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خدا جون سالم به روی ماهت...
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۱
سوفی آرزو می کند

وقتی بهترین دوستت بخواهد تو را بکشد، بعد از آن دیگر پریشانی دست از 
سرت برنمی دارد. 

ولـی وقتـی آگاتا1 به مجسـمه  ی طالیی رنگ خودش و 
سـوفی، که در میـدان آفتاب گیر قد برافراشـته بود، 
نـگاه کرد، آب دهانـش را قورت داد و این حس را 

در خودش فروبرد. 
از گل های میخِک روی پیراهن صورتی رنگش 

عطسـه اش گرفت و گفت: »حاال اصالً چرا باید 
نمایش موزیکال باشه.«

»عرق کردن توی لباس های نمایشتون 
ممنوع!« سـوفی2 سر پسری داد زد 
که داشت با کله ی گَچِی مجسمه ی 
یک سـگ وحشی کلنجار می رفت. 
دختـری هم بـا طناب به او بسـته 

شـده بود که او هم داشـت با سـگ 
پشـمالویی به این طرف و آن طرف 
می رفـت. سـوفی دوتا پسـر را دید 

1. Agatha 2. Sophie

 به مجسـمه  ی طالیی رنگ خودش و 
سـوفی، که در میـدان آفتاب گیر قد برافراشـته بود، 
نـگاه کرد، آب دهانـش را قورت داد و این حس را 

از گل های میخِک روی پیراهن صورتی رنگش 
حاال اصالً چرا باید 

عرق کردن توی لباس های نمایشتون 



12

که روی برچسب هایشـان نوشـته شـده بود: چادیک 1 و راوان2. می خواسـتند 
لباس هایشان را با هم عوض کنند. »عوض  کردن مدرسه هم ممنوع!«

راوان غرغـر کـرد: »ولـی مـن می خوام یه همیشـه باشـم!« و بلوز سـیاه و 
کَت وکلفتش را پایین کشید. 

بئاتریکـس3 که به کاله گیس طالیی رنگـش چنگ انداخته بود، نق نق کرد: 
»سرم زیر این کاله گیس می خاره!«

صدای جیغ وویغ پسری که نقاب نقره ای و براق رئیس مدرسه را به صورت 
داشت، بلند شد. »این جوری که مامانم نمی فهمه منم!«

سوفی ُغرید: »نق زدن سر نقش ها هم ممنوع!« و برچسب دات4 را به دختر 
آهنگر چسـباند و بعد دوتا بسـتنی چوبی شـکالتی را هم چپاند توی دهانش. 

»باید تا هفته ی دیگه ُنه کیلو چاق بشی.«
آگاتا گفت: »تو گفتی قراره مختصر باشه.« و به پسری خیره شد که روی 
نردبانـی بـه عقب وجلو تاب می خورد و دوتا چشـم آشـنای سـبزرنگ را روی 
خیمه ی عظیم نمایش نقاشی می کرد. »یه کار باسلیقه برای مراسم سالگرد.«
ناگهان سوفی جیغ کشید: »یعنی تمام پسرهای این شهر با صدای نازک 
آواز می خونن؟« و پسرهایی را که چشم هایشان درست عین هم بود، وارسی 
کرد. »حتمًا صدای یه نفر کلفت شده، مگه نه؟ حتمًا یه نفر هست که بتونه 
نقش ِتدروس5 رو بازی کنه، خوش تیپ ترین و جذاب ترین شاهزاده در...« 
همین که رویش را برگرداند، رادلِی6 موقرمز و دندان گرازی را دید که شلوار 
سوارکاری تنگ به پا داشت و سینه اش را داده بود جلو. سوفی دلش به هم 

خورد و برچسب هورت 7 را به پسر چسباند. 
آگاتا صدایش را باالتر برد. »این اصالً بهش نمی آد مختصر باشه.« و دوتا 
1. Chaddick 2. Ravan
3. Beatrix 4. Dot
5. Tedros 6. Radley
7. Hort
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دختر را تماشا  کرد که داشتند پارچه ی بزرگی را از روی باجه ی بلیت فروشی 
پایین می کشـیدند. روی پارچه بیسـت تا صورت نئونی از سـوفی چاپ شـده 

بود. »و اصالً هم بهش نمی آد باسلیقه...«
سوفی به دوتا پسر که از طناب ها آویزان بودند، گفت: »نور!«

