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  :نابیناشدهعنوان 

 ترسناک، هیجانیر: ژان 

    :ربکا نایتنویسنده 

  :مترجم Nahal 

  :ملیکا مومنیطراح 

 و  ویراستار: ملیکا مؤمنیHanieh_M 

  :ترالن محمدیکپیست 

 

 دسته بندی: ترجمه رمان 

 افتد برای هراست که به تازگی شانزده سالش شده، اما اتّفاقاتی که برای او می ماریسا دختری

ا شود امافتد. بعد از تولدش متوجّه ورود کسی به اتاقش میی دیگری نمیدختر شانزده ساله

شود که کند، متوجّه میو را شناسایی کند تا هویت اهنگامی که چشمانش را با ترس باز می

؟ این کردتواند ببیند! اما آن فرد چه کسی بود؟ و آیا دیگر توانایی دیدن را پیدا میدیگر نمی

 .ی تاریک چشمان نابینای ماریسا استتنها آغاز داستان از دریچه

 

https://www.forum.cafewriters.xyz/members/657/
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شدم کامالً طبیعی بود. در هرصورت شروع خوبی هوش هم میبعد از مهمانی به شدت خسته بودم، البته بعد از آن مهمانی اگر بی

جورهایی دوستان دوستانم شناختم! یکها را نمیتا مهمان دعوت کرده بودم که بیشتر آنام بود. تقریباً صدبرای شانزده سالگی

 !مهمانی تقریباً شش ساعت طول کشید، شش ساعت عالی بودند.

ها نه تنها احساس ی اینتوانید به خاطر آن من را دیوانه صدا بزنید، اما جدا از همهام و میهای طوالنیبله، من عاشق مهمانی

خودم شده بودم.  کردم سرم به سنگ خورده و متوجه تغییراتی درونکردم که شانزده سالم شده است، بلکه احساس میمی

 .دادندتغییراتی که شخصیت اصلی من را شکل می

های دو میدانی مدرسه هستم و دوست دارم که بیشتر روز را های معمولی در تیم بازیی نوجواناسم من ماریسااست و مثل بقیه

سیار ام بار پوست جوگندمیبا دوستانم وقت بگذرانم. چشمانم به رنگ سبز روشن است و موهایم مشکی مثل پر کالغ که درکن

 .کنمکه واقعاً احساس خستگی میی اینام و به عالوهی خودم توضیح دادهی کافی دربارهکنم به اندازهکنند. فکر میخودنمایی می

از شدم، گرمای هوا را احساس کردم که به صورتم برخورد کرد، پس به سمت پنجره رفتم تا آن را بطور که وارد اتاقم میهمین

 .(کنم )اولین اشتباه

گفتند منشأ اصلی آن ها میکه چطور بعضی از مردم دچارش شده بودند، شنیده بودم. خیلیی نابینایی و اینبه تازگی درباره

 .زنندها زل میروند و فقط به پنجرهها میهای تاریک به خیابانهایی هستند که شبآدم

رسانند و دلیلی هم برای ترسیدن ها هیچ آسیبی به کسی نمی. آن"قدم زنان"بودند،  ها اسم هم انتخاب کردهمردم حتی برای آن

ها را از پنجره اتاقم به داخل ترسیدم و آنی ما کسی دچار این نابینایی نشده بود، پس برای چه باید میوجود نداشت. در محله

 کردم؟دعوت نمی

 !عیت حتی نزدیک هم نبودند، البته تا آن شبها فقط یک مشت شایعه بودند که به واقبرای من این

که شلوارک براق رنگ و آمد، روی پوست گرمم احساس کردم. بعد از اینخنکی نسیم مالیمی را که از بیرون پنجره به داخل می

 .ام را به تن کردم به سمت تختم رفتم تا بخوابمتاپ

هایی در های براق و روشن و چنین لباسانست که من از پوشیدن رنگدها را مادرم به تازگی برایم خریده بود. او میاین لباس

 .طور که در رویاهایم غرق شده بودم، صدایی را شنیدمبرم. همینتابستان لذ*ت می

صدا طوری بود که انگار کسی داخل اتاق بود! در واقع احساس کردم کسی روی تختم نشسته است. مادرم خارج از شهر بود و 

که به دید. مطمئن بودم که قبل از اینها را میی کوچک بود و در تخت خوابش، خواب فرشتهرم هم یک بچهتخواهر کوچک

 !جا و به روی تخت من نبودتختم بروم، کسی در خانه نبود. هر کسی که بود جایش آن

 .ر واقع چشمانم باز نبودندفهمیدم که چه کسی است، پس با ترس چشمانم را باز کردم؛ اما هیچ چیز ندیدم و دمن باید می

 !توانستم ببینم، من نابینا شده بودماش یکسان بود نمیبارها تالش کردم تا چشمانم را باز کنم اما نتیجه

که صدایی از دهانم خارج شود، سرمای استخوان سوزی را در وجودم حس شروع کردم به داد و فریاد زدن، اما حتی قبل از این
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 .دستانش جلوی دهانم را گرفته بود تا فریاد نزنمکردم که گویی مرگ با 

 خواد که بچه از خواب بیدار بشه؟ یادت رفته! تو کسی بودی که من رو به داخل دعوت کرد؟هیس! ساکت باش. دلت نمی -

 !شنیدم و صدایی از خاطرات کودکیم، پدرمشناختم، صدایی بود که قبل از به دنیا آمدن خواهرم میاین صدا را می

افتند و چرا برای تو؟! ولی ای کاش من هم درست ها دارند اتفاق میدونم! حتماً برات سخته که درک کنی چرا ایندونم، میمی -

 وقتفهمم چون این درد زمانی به من تعلق داشت. به نظر میاد که هیچدونستم. دخترم من دردت رو میدلیل این اتفاقات رو می

کنم و  پوشیتونستم قوانین رو بشکنم و زندگیم رو ریسک کنم تا از تو و مادرت چشمفکر کنم میهام گوش ندادی! خوب به حرف

 . ...کردم هیچ احتیاجی نیست امااحساس می

کرد و دست دیگرش هنوز جلوی دهانم بود تا جیغ نزنم. ها را درحالی گفت که با یک دست موهایم را نوازش میپدرم این

 .هایم جاری شده بودند را کنترل کنمهایی که روی گونهتوانستم اشکزدم. نمیدستانش را با حرص کنار 

تقریباً یازده سال پیش بود که پدرم ما را ترک کرد و در عین حال باعث جدایی من از مادرم هم شده بود. پدرم مادرم را ترک کرد 

