
قصه گوی جنگل سیاه

خدا جون سالم به روی ماهت...





انتشارات پـرتقـال
قصه گوی جنگل سیاه

نویسنده: کریستین مک کی هايدکر
تصویرگر: جونیی وو

مترجم: محمد عباس آبادی
ناظر محتوایی: آزاده کامیار

ویراستار ادبی: سودابه احمدی
ویراستار فنی: وجیهه صادقی

طراح جلد نسخه ی فارسی: امیر عالیی
آماده سازی و صفحه آرایی: حمیده فهیمی ـ مولود غالمزاده نشلی

مشاور فنی چاپ: حسن مستقیمی
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۴۶۲-۹۸۷-۴

نوبت چاپ: اول ـ ۹۹
تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه

لیتوگرافی: نقش سبز
چاپ: پروین

صحافی: تیرگان
قیمت: ۴۸۰۰۰ تومان

سرشناسه: هایدکر، کریستین مکی
Heidicker, Christian McKay

عنوان و نام پدیدآور: قصه گوی جنگل سیاه/ نویسنده: کریستین مک کی  هايدکر؛ تصویرگر: جونیی وو؛ مترجم: محمد عباس آبادی.
مشخصات نشر: تهران: نشر پرتقال، ۱۳۹۹.

مشخصات ظاهری: ۳۱۶ ص.؛ ۱۴٫۵×۲۱٫۵ س م.
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۴۶۲-۹۸۷-۴

وضعیت فهرست نویسی: فیپا
Scary stories for young foxes, 2019. :یادداشت: عنوان اصلی

Young adult fiction, English- 21st century / .موضوع: داستان های نوجوانان انگلیسی- قرن ۲۱ م
شناسه ی افزوده: وو، جونیی، تصویر گر / Wu, Junyi, (Graphic designer) / عباس آبادی، محمد، ۱۳۶۸ -، مترجم

PZ۷/۱ :رده بندی کنگره
رده بندی دیویی: ۸۲۳/۹۲[ج]

شماره ی کتاب شناسی ملی: ۷۲۶۹۰۷۷
۷۱۲۳۰۰۱

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



برای مارک با یک عالمه کرم شب تاب
                                ک.م



7

فصل رعب آور در بیشه ی شاخ گوزن فرارسیده بود.
آسمان خاکستری شده و برگ ها به رنگ سرخ درآمده بود و ِمه مانند 
موجـودی زنده در میان درختان چنبـره می زد. حتی کدوتنبل ها هم کم کم 

داشتند می پوسیدند و چهره ی واقعی شان را نشان می دادند.
در این شـب های سرد پاییزی، بهتر بود بچه روباه ها نزدیک النه شان در 
حاشـیه ی بیشـه بمانند. آنجا می توانسـتند با سـیب هایی که از شاخه های 
بلندتـر می افتادند شـکمی از عـزا دربیاورند. می توانسـتند دنبال میوه های 
دودی درختان بلوط و حشـرات چوبک ساِن ُترد و موش های آبدار بگردند. 
وقتی هم که گرگ و میش با نور سـتاره ها به هوای روشـن تبدیل می شـد، 
توله ها می توانسـتند به النه شـان برگردند، زیر خز مادرشـان جا بگیرند و با 

ضربان قلبش به آرامش برسند.
در یکی از شب های مه آلود، توله ی آلفا گفت: »برامون یه قصه بگو.«

چهارمی لی لی کنان و با صدای بلند گفت: »از اون ترسناک هاش بگو!«
سـومی بـا صدایـی خرخرمانند گفـت: »آره! این قدر ترسـناک باشـه که 

چشم هامون از کله مون بزنه بیرون.«
مادرشـان گفـت: »بچه هـا، خواهـش می کنـم این قـدر صورتـم رو گاز 

