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پیش گفتار

آن طرف تـر از بزرگـراه شـماره ی ۳۰۵، در میـان مسـیر پرپیچ و خـم جـاده و 
چراغ های درخشان شهر، جنگلی خوابیده است؛ جنگلی تاریک و انبوه، حتی 

در زمستان که بیشتر درختان عریان و مرده اند. 
سـال ها پیـش، تاجـر ثروتمندی به نـام بارِتلومیو بارِتلـزورث۱ برنامه ریزی 
کـرده بـود کـه جنگل را از بین ببـرد و آن را به مرکز خریـد بزرگی تبدیل کند. 
تابلوهای این منطقه چند ماِه تمام، این موضوع را تبلیغ می کردند. روی تمام 
آن ها نوشـته بودند: بزرگ ترین مرکز خرید تاریخ بشـر و در کنار آن، تصویر 
سـاختمانی خودنمایـی می کـرد کـه به معنای واقعی، سـر به فلک کشـیده و 

میان ابرها گم شده بود. 
اما بارتلومیو بارتلزورث پیش از اینکه حتی یک درخت را قطع کند، ناپدید 
شـد. بعضی هـا می گوینـد پولش تمام شـد. بعضـی دیگـر می گویند نظرش 
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عـوض شـد. اما بیشـتر مردم فکر می کننـد جنگل او را ماننـد یک تکه کیک 
خوشمزه بلعید. 

ایـن اولین بار نبود کـه چنین اتفاقی می افتاد. قبل از بارتلومیو بارتلزورث، 
کمیته ی ناحیه بندی شهری تصمیم گرفته بود جاده ای برای دوچرخه سواری 
و مسیری برای پیاده روی در جنگل بسازد؛ اما صبح روز اول تمام ماشین آالت 
ناپدید شدند. این جنگل جای عجیب وغریبی بود و هر آدم عاقلی می دانست 

بهتر است از آن دوری کند. 
بعضی هـا می گویند جنگل پر از هیوالسـت. بعضـی دیگر معتقدند هیوالی 
واقعـی خـود جنگل اسـت. اما فقط آدم هـای اندکی از ایـن حقیقت باخبرند 
که این جنگل از راز مهمی محافظت می کند و به کسانی که به کشف این راز 

نزدیک شوند، رحم نمی کند. 

فصل ۱

حصـار آهنـی بلنـدی با میله هایی آراسـته بـه میخ های بزرگ، دور مدرسـه ی 
دانش آموزان خارق العاده ی برسـمر۱ را گرفته بود. در سراسـر حصار، فقط یک 
دروازه بود که دو طرف آن، دو مجسـمه ی سـنگی از شـیاطین با دندان های 
سی سانتی متری و چنگال های نقره ای و براِق خود نگهبانی می دادند. شایعه 
شـده بود که این شـیاطین زنده اند و اگر به بوی خون کسـی مشکوک شوند، 

به او حمله می کنند. 
دانش آموزان برسـمر همیشـه در حصار بودند. دلیلی نداشـت آنجا را ترک 
کنند. فضای داخل حصار به اندازه ی یک شهرک بود. خیابان های سنگ فرش 
آنجـا همـه به برسـمر ختم می شـدند. این شـهرک چند دریاچه، آبشـار، تپه 
و کافـه داشـت، و همین طـور یـک سـالن بـازی و یـک کتابخانه بـا راه پله ای 

مارپیچی و عظیم که تا هفت طبقه زیرِ زمین می رفت. 

1. Brassmere
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فصل ۱
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تنهـا افـرادی کـه از بیـرون حصـار بـه داخل می آمدنـد، مردهـا و زن هایی 
بـا کت وشـلوار صورتـی و کـراوات راه راه قهـوه ای و سـفید بودنـد که سـومین 
چهارشـنبه ی هـر مـاه به آن ها سـر می زدنـد. از دیـد بچه های مدرسـه، آن ها 
مثـل آب نبات هایـی بودند که راه می روند و حرف می زنند. بعضی اوقات، آن ها 
آب نبات هـای واقعـی هـم با خود داشـتند و اگر بچه ها موقع خـون گرفتن و 
اندازه گیـری ضربـان قلبشـان غـر نمی زدند و گریـه نمی کردند، شـاید چیزی 

