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فص اول  ۷

1

ر فام  عه های گرم و س در ِاوانزِبـرگ شـرقی۱ مـاه اکتبر بود و آخرین اش
د. الیویا آدلر۲  را می تابی ا و برگ درخت های اف ن ش ال از بی یِد آن س خورش
ن صندلی به پنجره ی بزرگ  تون۳روی نزدیک تری ی آقای ایس در کالس ریاض
کالس نشسته بود و م گربه  ای خودش را جم کرده بود تا تمام بدنش را در 
لکه  ای از آفتاب جا بدهد.  ای کاش آن طر پنجره بود. نباید آفتاب ماه اکتبر 
یه های ابر به خواب می رود و  را از دست داد. به زودی خورشید پاییزی روی 
هفته ها باران سرد و دلگیر می بارد، تا کم  کم نوبت بر برسد. اما آقای ایستون 

یری رویش نداشت.  داشت کسر ها را درس می داد و وول زدن های الیویا ت
تش  ی که توی دس ت: »خب.« تکه گ تون از جلوی کالس گف ای ایس آق
د. او خودش  ه خودش لرزی ۴ ب ک کمِب رد. مای ر ک ه جیرجی ود روی تخت ب
ان  یاه و آدم هایی که دستمال سفره ش ت چرا از جی تخته س م نمی  دانس ه
ا  م ت ای کالس شش ه ه ن ب رای همی د. ب ش می ش ند، چندش را می لیس

می توانستند، دوروبرش دستمال سفره لی می زدند. 
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۸  محدوده ی مرگ

وری باید سه شونزدهم رو  ی می تونه بگه چ ید: »کس تون پرس آقای ایس
« با نگاهش کالس را کاوید تا یک نفر را شکار  به کسر اعشاری تبدی کنیم

» کند. »کوکو
ت و گفت:  ش را بس ی پرزر و برق ر صورت تاب زده دفت ر۱ ش و زینتِن کوک
قی حرفش  ی من ه تخته انداخت و خیل ری ب م...« بعد نگاهی سرس »اومم

را ادامه داد. »آه...« 
الیویا با تنبلی فکر کرد، هشتصد و هفتاد و پن هزارم، اما دستش را بلند 
ی با جوهر  ِ مقابلش خ نکرد تا کوکو را نجات بدهد. روی کاغ چرک نوی
. حواسش دوباره  بنفش کشید، آن را تبدی به گ کرد و بعد هم درخت نخ
ام از در بیان تو، چی  کر خون آش ن یه لش د. اگه همین ا به پنجره جم ش
ه کنن چی  یا اگه  ن آفتابه. اگه گرگینه ها حمل داره. ا ه، امکان ن ه ن می ش
اسکلت هالووین خانواده  ی بروسِتر۲  خودش رو از پنجره ی طبقه ی سوم آزاد 

کنه و کشون کشون از در بره بیرون 
هنش نقش بست  الی از این فکر خوشش آمد. تصویر افسر ِپرکینز۳ در 
ت گربه ها را از روی درخت  ها پایین می  آورد و حتی برای برش  های  که داش
کیکی که از لبه  ی پنجره  ها دزدیده شده بودند هم برگه ی گزارش پر می کرد. 
بد بهش  کلتی سرگردان می افتاد، چه کار می کرد  مش به اس حا اگر چش
ن پوستتون  تور می دم همین ا کلت، بهتون دس ید آقای اس می گفت، ببخش

رو تنتون کنین... 
وم نبود کوکو از  ی از جا پرید. معل زش فرود آمد. ال ی کنار می ای بزرگ پ
مخمصه فرار کرده یا اسیر معادله ی سه  شانزدهم شده است. آقای ایستون 
د تمام  دای غرولن ش می کرد. ص ی را پخ ان ریاض ای امتح ت برگه ه داش
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فص اول  ۹

ه  های کالس بلند شد.  ب
اشت و از او پرسید: »حواست  آقای ایستون برگه ی الی را روی میزش گ

» به کالس بود، الی
الی گفت: »آره.« و جواب از دهانش پرید. »هشتصد و هفتاد و پن هزارم.« 
. می توانست همه شان را از  کلت تنب ده بود. اس کلتی نش خبری از آقای اس

این امتحان کوتاه نجات بدهد. 
انگار آقای ایستون راضی نشده بود، اما از کنار میز الی رد شد. 