نگیریـن.«
بچه ها دسـت از شـیطنت برداشـتند و مادرشـان جایشـان را آماده کرد 

تا بخوابند.
گفت: »خب، بذار ببینم. این چطوره... اسکلت تق تقی؟«

ِبتا چشم غره ای رفت و گفت: »ماماااان!«
آلفـا گفـت: »اون قصـه رو موقعـی کـه دو هفته مون بود برامـون تعریف 

کردی.«
چهارمی گفت: »حوصله سربره.«

»خیلی خـب...« مادرشـان شـروع کـرد بـه کنـدن ریشـه هایی کـه از 
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دیوارهـای النـه بیـرون زده بود. »ویلوبـی واالبی و پنجه ی معلـق1 چطوره؟«
پنجمین توله گفت: »شوخی می کنی؟«

چهارمی گفت: »اون قصه که موهای پشت گردن یه موش صحرایی رو 
هم سیخ نمی کنه!«

سومی گفت: »مال بچه ها ست.«
مامانشان گفت: »خب، من فقط همین قصه ها رو بلدم.«

هفت روباه کوچک آه کشیدند.
مامانشـان دراز کشـید و گفت: »ببخشـید که ناامیدتون کردم.« و بعد از 
کمی مکث، با جدیت به بچه ها نگاه کرد. »ولی باید قول بدین که امشـب 

هر کاری می کنین، طرف غار سیاه آب نرین.«
آلفا پرسید: »غار سیاه آب چیه؟«

مامانشـان گفـت: »جاییـه کـه قصه گـوی پیـر زندگـی می کنـه. اگـه 
بریـن اونجـا، از شـنیدن قصه هـای ترسـناکش ممکنـه یـه تکـه از ُدمتون 

بشه.« سـفید 
بچه هـا با چشـم های گرد بـه دم های قهـوه ای و گَردوخاکِی نازکشـان 

نگاه کردند.
چهارمی نگاهی به انتهای دم سـفید و نرم مامانشـان انداخت و گفت: 

»صبر کن ببینم. تو اون قصه رو شنیدی؟«
مامانشـان جواب داد: »فقط یه قسـمتی  ش رو. و حاضر نیسـتم حتی 

همون یه ذره ش رو هم برای هزارتا موش تکرار کنم.«
بچه ها نگاه های معناداری به یکدیگر انداختند. آن ها دلشان نمی خواست 
قصه ی بچگانه ای مثل »ویلوبی واالبی« را بشنوند که احتماالً با یک لرز و کمی 
شیر و یک لیس روی گونه فراموش می شد. دلشان قصه ای آن قدر ترسناک 

می خواست که شجاعتشان را اثبات کند و برای همیشه تغییرشان بدهد.

1. Willoughby Wallaby and the Floating Paw
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البته غیر از کوچک ترینشان که صدای ضربان قلب مادرش را ترجیح می داد.
بلـه، شـاید عاقالنه بود که بچه روباه ها با شـروع ریـزش برگ ها نزدیک 
النه شـان بماننـد، ولـی از مـه و برفـک و مـاه قرمـز کهن هیجان زده شـده 
بودنـد. بنابرایـن منتظر ماندند تا اینکـه دیگر هیچ صدایی جز خرخر مالیم 
مادرشـان که خوابیده بود به گوششـان نرسـید. و بعد هفـت روباه کوچک 
با این مأموریت یواشـکی از النه شـان بیرون آمدند که با شـنیدن قصه ای 

ترسناک دم هایشان کمی سفید شود.


هفـت بچه روبـاه نیمه شـب دزدکـی بیرون آمدنـد... از روی کُنده رد شـدند، 
سنگ را دور زدند، به آن طرف نهر رفتند و از میان علف ها عبور کردند... و به 

اعماق بیشه ی شاخ گوزن رسیدند.
درخت ها طوری شاخه هایشـان را باال گرفته بودند که انگار می خواستند 

آن ها را بترسانند و فراری بدهند.
کوچک ترین بچه روباه با اخطار آن ها سرعتش را کم کرد.

