشت می  گفت: »بیاین همگی یه کار مفید انجام بدیم. این همگی 

شامل شما دوتا هم می  شه، آنا و دافنی. مارکوس! همین حاال آروم بشین.«
کالس ساکت شد. همه تکالیفشان را بیرون آوردند، چون زنگ اول کالس 
برنامه  ریزی و حل تمرین است و این کار را در این زنگ انجام می دهیم. کتاب 
آوای وحش را که داسـتان زندگی سـگی به اسـم باک در سـرزمین یخ  بندان 
یـوکان اسـت، باز کردم. گاهـی به خصوص از کتاب  هایی کـه دیگران می  گویند 
بخوان، خوشم نمی آید، ولی از این  یکی خوشم آمد، هرچند که فکر خواندنش 

از خودم نبود. 
این خانم، همان کارشناسـی که همیشـه در مدرسه جویای احوالم می شود، 

1. مدرسه ی شبانه روزی جادوگری در مجموعه ی داستان های هری پاتر
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سـرش را توی کالس کرد. اسـمش خانم فاوست1 است و به نظرم خانم خوبی 
اسـت، فقـط اینکـه من تنها کسـی هسـتم کـه یک خانـم عجیب  وغریـب به او 
سرکشی می کند. بنابراین خودم را به ندیدن زدم تا باالخره رفت. خانم فاوست 
مسـئول مـن شـده بـود یا چیزی شـبیه به ایـن، بنابراین کارش این بـود که به 
من سر بزند، اما برایم مهم نبود. نمی  خواستم اصاًل دور و بر من پیدایش شود. 
چنـد فصـل از کتابـم را خوانـده بودم که خانم گرت دسـت اسـتخوانی  اش 
را روی شـانه  ام گذاشـت، مـن را ترسـاند. بدنـم را جمع کردم و پس کشـیدم، 
زبانم را گاز   گرفتم که کلمه  هایی را که ممکن بود از نظر او زشـت باشـد به زبان 
نیـاورم. نمی خواسـتم بـه مادرم زنـگ بزند. به آن یکی شـانه  ام دسـت زدم تا 
تعادلشان برقرار شود و در حالی که به دفترم نگاه می  کردم، متوجه گردبادهای 

کوچکی شدم که هنگام خواندن کشیده بودم. 
او که دستپاچه به   نظر می  رسید، گفت: »متأسفم فرانسیس.«

از دستم دررفت و بلند گفتم: »اسم من فرانکیه.« که خدا را شکر پی  اش را 
نگرفت. 

»باز هم معذرت می  خوام. می  دونم از اینکه دست کسی بهت بخوره خوشت 
نمی  آد، اما وقتی اسمت رو صدا زدم، جواب ندادی.« وقتی نگاهش می کردم 
گردنـم رگ بـه رگ شـد، چون خانم گرت به   بلندی یک آسـمان خراش اسـت 

)البتـه نـه بـه معنی واقعـی کلمه(. او داشـت حرف مـی  زد. »خب، 
متوجه  شدم که داری کتاب کالس ادبیاتت رو می  خونی، که عالیه، 
اما خواسـتم مطمئن بشـم که تکالیف ریاضی ت رو هم کامل انجام 

دادی. فقـط چنـد دقیقه تا آخرِ زنگ مونده و آقای هاِبل ازم خواسـت 
که حواسم بهت باشه. گفت که تو دیروز... «

وسط حرفش پریدم: »توی کوله  پشتی مه« که دروغ نبود. توی کوله  پشتی  ام 
بود. البته کامل هم نبود. 

1. Faust

گردنـم رگ بـه رگ شـد، چون خانم گرت به   بلندی یک آسـمان خراش اسـت 
خب، 
متوجه  شدم که داری کتاب کالس ادبیاتت رو می  خونی، که عالیه، 
اما خواسـتم مطمئن بشـم که تکالیف ریاضی ت رو هم کامل انجام 

دادی. فقـط چنـد دقیقه تا آخرِ زنگ مونده و آقای هاِبل ازم خواسـت 
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خانم گرت گفت: »فهمیدم.« سرش را به طرفی خم کرد، مثل سگم که گاهی 
این   کار را انجام می  دهد. 

