
فرزندان تاریکی۳:
در دل  فریب خوردگان

خدا جون سالم به روی ماهت...





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

انتشارات پـرتقـال
فرزندان تاریکی۳: در دل فریب خوردگان

نویسنده: مارگرت پیترسن هدیکس
مترجم: مروا باقریان

ویراستار ادبی: حسن یعقوبی
ویراستار فنی: آزاده دهقانی ـ زهرا ارچندانی

طراح جلد نسخه ی فارسی: امیر عالیی
آماده سازی و صفحه آرایی: آتلیه ی  پرتقال / مینا فیضی

مشاور فنی چاپ: حسن مستقیمی
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۴۶۲-۸۷۸-۵

نوبت چاپ: اول ـ ۹۹
تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه

لیتوگرافی و چاپ: پرسیکا
صحافی: مهرگان

قیمت: ۳۵۰۰۰ تومان

سرشناسه: ھدیکس، مارگارت پیترسون
Haddix, Margaret peterson

عنوان و نام پدیدآور: فرزندان تاریکی ٣: در دل فریب خوردگان/ نویسنده: مارگرت پیترسن ھدیکس؛ مترجم: مروا باقریان.
مشخصات نشر: تهران: نشر پرتقال، ۱۳۹۸.

مشخصات ظاهری: ۱۵۲ ص.؛ ۱۴٫۵×۲۱٫۵ س م.
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۴۶۲-۸۷۸-۵

وضعیت فهرست نویسی: فیپا
Among the betrayed , c2002. :یادداشت: عنوان اصلی

موضوع: داستان ھای آمریکایی -- قرن ٢٠ م.
American fiction -- 20th century :موضوع

شناسه ی افزوده: باقریان، مروا، ١٣٧٢، مترجم
PS۳۵۷۲ :رده بندی کنگره
رده بندی دیویی: ۸۱۳/۵۴

شماره ی کتاب شناسی ملی: ۶٠٩٠٢۴٢
۷۱۳۰۱۰۱



Among the Betrayed (Shadow Children #3)

Copyright © 2002 by Margaret Peterson Haddix

First published by Aladdin, an imprint of Simon & 
Schuster Books for Young Readers, New York

 (Copyright) بر اساس قوانین بین المللی، حق انحصاری انتشار
Among the Betrayed کتاب

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



7

فصل یک

باید از کابوس    ها بیدار می  شدی.
نینـا همـان طـور کـه خـودش را روی زمین سـلول سـیمانی جمع کـرده بود، 
مـدام ایـن حرف را بـا خود تکـرار می  کرد. تمـام عمرش کابوس  های ترسـناکی 
دیـده بـود کـه در آن  هـا پلیـس جمعیـت می  آمد و دسـتگیرش می  کـرد. گاهی 
بـا بیـل می  آمدنـد و او را مثـل آشـغال خیابان  هـا از روی زمین جمـع می  کردند. 
گاهی تفنگ داشـتند و آن را محکم به پشـتش می  کوبیدند یا به طرف سـرش 

نشـانه می  رفتند.
اما همیشه، پیش از آنکه کسی ماشه را بکشد، از خواب بیدار می  شد.

حتـی یـک   بـار خـواب دیـد پلیـس جمعیتـی که بـه سـراغش آمـده بود، 
لباس  خواب توری و چین  دار خاله ِزنکا1 را پوشیده و یک شب کاله هم سرش 
گذاشـته بـود. تـا ماه  ها بعـد از آن کابوس، نینا به خاله ِزنکا بوس شـب به خیر 
نمـی  داد و هیچ  کس هـم دلیلش را نفهمید. نینا نمی  گفت؛ چون آن  وقت همه 

می  خندیدند؛ اما خنده   نداشت.
نینا می  دانست حق دارد از پلیس جمعیت بترسد. لولوخرخره، گرگ بزرگ 
بدجنـس، جادوگـر خبیـث، هیوالهـای نمایش وحشـت و هر موجـود بدذات 

دیگری که به عمرش شناخته بود، همه در پلیس جمعیت جمع بودند.
اما مثل همان لولوخرخره، گرگ بزرگ بدجنس، جادوگر خبیث و هیوالهای 

1. Zenka
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نمایش وحشـت، پلیس جمعیت هم به قصه  ها و کابوس  ها تعلق داشـت، نه 
به زندگی واقعی.