نصیبشان می شد. 
پالم۱ هیچ وقت گریه نمی کرد. در دوازده سال زندگی اش، یک بار هم گریه 
نکـرده بـود. اگر مردها و زن هـای صورتی پوش از دانش آموزان می پرسـیدند 
کـه شجاع ترینشـان کیسـت (ایـن سـؤال را گاهـی واقعـًا می پرسـیدند)، 
دانش آموزانی که صداقت داشتند، می گفتند: پالم. او، هم در دو و کوهنوردی 
بهتریـن بـود و هم هر متنی را روان و بـدون غلط می خواند. بعضی از بچه ها 
از او به خاطر این ویژگی ها تعریف می کردند و دوسـتش داشـتند؛ اما بعضی 

دیگر از او متنفر بودند. 
آن عصـر چهارشـنبه که مردهـا و زن های صورتی پوش بـرای مالقات آمده 

بودند، باران سنگینی می بارید. 
مدرسـه دقیقًا دویسـت دانش آموز داشـت و آن روز همه ی آن ها کنار هم 
روی یـک نیمکـت دراز در راهرویـی نشسـته بودنـد کـه بـه نظر می رسـید تا 

بی نهایت ادامه دارد. 
بچه هـا بـا هم پچ پـچ می کردند و منتظـر بودند تا اسمشـان را صدا بزنند. 
گزارش ها در پوشـه های سـفید روی پاهایشان بود. روی پوشه ها، عالمت دو 
شیطان نگهبان مدرسه به رنگ طالیی ضرب شده بود. هر بار که دانش آموزی 
به اتاِق دربسـته ی صورتی ها وارد می شـد، بقیه ی دانش آموزان یک به یک به 

سمت راست حرکت می کردند تا جای خالی را پر کنند. 

1. Plum
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پالم مضطرب نبود. در واقع، هیچ وقت مضطرب نمی شد. موهای تیره اش 
را به شـکل دو گیس با روبان های سـبز درخشـان بافته بود. در حالت عادی، 
از روبان خوشـش نمی آمد؛ اما در روزهای گزارش سـعی می کرد ظاهر مرتبی 

داشته باشد. 
سـمت چپ او، آرتم۱ با بی قراری با پوشـه ی گزارشـش ورمی رفت و طرف 
دیگر، وین۲ با وقار تمام نشسـته بود. وین در آرام به نظر رسـیدن اسـتاد بود، 

حتی در شرایطی که واقعًا آرامش نداشت. 
آرتم گفت: «صحبتشون با گوییندل۳ خیلی داره طول می کشه.»

پـالم به سـاعت دیـواری باالی درهای بسـته نگاه کرد. عقربه های سـاعت 
از جنس چوب الک خورده به شـکل جغدهایی با چشـم های ترسناک بودند. 
پـالم گفـت: «تـازه پنج دقیقه شـده. اون خیلـی چیزها رو باید گـزارش بده. 

رویاهامون تازگی ها خطرناک تر شده ان.»
به محض اینکه آرتم دهانش را باز کرد تا جواب بدهد، دستگیره ی در چرخید. 
گویینـدل از اتاق وارد راهرو شـد. پوشـه اش بعد از تحویـِل گزارش، خالی 
شـده بـود. قبـل از اینکه مسـیر طوالنی راهرو را پیش بگیـرد، به پالم، آرتم و 

وین لبخند کوچکی زد. 
زنـی صورتی پوش به ورودی اتـاق آمد و گفت: «پالم... پس همین جایی. 

سالم!»
پالم از جا بلند شد و چین های دامن خرمایی اش را مرتب کرد. 

اتاق انتهای راهرو همیشه بسته بود؛ به غیر از چهارشنبه ی سوم هر ماه که 
مردها و زن های صورتی پوش برای مالقات می آمدند. به نظر پالم، واقعًا حیف 
بود درِ این اتاق بسته بماند. اتاق بسیار زیبایی بود، با صندلی های چوب بلوط 
و کوسـن های سـفید مخملی و یک لوسـتر کریستالی که نقشی مانند بازتاب 

1. Artem 2. Vien
3. Gwendle
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آب روی دیوارها می انداخت. شـومینه به شکل مجسمه ی گربه ای وحشی که 
داشت خمیازه می کشید تراش خورده بود. به جای زبانش، شعله های آتش 

قرار داشتند و دمش هم تا نیمی از ارتفاع دیوار به سمت باال خزیده بود. 
امـروز فقـط دوتـا از صورتی ها آمده بودند. زنی که قبل تر به پالم خوشـامد 
گفته بود، به همراه مردی در گوشه ای از میز بزرگی نشسته بود که می توانست 

تمام دانش آموزان برسمر را دور خود جای دهد. 
توده ای از گزارش های دانش آموزان هم روی میز بود. 