 .بردنمیو مادرم هم مرا. او بیشتر اوقات پیش من نبود و حتی در این شهر به سر 

کرد همه چیز را عادی و کنترل شده نشان دهد؟ و البته با چه جرعتی مرا نابینا کرده حال او با چه جرعتی برگشته و سعی می

ادرم طور از دست مبود یا بهتر است بگویم چه جوری توانست دختر خودش را نابینا کند؟ به شدت از دستش عصبانی بودم؛ همین

 .شدندهایی که تمام نمیبود و بیشتر از همه از دست اشکوقت درکنار من نکه هیچ

 :جا شد و گفتپدرم کمی جابه

و مونم؛ اما حاال دوباره تو رت میاین عادیه، منم خیلی دلم برلی تو و مادرت تنگ شده بود و تا ابد برای چنین بازگشتی شرمنده -

 .به دست آوردم و تو باید همراه من بیای

 :م و با لحن تندی گفتمجلوی بغضم را گرفت

ی کارهایی که تا حاال در حقم انجام دادی وجه تجدید دیدار نیست و االن هم با همهمن اصالً دلم برات تنگ نشده و این به هیچ -

 !من دیگه با تو جایی نمیام. هر چی زودتر برو، برو بیرون

 :رو به او گفتم. پدرم ادامه داد توانستم صورتش را ببینم ولی مطمئن بودم که این راکه نمیبا این

تونه این واقعیت رو تغییر بده. بعدش هم من چندین بار چیز نمیها رو بهت یاد دادم، ندادم؟ من پدرتم و هیچمن بیشتر از این -

 فتم؟ری کسایی که نابینا میشن باهات صحبت کرده بودم و چند بار هم سعی کردم بهت زنگ بزنم اما جوابی نگرفتم، گدرباره

 !دونم که چه اتفاقی افتاده یا قراره بیفتهی کافی پیشم نبودی که بخوای چیزی بهم بگی و من هیچ نمیتو به اندازه -

کرد، کار رو به جایی رسوند عزیزم من سعی کردم برگردم و با شما زندگی کنم اما این مادرت بود که من رو از خودش دور می -

ی خودم رو هم نداشتم. من بارها تالش کردم تا دوباره با هم باشیم ولی منطق مادرتون به خودش و که من اجازه ورود به خونه

 .تونست دوباره بهم اعتماد کنه و روی زندگیش ریسک کنهمن این اجازه رو نداد. اون نمی
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آشنا مثل خاطرات کودکی؛  هایم. دستاتش فقط برای چند لحظه گرم بودند، گرماییاین را گفت و شروع کرد به پاک کردن اشک

 :اما باز به خودم آمدم و گفتم

نه. کار رو با من بکتونه اینکار رو بکنه؟ اون عاشقته. من با تو هیچ جا نمیام. اگر هم مادر من باعث شده تو بری نمیچرا باید این -

 !رمشبو البته که با توام جایی نمی کنموقت ولش نمیی کوچیک تنهاست که فقط من رو داره. من هیچدرضمن اولیویا یک بچه

 :پدرم نفسی عمیق کشید و گفت

امیدوارم با بخشندگی تمام با تو رفتار کنند و نسبت به تو خوب و مهربون باشند، چون که تو دختر منی. دلم برات تنگ میشه!  -

هم به جایی بریم که هردو بهش تعلق تونی دوباره از پنجره من رو به داخل دعوت کنی و بادر هر صورت اگه نظرت عوض شد می

 .داریم

 .این را گفت و از صدای تختم متوجه شدم که رفت

ها تنها یک کابوس وحشتناک بوده باشند، اما واقعیت تلخی خودش را به رخ کشید و ی اینکردم که همهمن همچنان دعا می

 .مطلق صبح روز بعد که از خواب بیدار شدم همه چیز همچنان سیاه بود، سیاهی

 .دانستم که موبایلم کجاست. پس آن را برداشتم و سعی کردم با دوستم امبر تماس بگیرممی

 .الو؟ ماریسا! کجایی تو؟ از دیشب به بعد خبری ازت نشد -

 هام آسیب دیدن، میشه بیای کمکم کنی آماده شم و تا مدرسه من رو برسونی؟ام... ببین امبر دیشب که زمین خوردم و چشم -

 خوای به جای مدرسه بری بیمارستان؟رسونم. فقط مطمئنی نمیآره سریع خودم رو می -

 .آره باید برم مدرسه، امروز اولین روز جانی به عنوان مهاجم تیم فوتباله -

 .تا آن موقع کامالً او را فراموش کرده بودم

کردم که چه طور به جانی که ر عین حال به این فکر میکه تلفن را قطع کرد، احساس تنهایی شدیدی بهم دست داد. دبعد از این

ام. من تا آن زمان نه دیده و نه شنیده بودم که کسی نابینا شده باشد؛ اما پدرم دو سال است با هم دوستیم بگویم نابینا شده

فت بروند گبه جایی که پدرم می کرد که انگار زمانی برای او هم اتفاق افتاده است. کسانی که نابینا می شدند بایدطوری رفتار می

و با قدم زنان همراهی کنند تا دوباره بینایی خود را به دست آورند؟ اگر شایعات درست بودند پس من هم باید یک قدم زن 

 .زدم صدای زنگ در من را بیرون کشیدی افکارم دست و پا میطور که در دریاچهشدم؟ همینمی

 :بلند گفتمبه سمت در اتاقم رفتم و با صدای 

 .ی باال بیادر قفل نیست، طبقه -

ی من را دید و صدای به آمد، صدای نفس عمیقش احتماالً وقتی که چهرهها باال میشنیدم که از پلههای امبر را میصدای قدم

 :ه گفتگشت تا من بپوشم؛ بعد هم صدای خودش را کها وقتی که در کمدِ لباس به دنبال چیزی میهم خو*ردن چوب رختی

 خوای چه جوری به نظر بیای؟چی دوست داری بپوشی؟ می -



 

 
 

6 

  
  شده رمان نابیناترجمه 

 :مترجم nahal 
 کافه نویسندگان انجمن Cafe Writers 

 

 

 !خوام شبیه همیشه باشم، همینمی -

کردم که جانی متوجه تغییری در من نشود. امبر دانستم که آن روز، روز بدی بود. من فقط دعا میکه امبر بیاید، میقبل از این

 :دست از گشتن در کمد برداشت و گفت

 

 کنم با ات و تنت میدم تا یک ذره بهتر به نظر بیای، بعدش هم سوئیشرت صورتیاپت رو انجام میخب من اول میک

ایت. روشه با شلوار لی سورمه (avenge seven fold) ت که عکس گروه اونج سون فلدشرت مورد عالقههمون تی

 خوبه؟

 هام رو معاینه کنم. رم تا چشمکردم. امشب حتماً میدونم اگه نبودی باید چی کار میآره خوبه. امبر، واقعاً ممنون؛ نمی