نینا سرش را به دیوار سیمانی کنارش کوبید.
با درماندگی به خودش دستور داد: »بیدار شو! بیدار شو!«

سـرش از ضربـه  ای کـه خـورد، درد گرفـت و ایـن اتفاقی نبود کـه در خواب 
افتـاده باشـد، این طـور نیسـت؟ در خـواب چیزی درد نداشـت. می  توانسـتند 
آن قـدر شـالقت بزننـد تـا از کمرت خـون راه بیفتد و هیچ چیـزی حس نکنی. 
می  توانسـتند جـوری پاهایـت را به هـم ببندند کـه نتوانی فرار کنـی؛ اما جای 

طناب  ها اصالً نسوزد.
مـچ دسـت   و پای نینا به خاطر دسـتبند و پابندهایی که بـه دیوار زنجیرش 
کرده بودند، زخم شده بود. پوست کمرش از ضربات شالق ورآمده بود و حتی 
جزئی  ترین تماس پیراهن با سـتون فقراتش، درد وحشـتناکی را به سرتاسـر 

بدنش می  دواند. یکی از چشمانش انگار از شدت ورم بسته شده بود.
همه چیز درد داشت.

اما نینا با یک دندگی به خودش می  گفت که دسـتگیر   شـدنش حس وحال 
کابوس داشت.

جوری از حالت رؤیاگونه  ی خاطراتش لذت می  برد که انگار دستگیرشدنش، 
اتفاقی مبارک بود... نه بدترین لحظه  ی عمرش. حتی نمی  توانست لحظه  ای را 
به یاد بیاورد که پلیس جمعیت به سالن غذاخوری آمده و اسمش را صدا زده 
بود. ببین؟ ببین؟ این ثابت نمی  کند که این اتفاق در واقعیت نیفتاده اسـت؟ 
آنجا نشسـته بود و صبحانه می  خورد، خوشـحال از اینکه در حریره    اش سـه تا 
کشمش درسته دارد و بعد، ناگهان تمام سالن در سکوتی مرگ بار فرو رفت و 
همه  ی نگاه  ها به نینا دوخته شد. می  توانست تک  تک چشم  ها را روی خودش 
حـس کنـد. قاشـقش را انداخت. روی دختری کـه کنار نینا نشسـته بود، غذا 
پاشید؛ اما لیزل شکایتی نکرد، فقط مثل همه، همان طور به او خیره ماند. از 
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شـنیدن نامش نبود،  بلکه آن   نگاه  های خیره بود که باعث شـد نینا از جا بلند 
شود، جلو برود و مچ دستش را برای دستبند دراز کند.

نینا به فکر فرو رفت، چه اسمی رو صدا زدن؟ نینا یا... یا...
نـه، حتـی بـه آن فکـر هـم نمی  کـرد. در کابوس  هـا گاهی پلیـس جمعیت 

می  توانست ذهن آدم را هم بخواند.
نینا دوباره به یاد آورد که چطور وقتی در ردیف بین میزها راه افتاد، دخترهای 
دیگـر مثـل عروسـک  های روی طاقچـه همـان  جـور نشسـته بودنـد. سـالن 
غذاخوری همیشگی، یک  جورهایی تبدیل شد به دره  ی باریکی که دورتادورش 
چشـم داشـت. نینا سـرش را به چپ و راسـت نگرداند؛ اما می  توانسـت تمام 
نگاه  هایـی را حـس کند که در سـکوت، دنبالـش می  کردند. آن چشـم  ها مثل 

چشم عروسک بودند؛ خالی از حس، مثل تیله.
نینـا برایـش سـؤال بود، چـرا هیچ  کس از مـن دفاع نکرد؟ چـرا هیچ  کس 

حرفی نزد، خواهش و تمنا نکرد و مانع دستگیری ام نشد؟
چرایـش را می  دانسـت. می  دانسـت کـه همه آن قـدر وحشـت  زده بودند که 
نمی  توانسـتند جیـک بزننـد؛ حتـی اگر فقـط یک کابـوس می  بـود... البته که 
کابوس بود، نبود؟ نینا می  دانست اگر به  جای او کس دیگری گیج   و   منگ به  
سـمت مردی می  رفت که سرتاسـر سـینه  اش را با مدال پوشانده بود، خودش 
هـم آن قدر وحشـت   می  کرد که نمی  توانسـت زبـان باز کند. اگـر کس دیگری 
دسـتگیر می  شـد. (چـرا او؟ از کجـا فهمیـده بودند؟ چـرا او تنها کسـی بود که 
درباره  اش می  دانسـتند؟ به خودش تشـر زد که بس کن! کابوس که هیچ  وقت 

منطق نداره.)
به یاد آورد که حرکت دادن پاهایش چه کار سختی است؛ باال، پایین، راست، 
چپ، نزدیک  تر، نزدیک  تر... نه می  توانست از خودش دفاع کند و نه توان اعتراض 