فا نه هشتم را تبدی به اعشار  الی نگاهی به برگه ی امتحانش انداخت. ل
 . صحی کنید. باشه. الی نه از ماشین حساب استفاده کرد و نه از چرک نوی
کوپ کتاب  د، م این بود که به او بگویند با تلس تر گی می ش آن طور بیش
بخواند. تا جایی که مدادش می توانست تند بنویسد، جواب ها را سری نوشت 
اشت. بعد نصفه نیمه و یک  وری روی  و برگه اش را روی میز آقای ایستون گ

ر ماند تا زن کالس بخورد.  صندلی اش نشست و منت
ی را  صدای زن هنوز ق نشده بود که الی کیفش را قاپید، توده ی کاغ
یش بود در آن چپاند، رمانی را هم به زور توی  به  که احتما تکالیفش هم 

کی جا داد و جست زد به طر در کالس. 
رش گفت:  ت س چیزی نمانده بود از کالس بیرون برود که صدایی از پش

»الی.«
ا ِگرمان۲ بخورند بهش. بعد،  تاد. نزدیک بود لی لی ِمی هیو۱ و ِجن ی ایس ال
ان دارد، تمام  اده و آب در اطرافش جری نگی که وس رودخانه افت م س
ز آقای  ه طر می ی ب ا تنبل ی ب د. ال دند و رفتن ش رد ش کالس از دو طرف

ایستون برگشت. 
ر کالس، فی  اعِت آخ را من س ید، آخه چ ودش پرس ی از خ ا بدخلق ب

1- ily ayhe  
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۱ همه  اش دستش توی دماغش بود و هر چه  در می آورد، می چسباند 
گرین بالت 

به صندلی روبه رویش. لی لی هم گوشی خواهر بزرگ ترش را هک کرده بود و 
۲ برای دوستش فرستاده بود، عک می گرفت.  از صفحه ی پیام هایی که آناِب
ه رفته  دن پیام هایش از خنده ریس ام روز از خوان م تم ای کالس شش ه ه ب

بودند. پ چرا آقای ایستون می خواست با او صحبت کند
م رو داده  م و  ن که برگه ی امتحان تاد. »بله م وی میز معلم ایس ی جل ال

خب دیگه...« 
ا روی لب  ا بزرگش ت ت و نوک دم ادی داش ان گش تون ده ای ایس آق
ای کوچک آن وس  بی تمیز و مرتبی هم ف یی اش پایین آمده بود. س با
را پر کرده بود. آدم را یاد شیر ماهی مهربانی می انداخت. اما حا انگار عجله 
ه، الی.  ت. او گفت: »همون طور که می دونی، امتحانت از این بهتر نمی ش داش

هی شکایتی از نمره ت ندارم.« 
ر ماند.  الی خودش می دانست. اما منت

ه فکر کنم... باید  ی ت خیلی خوبه، اون قدر ک تون گفت: »ریاض ای ایس آق
، هشتم رو بخونی.«  ریاضی کالِس... حداق

الی گفت: »نه.« 
را الی  ت چ ود، انگار می دانس ده ب وزانه ش تون دلس ا نگاه آقای ایس ح
اور و  تم برود. او عالوه بر معلم ریاضی، مش نمی خواهد به کالس ریاضی هش

معلم علوم زندگی الی هم بود. 
الی مشکلی با معلم های بی حوصله نداشت، اما از نگاه های ترحم آمیزشان 