کنه با پول جای خودش رو پر کنه هفته پیش پنجاه دونی؟ داره سعی میخوبه که حداقل مادرم شغل خوبی داره، می

 .هزار دالر برام فرستاد

 .هات تا آخر این هفته خوب بشن؟ آخه امروز پنجشنبه استکنی چشمفکر می ـ

از اون  هام خوب نشدن، میشه هفته دیگه هم برای آماده شدن و رفتن به مدرسه کمکم کنی؟امیدوارم ولی اگه چشمدونم، نمی ـ

 .گیرمبه بعدش رو توی مدرسه از جانی کمک می

ی افتادند و ممکن بود تا هفتهها اتفاق میی اینوقتی که این حرف را زدم به این نتیجه رسیدم که چه قدر جدی و واقعی همه

کردم که جانی حاضر بود به من کمک کند تا این دوره را پشت طور به این فکر میام را به دست نیاورم. همینبعد هم من بینایی

س کرد. با این حال حسر بگذارم؟ او قبالً هم وقتی که دست و پایم شکسته بود برای من کمک بزرگی بود اما حاال شرایط فرق می

 .باز هم به کمک من خواهد آمدگفت که غریبی درونم می

 :امبر دست از آرایش کردن صورتم برداشت و گفت

 .ذارن آرایشت کنمهات نمیرنگت پریده و اشک ماریسا حالت خوبه؟ -

 !کنماوه! واقعاً؟ ببخشید دست خودم نیست. متوجه نشدم که دارم گریه می ـ

م و کردود. اولیویا وابستگی شدیدی به من داشت و من باید او را ب*غل میباالخره امبر من را حاضر کرد، اما حاال نوبت اولیویا ب

اش کنم امبر حتی او را ب*غل کند. درست است که او یک کودک بدون مادر بیشتر خواندم تا راضیاش را میآواز مورد عالقه

کردم داشتم به اولیویا و مشکالت دیگرم فکر میافتاد. در همین حال که توانست احساس کند وقتی که اتفاق بدی مینبود اما می

های خیره و سرد توانستم نگاهبه مدرسه رسیدیم. امبر از ماشین پیاده شد تا به من کمک کند. چشمانم بسته بودند اما می

 .های دیگر را احساس کنمآدم

 :آمد و محکم من را ب*غل کرد و گفتوقتی که از ماشین پیاده شدم صدای دویدن جانی را شنیدم که هراسان به طرفم 

 کنی؟هات رو باز نمیماریسا حالت خوبه؟ چی شده؟ چرا چشم ـ
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خوام اما نگران نباش حتماً هام تأثیر گذاشته. من واقعاً معذرت میدیشب که زمین خوردم سرم ضربه دید؛ فکر کنم روی چشم ـ

 .امروز به بازیت میام

ز من نپرسد. چون که حتی خودم هم دقیقاً نمی دانستم چه اتفاقی افتاده است. بیشتر از امیدوارم بودم هیچ سوال دیگری ا

ی ی مدرسه دربارهکردند، افکارشان اینکه قرار بود تا چند روز یا چند هفته همهها میهایی بودم که آدمچشمان کورم، نگران نگاه

 :ای گفتمن حرف بزنند. جانی با لحن معصومانه

تونم از اولیویا نگه داری کنم یا ببرمت بیمارستان ی نداره که نمیای فقط امیدوارم خودت بهتر بشی راستی اگه خواستی میعیب ـ

 !کنم بهش نیاز دارییا دکتر؟ چون فکر می

ه تا از با کمک کنکنی بتونی با خانوادت یه چند روزی خونه ما باشید تا بهم کمک کنید یا اگه مادرت شوای نه اولیویا. فکر می ـ

 !چون فکر می کنم اگه شبا خودت تنها خونه ما نباشی بهتره اولیویا نگه داری کنم؟

ردم واقعا به کبعد از اینکه این را گفتم سعی کردم تا رو به صورتش باشم و دلش کمی برایم بسوزد با اینکه احساس شرمندگی می

هایش متوجه شدم که به من نگاه می کرد و شاید جانی هم درگیر فسکمک خودش و خانوادش احتیاج داشتم. از کند شدن ن

ترسی که در چشمان بسته هم  بینم،اینکه حاال من دنیا را چه شکلی می هایی که برای آیندمان داشتیم،افکارش شده بود. برنامه

 .شدندهایی که بدون اراده من گاهی اوقات سرازیر مییا اشک شد دید،می

بار مالقات جانی با همیشه متفاوت بود از کنار او بودن آرام می شدم اما هم زمان می ترسیدم، از اینکه دیگر نتوانم به موهای این 

اش زل زدم وقتی که حرف می زد، کی های سبز آبیکردم که آخرین باری که به چشممشکی و فِرَش نگاه کنم. به این فکر می

 :دفعه جانی گفته کجا هستم و چه کسی به من نگاه می کند که یکبود؟ کامال فراموش کرده بودم ک

 خوبی عزیزم؟ ـ

 .خوبم. فقط فکر کنم نتونم تنهایی از پس خودم بربیام تو مدرسه آره ببخشید، ـ

 .برمت حداقلش اینه که کل روز رو با همیمکنم و هر کالسی داشتی مینگران نباش کمکت می ـ

 .دایش شرط ببندم که وقتی این را گفت لبخند ریزی به ل*ب داشتتوانستم از روی صمی

اش گذاشتم و منتظر ماندم تا راه گذراند خوشحال بودم. دستم را به روی شانهکه جانی کل روز را با من میراستش من هم از این

 :جا برویم جانی به امبر گفتکه از آنبیفتیم. قبل از این

 !ن رو به مدرسه آوردی. واقعاً ممنونکه ماریسای ممرسی از این -

جا ایستاده بود. امبر به سمت ما آمد و از تکانی که خوردم متوجه شدم قبل از این کامالً فراموش کرده بودم که امبر هنوز آن

 :ی جانی زده و گفتمُشتی به شانه

 !کنم، ماریسا دوست منهخواهش می -

که دوست صمیمی من است شاید قصد مند بوده و حاال با اینو زمانی به جانی عالقهاما این حرکت امبر به من یادآوری کرد که ا
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 .به دست آوردن جانی را در این شرایط داشت

 :رفتیم جانی گفتها باال میخالصه از امبر خداحافظی کردیم و وقتی که از پله

 عزیزم تو متوجه شدی؟ -

 !که خودت صادقانه گفتیاز این که بهت مشت زد؟ آره آره؛ ولی بازم ممنوناین -

توانستم واکنشش را ببینم اذیتم که نمیبعد هم لبخند ملیحی زدم تا سعی کنم احساس رضایتم را با آن نشان دهم؛ اما این