داشت. باز کردن دهانش، حتی برای ناله سر دادن هم باعث تشنج می  شد.
تو رو خدا من رو نکشین! من فقط یه بچه  ام. نمی  خواستم قانون  شکنی کنم. 
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تقصیر من نیست. وای! خواهش می  کنم با جیسون کاری نداشته باشین....
نینا، حاال هم در سلولش، از ترس اینکه مبادا این کلمات از دهانش بیرون 
بپرند، دندان بر هم فشرده بود. نمی  توانست این کار را بکند. ممکن بود کسی 
بشـنود. ممکن بود کسـی اسـم جیسون را بشنود. او هر کاری که می  کرد، باید 
حواسـش به جیسـون هم می  بود؛ جیسـون، مامان  بزرگ، خاله  ها و البته پدر 
و مادرش؛ اما درباره ی همه  ی آن  ها می  توانسـت جلوی زبانش را بگیرد، فقط 
اسم جیسون بود که دلش می  خواست آن را فریاد بزند، فقط جیسون بود که 

دلش می  خواست او را صدا بزند.
جیسون هیچ می  دونی من کجام؟ نگران نشدی که چرا نیومدم سر جلسه  ی 

توی جنگل؟ تو خیلی شجاعی. می  تونی... می  تونی من رو نجات بدی؟
داشـت مثـل ابله  ها رفتار می  کـرد. این فقط یک خواب بـود. چند دقیقه  ی 
دیگر، زنگ صبحگاهی را می  زدند و نینا چشمانش را در طبقه  ی دوم تختخواب 
دوطبقه  ی تق ولقش در مدرسه  ی دخترانه  ی هارلو باز می  کرد. بعد دندان  هایش 
را مسـواک مـی  زد، صورتـش را می  شسـت، لباس  هایـش را عـوض می  کرد و 
شاید، فقط شاید، در حریره  ی صبحانه  اش چهارتا کشمش گیرش می  آمد....

دوبـاره لحظـه  ی دسـتگیر شـدنش را به یـاد آورد. به یاد آورد کـه به جلوی 
سـالن غذاخوری رسـید و با پلیس رو در رو شـد. در لحظه  ی آخر، درست قبل 
از آنکـه پلیـس، دسـتبندهای آهنـی را به مچ نینـا ببندد، متوجـه مرد دیگری 
شـد کـه پشـت پلیس ایسـتاده بـود و با همان جدیتـی به او نـگاه می  کرد که 
هم  کالسـی هایش نگاهـش می  کردنـد؛ امـا تمـام هم  کالسـی  هایش از ترس، 
چشمانشـان مات ومبهـوت مانده و نگاه خیره  شـان به اندازه  ی نگاه عروسـک 

توخالی شده بود. چشمان سیاه این مرد، همه چیز را می گفت.
او خشمگین بود، حالش از نینا به هم می  خورد، می  خواست نینا بمیرد.

نینـا نفسـش بند آمد. دیگر نمی  توانسـت تظاهر کند. بیـش از حد الزم، به 
خودش لحظات را یادآوری کرده بود. امکان نداشت آن نگاه را در خواب یا در 
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توهم یا در تخیالتش دیده باشد. واقعی بود. تمام اتفاقاتی که برای نینا افتاده 
بودند، واقعیت داشـتند. دستبندهای واقعی به مچش بسته شده و زخم  های 

کمرش واقعی بودند و ترسی که ذهنش را غرق کرده بود، واقعی بود.
نینـا زیـر لب گفت: »می  خوان من رو بکشـن.« و اینکـه باالخره، باالخره، از 
امیدواری بی خود و بی جهت دست برداشت، کم  و  بیش مایه  ی آرامشش شد.
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فصل دو

»چرا؟«
ایـن واژه، بیـخ گـوش نینا منفجر شـد و او را از خواب پرانـد. بعد هم عقب 
پریـد؛ چـون صورت مردی که داشـت سـرش داد می  کشـید، درسـت در چند 

سانتی  متری صورتش بود.
مرد با تحکم پرسید: »چرا به کشورت خیانت کردی؟«

نینـا پلـک زد. او کـه درهرحـال محکوم بـود، پس چرا بحـث نمی  کرد؟ »به 
کشـورم خیانـت کـردم؟« می  توانسـت پوزخنـد هـم بزنـد. »آخه ایـن چه  جور 
کشوریه که فکر می  کنه به دنیا اومدن، یعنی خیانت؟ باید از روی سرسپردگی 
خودکشی می  کردم؟ از روی وطن  پرستی؟ آخه تقصیر من چیه که پدر و مادرم 

قبل از من دوتا بچه داشتن؟«
اما هرچه می  گفت، ممکن بود به ضرر مادر و مادربزرگ و خاله  هایش تمام 
شـود... بـه ضرر هرکسـی کـه او را پنهان کرده بود، هرکسـی کـه او را زنده نگه 

داشته بود.
حرفی نزد.