بچه  بتا نجوا کرد: »بیا دیگه، پنجه َچسبی!«
هفـت بچه روبـاه در میـان بیشـه می خزیدنـد... از زیـر شـاخه هایی به 
سـفیدی اسـتخوان رد شدند، از کنار تله ای شکسـته گذشتند، غار خرناس 
را پشـت سـر گذاشـتند، از روی اسـتخوان های انسـانی عبور کردند... و به 

ورودی غار سیاه آب رسیدند.
ریشـه هایی روی دهانـه اش را پوشـانده بـود. مه از ِخرِخـره اش بیرون 
مـی زد. بچه روباه هـا بـا دقت به درون تاریکـی نگاه کردند ولـی جز کپه ای 

پوست و استخوان چیزی ندیدند.
پنجمین توله گفت: »قصه گو... ُمرده؟«

چهارمین توله بو کشید. »بوی مرده که نمی ده.«
سومین توله گفت: »یکی تون بره با پوزه بزنه بهش بیدارش کنه!«
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بتا گفت: »من که نمی رم! من پوزه م رو دوست دارم.«
آلفا گفت: »هیسسس!«

اسـتخوان ها کمی وول خوردند، سـپس آن قدر ناگهانی تکان خوردند که 
پنجه هـای تک تـک توله هـا از روی زمین بلند شـد. کوچک ترین توله دوید 

پشت خواهرش بتا.
اسـتخوان ها راسـت نشسـتند و یک جور پیکر سـایه نما به شـکل روباه 

ساختند. چشمان سبزرنگش در تاریکی برق می زد.
قصه گو با صدایی شبیه به ریزش گردوخاک گفت: »اینجا چی داریم؟« 

بو کشید. فین. فففینننن. »هه.  ای موجودات حقیر.«
بتا سقلمه ای به آلفا زد.

آلفا با صدایی لرزان گفت: »اِه، اوممم، می شه لطفًا یه قصه ی ترسناک 
برامون بگین؟«

قصه گـو دوبـاره بو کشـید. »خیلی بچه ایـن. برین هروقـت دندون های 
شیری تون افتاد برگردین.«

بچه روباه ها پوزه هایشـان را سـفت بستند. کوچک ترینشـان امیدوار بود 
کـه خواهـر و برادرهایش با شـنیدن این حرف به سـمت خانـه بدوند، ولی 

هیچ کدامشان جم نخوردند.
ــراد  ــود ای ــرده ب ــاده ک ــه آم ــی را ک ــرد و نطق ــش را صــاف ک ــا گلوی آلف
بدونیــم قصه هــا  باهــوش هســتیم کــه  اون قــدری  »اِه، مــا  کــرد. 
ــن  ــی وزه بی ضــررن. نمی تون ــا م ــه الی برگ ه ــه از الب ــادی ک ــدازه ی ب به ان
ــم،  ــا، اومم ــکنن، ی ــتخون هامون رو بش ــا اس ــن ی ــبیل هامون رو بکَن س

ــدازن.« ــتمون رو بن پوس
سـکوتی در پشـت ریشه ها حاکم شد، سـکوتی آن چنان مطلق که انگار 

می توانست توله ها را به درون تاریکی بکشد.
قصه گو پرسید: »مطمئنی؟«
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هفت روباه کوچک سعی کردند از ترس نلرزند. اما فقط دوتایشان موفق 
شدند.