 .کردمی

ها ها را احساس کنم. بچهی بچهتوانستم سنگینی نگاه همهوقتی وارد کالس شدیم برای چند لحظه سکوت سردی حاکم شد. می

 .ی منبار احتماالً دربارهدوباره شروع به حرف زدن و سر و صدا کردند و این

 آمد کهجانی من را تا صندلی خودم راهنمایی کرد و بعد به سمت آقای هنسن رفت تا ماجرا را برایش توضیح دهد؛ اما به نظر می

اش را به سمت ها که کاری جز اذیت کردن نداشت، جامدادیچهکه رایلی یکی از بها باور نکرده بودند تا اینکدام از بچهاو یا هیچ

من پرتاب کرد. من هم تا وقتی که با من برخورد کرد متوجه نشدم. کل کالس شوکه شده بودند حتی خود رایلی. جانی با 

 :که سیلی محکمی به صورتش زد، گفتهای عصبانی به سمت رایلی رفت و بعد از اینقدم

 !دونیکنی، وگرنه خودت میکه به هر روشی ماریسا رو اذیت می ی آخری باشهدفعه -

دانید، به نظر من عجیب بود که رایلی هیچ واکنشی نشان نداد اما خب احتماالً مهاجم تیم فوتبال شدن منافعی برای جانی و می

 :ه شود گفتکه دعوا به دفتر کشاندالبته من داشت. آقای هنسن با سرعت به سمت جانی آمد و قبل از این

ه کنم دیگه احتیاجی بکه ماریسا رو تا کالسش راهنمایی کردید و کمک بزرگی بودید؛ اما فکر نمیآقای فرسون، ممنون از این -

 .کمک شما باشه پس لطفاً سر جای خودتون بشینید

 :گوش جانی زمزمه کردم توانستم جلوی لبخندم را بگیرم، آرام درگنجیدم و نمیبابت دفاع جانی از خودم در پوستم نمی

 !که انقدر خوبیممنونم از این -

توانستم چیزهای اطرافم را شد به عالوه کم کم میتر هم میای داشت؛ اما اگر جانی نبود خسته کنندهکالس جو خسته کننده

 .ها بشومحس کنم و متوجه اتفاقات و آدم

ام را پر کنند؛ چون بدنم در تکاپو بودند تا جای خالی بیناییتوانستم اطرافم را احساس کنم. شاید تمام اعضای دیگر می

. این مورد دادتوانستم بهتر بشنوم، بهتر بو کنم و حتی لم*س کردنم هم نسبت به قبل اطالعات بیشتری در اختیارم قرار میمی

که وجه حضورشان کنند البته بدون آنفرستادند تا من را متهایی میکرد. انگار که سیگنالهای اطرافم هم صدق میی آدمدرباره

ها باعث خوشحالی و امیدواری بودند؛ اما این رفتارها باورپذیری دیگران را نسبت به مشکلم ی اینخودشان متوجه بشوند. همه

دا پی توانم ببینم چون فقط خودم، صندلی خودم راکرد. مثالً معلم سومین کالس آن روز باور نکرد که من واقعاً نمیکمتر می

ه زدیم، متوجشدم؛ مثالً وقتی که در حیاط پشتی مدرسه با جانی قدم میکردم و نشستم. من حتی متوجه حرکات دیگران هم می
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 .ها بودشدم که گروه تشویق کننده در حال تمرین برای بازی بودند و امبر هم یکی از آن

 :زدیم گفتد چون که در همان حال که قدم میآمد که جانی از برگشتن استقالل من خیلی خوشحال نبوبه نظر می

 !تونم برم. به نظر میاد دیگه احتیاجی به کمک من نیستکنی دیگه نیازی به من نداری میماریسا عزیزم! اگه فکر می -

 :مای گفتبردم، با لحن التماس گونهاز لحن او متوجه شدم که این را با اخمی بر صورتش گفت. من هم که از با او بودن لذ*ت می

تونم احساس کنم که اون دختر االن اون ور زمین داره تونم اطرافم رو حس کنم، مثالً میاوه جانی نه! ببین من جدیداً می -

که تو پیشم هستی، احساس کنه یا اون پسره که کنار دستشویی نشسته، اما هنوز هم بهت احتیاج دارم. درضمن اینتمرین می

 !کار رو بکنمده تا اینبه من میامنیت و آرامش الزم رو 

 .جانی هم که از تعاریف من ذوق مرگ شده بود، رفت تا یونیفورم بازی را بپوشد

ی و ی شدیدی به فوتبال آمریکایبیشتر از یک ساعت تا شروع بازی باقی مانده بود که جانی با یونیفرمش برگشت. جانی عالقه

 .که آدم مهمی استکرد، احساس اینپوشید احساس قدرت میبازی را میی خودش وقتی که لباس لباسش داشت. به گفته

 !آمدبه هر حال من که مشکلی نداشتم چون به نظرم واقعاً جذاب می

ها دراز کشیدیم و به آسمان خیره جانی به سمت من آمد و دست من را محکم گرفت. بعد از کمی قدم زدن، با هم روی چمن

 .شدیم

توانستم بوی چمن تازه زده شده و گرمی آفتاب را های من بسته بودند و من فقط میبار چشمود؛ اما ایناین کار همیشگی ما ب

ها در آن ور زمین احساس زنده بودن بکنم. برای اولین بار بعد از احساس کنم، با شنیدن تنفس جانی در کنارم و سر و صدای بچه

ی امبر پیدا شد. امبر سعی کرد سرش را روی بازوی جانی که سر و کلهاینآن اتفاق وحشتناک احساس بد یا عجیبی نداشتم تا 

 :فهمم. بعد هم خیلی مالیم به جانی گفتبینم پس نمیکرد چون نمیکه امبر فکر میبگذارد و من متوجه شدم؛ با این

 .و به تمرینات برسهجا به بعدش با من، تو بری کافی با ماریسا بودی؟ از اینکنی به اندازهجانی فکر نمی -

کنی. بعدش هم ماریسا کل چیزیه که نیاز دارم، چه برای قبل بازی و چه کل زندگیم؛ پس به این امبر داری زیاده روی می -

 !کنمها ولش نمیراحتی

تم دور شدن خواسی جانی هم نشدم و تنها چیزی که میقدر از دست امبر عصبانی بودم که در آن لحظه متوجه ابراز عالقهمن آن

 .امبر بود

اصالً احساس خوبی نداشتم و بوی آفتاب دیگر لذ*ت بخش نبود و نفس کشیدن را سخت می کرد. شاید هم مشکل فقط خودم 

 :که خودم را جمع و جور کردم به امبر گفتمبودم و عصبانیتم. بعد از این

 نی. حاالام تا جای ممکن از من و جانی دور شوکتونم بفهمم داری چی کار میامبر من کور شدم، احمق که نشدم! می! 