زن صورتی گفت: «خواهش می کنم بشین، پالم.»
پالم طبق معمول سر میز نشست و آستین لباس راه راه سفید و نقره ای خود 

را باال زد. آن ها می خواستند از او خون بگیرند. خون همیشه در اولویت بود. 
مرد صورتی درحالی که سـرنگ را آماده می کرد، پرسـید: «حالت چطوره؟» 
مرد چهره ی مهربان و چشـم های قهوه ای پرنشـاطی داشـت. پالم خوشحال 
بـود کـه ایـن مـاه او را می بیند. گاهـی اوقـات، صورتی ها موقع خـون گرفتن 
عجول و خشـن بودند و دسـت او را کبود می کردند؛ اما این یکی جزء آن ها 
نبود. پالم از سرنگ های دردناک خوشش نمی آمد. البته نه به خاطر خودش، 
بلکـه به خاطـر آرتـم کـه خیلی به درد حسـاس بـود. پالم خوشـش نمی آمد 

دوست هایش اذیت شوند. 
پـالم گفـت: «حالـم خوبـه.» و نگاه کرد که سـوزن چطور در رگ سـاعدش 

فرومی رود و مخزن کوچک کم کم از خونش پر می شود. 
مـرد صورتـی بـا لبخند گفـت: «مطمئنـم گـزارش مفصلی نوشـتی. االن با 
گوییندل صحبت می کردیم و بهمون گفت جدیدًا خواب هایی که می بینین، از 

همیشه ناخوشایندترن.»
پالم لحظه ای فکر کرد و گفت: «کشتن هیوالها سخت تر شده.»

بعـد از درآوردن سـرنگ و چسـباندن تکـه ای باند سـفید روی سـاعدش، 
مچ بندی به دست او بستند تا نبضش را اندازه بگیرند. رشته سیمی از مچ بند 
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به یک کیف چمدانی وصل می شد که پر از مدار و چرخ دنده بود و آن را روی 
میز بزرگ گذاشته بودند. 

زن صورتی پرسید: «موقع بیدار شدن احساس عجیب وغریبی نداشتی؟»
پالم جواب داد: «نه.»

او می دانسـت کـه آن هـا جواب هـای کوتـاه و مختصر را ترجیـح می دهند. 
این مسـئله برای آرتم دشـوار بود؛ چون هر وقت مضطرب می شد به پرحرفی 

می افتاد و صورتی ها همیشه او را مضطرب می کردند. 
زن صورتی پرسید: «هنوز با هم کالسی هات، گوییندل، آرتم و وین، صمیمی 

هستی، درسته؟ اخیرًا درباره ی چیز غیرمعمولی ای حرف زدین؟»
پالم جواب داد: «نه.» این یک سؤال عادی بود. البته پالم نمی دانست دقیقًا 
منظور از غیرمعمول چیست. او از زمانی که به یاد می آورد همیشه با گوییندل، 
آرتـم و ویـن رویاهای مشـترک و هماهنگ می دید. کل رابطه ی دوسـتی این 
چهار نفر براساس همین خواب های مشترک شکل گرفته بود. به نظر پالم، از 
دید هر کسی خارج از این گروه چهارنفره، همه چیز در مورد آن ها غیرعادی بود. 

«پالم، تو دوست دیگه ای هم داری؟»
«بله.»

«دشمن چطور؟»
پالم پلک هایش را به هم زد و پرسید: «دشمن؟»

زن صورتی تصمیم گرفت کلمه را عوض کند: «رقیب.»
«جرمـی۱ می تونـه تقریبًا به اندازه ی من تند بدوئه. بعضی وقت ها ما با هم 

مسابقه می ذاریم و وین برامون زمان می گیره.»
زن صورتـی پرسـید: «می شـه گفـت ویـن تـوی جمعتـون صمیمی تریـن 

دوست توئه؟»
«صمیمی ترین؟ نه.» پالم تابه حال چنین سؤالی نشنیده بود. 