آگاتـا از انفجـار کورکننده ی نور رو برگرداند. از الی انگشـت هایش به باال و 
پـرده ی مخمل پشـت سرشـان نگاه کرد کـه هزارتا المپ حرارتی سـفیدرنگ 

تویش کار گذاشته بودند و با آن ها نوشته بودند: 

نمایش موزیکال طلسم ها!
با نویسندگی، کارگردانی، تهیه کنندگی و بازی درخشان سوفی

سوفی سریع چرخید رو به آگاتا و گفت: »برای انتهای نمایش زیادی بی مزه 
نیست؟« لباس جشنی به رنگ آبی نیمه شب با برگ های ظریف طالیی به تن 
داشت، آویز یاقوت به گردنش انداخته بود و تاجی از ارکیده های آبی رنگ هم 
روی سرش گذاشته بود. »خوب شد یادم اومد. تو می تونی هم خوانی کنی؟«

آگاتا از عصبانیت مثل کَنه باد کرد. »مگه عقلت رو از دست دادی! تو گفتی 
قـراره یـه مراسـم یادبود برای بچه های ربوده شـده راه بندازیم، نه یه سـیرک 
مسـخره! مـن نـه می تونم بازی کنم نـه آواز بخونم، ولـی االن داریم برای یه 
نمایش الکی که حتی متن هم نداره، لباس پرو می کنیم... اون دیگه چیه؟«
آگاتـا با انگشـت کمربندی از سـنگ های سـرخ و گران بهـا را روی پیراهن 

سوفی نشان داد. 
ملکه ی جشن

سوفی به او ُزل زد. »تو که از من انتظار نداری داستانمون رو اون جوری که 
اتفاق افتاده تعریف کنم، مگه نه؟«
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آگاتا اخم کرد. 
»وای، آگاتا، اگه ما برای خودمون جشن نگیریم، پس کی می خواد بگیره؟« 
سوفی نالید و به سالن نمایش غول پیکر نگاه کرد. »ما طلسم شکناِن گاوالدان1 
هستیم! نابودگران رئیس مدرسه! بزرگ تر از خوِد زندگی! عظیم تر از افسانه ها! 
پس قصرمون کجاست؟ برده هامون کجان؟ در روز سالگرد ربوده شدنمون از این 
شهر نفرت انگیز، اون ها باید ما رو ستایش کنن! باید بپرستنمون! باید به جای 

ولگردی با بیوه زن های چاق و بدلباس، به ما سر تعظیم فرود بیارن!«
صـدای سـوفی مثل توفان میـان صندلی های چوبی خالـی پیچید. وقتی 

رویش را برگرداند، دوستانش را دید که دارند ِبّروِبّر او را نگاه می کنند. 
آگاتا گفت: »بزرگان بهش این اجازه رو دادن، غیر از اینه؟«

صـورت سـوفی در هـم رفت. سـریع دور خـودش چرخیـد و برگه های ُنت 
موسیقی را داد دست بازیگران نمایش. 

آگاتا پرسید: »زمانش ِکیه؟«
سوفی جواب نداد. 

»سوفی، زمانش ِکیه؟«
سوفی گفت: »روز بعد از نمایش.« داشت قسمت جلوی صحنه را با تاج گل 

تزیین می کرد. »ولی وقتی اجرای مجدد رو ببینن، ممکنه تغییر کنه.«
»چرا؟ مگه اجرای مجدد چی داره؟«

»من باهاش مشکلی ندارم، آگی. قبولش کرد م.«
»سوفی، اجرای مجدد چی داره؟«

»اون یه مرد عاقل و بالغه. اختیار تصمیم های خودش رو داره.«
»پـس یعنـی این نمایش هیچ ربطی به این نـداره که تو می خوای جلوی 

مراسم عروسی پدرت رو بگیری!«
سوفی سریع رویش را برگرداند. »اصالً چرا باید همچین فکری به سرت بزنه؟«

1. Gavaldan
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آگاتا به سـاحره ی چاق و بی خانمانی چشـم غره رفت که توی چادری زیر 
محراب، خودش را خم کرده و رویش ُمهر هانورا 1 خورده بود.