پشـت خانم گـرت، آن طرف کالس، در ردیف  های میزهـای عادی، بعضی از 
بچه  هـا داشـتند نگاهمـان می  کردنـد. ِتس با دهانـش به من لبخنـد زد که به 
چشـم  هایش نرسـید، لبخندی نصف و نیمه کـه گیج  کننده بـود. کای با دهان و 
چشـم  هایش بـه مـن لبخند زد، لبخنـدی تمام و کمال که آن  هـم یک جورِ دیگر 
گیج  کننـده بـود و میا لبخند نزد، فقط به من زل زد، که اصاًل گیج  کننده نبود. به 

همه  شان اخم کردم و آن ها هم سر درس و مشقشان برگشتند. 
خانـم گـرت دهانـش را بـاز کرد تـا چیز دیگری بگوید. شـاید می خواسـت 
تکالیفـم را ببینـد، امـا صدای بـوق بلندگو بلند شـد و خانم دفتردار شـروع به 
صحبـت کـرد. غیرمنتظره بود، چون روز اطالعیه ها سه  شـنبه بـود و اگر خبری 

می شد، ابتدای زنگ اعالم می  شد، نه آخر زنگ. 
خانم دفتردار گفت: »شـاگردها و معلم  ها توجه کنین، لطفًا برای سـخنرانی 

مدیر گلدن، فورًا با نظم و ترتیب به سالن اجتماعات برین. متشکرم.«
خانـم گـرت طـوری  که انـگار ماتش برده بـود، چند لحظـه گیج ومنگ به من 
نگاه کرد، اما بعدش به همه گفت که از جایشـان بلند شـوند و به سـمت سـالن 
کنفرانـس برونـد. وقتی کای با دوسـت هایش از کالس بیـرون می رفت، دوباره 
لبخنـدی درست و حسـابی بـه من زد. من کـه از لبخنِد او احسـاس گیجی کرده 
بودم، صبر کردم تا بقیه هم از کالس بیرون بروند، بعد به طرف سالن راه افتادم. 
کای را تماشـا کردم که از بس خندیده بود اشـک توی چشـم هایش جمع 
شده بود و طوری راه می رفت که انگار چیزی نمانده بود بیفتد. دوستش، دیُلن، 
داشـت داسـتانی را دربـاره ی یک توریسـت پرادعا تعریف می کـرد که در پارک 
اسکیت بازی رویش کم شده  بود. کای شلوار سرمه ا  ِی شش جیب و کفش راحتی 
بدون بنِد چهارخانه پایش بود و موهای مشـکی براقش خیلی بامزه بود، انگار 
 وزش باد شـدیدی از پشـت موهایش را سیخ سیخی کرده بود. پشت دستش، 
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باالی آرنج سمت چپ، زخمی به چشمم خورد که حالم را به  هم زد. 
صدای حرف   زدنشان آهسته  تر شد، بعدش دیلن برگشت و من را نگاه کرد، 

بنابراین دیگر کای را نگاه نکردم و به  جایش به دیوار زل زدم. 
باید این را بدانید که بیشتر آدم  ها فکر می  کنند مدرسه ی متوسطه  ی ُاشن  ویو1 
بی نهایت عجیب وغریب اسـت. حدود پنج سـال پیش، وقتی مدرسه  ی قدیمی 
داشـت خراب می  شـد، به  جای آنکه آن را بکوبند و سـاختمان جدیدی بسـازند، 
فقط سـاختمان دیگری به آن اضافه کردند. دفتر معلم ها، غذاخوری و راهروی   
کالس های ریاضی و ادبیات در قسمت جلویی مدرسه است که تمیز و نو هستند، 
اما سالن کنفرانس و بوفه و کالس های موسیقی در قسمت پشتِی آن است که 