خوشش نمی  آمد. دست به سینه شد. 
آقای ایستون به سرعت موضوع بح را عو کرد. »راستش می خواستم 
رن باهات صحبت کنم. پاییز امسال توی تیم نداشتیمت.  درباره ی انجمن ش

1- Phil reen latt
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فص اول  ۱۱

ون وقت  ال براش حال بودن که پارس ه خیلی خوش ای دیگ ه ه ی، ب می دون
ادی هم تا  ون دادی. زمان زی روع بازی رو یادش ای ش تی و حرکت ه اش گ

مسابقات بین مدارس باقی نمونده، برای همین...« 
رن حر زد. الی خیلی جلوی خودش را گرفت  یک بند درباره ی انجمن ش
واری  ت دوچرخه س ت برود بیرون، می خواس ا حرفی نزند. دلش می خواس ت

 . رن کند... اصال دلش نمی  خواست دوباره برگردد به انجمن ش
تقیم  د، الی بدون این که مس تون تمام ش ره حر آقای ایس خ ی با وقت
ه  ی اینترنتی درباره ی  ت: »لینک چند تا صفح م هایش نگاه کند، گف ه چش ب
ه  های باشگاه. خیلی به درد بخور  حرکت های شروع بازی رو می فرستم برای ب
ر خواهی کنین.«  فا از طر من از همه ع هستن. همون ها کافی ان. اومم، ل
رت عو  ید. »خب، تصمیم با خودته. اما اگه ن تون آهی کش آقای ایس

شد، خوشحال می  شیم که...«
ه ادامه داد.  م.« و بعد با عجل از هم بهش فکر می کن ه، ب ی گفت: »باش ال
.« قب از این که آقای ایستون  »دیرم شده. روز خوبی داشته باشین. خداحاف
نگینی نگاهش  ت پیدا کند، الی از کالس بیرون رفت، ولی س ت مخالف فرص

را پشت سرش ح می کرد. 
از وس کمدهای سبز رن رد شد. در هر طر دیوار سی و شش کمد بود. 
شت که همیشه بوی سفید کننده و ساندوی مانده می داد.  بعد، از راهرویی گ
ت. نور  اش ه قدم گ در های ورودی را باز کرد و روی چمن های جلوی مدرس
ی در خنکای هوا می لرزیدند؛  ه همه  جا می تابید و برگ های طالی ید ب خورش
پاییز به اِوانز برگ شرقی آمده بود. الی با شادمانی نف کشید. می خواست 
سوار دوچرخه اش بشود و مسیر کنار نهر را با بیشترین سرعت رکاب بزند و 
اید هم می پرید توی آب. آب نهر  ود. ش تا جایی که می تواند از این جا دور ش
اعت ۵۸ :۵ دقیقه غروب می کرد، تا آن  ید س رد نبود. خورش آن قدر ها هم س
موق وقت داشت. دِم غروب به خانه برمی گشت. اگر دیر به خانه می رسید، 
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ه نگران بود. الی می توانست از خودش  د. البته بابا همیش بابا عصبانی می ش
مراقبت کند. 

دوچرخه ی آلبالویی اش مدل اِشوین۱ بود. با دقت آن را در نزدیک ترین جا 
ی دوچرخه نمی دزدید  ه قف کرده بود. توی اِوانز برگ کس به ورودی مدرس
اید  ی چه می داند، ش ا الی عاش دوچرخه اش بود و کس اید  ام ه ش  البت
ای دوچرخه ات را کش  ارند، چر ه رت بگ ر  به  س ا برای این که س ی ه بع

بروند و پنهانش کنند. 
رون زده بود و  ود، زبانش بی تش قف دوچرخه را گرفته ب ر دو دس ا ه ب
کافت.  ی هوا را ش همین طور با رمز قف کلنجار می رفت. ناگهان صدای جی
ه... ح نداری بهش  ال منه بده ش به من ن ر فریاد می زد: »اون م ک نف ی

» دست بزنی. نه
الی به سمت صدا چرخید. 