سـوفی به زور آگاتا را به بحث درباره ی موسـیقی کشاند. »من اگه جای تو 
بودم، آواز خوندن یاد می گرفتم.«

ُنه ماه قبل، وقتی از جنگل برگشـته بودند، غوغای وحشـتناکی به پا شـده 
بود. دویست سال تمام، رئیس مدرسه بچه های اهل گاوالدان را می دزدید و 
به مدرسه ی خوب ها و شرورهایش می برد. ولی بعد از اینکه بچه های زیادی 
بـرای همیشـه گـم شـدند و خانواده های زیـادی از هم پاشـیدند، دوتا دختر 
توانسـتند راه برگشتشـان را پیدا کنند. مردم می خواستند بهشان دست بزنند 
و مجسمه شـان را بسـازند؛ انگار آن ها خدایانی بودند که به زمین فرود آمده 
بودند. شـورای بزرگان پیشـنهاد داد برای جلب رضایت مردم، بعد از مراسـم 
مذهبی روز یکشنبه، جلسه هایی زیر نظر بزرگان برای امضای عکس یادگاری 
در کلیسا برگزار کنند. سؤال ها همیشه یک جور بود: »شما رو شکنجه کردن؟« 

»مطمئنین طلسم شکسته شده؟« »پسر من رو دیدین؟«
سـوفی پیشـنهاد داد تا خودش تنهایی تمام این ها را تحمل کند، ولی در 
کمال شگفتی اش، آگاتا همیشه می آمد. در حقیقت در آن ماه های اول، آگاتا 
با خبرنامه ی شـهر مصاحبه های روزانه می کرد، به سـوفی اجازه می داد به او 
لباس های آن چنانی بپوشـاند و صورتش را غرق آرایش کند و در کمال ادب 
بچه های کوچکی را تحمل می کرد که دوستش اصالً ازشان خوشش نمی آمد. 
سـوفی غرولنـد می کـرد: »ناقل های بیمـاری!« و قبل از امضـای هر کتاب  
داسـتان، به سـوراخ های بینی اش اوکالیپتوس می مالید. او متوجه شد آگاتا 

موقع امضای کتاب شاه آرتور2 برای یک پسربچه، بهش لبخند زد. 
سوفی حرصش گرفت. »از ِکی تا حاال تو از بچه ها خوشت می آد؟«

1. Honora 2. Arthur
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آگاتـا گفـت: »از وقتی که حاال موقع مریضی شـون التماس می کنن مادرم 
رو ببینن. هیچ وقت توی زندگی ش این قدر مریض نداشته.«

ولی وقتی تابستان فرا رسید، جمعیت کمتر شده بود. این فکر سوفی بود 
که پوستر درست کنند. 

آگاتا با دهان باز به عالمت روی درِ کلیسا نگاه کرد. »عکس یادگاری؟«
ــت: »روی  ــرد، گف ــگاه می ک ــی ن ــه ی جیب ــه خــودش را در آین ســوفی ک

کتاب داستان هاشــون.«
آگاتـا پیراهن چسـبان سـبزی را که سـوفی بهش قـرض داده بود، پایین 
کشـید. از وقتی برگشـته بودند، رنگ صورتی کالً از کمد لباس های دوستش 
ناپدید شـده بود؛ احتماالً به این خاطر که او را یاد زمانی می انداخت که یک 

ساحره ی بی مو و بی دندان بود. 
آگاتا که دوباره داشـت بندهای پیراهن را محکم می کشـید، گفت: »ببین، 
ماجرای ما دیگه قدیمی شـده. دیگه وقتشـه مثل بقیه زندگی عادی مون رو 

بکنیم.«
سوفی سریع نگاهش را از آینه برداشت. »شاید بهتر باشه این هفته فقط 

من باشم. البد اون ها هم حس کردن که تو دیگه دل ودماغ نداری.«
ولـی آن یکشـنبه و هفتـه ی بعـدش کـه پوسـترهای سـوفی بـا عنـوان 
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هدیه ی صمیمانه ی امضاشده در شهر پخش شد، یا هفته ی بعدترش وقتی 
سوفی شام خصوصی را هم به وعده هایش اضافه کرد، کسی انتظار نداشت جز 
رادلِی بوگندو سروکله ی  کس دیگری پیدا شود. پاییز که فرا رسید، اعالمیه های 
مفقود شـده ها از میدان شـهر جمع شـده بود. بچه ها کتاب داستان هایشـان را 
توی کمدهایشان چپانده بودند و آقای دوویل1 هم تابلوی آخرین روزها را به 
ویترین مغازه اش چسـبانده بود؛ چون هیچ داسـتان پریان جدیدی از جنگل 
نیامـده بـود تا او بفروشدشـان. حاال دخترها فقط دو فسـیل دیگـر بودند که 
آن طلسم از خودش به جا گذاشته بود. حتی پدر سوفی هم مالحظه را کنار 
گذاشته بود. در روز هالووین، به دخترش گفت که اجازه ی بزرگان را برای ازدواج 
با هانورا گرفته. ولی اصالً از سوفی نپرسیده بود که او هم موافق است یا نه. 
وقتی سـوفی زیر آن باران شـدید و وحشـتناک، بدوبدو از تمرین نمایش 
برمی گشـت، بـه مجسـمه اش نـگاه انداخـت و اخـم کـرد؛ مجسـمه زمانـی 
می درخشید و حاال از خراب کاری پرنده ها ُپر از لک و کثافت شده بود. به خاطر 
این مجسمه خیلی زحمت کشیده بود. یک هفته  روی صورتش ماسک تخم 
حلزون گذاشته بود و رژیم آب خیار گرفته بود تا مجسمه ساز بتواند چهره اش 