مـرد دوزانـو نشسـت. سـلول زندان نینـا تاریک بـود. نینا فکر کـرد احتماالً 
نیمه  های شـب اسـت. هیکل تاریک مرد در برابر او، تنها سـایه  ای تیره وتار بود. 
نینـا بـا خـودش گفت، اون یه سایه  سـت، درسـت مثل خـودم. آن قدر منگ و 

خواب  آلوده بود که این حرف، به نظرش خنده  دار آمد.



13

بعـد مـرد سـرش را چرخانـد و زیر لب گفت: »حـاال.« در یـک لحظه، تمام 
سـلول با تابش شـدید و بیش از اندازه ی یک المپ خشـک و خالی در باالی 

سرش، غرق نور شد. نینا چشمانش را محکم بست.
مرد با مالیمت گفت: »می  دونم که بیداری. نمی  تونی قایم بشی.«

نینا با شـنیدن این حرف، خشـکش زد. »قایم!« مرد می  دانسـت. البته که 
می  دانست. پس دستگیر شدنش چه دلیل دیگری می  توانست داشته باشد؟ 
نینـا فکـر کـرده بـود دیگر خـودش را تسـلیم مرگ کرده اسـت؛ امـا یک  دفعه 
وحشـت وجـودش را فراگرفـت. یعنی همیـن بود؟ یعنی مرد می  خواسـت به 
او شـلیک کنـد؟ یا او را می  برد تا جای دیگـری بمیرد؟ پلیس جمعیت چطور 

بچه  های سوم را می  کشت؟
نینـا کمـی الی پلکش را بـاز کرد؛ چون اینکه قاتلش را ببیند، بهتر از آن بود 
که چشم  بسـته از ترس مچاله شـود و هر لحظه منتظر شلیک گلوله باشد. اما 
باز کردن چشـمش به او شـوک دیگری وارد کرد؛ مرد را شناخت، همان کسی 
بود که وقت دسـتگیری  اش حضور داشـت و با آن چشـمان پرنفرت به او زل 

زده بود.
نینا با عجز، دوباره چشمانش را بست. مهم نبود. هنوز هم تصویر مرد را در 
ذهنش داشـت. قدبلند و عضالنی بود و لباس  های گران  قیمت به تن داشـت، 
مثـل آدم  هـای توی تلویزیون. موهای تیره  اش از پیشـانی بلندش تاب خورده 
و عقب رفته بود. قوی به نظر می رسـید، درسـت مثل جیسـون، اما جیسـون 

هیچ  وقت یک   بار هم با آن نفرت به او نگاه نکرده بود.
نینـا یـاد حرفـی افتـاد که همیشـه مامان  بـزرگ مـی  زد: »فقط اگـه نگاه  ها 
می  تونسـتن آدم رو بکشـن...« نینا می  خواست بگوید، نگاه  ها می  تونن آدم رو 

بکشن مامان  بزرگ! اون نگاه، قراره من رو بکشه.
مرد خنده  ای کرد.

گفـت: »بـرام مهم نیسـت حـرف بزنی یـا نه، همدسـتت قبـاًل همه چیز رو 
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برامـون تعریـف کـرده. پسـرک مثـل تخم مـرغ، ترک خـورد. فقط فکـر کردم 
شـاید دلت بخواد داسـتان رو از دید خودت برامون بگی. شـاید دوسـتت یه 
مقـدار بـرای نجـات جون خـودش دروغ گفته باشـه تا خـودش رو یه کم بهتر 
و تـو رو... خـب، خیلـی بدتـر از واقعیـت نشـون بـده، گناهکارتـر. می  فهمـی 

رو؟« منظورم 
مـرد تقریبـًا داشـت بیـخ گوش نینـا زمزمه می  کـرد؛ صورتش آن قـدر به او 
نزدیـک بـود که می  توانسـت نفس  های او را روی گونه  اش احسـاس کند. مغز 

نینا درست کار نمی  کرد. مرد از چه حرف می  زد؟
نینـا بـرای دقیقـه  ای حتی معنی کلمـه  ای را هم که مرد اسـتفاده کرده بود، 
نفهمیـد... »همدسـت«؟ ایـن دیگر چه بـود؟ بعد یاد رمان  هـای معمایی افتاد 
کـه یک شـب در خانـه، وقتی تلویزیون کار نمی  کرد، خاله لیسـترا بلند برایش 
خوانده بود. کارآگاه  های کتاب  ها همیشه آدم  ها را به »همدستی در جرم« متهم 
می  کردند. همدست، یعنی شریک و دستیار، یعنی مرد داشت از مامان  بزرگ 

و خاله  ها می  گفت که در مخفی کردن او همدست بوده  اند؟
نینا به زور جلوی خودش را گرفت تا آهش درنیاید. دلش می  خواسـت داد 
بکشد، نه! محاله دستگیرشون کرده باشین. ممکن نیست! کم  کم، در سکوت، 

اشک از صورتش سرازیر شد.
اما مرد نگفته بود »همدست  ها« و »خانم  ها«، گفته بود »همدست« و »پسرک«.