1. Jeremy
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«آرتم چطور؟ یا گوییندل؟ با هیچ کدوم از اون ها صمیمی تر از بقیه نیستی؟»
«بـا هـر سـه به یه انـدازه صمیمی ام.» پالم می دانسـت که بهتر اسـت موقع 
جـواب دادن زیـادی فکـر نکند. زیادی فکر کـردن ممکن بود ضربان نبضش را 
تغییر دهد، و نبضش باید ثابت می ماند تا صورتی ها از سالمتش مطمئن شوند. 
زن صورتی با لبخند گفت: «برای امروز کافیه، پالم. می تونی بری و از باقی 

روزت لذت ببری. خیلی مشتاقم گزارشت رو بخونم.»
وقتـی پـالم از اتـاق بیـرون رفـت، آرتم داشـت بادقت به او نـگاه می کرد. 
پـالم لبخنـدی زد و آرتـم بـا دیدن لبخندش آرام تر شـد. آرتـم از روز گزارش 
خوشش نمی آمد. مغزش برای اعداد، اشکال و واکنش های شیمیایی خوب 
کار می کرد؛ اما با کلمات مشـکل داشـت. با خواندن و البته بیشتر با نوشتن. 
گزارش هـا محرمانـه بودند و این یعنی آرتم نمی توانسـت نوشـته های خود را 

برای غلط گیری به پالم بدهد. 
پالم می خواست به او بگوید نگران نباشد؛ ولی صحبت کردن در راهرو بعد 

از اتمام جلسه ی گزارش ممنوع بود. 
تـه راهـروی دراز، در سـالن انتظـاری کـه دور از نیمکـت بچه ها بـود، پالم 
گوییندل را دید. روی رف پنجره ای بزرگ با شیشـه های رنگی نشسـته بود و 
پاهایـش را تـاب می داد. نور بی رمِق روز بارانی روی موهای طالیی اش افتاده 
بـود. وقتـی پـالم هـم روی طاقچه پرید و کنار او نشسـت، گوییندل پرسـید: 

«خب؟ چطور بود؟ درباره ی رویاهات پرسیدن؟»
پالم گفت: «نه زیاد.»

گویینـدل گفـت: «گـزارش مـن کـه ایـن دفعـه از اون هیجانی هـاش بود. 
نصفش در مورد اژدها قرمزه بود. همونی که دست آرتم رو از جا کند.»

آن رویـا خیلـی واقعـی به نظـر می آمد. تا چند روز بعـد از آن، آرتم طوری 
بازویـش را می فشـرد که انـگار اژدهای خون خوار بـا دندان هایش آن را از جا 

کنده و سپس با بخیه آن را سر جایش چسبانده اند. 
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پـالم گفـت: «منـم در مـورد اون نوشـتم. همین طـور در مورد قلعـه ی کنار 
رودخونه که هیچ دری نداشت.» بعد از تحویل گزارش ها، دیگر حرف زدن در 

موردشان اشکالی نداشت. 
گویینـدل گفـت: «کاش دوباره اونجا رو تو خواب ببینیم. من دلم می خواد 

یه راهی برای وارد شدن بهش پیدا کنم.»
پـالم بـا خنده گفت: «فقـط جلوی آرتم این رو نگو. فکـر می کنه توی اون 

قلعه پر از زنبوره.»
گوییندل گفت: «اون خیلی بزدله. فقط یه خوابه دیگه؛ حتی اگه هم اونجا 

پرِ زنبور باشه، نمی تونن تو واقعیت بهمون آسیبی بزنن.»
وقتـی آرتـم و ویـن هم گزارش های خـود را تحویل دادند، باران شـدید به 

نم نم مالیمی تبدیل شده بود. 
گوییندل گفت: «دارم از گرسنگی می میرم. بریم ناهار بخوریم؟»

وین گفت: «آره، حتمًا.»
هرکـدام یکـی از چترهای نقره ای را که مثـل خفاش های خوابیده از دیوار 
سرسـرا آویـزان بودند، برداشـتند و به سـمت کافه ی موردعالقه شـان، کافه ی 

شماره ی ۳، راه افتادند. 
پالم با نگاه کردن به قیافه ی آرام دوستانش حدس زد که کسی از آن ها چیز 
عجیبی نپرسیده است. آیا فقط از او خواسته بودند صمیمی ترین دوستش را 
انتخاب کند؟ فکر احمقانه ای به نظر می آمد. از وقتی یادش می آمد این سـه 
نفر را می شـناخت. آن ها دوسـت بودند؛ اما رابطه شان از یک دوستی معمولی 

قوی تر بود؛ زیرا همه چیز آن ها مشترک بود، حتی خواب هایشان. 
هرکـدام از بچه هـای برسـمر می توانسـت کاری خارق العـاده انجـام دهد. 
ملیندا۱، ترینا۲، جیمز۳ و کالیتن۴ می توانسـتند با تمرکز کردن، اشـیای فلزی 