قصه گو گفت: »همه ی قصه های ترسناک دو جنبه دارن. مثل روشنایی 
و تاریکـی ماه. اگه اون قدر شـجاع باشـین که گوش کنیـن و اون قدر عاقل 
باشـین کـه تا آخرش بمونیـن، قصه ها می تونن خوبی هـای دنیا رو بهتون 
نشـون بـدن. می تونـن پوزه هاتون رو هدایـت کنن. می تونـن بهتون کمک 

کنن زنده بمونین.«
ابـری از روی مـاه کنار رفت و سـایه هایی اطراف غار شـکل گرفت. انگار 

نور که آمده بود، بیشه ی شاخ گوزن تاریک تر به نظر می رسید.
قصه گـو گفـت: »اما، اگه با دقت گـوش نکنین... اگه از ترس فرار کنین 
و تـا آخـرش نمونیـن، اون وقت تاریکـِی قصه می تونه همـه ی امیدتون رو 
ببلعـه. می تونـه چنـان عمیق شـما رو بترسـونه که دیگـه هیچ وقت حاضر 
نشـین از لونه تـون بیایـن بیرون. روزهـای زندگی تون پیـش مادرتون هدر 

می ره و تا ابد بوی شیر اون رو می دین.«
بـاد بـه برگ هـا پنجـه می کشـید. نور مـاه روی خـز خاکسـتری صورت 

قصه گو می تابید.
»خب. هنوز هم می خواین یه قصه ی ترسناک بشنوین؟«

هفـت روبـاه کوچک آب دهانشـان را قـورت دادند. فقط آلفا با تکان سـر 
جواب مثبت داد.

قصه گـو گفـت: »پـس بیایـن جلو. بعـد می بینیـم کدومتون تـا آخرش 
می مونه.«

آلفـا بـا گام هایـی اسـتوار جلو رفت. سـومی لحظه ای مـردد ماند و بعد 
دنبـال او راه افتـاد. سـپس بتـا و چهارمـی و پنجمـی و ششـمی هـم بـا 

گام هایی لرزان آمدند.
کوچــک ترین روبــاه رویش را بـرگـردانــد و بــه داخـل بیشه ی شاخ 
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گـوزن نـگاه کـرد... بـه بـاالی اسـتخوان ها، پشـت غـار، آن طـرف تلـه، 
زیـر شـاخه ها، میـان علف هـا، آن سـوی نهـر، کنـار سـنگ، روی کُنـده... 
به سـمت خانـه. نفـس عمیقـی کشـید و آرام بـه غـار نزدیـک شـد و بـه 

خواهـر و برادرهایـش پیوسـت.
هفت روباه کوچک نشستند و گوش کردند.

قصه گو گفت: »قصه ی ما از بیشه ی ایوی شروع می شه...«
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آفتـاب تازه داشـت بـه باالی درختان برگ هلویی می رسـید، ولـی هنوز نیامده 
گرمایـش داشـت برگ هـا را تـرد و آب نهر را گرم می کـرد و زمین های در حال 

نابودی را چنان نورانی کرده بود که چشم را می زدند.
روآ، مارلی و م  یا با زبان های آویزان به سمت سایه ی خال خالی بیشه ی ایوی 
شتافتند. صدای وزوز خوشایندی از میان چمن های اطرافشان بلند می شد، ولی 

در این روزهای اوج گرما، ملخ ها مثل پوست درخت غان خشک و شور بودند.
روآ گفت: »به نظرتون امروز چی یاد می گیریم؟«

میـا نفس نفس زنـان گفت: »امیـدوارم راجع به سـایه ها و گودال ها و اینکه 
چطور داخلشون ُچرت بزنیم چیزی یاد بگیریم.«

مارلی داشت وسط چیزی بدبو غلت می زد و سؤال را نشنید.
روآ گفت: »زود باش، مار1. دیرمون می شه.«

هـرروز صبـح، وقتـی آسـمان سـفید و نمناک از خـواب بیدار می شـد، وقتی 
جغدهـا تـوی النه هایشـان در تنـه ی درخت هـا جـا خـوش می کردنـد و مارهـا 
هنـوز خودشـان را گـرم نکرده بودنـد، بچه روباه ها بـرای یادگیری درس هایشـان 
زیـر درخـت آمـوزش جمع می شـدند. اسـم معلمشـان دوشـیزه ویکـس بود و 
وقت هایـی کـه مادرشـان مشـغول شـکار یـا رسـیدگی بـه النه بـود، هرچـه الزم 