نینا فقط یک پسر می  شناخت.
با درماندگی فکرش را اصالح کرد، نه، من از بچه  های مدرسه  ی هندریکس 
پسرهای دیگه  ای هم دیدم. حاال چون درست نمی  شناسمشون، دلیل نمی  شه 
کـه بهم خیانت نکرده باشـن. درواقع، این جوری احتمـال اینکه اون  ها من رو 

تحویل داده باشن، بیشتره.
نینـا بـه پسـرهایی فکر کرد کـه برای مالقاتشـان شـب  هنگام، در جنگل، با 
دوسـتانش یواشـکی بیرون مـی  زد. همه به انـدازه  ی خرگوش،    ترسـو و بزدل 
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بودند. نینا نمی  توانست تصور کند که کسی از آن  ها جرئت حرف زدن با پلیس 
جمعیت را داشته باشد.

به غیر از یک نفر.
نه! انکار، مغزش را در هم کوبید. شـاید حتی بلند فریاد زده بود. حتی اگر 
فراموش می شد که جیسون رفیق او بود، حتی اگر فراموش می  شد که زیر نور 
ماه با او صحبت کرده بود... به  هرحال خودش هم یک بچه  ی سوم بود. همه  ی 
آن  ها، همه  ی بچه  هایی که در جنگل دیده بود، بچه  های سـوم بودند. حتی اگر 

هم می  خواستند حرفی بزنند، لو دادن او برای تک  تکشان خطر داشت.
نینا با تلخی فکر کرد، شـاید کار بابامه. شـاید مامان  بزرگ اشـتباه می  کرده 
و بابا می  دونسـته که من به دنیا اومدم، می  دونسـته که من وجود دارم. شـاید 

فکر کرده با تحویل دادن من پاداش می  گیره.
نینا چشـمانش را باز کرد و حاال دیگر آن قدر خشـمگین بود که بتواند بدون 

ترس به مرد پرنفرت نگاه کند.
مرد لبخند به لب داشت.

مرد با خوشحالی گفت: »اوه، اسکات... یا بهتره بگم جیسون... داستان  های 
خیلی جالبی برامون داشت. تقریبًا تو رو عامل همه چیز جلوه داده.«

نینا جیغ کشـید. صدا در سـلول کوچک سـیمانی  اش پیچید. زوزه  ای بدون 
حرف و از سر خشم و درد بود.

وقتی دست از جیغ کشیدن برداشت، مرد رفته بود.



16

فصل سه

اگر صبح می  شـد، راهی وجود نداشـت که نینا بفهمد. سـاعت  ها، بی حرکت و 
زخمی و دل  شکسته، نشسته و زیر نور شدید همان یک المپ کز کرده بود.

با خودش فکر کرد، مردم همیشـه می  گن مرگ، بدترین اتفاقیه که ممکنه 
برای آدم بیفته. این طور نیست.

فکر کرد کاش مرد او را کشته و کارش را تمام کرده بود. می  شد بمیرد؛ البته 
نه با خوشـحالی، اما دسـت  کم چیزی داشـت که به آن چنگ بزند، چیزی که 
به آن باور داشته باشد: جیسون، دوست منه. وای، جیسون! خداحافظ! در آن 
لحظه دید که از بعد دستگیر شدنش، خودش و جیسون را به جای قهرمانان 
غـم  زده و تیـره  روزی تصور می کنـد که در کتاب  ها و سـریال  های مورد عالقه  ی 

خاله ِزنکا زندگی می  کردند.
مامان  بـزرگ و خاله  هـای دیگـرش همیشـه خالـه ِزنکا را به خاطر دوسـت 

داشتن آن دست کتاب  ها و سریال  ها مسخره می  کردند.
نینـا می  توانسـت شـبی را بـه یـاد بیاورد کـه خاله ِزنـکا زیر نور شـمع، بلند 
بلنـد کتـاب می  خوانـد و خاله لیسـترا صدایش درآمد و گفـت: »ای بابا! ما رو 
گرفتی هـا! چـرا این قهرمان قشـنگ و سـرحال، صاف و پوسـت  کنده به ژاک 
نمی  گـه ‘ببین، تو سـل العـالج داری. زندگـی کوتاه  تر از اونه کـه بمونم اینجا و 