1. Melinda 2. Trina
3. James 4. Clayton
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را خـم کننـد یـا آن ها را حرکـت دهند. بلر۱ و هـاچ۲ می توانسـتند حیوانات را 
مجذوب خود کنند و آن ها را به کنترل خود دربیاورند. سه قلوها، سدی۳، سلن۴ 
و ساشا۵ می توانستند با ذهنشان با همدیگر ارتباط برقرار کنند. سه قلوها تنها 
کسانی در برسمر بودند که با هم رابطه ی خونی داشتند و عالوه بر آن، از نظر 
شباهت با یکدیگر مو نمی زدند؛ برای همین حتی بین دانش آموزان استثنایی 

هم خاص بودند. 
فهرسـت توانایی های ویژه ادامه داشـت: نفس کشیدن زیر آب، بلند شدن 

در هوا، یاد گرفتن یک زبان تنها با شنیدن یک کلمه از آن. 
بچه های برسـمر می دانسـتند که مردم عادی چنین اسـتعدادهایی ندارند؛ 
امـا غیـر از معلمـان، خدمتـکاران و مـردان و زنـان صورتی پـوش هیچ تصور 

دیگری از مردم عادی نداشتند. از دید آن ها، غیرعادی همان عادی بود. 
گاهـی اوقـات، پـالم از خـودش می پرسـید: آیا پـدر و مـادرش آدم هایی 
عـادی بوده انـد؟ فکـر کردن در مـورِد پدر و مادرش تنها رازی بود که همیشـه 
از دوسـتانش قایـم می کـرد و در گزارش هایـش هـم حرفـی از آن بـه میان 
نمی آورد. هیچ کدام از بچه های برسـمر پدر و مادری نداشـتند. یا یتیم بودند، 
یا والدینشان آن ها را رها کرده بودند، یا به تنهایی از بیماری یا حادثه ای جان 
سـالم به در برده بودند، یا پس از تولد، کسـی آن ها را روی پله های کلیسـا یا 

در کوچه و خیابان، در حال گریه پیدا کرده بود. 
آن طـور کـه بـه پـالم گفتـه بودنـد، دنیـای بیـرون از برسـمر جـای خیلی 

خطرناکی بود.

1. Blare 2. Hutch
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پالم در درس هایش یاد گرفته بود که دنیا خیلی بزرگ و پر از آدم است؛ 
امـا تنهـا تعداد کمـی از آن هـا خارق العاده اند و ایـن انسـان های خارق العاده 
همان هایی هستند که دکتر آباران۱ نجاتشان داده و به اینجا آورده است. آن ها 

موجودات خوش شانسی هستند که به دقت دست چین شده اند. 
پـالم، آرتـم، گوییندل و وین درحالی که سـاندویچ های خود را بـا آب گازدار و 
خامه ی پف کرده قورت می دادند، مشغول حرف زدن در مورد اژدهای قرمز بودند. 

آرتم دوباره دستش را روی بازویش کشید. 
پالم گفت: «چهارتا رویا گذشته و ما هنوز نتونستیم بکشیمش.»

وین گفت: «اون همه ش ما رو می کشه.»
پالم همان طور که با نی جرعه ای از نوشیدنی گازدارش می نوشید، به وین 
نگاه می کرد و فکرش مشـغول سـؤال زن صورتی در مورد صمیمیت با وین 
بـود. بـه نظـرش سـؤال عجیبی بود. پالم کسـی نبـود که فکـرش را با چنین 
موضوعاتـی درگیـر کند؛ اما این بار انگار نمی توانسـت جلویش را بگیرد. وین 
امروز در مرکز توجه او بود؛ انگار کسی روی وین با پروژکتور نور انداخته و هر 

چیز دیگری که اطراف او بود، تار شده بود. 
وین موهای صافی داشت که تا پشت گوش هایش می رسید. موهایش در 
نگاه اول مشـکی به نظر می آمد؛ اما وقتی پالم در نور به آن ها خیره می شـد، 
بینشـان تارهـای آبـی و خاکسـتری می دید. هر دو چشـمش یکرنگ بودند. 
چشـم های سیاهش در روزهای آفتابی قهوه ای روشن می شدند. خط اخمی 

وسط ابروهایش بود که وقتی به فکر می رفت، عمیق تر می شد. 
او االن مشغول فکر کردن بود و تالش می کرد دلیلی برای کارهای اژدهای 

قرمز پیدا کند. البته هر دلیلی که بود، پالم چیزی از آن نمی شنید. 
«آهـای!» صـدای بلنـد و پرانـرژی گوییندل او را از افکارش بیرون کشـید: 

«حالت خوبه؟»

1. Abarrane



۱۸۱۸

پـالم پلک هایـش را بـه هـم زد و جـواب داد: «چـی؟ آره، خوبـم.» و بعـد 
احساس کرد گونه هایش به طور عجیبی گرم شدند. 