ده  ه جم ش م روی چمن های جلوی مدرس ه های کالس شش تر ب بیش
پند روی آتش با و پایین  و زینتنر را نگاه می کردند که م اس د و کوک بودن
ه او را با  گ بود ک در خوش ود. کوکو آن ق ودش ب ِ خ دای جی د؛ ص می پری
م های بادامی  اش آبی و  تباه می  گرفتید. چش رزمین پریان اش موجودات س
درشت بود و مو های طالیی اش در آفتاب بر صورتی رنگی شبیه توت فرنگی 
داشت. می توانستید تصور کنید کوکو هر روز صب از وس گ نرگ بیرون 
ودی  د. الی کمی به او حس ر می کش یره اش را برای صبحانه س می آید و ش
ه و فرفری بود و هی ک او را  ای قهوه ای خودش به هم ریخت رد. مو ه می ک
تباه نمی گرفت. الی به خودش  با پریانی که وس گ ها زندگی می کنند، اش
اق اگه فی گرین بالت یکی از وسایلم رو برداره، می تونم یه  یادآوری کرد، 

مشت حسابی حواله ش کنم. 
ود. همان دفتری که  ر دار کوکو را دزدیده ب الت دفتر زر و ب فی گرین ب

1- Sch inn 
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ت. فی برایش مهم  ر کالس صدایش زد، آن را بس تون س وقتی آقای ایس
ی  و چه قدر تالش می  کرد دفتر را از او پ بگیرد. قدش تقریبا س ود کوک نب
انتی متر از کوکو بلند تر بود. کوکو خیلی ریزه بود. فی بدون هی زحمتی  س
را  خند می رفت س ت با نیش ته بود و داش ر کوکو نگه داش ی س دفتر را با

صفحه ای که می خواست بخواند. کوکو با نا امیدی جی کشید. 
فی با صدای بلند گفت: »آهای برایان، بیا این رو ببین.«

کوکو زد زیر گریه. 
تاره ی تیم هاکی  ت، اما س ال داش ه برایان باترزبی۱ فق دوازده س ا این ک ب
ت،  ب اندام بهتری داش دش خیلی از فی کوتاه تر بود اما تناس ود. ق ه ب مدرس
برعک فی که با آن دست و پا ی درازش بیشتر شبیه آخوندک  ها بود. برایان 
به دیوار آجری مدرسه تکیه داده بود و با کنجکاوی فی و کوکو را تماشا می کرد. 
الی کم کم داشت عصبانی می شد. هی ک زیاد از کوکو خوشش نمی آمد، 
گانه  اش حرص  ان ب ور و هیج هر به این جا آمده بود و ش ون او تازه از ش چ

همه را در می آورد، اما چه لزومی داشت اشکش را وس مدرسه دربیاورند
ود، نگاهی کرد و  ری که فی آن را به طرفش دراز کرده ب ه دفت ان ب برای

شانه با انداخت. الی احساس کرد برایان انگار خجالت کشیده است. 
صدای گریه ی کوکو بلند تر شد. 

. از کجا معلوم  ه، فی ه دیگ ده بود. »بس ب ش ا دیگر برایان کامال مع ح
» من باشم

گاه کرد.  ه ی دفتر را ن قلمه زد و دوباره صفح ان س ه برای ک کمب ب مای
ه.« »معلومه که خودتی. شاید هم یه س باشه که شبیه تو

عی کرد  « و دوباره س ک آلود فریاد زد: »بده ش به من کوکو با صورتی اش
کان می داد.  ر کوکو تکان ت ی س د. فی می خندید و دفتر را با ر را بقاپ دفت
همه ی کالس  ششمی  ها هم می خندیدند. حا الی هم چیزی را که آن ها نگاه 

1- rian atters y
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ی  ی بود، نقاش د. چهره  ی برایان و کوکو کنار هم توی نقاش د می دی می کردن
ی می  کشید. دور صورت هایشان هم  نگی هم بود، کوکو واقعا خوب نقاش قش