تاریک است و بوی کتانی کهنه می  دهد. 
وقتی از کنار دیوار راه می  روم، دوسـت دارم دسـتم را روی دیوار بکشم، چون 
از اینکـه بچه  های دیگر دور و برم باشـند، خوشـم نمی آید؛ به خاطـر اینکه گاهی 
تصادفی به من تنه می زنند. وقتی هم سرو کله ی تس کنار من پیدا شد، داشتم 

همین  طوری راه می  رفتم. 
تس الغر و قدبلند بود، اما نه به بلندی خانم گرت و موقع راه رفتن جوری قوز 
می کرد که انگار سـعی داشـت قدش را کوتاه  تر کند. موهای نرم تیره  اش را فرق 
کج باز کرده بود، بنابراین مجبور بود خرمن موهایش را پشـت گوِش راسـتش 

بگذارد تا بتواند ارتباط چشمی برقرار کند. ارتباط چشمی معذبم   کرد. 
ابروهـای قشـنِگ معرکـه اش را بـاال داد و یواشـکی پرسـید: »بـه دردسـر 

افتادی؟« به ابروهایش زل زدم: راستی راستی چیز عجیبی   هستند. 
هیچ  وقت دقیقًا یک  شکل نیستند. همیشه... 

»فرانکی؟«
»هان؟«

تس تکرار کرد: »به دردسر افتادی؟«

1. Ocean View
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»واسه ی چی؟«
»واسه اینکه تکالیفت رو انجام ندادی؟« این قسمت از حرفش را راست راستی 
پچ پچ کرد. تس بیش از حد آرام حرف می  زد، مثل اینکه نمی  خواسـت کسـی 

صدایش را بشنود. من هم به  زحمت می  توانستم بشنوم. 
گفتم: »تکالیفم رو انجام دادم.« که دروغ هم نبود. بخش  هایی از تکالیفم را 
انجام داده بودم. و از اول هم به   او ربطی نداشت. اما خودم را کنترل کردم تا این 
را به او نگویم. با وجود اینکه ثانیه  به  ثانیه گرسـنه  تر می  شـدم، اما آن روز تا آنجا 
ادب و نزاکتم را خوب حفظ کرده بودم. یعنی به  جز وقتی که به معلمم توپیدم. 

اما از آنجایی که او عصبانی نشده بود، این کارم بی ادبی به   حساب نمی آمد. 
تس گفت: »وای، باشه. ببخشید.«

میـا بـا آرنـج به پهلوی تـس زد و به او گفت نگاهی به کامنت های حسـاب 
کاربری  اش در فضای مجازی بیندازد و تس نگاه کرد و هر دو از خنده ریسـه 
رفتنـد، میـا بـا صدای بلند و تس آرام؛ و من خوشـحال بودم که دیگر سـؤالی 

درباره ی تکالیفم نکرد. 
در سـالن کنفرانـس،   دنبال تس و میا از میـان ردیف صندلی ها پایین رفتم. 
تـس یـک سـروگردن از میـا بلندتر و میا یک پـرده چاق تر از تس بـود. تس با 
شـلوار جین چسـبان، تیشـرت طوسی و سوئیشـرت جلوبازش که مانند پتویی 
روی تیشرتش پوشیده بود، مثل نوجوانی معمولی راه می  رفت. میا که سرهمی 
گل  وگشـادی به تن داشـت، آن قدر ورجه وورجه می کرد که موهای طالیی بلند و 
فرفری  اش تاب می خورد. آن دو ردیفی را انتخاب کردند و من، پشت سر آن  ها، 

سر ردیف نشستم. به اطراف نگاه کردم، نمی دیدم کای کجا نشسته است. 
خانم فاوسـت را دیدم که به دیوار انتهایی سـالن تکیه داده بود و لبخندی 

دلگرم کننده به من می  زد. آرزو کردم کاش به شخص دیگری نگاه می کرد. 
پسـر بدجنسـی به اسـم الکس به من زل زد و گفت: »برو اون ور.« همیشه 
سر همه فریاد می  زد. حتی چند بار سر معلم  ها هم داد زده بود. شاید من هم 
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