آرتم با نگرانی پرسید: «صورتی ها زیادی ازت خون گرفتن؟»
پالم گفت: «هیچ وقت تا حاال همچین اتفاقی نیفتاده.»

اگـر آرتـم را بـه حـال خود رهـا می کردی، به سـرعت در عمـق نگرانی هایی 
سقوط می کرد که نه حقیقت داشتند، نه می توانستند حقیقت داشته باشند. 
بهتـر بـود قبـل از اینکه زیادی پیـش روی کند، جلوی او را گرفـت. پالم برای 
اینکه حرفش را اثبات کند، چنان گازی از ساندویچ خود زد که مربای تمشک، 
مثِل خونی که از زخم بیرون می زند، از وسط ساندویچ بیرون ریخت. بعد از 

آن ادامه داد: «صورتی ها همیشه حواسشون هست دارن چی کار می کنن.»
وین درحالی که نی نوشیدنی اش را بین انگشتانش تاب می داد، با صدای 

آرامی گفت: «شاید نه همیشه.»
گویینـدل بـا چشـم هایی کـه از تعجـب گـرد شـده بودنـد، یـواش گفـت: 

«منظورت چیه؟»
آرتم با بی قراری روی صندلی اش جابه جا شـد. زیر سـؤال بردن صورتی ها 
نافرمانـی محسـوب می شـد. دکتر آبـاران با هر دانش آموزی کـه یکی از کادر 
مدرسه ی برسمر را زیر سؤال می برد، شخصًا برخورد می کرد. تمام دانش آموزان 
موظـف بودند در صورت مشـاهده ی هرگونه نافرمانـی، آن را گزارش کنند. اما 
ارتبـاط بیـن پـالم، گوییندل، آرتم و وین فراتر از ایـن قوانین بود. نگفته برای 
همـه واضـح بـود که این چهـار نفر در دنیای خود زندگـی می کنند؛ دنیایی که 

قانون ها و وفاداری های خاص خود را دارد. 
ویـن گفـت: «متوجه نشـدین؟» بعد از گفتن این جمله بـرای چند لحظه، 
مستقیم به چشم های پالم نگاه کرد، بعد رو به دیگران کرد و گفت: «تازگی ها 

سؤال ها براتون عجیب نشده ان؟»
گوییندل گفت: «برای من که نه.»
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آرتم گفت: «فکر نکنم.»
اما پالم جواب نداد. در همین لحظه، احسـاس کرد که سـه جفت چشـم 
روی او چرخیده اند و منتظر جواب هستند. به وین نگاه کرد. چشم های وین 

در نور ضعیفی که از پنجره به داخل می تابید، کامالً سیاه و ژرف بودند. 
پـالم حـس کـرد وین همیشـه از فکرهـای توی سـرش خبر دارد. شـاید 
اصالً الزم نبود جوابی به او بدهد. شـاید او می دانسـت صورتی ها چه سـؤالی 
پرسـیده اند. شـاید حتی این را هم می دانست که پالم دارد کم کم به صداقت 

جوابی که به صورتی ها داده بود، شک می کند. 
خوشـحال بـود کـه االن صورتی هـا اینجـا نبودنـد تـا نبـض او را بگیرنـد و 

دستگاهی نبود که صحت سخنانش را رد کند. 
با وجود این کلماتش را با دقت انتخاب کرد. اطراف آن ها پر از دانش آموزان 

مدرسه بود و معلوم نبود کی ممکن است حرف هایشان را بشنود. 
پالم گفت: «ما دیگه بچه نیستیم. مربی ها بهمون گفته بودن وقتی بزرگ تر 
بشیم، سؤال ها هم عوض می شن.» بچه های کالس آن ها اولین ورودی های 
برسـمر بودند و از باقی دانش آموزان، سـن بیشتری داشتند. آن ها راه را برای 
دانش آموزان کوچک تر روشـن می کردند؛ اما دانش آموز بزرگ تری نبود تا به 

آن ها بگوید انتظار چه را داشته باشند. 
پـالم ادامـه داد: «همه ی ما دیده ایم کـه یه چیزهایی دارن تغییر می کنن، 
مگه نه؟ رویاهامون قوی ترن. بیشـتر تو رویاهامون می میریم؛ به خاطر اینکه 