قلب کشیده بود. 
ت؛ حتما دیده بود که  ر کوکو می نشس ت س ر کالس ریاضی، فی پش س
وز نمی دونی وقتی  اره... چرا هن اده لوحِ بی وی س د. کوک دارد آن را می  کش

ول نشستی، نباید چنین کاری بکنی جلوی فی گرین بالِت ف
گله  وای با کوکو خوش ی نمی خ ان. یعن ال، برای ت: »بی خی ک می گف مای

» دوست بشی
ت قبلش دفترش را  ت فرار کند، اما می خواس انگار کوکو دلش می خواس
پ بگیرد. الی که دیگر از این اوضاع کالفه شده بود، خم شد و قلوه سنگی 

نه چندان بزرگ را برداشت و پرتاب کرد. 
اب کتاب و پرتاب  ت: حس تعداد زیادی داش ه اس ر در دو زمین ا آدل الیوی
ود، اما  ری کرده ب افت بال کناره گی م س ته از تی ش ال گ ا این که س یا. ب اش

هد گیری اش هنوز هم حر نداشت. 
ِ کله ی برایان خورد و برایان ِتلپی افتاد روی چمن ها  سنگش صا به پ

و توجه همه از کوکو زینتنر به الیویا جلب شد. 
تاده بود  ، اما فی رو به او ایس ر فی ن بخورد توی س ترجی می  داد س
مش را از کاسه دربیاورد. البته زیاد هم دلش  ت چش و الی دلش نمی خواس
ت که بهترین بازیکن تیم هاکی  وخت. برایان خوب می دانس برای برایان نس
است و نص دختر های مدرسه درباره اش پ پ می کنند. حا هم با این که 
اب و ابلهانه اش، کوکو را توی دردسر  خودش با دوست های احم و لبخند ج

انداخته بود، اما کاری برای نجات او نمی کرد. 
ید، خب، کاِر نیکو  الی دست به سینه ایستاد و صدای مادرش توی سرش پی
، از دستم در رفت.« تمام  کردن از... ، بعد سن دیگری برداشت و گفت: »آ
تاده  ه هایی که جلو تر ایس ده بودند. ب می به او خیره ش ه های کالس  شش ب
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ته تا  ش ال گ بودند، عقب عقب رفتند. خیلی از آن ها فکر می کردند الیویا از س
ه ها. یعنی هی کدومتون کاری  ت. الی گفت: »واقعا که، ب ن افت کرده اس ا

» بهتر از این ندارین
ت او  تفاده کرد و دفترش را از دس ی فی اس ر از حواس پرت و زینتن کوک

نی به الی انداخت و به سرعت از آن جا رفت.  قاپید. بعد نگاهی طو
ه محروم می  شم. بعد برایان از  ال از مدرس الی با خودش فکر کرد، یه س

جایش بلند شد، کمی خاک ت کرد و گفت: »پرتاب خوبی بود.« 
خره متوجه  ، با د. خانم موتون۱، ناظم آن روِز حیا ر  و  صدایی بلند ش س
هیاهو شده بود. او شتابان نزدیک شد و گفت: »بسه، بسه، بسه دیگه.« خانم 

موتون کتاب دار مدرسه بود، ولی اصال ناظم خوبی برای حیا نبود. 
م نبود به  د. برایش مه ر خواهی نکن ت از هی ک ع م گرف ی تصمی ال
س برایش تکان بدهند و یا فردا از  ان را با ت پدرش زن بزنند و یا سرش
ود. حداق فردا هوا فر داشت و او مجبور نبود در روزی  ه محروم ش مدرس

به آن زیبایی، توی مدرسه گیر بیفتد و جواب پ بدهد. 
الی روی دوچرخه اش پرید و قب از آن  که کسی جلویش را بگیرد، آن قدر 
ه بیرون رفت که کلی سن ریزه از زیر چر هایش به  ری از حیا مدرس س