 ماریسا من حداقل پنج متر با شما فاصله دارم. توهم زدی؟! 

 بهت گفتم من احمق نیستم، من رو دست ننداز. بعدشم همین االن بلند شدی و پنج متر از ما دور شدی. 
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 ن احتیاج داریهات و عوض کنی؟ به کمک مخوای قبل بازی بری خونه و لباسباشه، اما نمی. 

 گیرم. تو بدترین شرایطم دیگه سراغت نمیامنه, ممنون واقعاً! جانی هست. کمک بیشتری هم بخوام از خانوادش می. 

 :ام گذاشت و گفتجانی که متوجه اضطراب من شده بود، دستش را به روی شانه

. تو برو به تمرینت برس،کسایی که بهت احتیاج دارن کنم که نیازی به تو باشهگه. من و خانوادم هستیم پس فکر نمیراست می -

 !اونا هستن

 :امبر همینطور که به سمت رختکن می رفت گفت

 .شی جانیپشیمون می -

 :که جانی جوابی بدهد، گفتمو من هم قبل از این

 !تونم بشنوم. به اندازه کافی دور نشدی امبرهنوز می -

 :کردم جوابی بدهد، اما او گفتفکر نمی

 ره، مگه نه؟خوای پیش میطور که میهمه چیز همون -

 :گفتکردم. انگار که صدایی از انتهای دلم میکه از دستش عصبانی بودم, برایش احساس تاسف میمن دیگر پاسخی ندادم. با این

 !زیادی تند نرو، امبر دوستته -

ی مهربانی او نبود. من هم با سردی با او برخورد نشانهدانم امبر چه فکرهایی در سرش داشت. اما اینکه برگشت و درست نمی

 .کردم تا اینکه خودش پشیمان شد و رفت

 .کرد, راه برگشت به خانه زود گذشتبا اینکه جانی برخالف همیشه بسیار آرام رانندگی می

ن دیگری افکار مختلف را در دهد. من هم که بیشتر از هر زماشاید هم زمان در دنیای افکار، بُعدی را به خودش اختصاص نمی

کردم بیشتر از خودش درگیر گشتم. حتی وقتی جانی را ب*غل میپروراندم و با سختی به دنیای واقعیت باز میذهنم می

 .تر از همیشه بوداش در رویاهای من درخشانخاطراتی بودم که باهم ساخته بودیم. چهره

 .ام، در واقع مورد عالقه خودش، را برایم پیدا کرد تا بپوشمورد عالقهبه هر حال وقتی به خانه رسیدیم, جانی پیراهن م

 .آورد، با مادرش تماس گرفت تا برای کمک بیایدبعد هم از آنجایی که از آرایش کردن سر در نمی

 :مادر جانی سالم داد و بدون آنکه سوالی بپرسد نفس عمیقی کشید و گفت

 نم. رنگ آبی خیلی به لباست نمیاد. بعدشم از رنگ صورتی برات استفاده خب عزیزم اول باید آرایش قبلیتو پاک ک

 کنم. نظرت چیه؟می

 عالیه، ممنون. 

این را گفتم و متوجه شدم که آن روز صبح از امبر آرایش آبی رنگ نخواسته بودم. امیدوار بودم اینکار را از قصد انجام نداده باشد. 

 :ز پله ها پایین رفتم. جانی بالفاصله بعد از اینکه مرا دید گفتباالخره حاضر شدم و به کمک مادر جانی ا
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 !لعنتی, چه قدر خوب شدی ماریسا -

 :آنقدر محکم که پاهایم دیگر روی زمین نبودند. به طور ناگهانی یاد اولیویا افتادم و با لحنی نگران از جانی پرسیدم

 عزیزم, کی از اولیویا نگه داری کنه؟ -

 :ترسیدم جانی فراموش کرده باشد، صدایی از پشت سرم موهایم را کمی لرزاند و گفتدر عین حال که می

 !من برای همین اینجام -

ای نداشت که او کیست و سعی داشت برای من توضیح دهد که چطور او اوه نه! این صدا، هیچ کس جز پدرم نبود. جانی هیچ ایده

 :شناسد. پس رو به صورتم کرد و گفترا می

شناخته تازه پرستار برادر کوچکترم هم بوده. کی بهتر از ایشون؟ آها راستی گفت پدر و مادرت رو از بچگی میقا میاین آ -

 .اسمشون رندیه

 :من سعی کردم خوشحال و هیجان زده به نظر برسم پس با صدای بلند گفتم

 

 اوه رندی ببخشید که نشناختمت! 

 نباید اینجا باشی چه فکری با خودت کردی که دوباره برگشتی؟ تو. 

 :پدرم با همان صدای زمزمه وار گفت

 .اَت نگاه کن. قبل از اینکه آشوبی به پا بشهدخترم! امشب، وقتی که دوباره بیناییت رو به دست آوردی به آیینه -

 .من او را رها کردم و به سمت جانی رفتم تا با هم خانه را ترک کنیم

 :ر خانه را ببندم گفتمدست جانی را گرفتم و قبل از اینکه د

 !ممنون رندی -

زدم از حضور پدرم در خانه, خوشحال شده بودم. در دلیلی برای تشکر وجود نداشت. اما اگر در اعماق احساساتم گشتی می

 :رسم گفتهرصورت وقتی برای جستجو وجود نداشت. جانی هم که احساس کرده بود، کمی آشفته به نظر می

 

 قدر عجله داری؟ماریسا، خوبی؟ چرا ان 

 ی قبل محرومت کنند، یادت نیست؟خوام دیر برسیم که دوباره عین دفعهنمی! 

 اوه چرا عزیزم. پس زود تر راه بیفتیم. 