بـود بداننـد بـه آن ها یاد مـی داد.
در اولین هفته هایی که از النه خارج می شـدند، دوشـیزه ویکس به توله ها 
یـاد داد چطور دمشـان را شـالق وار به نی هـا بکوبند تا انبوهی از حشـرات را از 

Mar .1؛ مخفف مارلی
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میانشان بپرانند و آن ها را در هوا بقاپند. یادشان داد چطور پوزه شان را هنگام 
شـکار به سـمت شـمال بگیرنـد و صبر کننـد تا چنـگال روباِه آسـمان حلقه ی 

ارغوانی مه آلودی دور طعمه شان بکشد.
بهشـان یـاد داد پرنده هـا وقتی عقاب و مـار می بینند چه صدایـی درمی آورند 
تـا هروقت شـکارچی ای نزدیکشـان بـود بدانند باید پنـاه بگیرند یـا بپرند. برای 
مواقعـی هـم کـه پرنـده ای روی درخت ها نبـود تا زنگ خطـر را به صـدا درآورد، 
دوشـیزه ویکـس یادشـان داد چطـور گوش هایشـان را تیـز کننـد تـا صـدای 
بال هـای بزرگـی کـه هـوا را می شـکافت یـا فلس هایـی طالیـی کـه خـاک را از 

هـم جـدا می کرد بشـنوند.
 چند ماه دیگر، بعد از اینکه نفس پاییز، رنگ سرخ را در برگ ها می دمید، توله ها

روز چشـم طالیی خود را جشـن می گرفتند و کم کم قلمرویی را مال خودشـان 
می کردند. ولی فعاًل باید یاد می گرفتند چطور روباه های شایسته ای باشند.

چیزی تلپ سر راه توله ها روی زمین افتاد.
روآ پوسـت مرطوب جانور را بو کشـید؛ بوی تاالب به مشـامش رسید و ُعق 

زد. »َاخ. لجن وزغ.«
مارلی لی لی کنان گفت: »شکمش می رسه به کسی که شکارش کرده!«

میـا خـودش را در سـایه ی بوتـه ی گل رز پژمـرده ای روی زمیـن انداخت و 
گفت: »چقدر گرمه.«

مارلـی بـا جسـت و خیز دنبال وزغ افتاد، روآ به سـمت درخـت آموزش نگاه 
کرد و آهی کشید.

میـا چشـم های آبـی اش را به او دوخـت و گفت: »نگران نباش. خوشـگلِی 
دوشـیزه ویکس از اینی که هسـت کمتر نمی شـه، آبی بودن چشم های تو هم 

کمتر نمی شه.«
روآ اخـم کـرد. سـعی کرد به جـواب دندان شـکنی فکر کند، ولـی در عوض 

گوشش تکانی خورد.
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میـا بـا دیدن این صحنه زد زیر خنده. »پس درسـت حدس زدم!« به پشـت 
غلتید و همان طور وارونه به صحبت ادامه داد. »تو می خوای با دوشـیزه ویکس 

ازدواج کنی و یه لونه ی کوچولوی خوشگل با هم درست کنین!«
روآ با خواهرش گالویز شد و هر دو با دندان های شیری شان یکدیگر را گاز 
گرفتند. ولی گرمای شـدید باعث شـد خیلی زود دست از کشمکش بکشند و 

نفس نفس زنان روی زمین بیفتند.
صـدای شـلپی از برکـه ای در همان نزدیکـی آمد و مارلی جسـت و خیزکنان 

برگشت و ِگل را از پوزه اش تکاند. »خیلی لیز بود.«
میا با چرخشـی روی پنجه هایش بلند شـد و گفت: »عجب. اون جهنده که 
مثـل خاک خشـک بود.« به سـرعت به طرف درخت آموزش رفـت و با صدایی 

بلند به روآ گفت: »بیا، آقای ویکس.«
روآ غرولندکنان دنبالش راه افتاد.