هوا پرتاب شدند. 
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2
ته های یونجه  ی دور تا دور میدان خیابان  با تمام توان رکاب زد و از کنار پش
ید و با شتاب زیاد از کنار خانه هایی  اصلی عبور کرد. بعد به جاده  ی ِدیسی۱ پی
چوبی رد شد که فانوس های کدو حلوایی جلوی ایوان  هایشان نیشخند می  زدند. 
ستیکی خاکستری  رنگی رد شد که وس حیا  با دوچرخه اش از روی دست 
 ۳ خانواده ی اشتاینر۲ از توی زمین سبز شده بود و دوباره از خیابان جانسون هی

دور زد. نف نف زنان از مسیر شیب دار و خاکی با رفت. 
هی ک تعقیبش نمی  کرد. الی با خودش فکر کرد، خب، اصال چرا باید 

بیان دنبالم. او دیگر از محوطه ی مدرسه خار شده بود. 
ون هی رها کرد. تنها  بودن توی  یبی جانس الی دوچرخه اش را روی سراش
سب ح خوبی داشت. سمت راستش، رودخانه با درخششی  این آفتاب دل
رگ درخت هایی که  ن ها خوش و بش می کرد. ب ود و با س اری ب ره ای ج نق
م شعله ی آتش در نور می درخشیدند، در اطرا رود روی زمین می ریخت. 
ار داری. به  هوا خیلی هم گرم نبود، اما گرم تر از آن بود که در ماه اکتبر انت
ردت نشود، اما وقتی  یدی تا س لوار جین می  پوش قدری خنک بود که باید ش
ت بخشش را روی صورتت ح می کردی.  می  رفتی توی آفتاب، گرمای ل
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چاله ی شنا جای مورد  عالقه ی الی بود. فاصله  اش از خانه  شان زیاد نبود و 
روی صخره  اش مح مخفی  ای داشت که نیمی از آن پشت آبشار پنهان شده 
بود. به خصوص در روزهای پاییز، مح مخفی دیگر مال خود الی می  شد. از 
نیمه ی ماه سپتامبر به بعد، فق او به آن جا می رفت. وقتی هوا رو به سردی 

اشت، مردم دیگر به چاله های شنا نمی رفتند.  می گ
اباتینی۲  ته ی رافا س ی غیر از تکلی هایش، کتاب کاپیتان بالد۱ نوش ال
ی  را هم به همراه داشت. شیرازه اش داشت از هم باز می  شد؛ آن را از  به 
قفسه های کتابخانه ی پدرش بیرون کشیده بود. بفهمی نفهمی ازش خوشش 
ارز قهرمان های  گی ب ی وی ود، یعن ه باهوش تر ب الد۳ از هم ر ب د. پیت می  آم
موردعالقه ی الی. با این وجود دلش می خواست پیتر دختر بود و یا شخصیت 
م  که اس ت پیتر  ر از قای و دوس ا حداق غی ر بود، ی تان دخت ی داس منف
ت. البته  تان وجود داش ، دختر دیگری هم توی داس ان آراِبال ۴ بود هر دویش
ناخته  رزمین های ناش قانه بود و پر از ماجراجویی در س تان کتاب عاش داس
تند. الی  باهتی به اِوانز برگ نداش ب دیگر که هی ش ا جال ه اتف و یک  عالم
گار به مکان  ا خواندنش ان ش می آمد. ب ن دلی از این کتاب خوش ه همی ب

جدیدی می  رفت که دیگر الیویا آدلر معمولی نبود. 
الی دوچرخه اش را نگه داشت. زمین کنار جاده از برگ های سر فرش 
زد. الی تمام  ای دیگر می ری ر از درخت ه رگ درخت افرا زود ت ود. ب ده ب ش
ناخت. وقتی  تند می  ش ی در اِوانز برگ نداش ه مالک ی را ک ای افرای درخت ه