ها ها، کنار زمین بازی و نزدیک بلندگومسیر برگشت به مدرسه هم زود گذشت و در یک چشم به هم زدن، روی نیمکت تماشاچی

کار به خاطر سر و صدای کردم که اینتوانستم ببینم باید بازی را از طریق گزارش دنبال مینمی جایی کهنشسته بودم. از آن

 .ها از هر جایی امکان پذیر نبودتشویق بچه
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 .بعد از پانزده دقیقه بحث با جانی باالخره راضی شد تا من را تنها بگذارد و به بازی برسد

کردم. به عالوه اشتیاق شروع بازی به اندازه ارم نداشتم اما احساس نیاز هم نمیبعد از رفتن جانی هیچ کس را برای کمک در کن

 .کافی من را درگیر کرده بود تا به طور کامل همه چیز را فراموش کنم

همه چیز خوب پیش می رفت اما من امیدوار بودم که دونفر دیگر هم به من ملحق می شدند، کودی و کوری. این دو برادر 

شد ساخت. کودی بمب انرژی بود و وقتی منفجر میجانی بودند که وقت گذراندن با آنها روز بسیار خوبی را برایم میهای دوست

های کاری داشت، همیشه کرد. برادرش کوری هم با اینکه ظاهرش کمی خشن بود و درگیریاش را به من هم منتقل میانرژی

ستانش هم در طرف دیگر من را خوشحال می کردند. من واقعاً برای انتخاب کردن خنداند. خود جانی یک طرف، و دومن را می

 .کردمچنین دوستانی، به جانی افتخار می

چرخیدند، کودی از پشت سرم صدای وحشتناکی درآورد و مرا تا حد کردم و خاطرات در سرم میها فکر میطور که به آنهمین

چیزی بگویم این بار کوری از رو به رویم دوباره مرا ترساند. من هم که دیگر عصبانی شده  که به خودم آمدم تامرگ ترساند. همین

 :بودم گفتم

 

 چتونه شما؟ سکتم دادید! 

 بینی؟پس تو واقعاً نمی 

 نه. مشخص نیست؟ 

ی هم که همهدار درآوردن برای تست کردن بینایی من. من های خندهبعد هم کودی شروع کرد به تکان دادن دستش و شکلک

 :ها را حس کرده بودم گفتماین

 .کنی؟ دستتو از جلوی صورتم بکش کنارفهمم داری چیکار میکنی نمیفکر می -

 :کوری پوزخندی زد و رو به کودی گفت

 

 تونه بفهمهدیدی احمق؟ می. 

 شه احمق باشمدونم دلیل نمیکه من به اندازه تو نمیاین! 

 :کردند من متوقفشان کردم و گفتمدعوا می همینطور که آن دو باهم

 !ایکنه که موهاتون بلوند باشه یا قهوهدخترا دخترا! من هر دوتونو به یک اندازه دوست دارم فرقی نمی -

 :کودی با حالت تعجب برانگیزی رو به کوری کرد و گفت

 

 اون االن به ما گفت دختر؟ 
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 فکر کنم آره داداش. 

 .های کناری من نشستند و مشغول قلقلک دادن و شوخی با من شدندلیبعد هم هر دو در صند

هایشان افتادند. وقتی ایستادند، ها خسته شده بودم، پس هر دو را طوری هُل دادم که از روی صندلیهای آندیگر از دست شوخی

یی ره ببینم. از بابت برگشتن بیناتوانستم دوبارسید. این عجیب بود چون من میکودی عصبانی و کوری آسیب دیده به نظر می

ی کودی و کوری نگاه کردم، کمی ترسیدم. کودی با همان های نگران و شگفت زدههایم خوشحال بودم اما وقتی به چهرهچشم

 :حالت متعجب به من گفت

 .هات باز شدنماریسا، حالت خوبه؟ شاید هنوز نتونی ببینی ولی چشم -

 :زد گفتده بود و به سختی پلک میهایم خیره شکوری هم که به چشم

 !هاتم به طور عجیبی قرمز شدنآره آره راست میگه. تازه رنگ چشم -

 .موننای بودن و میهای من از وقتی که به دنیا اومدم قهوهامکان نداره. چشم -

 . ...هاتولی واقعاً رنگ چشم -

تمام سرعت به سمت دستشویی بانوان رفتم. امکان نداشت که حرف  جا را ترک کردم، باها کالفه شدم و آنهای آناز دست حرف

 .دیدم تا مطمئن شومی خودم را در آیینه میها حقیقت داشته باشد؛ اما باالخره باید چهرهآن

. زهای سریع جلوی آیینه رساندم و ایستادم. رنگ چشمانم قرمز شده بود. قرمزِ قرموقتی به دستشویی رسیدم خودم را با قدم

زد. موهایم کمی به هم ریخته به نظر آمد اما این رنگ چشمانم بود که در آیینه برق میآرایش چشمانم هم کمی تیره به نظر می

 :گفترسید و انگار کمی الغرتر از قبل شده بودم. هنوز باور نکرده بودم که ناگهان حرف پدرم به یادم آمد که میمی

 .ات نگاه کناوضاع را بهتر کنی، قبل از اینکه آشوبی به پا شود به آیینهامشب دخترم، اگر می خواهی  -

ا دانستم کار درست چیست. امقبل از اینکه آشوبی به پا بشود؟ به نظر من که به پا شده بود. به هر حال من ترسیده بودم و نمی

 .لنز بود پرسید، بهترین جواب استفاده ازی رنگ چشمانم سوالی میاگر کسی درباره

رسید. خودم را جمع و جور کردم تا برای تماشای بار دیگر خودم را در آیینه نگاه کردم. همه چیز غیر از چشمانم عادی به نظر می

 .بازی بیرون بروم

 :رویی تکیه داده بود با عجله به سمتم آمد وگفتوقتی از در دستشویی خارج شدم، جانی که به دیوار روبه

 !جا. اون هم تنهایییزم؟ دیدم که با عجله اومدی اینحالت خوبه عز -

 :کردم گفتمهایم نشود؛ پس در همان حال که به زمین نگاه میکردم نگاهم را از او بدزدم تا متوجه رنگ چشمسعی می

 .تونم ببینم. به خاطر همین اومدم تا یک نگاهی به خودم بندازمآره خوبم. فقط دوباره می -

 :رفتار من کالفه شده بود با ناراحتی گفتجانی که از این 

 کنی؟عزیزم من کاری کردم؟ چرا به صورتم نگاه نمی -
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 . ...هامواقعاً ببخشید آخه چشم -

 :هایم را ببیند. جانی به صورتم خیره شد و بعد از چند ثانیه با حالتی هیجان زده گفتبعد هم سرم را باال بردم تا چشم

 رو از کجا آوردی؟خدای من! اون لنزها  -

 .خب کودی و کوری چند دقیقه پیش بهم دادن. من دیگه باید برم االن بازی شروع میشه -

ها رفتم و دوباره در کنار کودی و کوری نشستم. برای چند لحظه سکوت سنگینی بین ما دوان دوان به سمت نیمکت تماشاچی

 :که کودی گفتحاکم بود تا این

 ماریسا، تو چته؟ -

دادید من سرم رو بردم پایین و شه تونستم دستتون بندازم و شما هم باور کردید. وقتی داشتید قلقلکم میهاهاها. باورم نمی -