درسـت اسـت کـه دوشـیزه ویکـس چشـمان عسـلی و گوش هـای سـیاه 
درشـت و خـزی طالیـی داشـت کـه بوی گَرد پـروانــه می داد و درسـت اسـت 
کـه نـوک دمـش بـه سـفیــدی ابـر و سـاق هایش بـه سـیاهی فضـای بیـن 

ستاره ها بــود.
 ولی روآ نمی خواست با او النه ای درست کند. فقط می خواست وقتی بزرگ شد

مثـل او شـود. قوس کمر معلمـش را هنگام حمله به طعمه تحسـین می کرد... 
اینکه می توانست از فاصله ای به اندازه ی سیصد ُدم متوجه جنبش جانوری شود... 
و اینکـه یـک بـار غذای گورکنی را تکه تکه دزدیده بـود، با این ترفند که گوش های 

گورکن را گاز گرفته و وادارش کرده بود تعقیبش کند.
سه خواهر و برادر نفس نفس زنان به راهشان ادامه دادند. از کنار رودخانه ای 
با جریان  کند عبور کردند که ماهی هایش زیر نور خورشید می درخشیدند. از کنار 
بوته  ای رد شدند که تمشک هایی چروکیده با طعم ترش داشت. از کنار مرغزار 
ناهموار هم گذشتند، جایی که فصل خرگوش های دم پنبه ای سرانجام به پایان 
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رسیده بود. چمن ها داشتند شـکننده می شـدند و قاپیدن بچه خرگوش ها دیگر 
به آسـانی چیـدن شـاه توت از درخـت نبود.

مارلی گفت: »دارم ذوب می شم.«
میا گفت: »من دارم بخار می شم.«

روآ فقط نفس نفس می زد.
صبـح آن روز هیـچ پرنـده ای در بیشـه ی ایـوی آواز نمی خوانـد. صـدای 
خش خـش گوش خراشـی شـبیه صـدای مـار پیـر در حـال مرگـی از برگ هـا 

برمی خاست.



19

بعـد از نیم دویـی کوتـاه در گرمای شـدید، روآ، مارلی و میـا پریدند روی تنه ی 
درخت بلوط واژگونی که مرز بین مرغزار و بیشه بود.

 ...« فین فیـن! میـا لبـش را جمـع کـرد و گفت: »عجب. شـما یه بـوی...«
عجیب حس نمی کنین؟«

روآ محکم پلک زد تا سایه های جامانده از نور خورشید را از برابر چشمانش 
کنار بزند. درخت ها را بو کشید. بوی پروانه اِی دوشیزه ویکس در باد گم شده 

بود. چیزی مبهم تر جایش را گرفته بود. چیزی... زرد.
ففففففیـن! مارلـی با شـدت هوا را از بینی اش داخل کشـید. »من که بویی 

حس نمی کنم.«
از روی کنـده ی بلـوط پایین جسـت. میا و روآ نگاهی بـه یکدیگر انداختند و 
بعد رفتند دنبالش. هر سـه رسـیدند زیر سایه ی درخت آموزش و جلوی بوته ی 
زالزالک ایستادند؛ جایی که دوشیزه ویکس هرروز صبح به استقبالشان می آمد.

اثری از معلمشان نبود.
بیـزی، خواهـر آلفای توله ها، سـرش را کج کرد و جلوی بوته نشسـت. هرروز 
صبح که از النه خارج می شدند، او جلوتر از بقیه می دوید، انگار رسیدن به درخت 

آموزش برایش یک جور مسابقه بود.
مارلی ازنفس افتاده گفت: »باز هم تو بردی، بیز!«

بیزی نگاهی بهشـان انداخت. این بار مثل همیشـه به پیروزی اش ننازید. 
در عوض، دوباره به درون بوته ی زالزالک زل زد. شاخه هایش می لرزیدند.
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روآ بو کشید ـ فین فین ـ و تعفن زرد به درون سوراخ های بینی اش خزید 
و معده اش را آشفته کرد.