مردن تو رو تماشا کنم. شما رو به  خیر و ما رو به  سالمت!’«
خاله ِزنکا در مخالفت گفته بود: »چون عاشق همدیگه  ان و عشق یعنی...«
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خالـه لیسـترا به جای او جملـه اش را کامل کرد: »یه خروار آشـغال.« خاله 
لیسـترا بـرای اداره  ی بهداشـت کار می  کـرد. او همیشـه همه چیـز را با آشـغال 

مقایسه می  کرد.
نینا دلش به حال خاله ِزنکای بیچاره و احساساتی می  سوخت که با دیدن 
چنـد ثانیـه  ی اول یکی از سـریال  هایش یـا با خواندن اولیـن جمله  ی یکی از 
کتاب  هایـش، چشـمانش زود پـر از اشـک می  شـد؛ اما حاال نینا فکـر کرد که 
حتمًا حق با خاله لیسـترا بوده اسـت. اگر خاله لیسـترا آنجا بود، فکر می  کرد 

نینا احمق است که از اول به جیسون اعتماد کرده بود.
نینا از خودش دفاع کرد، آخه خیلی با من مهربون بود و خیلی خوش  قیافه 

و قوی بود و خیلی حالی ش می  شد...
بـرای اولیـن بـار نینا به فکر افتاد که جیسـون از کجا آن قـدر چیز یاد گرفته 
بود؟ او خبر داشـت که جنگل برای جلسـه گذاشتن جای امنی است. از وجود 
مدرسه  ی دخترانه  ی هارلو خبر داشت. وقت دقیق و مناسب روز را برای اینکه 
از زیر در ورودی مدرسه، یادداشتی به داخل بفرستد، می  دانست؛ یعنی وقتی 
که دخترها به کالس می  رفتند. در این صورت، یکی از دخترها یادداشـت او را 

پیدا می  کرد، نه یکی از معلم  ها.
آن دختر، نینا بود. یادش که آمد، غرق فکر شد. دو ماه پیش، در راهروی 
مدرسـه  ی هارلو، برگه  ی تاخورده  ای را از روی زمین برداشـته بود که دخترهای 
دیگر یک راست از آن گذشته بودند. کاغذ کرم  رنگ و سنگین  وزن را برای لحظه  ای 
طوالنی در دسـتش نگه داشـت و کلی درباره  ی محتویاتش خیال پردازی کرد. 
می  دانسـت احتماالً چیز جالبی نیسـت، چیزی نیسـت که به او مربوط باشـد، 
شـاید هشـداری درباره  ی نرخ برق، یا فرمان دولت برای اندازه  ی قاشـق  های 
آشـپزخانه  ی مدرسـه باشـد؛ اما تا قبل از باز کردن آن، می  توانسـت تصور کند 
کـه چیـز جالبی اسـت... شـاید چیزی مثـل کارت دعوت سـیندرال به مهمانی 

شاهزاده و ازآنجایی که نینا آن را برداشته بود....
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هیجان ماجرا از حد فراتر رفت. نینا انگشـتش را الی لبه  های کاغذ ُسـر داد 
و چسبش را پاره کرد. با احتیاط تای برگه را باز کرد و خواند:

به تمام دخترهای هارلو
که دغدغه  ی سایه  ها را دارند:

خواهشمندیم برای برگزاری جلسه  ای در تاریخ 16 آوریل، هشت صبح، در 
وسط جنگل بین دو مدرسه، به دانش  آموزان هم  فکر خودتان از مدرسه  ی 

پسرانه  ی هندریکس ملحق شوید.

نینا هیچ  وقت راجع به مدرسـه  ی هندریکس چیزی نشنیده بود. هیچ  وقت 
بـه جنـگل نرفتـه بـود... هیچ جنگلـی. به غیـر از روزی که به مدرسـه می  آمد، 
هیچ  وقـت پایـش را از سـاختمان بیرون نگذاشـته بود. کلمه  ی »سـایه  ها« هم 
کمـی دلـش را شـور می  انداخت؛ یعنی معنایـش همان بود کـه فکر می  کرد؟ 

یعنی خطرناک بود؟
امـا بـرای نینا واقعًا اهمیتی نداشـت. فـورًا فهمید که به جلسـه می  رود. او 
می رفـت حتـی اگر در نامه نوشـته بود »به تمام دخترهـای هارلو که دغدغه  ی 
چکش  ها را دارند« یا »دغدغه  ی مگس میوه« یا »مداد« یا »پیشرفت تمدن  های 
پیـش از تاریـخ در زمینـه  ی کانال ها و قنات ها«، مبحثی کـه در کالس آخرش 
نشنیده گرفته بود. نینا حس   کرد تمام سیزده سال گذشته  ی عمرش را منتظر 

دریافت چنین نامه  ای بوده است.
قانع کردن دوستانش کمی سخت  تر بود.