عصاره ی درخت ها بیرون می آمد، او و مادرش... 
ی. خودشان می توانستند شربت افرا بخرند.  نه. نه، هی

بیه جاده های دیگر بود. اگر کسی از آن جا عبور  نا ش جاده ی کنار چاله ی ش
می  کرد، متوجه چاله نمی  شد. اما اگر می دانستی دقیقا کجا را نگاه کنی، مسیر 
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خاکی باریکی را می دیدی که از کنار جاده به آب می رسید. الی دوچرخه اش را 
ی  پیاده از مسیر خاکی پایین برد. انگار درخت ها محاصره اش کرده بودند. با
سرش پلی با نرده های سفید بود و زیر پایش، نهر در مسیرش به پایین  دسِت 
کوهستان، کمی آرام می  گرفت. نهر در آن قسمت دامن می  گسترد و عمی تر 
کوت و آرامش آن جا جان می داد برای شنا  کردن. می شد از لبه ی  د. س می  ش
رای یک دختر و  ای زیادی هم ب وی آب. مخفی گاه ه یرجه بزنی ت ره ش صخ
کتابش داشت. الی سری تر قدم برداشت. از این که می رفت تا تنهایی کنار آب 

کتاب بخواند، در پوست خودش نمی گنجید. 
تر قهوه ای رن و  ید و روی بس یر پردرخت رس الی ناگهان به انتهای مس

دل انگیز چاله ی شنا ایستاد. 
اما در نهایت تعجب دید شخ دیگری هم آن  جاست. 

غر اندام که شلوار جین و لباس پشمی به تن داشت، لب آب ایستاده بود.  زنی 
او ه ه کنان گریه می کرد. 

اشت و سروصدا کرد، چون زن ناگهان  نگی گ اید الی پایش را روی س ش
از جا پرید و سری دور خودش چرخید. الی آب دهانش را قورت داد. او زیبا 
بود و مو هایی کهربایی رن داشت. اما زیر چشم هایش چنان گود افتاده بود 
اشته بودند. مشخ بود خیلی  ر انگشت گ که انگار با جوهر بنفش رویش ا

گریه کرده، چون رگه های ریم روی صورتش جاری بود. 
زن که سعی می کرد لبخند بزند، گفت: »سالم. غافلگیر شدم.« انگشت های 

رن پریده  اش چیز کوچک و تیره ای را چسبیده بود. 
الی محتاطانه گفت: »نمی خواستم شما رو بترسونم.« 

ت که  ت اس ه می کنی درس را داری گری د، چ ت بپرس ش می خواس دل
صورتش پر از رد اشک و آرایش به هم ریخته بود، اما باز هم پرسیدن چنین 

دبانه نبود.  الی از بزرگ ترها م س
زن جوابی نداد. نگاهی سری به مسیر سنگالخی کنار نهر انداخت و دوباره 
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به آب نگاه کرد. انگار چیزی یا کسی را می پایید. 
» الی سرمای وحشت را پشتش ح کرد. گفت: »حالتون خوبه

ت. برگ ها  عی کرد لبخند بزند، اما نتوانس ه خوبم.« زن دوباره س ه ک »البت
در وزش باد خش خش می کردند. الی نگاهی به پشت سرش انداخت. هی 

خبری نبود. 
زن گفت: »حالم خوبه.« جسم تیره رن را توی دست هایش جابه  جا کرد. 
د بندازمش توی آب.  م. بای ر این خالص بش ا عجله گفت: »باید از ش د ب بع

بعد...« حرفش را ادامه نداد. 
ی آب گرفت. الی  ود، با تش ب د بعد چی زن چیزی را که توی دس بع