را درست از آب دربیاورد. ولی حاال مجسمه شده بود دست شویی کبوترها. 
نگاهی به پشـت سـرش انداخت و با دیدن نقاشـی  صورت شادش که آن 
دورهـا روی خیمـه ی سـالن نمایش می درخشـید، دندان هایـش را روی هم 
فشار داد. این نمایش به پدرش یادآوری می کرد که چه کسی از همه مهم تر 

است. نمایش این را به یاد همه می آورد. 
وقتی سوفی از میدان شهر شلپ شلپ کنان به سمت کوره راه های خاکی و 
پـر از کلـوخ کلبه ها می رفت، با دیـدن باریکه ی دودی که از دودکش ها به هوا 
بلند می شد، می فهمید هر کدام از خانواده ها شام چه دارند: کتلت گوشت بره 
با ُسس قارچ در خانه ی ویلهلم2، گوشت گوساله و سوپ خامه ای سیب زمینی 

1. Deauville 2. Wilhelm
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در خانه ی بل1، عدسـی و گوشـت نمک سـود با ترشی سـیب زمینی در خانه ی 
سابرینا2... غذایی که پدرش خیلی دوست داشت و هرگز نمی توانست بخورد. 
بهتر. یک ذره  هم برایش اهمیت نداشـت. بگذار از گرسـنگی تلف شـود. 
وقتی سـوفی مسـیر را به سمت خانه ی خودشان ادامه می داد، نفسش را تو 
داد تا بوی آشپزخانه ی سرد و خالی شان را حس کند؛ بویی که پدرش را یاد 

چیزی می انداخت که از دست داده بود. 
ولـی آشـپزخانه حـاال اصالً بوی خالـی  بودن نمی داد. سـوفی دوباره نفس 
کشـید؛ بوی گوشـت و شـیر می آمد و بعد دید دارد به طرف درِ خانه می دود. 

در را چهارتاق باز کرد... 
هانـورا داشـت بـا سـاطور روی دنده هـای خـام گوشـت بـره می کوبیـد. 
هن هن کنان گفت: »سوفی...« و دست های تپلش را پاک کرد. »باید بارِتلبی3 

رو تعطیل می کردم... یه  کم کمک الزم داشتم...«
سوفی به او خیره شد. »پدرم کجاست؟«

هانورا دسـت برد موهای ُپرپشـتش را که یک الیه  آرد رویشـان نشسـته 
بود، مرتب کند. »اوممم، داره با پسرها چادر رو برپا می کنه. به نظرش خوب 

می شه اگه برای شام همه با هم...«
»چادر؟« سوفی به طرف در پشتی خانه هجوم برد. »االن؟«

مثل برق رفت توی باغ. در آن باد و بوران، دوتا پسـرِ بیوه زن هر کدام مراقب 
تیرچه ای بودند که با طناب بسـته شـده بود و اسـتفان4 داشت تقال می کرد چادر 
سـفیدرنگی را که توی باد موج برمی داشـت، دور سـومین تیرچه گره بزند. ولی 
به محض اینکه استفان توانست از پس این کار برآید، چادر از جا کَنده شد و او و دوتا 
پسر را زیر خودش دفن کرد. سوفی صدای خنده های ریزریزشان را شنید و بعد 
پدرش سرش را از زیر چادر بیرون آورد. »همین رو کم داشتیم! تیرچه ی چهارم!«

1. Belle 2. Sabrina
3. Bartleby 4. Stefan 
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سـوفی به سـردی یخ گفت: »برای چی دارین چادر می زنین؟ عروسی که 
هفته ی دیگه ست.«