هنوز به اندازه ی چیزهایی که باهاشون می جنگیم قوی نشده ایم.»
وین با صدای محوی گفت: «شـاید.» انگار قانع نشـده بود. پالم ته دلش 
حس می کرد که وین با این حرف از او ناامید شده است. دلش می خواست 
از وین بپرسـد صورتی ها چه سـؤاالتی از او کرده اند. دلش می خواسـت بگوید  
«بله، اوضاع واقعًا عجیب است» و «شاید صورتی ها همه چیز را نمی دانند»؛ اما 

چنین حرف هایی نزد. معلوم است که نزد. 
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بعضی حرف ها بهتر بود نگفته باقی بمانند. 
بـاران بـه توفانی بـا رعدوبرق تبدیل شـد. رعدهای غراِن آسـمان، زمین را 

می لرزاندند و شاخه های درختان را تکان می دادند. 
از کافه بیرون آمدند و در جاده ی سنگ فرش شروع به دویدن کردند. آرتم 
آن ها را به سـمت سـالن بازی کشاند؛ چون نسبت به خوابگاه ها نزدیک تر بود 

و در باران پناهشان می داد. 
وقتی وارد سـالن بازی شـدند، گوییندل درحالی کـه موهایش را می چالند 
تا آب از آن خارج شـود، گفت: «تو از سـالن بازی متنفری. همیشـه می گی 

زیادی پرسروصداست.»
آرتم گفت: «خوشم هم نمی آد صاعقه بهم بزنه، و این تقدم داره.» از وقتی 
لغت تقدم را یاد گرفته بود، مرتب از آن اسـتفاده می کرد. با هر بار اسـتفاده، 
حـس اعتمادبه نفـس به او دسـت مـی داد و وقتی این کلمـه را به کار می برد 

حس می کرد باهوش است. 
گوییندل گفت: «بی خیال! احتمال صاعقه زدگی نزدیک به صفره.»

معموالً در چنین شرایطی، آرتم جوابی برای بحث داشت؛ اما این بار فقط 
شانه هایش را باال انداخت و به راه خود ادامه داد. 

سالن بازی چهار طبقه بود و همان طور که آرتم اغلب ازش شکایت داشت، 
نسبتًا پرسروصدا بود. قرار بود این مکان، مثل جایزه ای برای دانش آموزهای 
زرنگ و درس خوان باشد؛ دانش آموزهایی که نمرات درسی یا ورزشی پایینی 
داشـتند، از ورود به آن محروم می شـدند تا انگیزه بگیرند و وضعیت خود را 

بهتر کنند. 
طبقه ی اصلی سـالن بازی کف پوش سـبز درخشان و وسایل بازی زیادی 
داشت: ماشین هایی که روبه روی آن ها صفحه نمایشی با شبیه ساز جاده قرار 
داشت، حلقه های بسکتبال الکتریکی با چراغ هایی که موقع گل زدن چشمک 
می زدنـد و چندیـن بـازی حرکتـی دیگر که بعضـی از آن ها تک نفـره بودند و 
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بعضی دیگر به هم بازی نیاز داشتند. 
موسـیقی هـر یـک از بازی ها با همهمه ی بلندی که در فضا وجود داشـت، 

ترکیب و در آن محو می شد. 
انتهای سالن، کنار دستگاه پاپ کورن ساز، یک ردیف میز بود و قفسه ای که 
روی آن چندیـن بازِی رومیزی گذاشـته بودنـد. جعبه های آن ها رنگ ورورفته 
بـود و بـا کمک نوارچسـب سـرپا باقی مانده بودنـد. این بازی ها بـه اندازه ی 
بازی هـای ویدئویـی اغواگر و سرشـار از رنگ و موسـیقی نبودنـد، و دقیقًا به 

همین دلیل، آرتم آن ها را دوست داشت. 
هر چهار نفر دور یک میز نشستند. آنجا از نور شدید بازی ها در امان بودند؛ 

اما به هیچ وجه از سروصدا گریزی نبود. 
وین یکی از بازی های مورِدعالقه اش را انتخاب کرد که طبعًا به اسـتراتژی 
و تفکر منطقی و عمیق احتیاج داشت. آرتم مشغول مرتب کردن مهره ها شد. 
گوییندل دسـتانش را زیر چانه اش زد و آهی کشـید تا بی حوصلگی اش را 
اعـالم کنـد. او زیاد طرف دار بازی های سـاکت و آرام نبـود؛ بلکه در بازی های 
حرکتی و شلیک به بشقاب پرنده ها در صفحه نمایش مهارت داشت. البته او 
ناراحتـی خـود را باصراحت بیان نکـرد؛ چون واضح بود که چیزی دارد آرتم را 