مارلی به بینی اش پنجه کشید و گفت: »َاه. اون تو چی ُمرده؟«
میا پوزه اش را چین انداخت و گفت: »بوی استفراغ حشره خوار1 می ده.«

»انگار...« سر بیزی به طرف دیگر کج شد. »د...  دوشیزه ویکسه.«
گوش های روآ تیز و ضربان قلبش کمی تند شد.

میـا گفـت: »چـی داره آمـوزش می ده؟ اینکـه چه جوری این قـدر بوی گند 
بدیـم تا همه ی طعمه ها ازمون فرار کنن؟«

مارلـی خندیـد. روآ دوبـاره بوتـه را بو کشـید. البـه الی بـوی زرد، بوی خفیفی 
بـه مشـامش رسـید، همـان بوی آشـنا و شـیرین غبارآلـود. در بیـن برگ های 
جنبـان ذره هایـی از خز طالیی برق می زد. توی سـایه ها به سـختی می توانسـت 
پیکـر سـایه نمای روباهـی را تشـخیص بدهد. سـرش مثـل مارماهی های توی 
آب بـه عقـب و جلـو تـاب می خـورد. دهانـش طـوری بـاز بود کـه انگار داشـت 

طعـم هوا را می چشـید.
روآ گفت: »اون دوشیزه ویکس نیست... هست؟«

قدمی به سـمت بوته برداشـت، ولی بعد چیز تیزی محکم دمش را گرفت. 
چرخید و بیزی را به زمین کوبید. بیزی پنجه اش را با دندان گرفت.

گفت: »دوشیژه ویکف گفد نلید اومجا.«
روآ پنجه اش را از توی دهان او بیرون کشید و آن را لیس زد.
مارلی که دمش را تکان می داد گفت: »شاید یه بازی باشه!«

میا گفت: »آره! اسمش هم هست ‘کی از همه بوگندوتره’.« فین فین. »مارلی 
برنده شد!«

مارلی خودش را انداخت روی او و با هم روی زمین غلت زدند.
روآ از پیکـر سـایه نمایی کـه تـاب می خـورد چشـم برنداشـته بـود. البه الی 

1. پستانداری کوچک شبیه موش کور از راسته ی حشره خوارسانان
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خش خش برگ ها می توانسـت صدای به هم خوردن دندان هایی را بشـنود که 
مو را به تن سیخ می کرد... چق... چق چق.

روآ از خواهر آلفایش پرسید: »داره اون تو چی کار می کنه، بیز؟«
بیزی گوش هایش را صاف کرد. »موقعی که من رسیدم اینجا، همه چی عا... 
 عا... عادی بود. مثل روزهای عادی. د ...  د ... دوشیزه ویکس عادی بود...« آب 

دهانش را محکم قورت داد و به داخل بوته خیره شد. »غیر از َالفی.«
الفـی شـاید ریزه میزه تریـن تولـه بـود، ولـی از همـه ماجراجوتـر بـود. 
مامانـش هیچ وقـت نمی توانسـت کاری کنـد کـه نزدیکی های النه بند شـود 
و دیگـر خیلـی وقـت بـود کـه بی خیال این کار شـده بـود. الفی هـر بار چند 
سـاعت غیبـش مـی زد و با بوی ِگل نارنجی یا برگ های پرزدار برمی گشـت، 