 .هام گذاشتملنزها رو توی چشم

 :امیدوار بودم این داستان را باور کنند که کوری با لحنی عصبی رو به من کرد و گفت

 !اصالً کار خوبی نبود. نگرانت شدیم -

 :مالید گفتکودی هم که بازوی کبودش را می

 !درضمن واقعاً درد داشت -

خوام. حواسم نبود چه قدر محکم هلت دادم، ببخشید. ولی خب خوشحالم که به صورتتون نزدم یا اوه! من واقعاً معذرت می -

 .م ببینیمحداقل بیشتر از این آسیب ندیدید. حاال هم بهتره اولین بازی جانی رو به عنوان مهاج

 .که این را گفتم، هر سه ساکت شدیم و منتظر ماندیم تا بازی شروع شودبعد از این

زدم بازی به نفع ما تمام شد، البته با وجود مهاجمی مثل جانی پیروزی جای تعجب نداشت. بعد از بازی، طور که حدس میهمان

که جانی لباسش را عوض کرد باهم به خانه برگشتیم. دیگر از اینی بازی حرف بزند. بعد جانی مثل همیشه پیش من آمد تا درباره

که از مادرش تشکر کردم، خانه را ترک کردند. ی ما بود؛ پس من را تا خانه رساند و بعد از ایننیازی به جانی نبود اما مادرش خانه

اند. ها را به من دادهه دوقلوهای گیبسون آنهایم پرسید و من هم گفتم کی رنگ چشمالبته باید بگویم که مادر جانی هم درباره

کردم همچنان کسی در گوشه کنار خانه پنهان شده است و من را تحت نظر دارد که البته ها رفتند، احساس میکه آنبعد از این

 :گفت. مثل همیشه پدرم بار دیگری غافلگیرم کرد و صدایش را از پشت سرم شنیدماحساسم درست می

 .ود؟ کسی باهات بد رفتاری نکرد؟ مثل کاری که مادرت با من کردهخب، چطور ب -

 کردم، ولیکه از کلمات نرمی استفاده میزد. البته من هم با اینهایش کنایه دار بودند و با جمالتش مرا نیش میها و سوالحرف

شد حس کرد. من هم که از زدنم می کردند. دست خودم نبود. احساساتم را در لحن حرفهایم مانند چاقو زخم ایجاد میحرف

 :دانستم، با لحنی خشن رو به او کردم و گفتمدست پدرم بسیار عصبانی بودم و او را مقصر می

 .تو با من چی کار کردی؟ من کاری نکردم -
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 !تو انتخاب شدی به عنوان ملکه و باید به خودت افتخار کنی -

کردم و امیدوار بودم این شوخی بزرگ هرچه شد و تعظیم کرد. احساس تمسخر میکه پدرم این را گفت تا نیمه خم بعد از این

 .زودتر به پایان برسد

داد. به خاطر کرد و من را بازی میکه با ترکیب کلمات حقیقت را پنهان میهای پدرم خسته شده بودم، از ایندیگر از دست دروغ

 :همین رو به پدرم کردم و گفتم

 .های خودتهام به حالت اولش برگرده؟ مثل چشمفقط بگو چی کار کنم تا دوباره چشممن رو دست ننداز!  -

 :پدرم آهی کشید و با حالتی کالفه گفت

گرده؛ نمیوقت به حالت عادی برهای تو هیچدم، واضح و روشن. شرایط تو با من فرق داره. چشمبار دیگه برات توضیح مییک -

 .دی. االن هم من باید تو رو به شهر ببرمچون تو به عنوان ملکه انتخاب ش

 :جا بود که تصمیم گرفتم تسلیم شوم. پس رو به پدرم گفتمام و اینها را از زبان یک شوالیه شنیدهکردم این حرفاحساس می

نم. برای خوام اینه که بتونم مثل قبل زندگی کخوای من رو ببری؛ اما حداقل چیزی که میتونی هر جا که میخیلی خب، می -

 .هام هم لنزی چیزی بگیرمچشم

 :ی خوشحال اما همچنان یک شوالیه، گفتپدرم مثل یک کودک پنج ساله

 !قدر خوبه که دخترت ملکه باشههر چی که شما بخواید ملکه. وای خدایا! چه -

که جانی بیاد راه دتر و قبل از اینها یک بازیه؛ ولی اگه قراره بریم پس هر چی زوی اینکنم همهدر هرصورت من بازم فکر می -

 .بیفتیم

آمد که که ناگهان پدرم ایستاد و باعث شد من با او برخورد کنم. به نظر میکه حرفی بزنیم، قدم زدیم تا اینچند دقیقه بدون آن

م. ی بدوم تا به او برسهای بلندی داشت و من مجبور بودم کمچندین بار نفس عمیق کشید و بعد دوباره به راه افتادیم. پدرم قدم

 .که باالخره به یک دشت هموار رسیدیمبه راه رفتن ادامه دادیم تا این

هایی را دیدم های کوچک پر کرده بودند. به اطرفم نگاهی انداختم و آدمطرف دشت یک عمارت بزرگ بود که اطرافش را کلبهآن

کرده بودند. وقتی به در جلویی عمارت رسیدیم پدرم هم مثل یک  ها به من خیره شده بودند و بعضی دیگر تعظیمکه بعضی از آن

 :دوک تعظیم کرد و گفت

 .بفرمایید ملکه -

 :طور که به عظمت عمارت خیره شده بودم، گفتمهمان

 

 کنی؟چی کار می 

 ی شماستجا خونهاین. 
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 زندگی کنمرم چه برسه به اینکه بخوام دونی که من بدون اولیویا جایی نمیچی؟ تو خودتم می... . 

ی اولیویا بود. نگرانش شده توانستم شرط ببندم که صدای گریهی بچه از داخل عمارت آمد و من میدر همین موقع صدای گریه

 :بودم پس گفتم

 اون کجاست؟ -

ا به اینجا بیارم تزنی به خاطر همین، خواستم از فرصت استفاده کنم و قبلش اولیویا رو دونستم که تو این حرف رو میمن می -

 .توجهت رو فقط برای چند دقیقه جلب کنم

 .خب آفرین تو بردی. حاال من رو ببر پیشش. باید ببینمش تا مطمئن شم حالش خوبه -

توانم بروم چه دعوت خواهم میای که میهایم کرد. او برایم توضیح داد که چه طور به هر خانهپدرم شروع به جواب دادن سوال

گردند اما لنزهایی به من خواهند داد که رنگ چشمان خودم هایم هرگز به حالت اول بر نمیاشم چه نه. او گفت که چشمشده ب

ها باید به عمارت برگردم. توانم روزها بیرون بروم اما شبخواهم زندگی عادی داشته باشم میباشند. پدرم به من گفت که اگر می