آزار می دهد. 
پـس از اینکه چیدن مهره ها تمام شـد، آرتـم باالخره به حرف آمد. صدای 
او آن قـدر آرام بـود کـه هر سـه نفر باید روی میز خم می شـدند تا صدایش را 

بین همهمه بشنوند. 
او پرسید: «پیش می آد که شما هم به صورتی ها فکر کنین؟»

پالم همان طور که مهره اش را روی صفحه حرکت می داد، پرسید: «منظورت 
چیـه؟» می شـد بازتـاب نورهای رنگارنگ سـقف را روی سـطح بـراق مهره ی 

پالستیکی دید. 
آرتـم آرام و قـرار نداشـت. شـانه هایش را باال انداخت و گفـت: «هیچ وقت 
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براتون سـؤال نمی شـه که با خون ما و گزارش هامون چی کار می کنن؟ یا بعد 
از اینجا کجا می رن؟»

گوییندل با لحنی سـرزنده جواب داد: «چیز سؤال برانگیزی نیست. اون ها 
از مـا خـون می گیـرن تا مطمئن بشـن سـالم هسـتیم. چیـز عجیب وغریبی 

نیست، سوزنش هم اصالً درد نداره.»
آرتـم دسـت بردار نبـود: «اما اصالً دلیـل همه ی این کارها چیـه؟ چرا دکتر 

آباران ما رو اینجا آورده؟»
چهـره ی ویـن اول حالتـی متفکر به خودش گرفت، بعد پر از نگرانی شـد. 

پرسید: «چرا داری این سؤال ها رو می پرسی؟»
آرتـم گفـت: «بایـد یه هدفی وجود داشـته باشـه، مگه نه؟ مـا بزرگ ترین 
دانش آموزهـای برسـمر هسـتیم. وقتـی بزرگ تر بشـیم، چی می شـه؟ اینجا 

مشغول به کار می شیم؟»
گوییندل گفت: «من که خوشم می آد. همیشه دوست داشته ام معلم بشم.»
آرتـم نـگاه ملتمسـانه ای به پـالم کرد و پرسـید: «تو چی؟ تو تـا حاال فکر 

نکردی چی بیرون اینجا هست و صورتی ها بعد از اینجا کجا می رن؟»
پالم پلک هایش را به هم زد و گفت: «بیرون خیلی خطرناکه، آرتم. شاید 
دکتـر آبـاران داره مـا رو برای این خطـر آماده می کنه. اگه قرار باشـه بدونیم، 

بِهمون می گن.»
آرتـم بـا لحنـی پـر از شـک و تردیـد پرسـید: «یعنـی هیوالهـای واقعی؟ 

منظورتون اینه؟»
ویـن گفـت: «ما نمی دونیم دکتر آباران چه برنامه ای برامون داره؛ اما حتمًا 

وقتش که برسه؛ باهامون درباره ش حرف می زنه.»
آرتـم سـرش را پاییـن انداخـت. مهـره اش را روی صفحه ُسـر داد و دیگر 

چیزی در این مورد نگفت. 

فصل ۲

پـالم، ویـن، آرتـم و گوییندل خودشـان همدیگر را انتخاب کـرده بودند. دکتر 
آباران به آن ها این طور گفته بود، و البته اشـتباه هم نبود. آن ها از نوزادی در 
برسـمر بودند و احتماالً از همان موقع، خواب های مشـترک می دیده اند. البته 

راهی وجود نداشت که بتوان از این موضوع کامالً مطمئن شد. 
پالم قبل از همه چهار دست و پا راه رفتن را یاد گرفت و کشان کشان خود را در 
اتاق بازی به گوییندل رساند. بعد از او هم، وین و آرتم همین کار را انجام دادند. 
وقتی یکی از آن ها گریه می کرد، به نظر می آمد سه نفر دیگر هم در ناراحتی او 
شریک هستند. تمام پرستار های برسمر به این موضوع اشاره کرده بودند. دکتر 
آباران آزمایش های مختلفی روی ارتباِط بین آن ها انجام داد. کالس هایشان را 
از هم جدا می کرد و آن ها را به خوابگاه هایی می فرستاد که تا حد ممکن از هم 
دور بودند. بعضی وقت ها، تا چند روز یا حتی چند هفته همدیگر را نمی دیدند. 
اما هیچ کدام از این کارها اهمیتی نداشـت. آن ها همیشـه در رویاهایشان 