کتاب کوچک و سیاه رنگی، درست اندازه ی ک دستش را دید. 
« الی  دازی دور اب رو بن ه کت د ی ود. »نبای ر ارادی ب ال غی ش کام واکنش
دوچرخه اش را رها کرد و پرید جلو. بخشی از وجودش از او می پرسید، فق 
اومدی این جا که یه کتاب رو بندازی توی نهر می تونی اون رو ببخشی به یه 

نفر دیگه. همه  جای اِوانز برگ که پر از صندو خیریه  ست
 » د. »مجبورم ر جایش میخکوب ش ت و الی ناگهان س وره در رف زن از ک
ی زد، ادامه داد. »قرارمون همین بود.  ت با خودش حر م ه انگار داش زن ک
انه  پر به آب.« زن نگاهی ملتمس اول مقدمات رو آماده کن. بعد کتاب رو بس

به الی انداخت. »باور کن چاره ی دیگه ای ندارم.« 
اح بیرون بیاورد. با جدیت  الی سعی کرد گفت وگویشان را از آن وضعیت افت
گفت: »اگه دیگه یه کتاب رو نمی خواین، می تونین به جایی اهداش کنین. یا... یا 

این که همین طوری بدینش به یه نفر دیگه. نباید بندازینش توی نهر.«
زن دوباره گفت: »مجبورم.« 

» »مجبورین کتاب رو بندازین توی نهر
زن که دوباره داشت با خودش حر می زد، آهسته گفت: »تا قب از فردا. 

فردا روز موعوده.« 
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تش را دراز  ود که فق باید دس ده ب ه زن نزدیک ش در ب ی آن ق ا ال ح
ی داد. الی بدجوری  ت زدگی م اب را بگیرد. زن بوی تند وحش ا کت رد ت می ک
مت های عجیب  ن تصمیم گرفت اعتنایی به قس ده بود و برای همی گی ش
رده بود. الی  ن کار را نک رد کاش ای ا، آرزو می  ک د. بعده ان نکن گفت وگویش
گفت: »اگه اون کتاب رو نمی خواین، بدینش به من. من کتاب دوست دارم.« 
مه.  رش را تکان داد. »اون گفت بندازش توی آب. نزدیک سرچش زن س
همون جایی که رود لِته۱ از کوهستان سرچشمه می گیره. من این جام. باشه، 
ی  « زن جمله ی آخرش را با جی بلندی به زبان آورد، انگار کس می  ندازمش
کنار الی ایستاده بود و گوش می داد. الی خیلی تالش کرد دوباره برنگردد و 

پشت سرش را نگاه نکند. 
« ترس م موش از ستون مهره هایش با رفت.  از زن پرسید: »چرا

زن زمزمه کرد: »از کجا بدونم شاید براش فق یه بازیه. راستش، اون از 
ه لبخند می زنه...« زن هم لبخند  ت می بره. برای همینه که همیش این کار ل

زد، لبخندی بی روح، درست شبیه نیشخند فانوس های کدو حلوایی. 
، تندی دستش را دراز کرد و کتاب را  نزدیک بود الی جی بکشد. اما در عو
یه ای از غبار جلدش را  قاپید. شکنندگی  اش را زیر انگشت هایش ح می  کرد، 
ت خودش غافلگیر شده بود، شتابان عقب رفت.  پوشانده بود. الی که از دل و جر
ز آب دهانش روی  رات ری  » ده به من د. »اون رو ب ر ش ورت زن س ص

گونه ی الی فرود آمد. 
مت  تی.« عقب عقب به س الی گفت: »نه، نمی دم. تو که اون رو نمی خواس

دوچرخه اش می رفت و حواسش بود زن یک دفعه به طرفش نپرد. 
...« از حالت  ت. »چرا د انگار تازه او را دیده اس زن طوری به الی خیره ش
ت. چیزی که الی آن را  ده اس تناکی ش صورتش پیدا بود متوجه چیز وحش

ادن در آن باع  د و افت ا می رس ای مرده ه ه دنی ان ب اطیر یون ه در اس ه ای ک : رودخان ethe ree  -۱
فراموشی می شود.