وقتی نینا، شـب بعد از سـاعت خاموشی، رازش را آهسته با دوستانش در 
میان گذاشت، سالی1 با ترس ولرز گفت: »ما نباید بریم بیرون.«

نینا که سعی داشت وحشتش را از صدایش دور نگه دارد، گفت: »هیچ  کس 

1. Sally
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تـا حاال این حرف رو نزده.« یعنی اگر دوسـتانش قبـول نمی  کردند همراهش 
بروند، دل وجرئت داشت که خودش تنهایی برود؟

هم  اتاقـی دیگـر نینـا، بونـر1 جوابش را داد و گفت: »کسـی هم تـا حاال این 
حرف رو نزده که ‘دندونت رو با آب توالت مسواک بزن’ ولی دلیل نمی  شه که 

من این کار رو بکنم.«
سـالی، ریزه  میـزه و موطالیـی بـود و بونـر قدبلنـد، تیـره  رو، درشـت  اندام و 
عضالنـی. ازآنجایی کـه قد و وزن نینا متوسـط بود و موهایش قهوه  ای سـاده، 
همیشـه حـس می  کـرد رابط بین این دو نفر اسـت. وقتی با هـم در راهرو راه 
می رفتند، نینا همیشـه وسـط می  ایسـتاد. وقتی دوتای دیگر سـر موضوعی با 
هم بحثشان می  شد، همیشه نینا بود که آن ها را آشتی می  داد. حاال که هر دو 

هم زمان با نینا مخالف بودند، نینا کمی حس درماندگی پیدا کرد.
نینا گفت: »ببینین، می  خوان درباره  ی سایه  ها صحبت کنن.« حتی در تاریکی 
هـم می  توانسـت حـس کند هر دو دوسـتش با شـنیدن آن کلمه، خشکشـان 
زد. مدرسـه  ی هارلـو پـر از رمز و رازهایـی بـود که همه می  دانسـتند؛ امـا تقریبًا 
هیچ  کـس حرفـی از آن هـا نمـی  زد. اوایل سـال تحصیلی، وقتی نینا به شـدت 
دلتنـگ خانـه می  شـد، بـا این تصـور دلش را خـوش می کرد که خالـه رودا 2، 
فعال  تریـن خالـه  اش، سـر صبحانه، ناهار یا شـام در سـالن غذاخـوری ظاهر 
می  شود و یک راست جلوی سالن می  رود تا برای همه از حقیقت حرف بزند:

»نکته: تک  تک شما دخترها، بچه ی سایه   این... یعنی بچه  های سوم، چهارم 
و شـاید حتـی پنجم کـه چون دولت به مردم اجازه نمی  ده بیشـتر از دوتا بچه 

داشته باشن، حتی به دنیا اومدنتون هم غیرقانونیه.
»نکته: همه  ی شما با کارت   های شناسایی جعلی  ای به اینجا اومدین که گواهی 

می دن کس دیگه  ای هستین، کسی که دولت فکر می  کنه حق زندگی داره.
نکته: هرکس که یه نیمچه   مغز هم داشته باشه، می  تونه بفهمه که همه  تون 

1. Bonner 2. Rhoda
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دارین تظاهر می  کنین. بیشتر اوقات، اون دختر بوره که شبیه سوئدی  هاست، 
یادش می  ره به اسـمش واکنش نشـون بده، اوتانت موگادیشو1. فقط هم اون 
نیسـت. تمام شـما با کوچک  ترین اسمی که از دولت بیاد، از ترس خودتون رو 
جمع وجور می  کنین. تمام شما هر بار که در باز می  شه، به خودتون می  لرزین.

نتیجـه: خب پس چرا همگی دسـت از نمایـش کوچولوتون برنمی  دارین و 
نمی  آیـن دربـاره  ش حرف بزنین؟ به همدیگه اسـم  های واقعی تـون رو بگین. 
از خانواده  هـای واقعی تـون حـرف بزنیـن، نه خواهـر برادرها و پـدر و مادرهای 
دروغینی که احتماالً هیچ  وقت حتی از نزدیک هم اون ها رو ندیدین. درباره  ی 
اینکه چطور تونسـتین تمام این سـال  ها، قبل از اینکه کارت شناسـایی جعلی 
بگیریـن، قایـم بشـین، تجربه  هاتون رو درمیون بذارین. عوض اینکه هر شـب 
تـوی تخت دراز بکشـین و هق  هـق زار بزنین و تظاهر کنیـن که صدای گریه  ی 
هم  اتاقی تون رو هم نمی  شـنوین، بشـینین درباره  ی سختی  های بیرون اومدن 