یـک بار هم حتی با بوی مدفوع خرس...
بیـزی که لکنتش شـدیدتر از همیشـه شـده بـود گفت: »تـوی بوته ها قایم 
شــ ... شــ ... شـده بود. و بـ ... بـ ... بوی عجیبی می داد. د... دوشـیزه ویکس 
سـعی می کـرد بهـش بگـه بـ... بیـاد بیـرون. همه  ش مــ ... مـ ... می پرسـید، 
‘زخمی شـده ای؟ زخمی شــ...  شـده ای؟’ وقتی جواب نـداد، د ...  د...  دمش 
رو گرفـت کشـیدش بیـرون.« بیـزی آب دهانـش را محکم قـورت داد. »الفی 
ظاهرش.... فـ...  فرق کرده بود. موهاش ِگلی بودن و رو به عقب صاف شـده 
بـودن. پاهـاش جـ...  جویده و صورتی شـده بود. کل موهای دمش کـ...  کنده 
شـده بـود، به جز یه تــ...  تکه ی کوچک که تهش مونده بـود. لب هاش از روی 
د... د ...  دندون هـاش می پریـد و جمـع می شـد و نفس هـاش تنـد و جــ... 

جیرجیری بود. مـ...  مردمک هاش اندازه ی آسمون شب شده بود...«
بیـزی نالیـد و روآ گوش هـای او را تمیـز کـرد تـا آرام گرفـت. تـوی بوته ی 
زالزالـک پنجه هـای پیکـر سـایه نما بـا تـکان تنـدی از روی زمین بلند شـدند، 

طوری که انگار رفته بودند روی مورچه ها.
بیـزی گفت: »دوشـیزه ویکس رفـت ز ...   زخم های الفی رو لیس بزنه، ولی 
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الفـی پــ...  پــ...  پنجـه ش رو سـفت گاز گرفت. بعد فــ...  فرار کرد. دوشـیزه 
ویکس پنجه ی خودش رو لیس زد و... دیدم خـ... خون ازش می چکه.«

دماغـش را چرخانـد به طـرف چند قطره خون سـیاه کـه روی خاک پخش 
شده بود. روآ به آن زل زد.

بیزی گفت: »ازش پـ...  پرسیدم حالش خوبه، و ... و لی اون فقط همین جوری 
وایسـتاده بـود و مــ...  می لرزید. بعد گفـت، ‘کـ...  کالس تموم شـده.’ و خزید 

توی بـ...  بـ...  بوته.«
پیکر سـایه نما پنجه هایش را تکان داد. نسـیمی برگ ها را به یکدیگر مالید. 
روآ خـودش را جمع وجـور کـرد تا نلرزد. یعنی الفی سـرگردان به جایی رفته و 
با بوی زردی برگشته بود؟ یعنی وقتی دوشیزه ویکس را گاز گرفته بود زردی 

را به او منتقل کرده بود؟
میا پس از بازگشـت از نبردش با مارلی پرسـید: »هنوز دارین بازی بوگندو 

رو انجام می دین؟«
روآ به داخل بوته زل زد. »من می رم داخل ببینم اوضاعش چطوره.«

بیزی گفت: »نـ...  نمی دونم فکر خوبیه یا نه.«
مارلی گفت: »همین کار رو بکن! اگه باسنم اون تو جا می شد، خودم حاضر 

بودم این کار رو بکنم.«
پشت برگ ها پیکر سایه نما دست از تاب خوردن برداشت و کاماًل بی حرکت 

ایستاد... انگار داشت گوش می داد. روآ مردد ماند.
میـا چشـمان آبـی اش را تنـگ کـرد و گفت: »اگه یـه آزمون باشـه، چی؟ ما 
نباید بریم جاهای ناشـناخته و بوگندو. اگه بری اون تو و دوشـیزه ویکس پسِ 

گردنت رو گاز بگیره و برای همیشه همه ی آزمون هات رو رد بشی، چی؟«
روآ این پنجه آن پنجه کرد. »ولی اگه نرم اون تو و رد بشم، چی؟«

پیکر سایه نما ظاهرًا به او خیره شده بود، انگار منتظر جوابش باشد.
روآ مصمم سری تکان داد. »می رم تو.«