استفان تمام قد ایستاد و گلویش را صاف کرد. »فرداست.«
»فردا؟« رنگ سوفی پرید. »همین فردا؟ یعنی روزِ بعد از امروز؟«

اسـتفان دسـتش را توی ریش تازه درآمده اش  کشـید. »هانورا گفت بهتره 
قبل از نمایش تو انجامش بدیم. نمی خوایم حواسمون ازش پرت شه.«

سوفی احساس کرد دلش زیرورو شد. »ولی... چطور ممکنه...«
»نگران ما نباش. تغییر تاریخ مراسم رو توی کلیسا اعالم کردیم. جیکوب5 
و آدام6 هم تو یه  چشم به هم زدن چادر رو برپا می کنن. تمرین نمایش چطور 
بود؟« و پسرک شش ساله را به پهلوی عضالنی اش فشرد. »جیکوب گفت نورها 

رو از روی ایوون خونه مون می دیده.«
آداِم هشت  سـاله هـم خـودش را به پهلوی دیگر او چسـباند و گفت: »من 

هم می دیدم!«
اسـتفان زمزمه کرد: »کی فکرش رو می کرد من صاحب دوتا شـاهزاده ی 

کوچولو بشم؟«
سوفی پدرش را تماشا  کرد؛ قلبش انگار می خواست بیاید توی حلقش. 

استفان با لبخند سرش را رو به او بلند کرد و گفت: »یاال دیگه، بهمون بگو 
نمایشت چی ها داره.«

ولی حاال دیگر نمایش یک ذره  هم برای سوفی اهمیت نداشت. 
شام عبارت بود از گوشت کبابی دلپذیر با کلم بروکلی هایی که به بهترین شکل 
پخته شده بودند، ساالد خیار و تارت بلوبرِی بدون آرد، ولی او به هیچ کدامشان 
دست هم نزد. شق ورق سر جایش نشست و وقتی چنگال ها تلق تلوق می کردند 
و دست به دست می شدند، از آن طرف میزِ مفّصل غذا به هانورا چشم غره رفت. 

استفان ترغیبش کرد: »بخور.«

5. Jacob 6. Adam
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هانورا کنار او غبغبش را مالید و نگاهش را از نگاه خیره ی سـوفی دزدید. 
»اگه دوست نداره...«

اسـتفان که چشم از سـوفی برنمی داشت، گفت: »همون چیزی رو درست 
کردی که اون دوست داره. بخور.«

سوفی نخورد. صدای تلق تلوق ها کم کم قطع شد. 
آدام گفت: »می شه من گوشتش رو بخورم؟«

سوفی به هانورا گفت: »تو و مادرم با هم دوست بودین، مگه نه؟«
لقمه ی گوشـت بیوه زن پرید توی گلویش. اسـتفان به سـوفی اخم کرد و 
دهانش را باز کرد تا جوابش را بدهد، ولی هانورا مچ دسـتش را فشـار داد. 

بعد دستمال سفره ی کثیفی را به لب های خشکش مالید. 
 »دوست های صمیمی.« هانورا لبخندبه لب با صدای نخراشیده این را گفت 

و دوباره آب دهانش را قورت داد. »یه مدت خیلی طوالنی.«
سوفی از سر تا پا یخ کرد. »مونده ام چی باعث شد دوستی تون به هم بخوره!«
لبخند از روی لب های هانورا محو شـد و او به بشـقابش روی میز زل زد. 

سوفی همین طور خیره به او نگاه می کرد. 
چنـگال اسـتفان محکـم روی میـز خورد. »می خـوای بعد از مدرسـه توی 

کارهای مغازه به هانورا کمک کنی؟«
سـوفی منتظـر مانـد تا آدام جـواب او را بدهد. بعد دید پـدرش دارد به او 

نگاه می کند. 
»من؟« رنگ سوفی سفید شد. »به اون... کمک کنم؟«

استفان دست برنداشت. »بارتلبی گفت بد نیست یکی به همسرم کمک کنه.«
همسر. سوفی فقط همین را شنید. دزد نه. آسمان ُجل نه. همسر. 

استفان حرفش را ادامه داد: »بعد از اینکه مراسم عروسی و نمایش تموم 
بشه، کمک کردن به هانورا باعث می شه توی زندگی عادی جا بیفتی.«

سـوفی به سـمت هانورا چرخید و انتظار داشـت او جا خورده باشـد، ولی 