از مخفیگاه با هم درد دل کنین.«
اما البته که خاله رودا کیلومترها دورتر بود و نینا شـجاعت کافی را نداشـت 
که بایسـتد و خودش این سـخنرانی را بکند. بااین حال، در تاریکی اتاقشـان، 
بـه سـالی و بونـر غیرمسـتقیم حرف  هایـی زده بـود و آن  هـا هم غیرمسـتقیم 
حرف  هایی زده بودند. تمام سال تحصیلی، انگار مثل قصه  ها سرنخ  ها را دنبال 
می  کردند. نینا هیچ  وقت چیز زیادی دسـتگیرش نشـده بود... اما تا بهار دیگر 
می  دانست که سالی، دو خواهر بزرگ  تر و یک خانه  ی کنار دریا و پدر و مادری 
دارد کـه زیرزمینـی، برای برانـدازی حکومت تالش می  کنند و بونر، یک برادر و 
یک خواهر بزرگ  تر و یک عالم قوم و خویش دارد که همه در یک سـاختمان 

ساکن بودند و به نوبت از بونر نگهداری می  کردند.
بونـر تکـرار کـرد: »می  خوان درباره  ی سـایه  ها حـرف بزنن. درسـته. پلیس 

جمعیت هم همین طور. اگه تله باشه چی؟«

1. Uthant Mogadishu
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نینـا بـا دندان های برهم  فشـرده گفت: »اگه تله نباشـه چی؟ اگـه این، تنها 
فرصت ما باشـه چی؟« خداخدا می  کرد که دوسـتانش نپرسـند فرصت برای 
چه؛ چون هیچ  وقت نمی  توانست توضیح دهد. شاید سالی و بونر هیچ  وقت در 
دوران مخفی   شدنشـان، کارشـان به جایی نرسـیده بود که بخواهند سر چهارتا 
دیـواری کـه دورشـان را گرفتـه بود، جیغ بکشـند. شـاید بارهـا و بارها قصه  ی 
شـاهزاده  خانم  هایی را نخوانـده بودنـد کـه از وردهـای جادویـی و طلسـم  های 
شـیطانی رها می  شـدند. شـاید هیچ  وقـت، حتی در هارلو، به ایـن فکر نیفتاده 
بودند که  ای بابا، جان مادرتون، باید بیشتر از این حرف  ها باشه. ممکن نیست 

تمام زندگی من فقط همین باشه.
نینـا گفـت: »ببینیـن، می  تونیـن کارت شناسـایی جعلی تون رو بـا خودتون 
بیارین. اگه کارت شناسـایی همراهتون باشـه، پلیس جمعیت کاری نمی  تونه 
بکنه. تازه مجبور هم نیسـتیم با این پسـرها حرف بزنیم. می  تونیم فقط پشت 
درخت  ها قایم بشیم و تماشاشون کنیم. فقط باهام بیاین. خواهش می  کنم.«

بونر با کج  خلقی گفت: »ای بابا! باشه.«
نینا پرسید: »سالی؟«

سـالی بـا آهسـته ترین صدای ممکن گفـت: »خیلی خب.« نینا می  دانسـت 
اگـر حتـی ذره  ای نـور هـم در اتاق می  بود، می  توانسـت وحشـت محـض را در 

چشم  های سالی ببیند. برای اولین بار، از تاریکی راضی بود.
بـه ایـن ترتیـب، کارت هـای شناسایی شـان را مثـل کارت نجـات، محکـم 
چسبیدند و راهی جنگل شدند؛ اما فقط مخفی نماندند و فقط تماشا نکردند. 
رفتند و با جیسـون و دوستانش آشـنا شدند و جیسون داستان فوق  العاده  ای 
برایشان تعریف کرد، درباره  ی دختری که چندان از آن  ها بزرگ  تر نبود، درباره  ی 
جن تالبوت1، کسـی که برای مطالبه  ی حقوق بچه  های سـومی مثل خودشان، 
تظاهراتی را رهبری کرده بود. او آن قدر شجاع بود که به دولت بگوید بچه  های 

1. Jen Talbot
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سوم نباید مخفی شوند. جن در راه عقیده  اش مرده بود، بااین حال، نینا وقتی 
بـه صـدای بـم و زیبـای جیسـون، موقع تعریـف از جن گوش مـی  داد، دلش 

می  خواست مثل جن باشد.
اما حاال که نینا دستگیر شده بود، به نظر می  رسید حق با سالی و بونر بوده 
باشـد. جنـگل جـای خطرناکی بـود. آن  ها نباید پایشـان را از مدرسـه  ی هارلو 
بیرون می  گذاشـتند. نینا هیچ  وقت نباید جیسون را می  دید، هیچ  وقت نباید با 

او دوست می  شد.
نینا به خودش آمد و دید که دوباره دارد جیغ می  کشد: »نه! نه، نه، نه، نه...«