 .شومها یک ناجی محسوب میجا نیازمند یک ملکه هستند و من برای آنپدرم همچنین گفت که مردم آن

 :همه چیز به سرعت پیش می رفت و من نیاز به زمان داشتم پس به پدرم گفتم و او در جواب گفت

ن که با زندگی تو ایکه لنزهات رو بهت بدم و به اتاق خودم برم باید بدونم ذارم. اما قبل از اینباشه من تو رو با افکارت تنها می -

 .عمارت موافقی

 :طور که به اولیویا در حال خواب زل زده بودم، به او گفتممن هم همان

جا زندگی کنم. بعد پدرم لنزهایی به رنگ آبی آسمانی به من داد و اتاق را کنم که از این به بعد دیگه اینخیلی خب. فکر می -

 .ترک کرد

رسید اما در آوردم که چه زمانی به خواب رفته بودم. اتاق خواب، ساده به نظر میوقتی که از خواب بیدار شدم، درست به یاد نمی

ن ای را ببینم. پاییی بزرگ طالیی رنگ و عطیقهتوانستم آیینهبنفش و طالیی بود. از تخت خوابم میهای عین حال پر از رنگ

ی طالیی رنگ و صندلی دو آمد. همچنین کاناپهآیینه یک آتشدان سفید قرار داشت که با وجود تزئینات مدرنش به آیینه می

یشان های طالیی رنگ به روها الماسیوارها به رنگ بنفش بودند و بیشتر آننفره، کنار هم ترکیب زیبایی را تشکیل داده بودند. د

ها و تابلوهای روی دیوار هماهنگی قشنگی ها و روتختی هم از جنس ابریشم و به رنگ بنفش تیره بودند که با گلدانداشتند. مالفه

مم به تخت اولیویا خورد که در سمت چپ تخت من قرار کردم، چشطور که سرتاسر اتاق را بررسی میبه وجود آورده بودند. همان

 .ی اولیویا هم با تمام وسایل اتاق هماهنگ بودداشت. البته بیشتر شبیه یک گهواره بود تا تخت. اما با این حال حتی گهواره

تخت چرخیدم تا بفهمم  آمد. پس به آن طرفی اتاق میدرست همان موقع بود که صدای بوم مانندی را شنیدم. صدا از آن گوشه

آمد. به سرعت آن را قطع ی چوبی میآمد. صدا از یک ساعت تنظیم شدهکرد از کجا میکه صدایی که احتماالً خواهرم را بیدار می

 .کردم و به سمت الیویا رفتم تا مطمئن شوم هنوز خواب است
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شدند. بعد از آمد به اتاق من نزدیک میکه به نظر می های سریعی شنیدمبعد از اینکه سعی کردم دوباره بخوابم صدای قدم

 .شد، اولیویا از خواب بیدار نشودشنیدن صدا به سرعت به سمت در رفتم و بین تخت اولیویا و در ایستادم تا اگر کسی وارد می

اش وارد اتاق شد. کوله پشتی را به روی کاناپه گذاشت بعد به سمت در اتاق باز شد و پدرم به همراه کوله پشتی من به روی شانه

 :من برگشت و گفت

درسته؟ و ببخشید برای اینکه انقدر زود بیدارت کردم. باید صبح زود برگردی خونه. جانی قراره بیاد  برای مدرسه الزمش داری -

 دنبالت، مگه نه؟

 .اوه آره درسته باید برم مدرسه. ممنون، من دیگه باید برم -

 :من که کمی گیج شده بودم از پدرم پرسیدم

 ن بیدار شدم و اولیویا هنوز خوابه؟بابا، چرا با اینکه صدای زنگ ساعت بلند بود فقط م -

های بیشتری از یه انسان عادی داری. شنیدن پرسی. حتماً تا االن متوجه شدی که تواناییدونستم این سوال رو میخب من می -

تی تونسیکی از اوناست. ما حس شنیداریمون بهتر از بقیه است و اون ساعت هم اون قدر صداش کم بود که فقط خودت می

 .تونه صدای حرف زدنه ما رو بشنوهبشنوی. االن هم، اولیویا حتی نمی

 پس من چطوری باهاش حرف بزنم؟ -

 :طور که سعی می کرد اولیویا را در آغو*ش بگیرد، گفتپدرم همان

 .شهصدای تو قابلیت سازگاری داره و خودش تنظیم می -

 :بعد پدرم روی کاناپه نشست و ادامه داد

 !کنم. باالخره هر چی باشه اونم دختره منهشه. اولیویا هم با من. من ازش نگه داری میدتر برو دیرت میحاال زو -

 :گرفتم پس رو به او کردم و گفتمبا اینکه همچنان نگران اولیویا بودم و دلم نمی آمد او را تنها بگذارم، از حضور پدرم دلگرمی می

 !ون برای اینکه پیش ماییباشه، من میرم. خداحافظ بابا و ممن -

های سفید و طالیی دیوارها که تا کردم که چه عمارت بزرگ و زیبایی بود. رنگدویدم، به این فکر میطور که در راهروها میهمان

آن ببینم  ویها را بر رتوانستم نقاشی چهرهها هم به طور با شکوهی بلند بودند و مینظیر بودند. سقفسقف کشیده شده بودند بی

شدم. درهایی باشکوه و عظمت که رنگ تر میدویدم و با هر قدم به درها نزدیککه به من خیره شده بودند. با تمام سرعت می

 .های طالیی رنگ تزئین شده بودها با طرحمشکی آن

دویدم که متوجه رفتم. آن قدر سریع میام میداشتم و به سمت خانهاز عمارت خارج شدم و همچنان با عجله قدم بر می

ها را از خودم جدا کردم حتی یک زخم کوچک هم م گیر کرده بودند، نشدم. اما با این حال وقتی که آنهایی که به لباسشاخه

 .روی بدنم ایجاد نشده بود

شد. پس از سمت دیگر به پشت خانه رفتم. از پشت خانه وارد وقتی که نزدیک خانه شدم، جانی را دیدم که از ماشینش پیاده می
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شد که خانه نبودم و اینکه من در باغچه خانه وقت بگذرانم عادی به نظر جانی نباید متوجه می ی سمت چپ خانه شدم.باغچه

ها بودم که ناگهان یادم آمد فراموش کرده بودم لنزها را در رسید. جانی هنوز من را ندیده بود و من مشغول ور رفتن با گُلمی

 .چشمانم بگذارم

 :از همان فاصله به جانی گفتم از حیاط کناری به جلوی خانه آمدم و

 .گردمجانی یه چند دقیقه دیگه توی ماشینت منتظر من باش. روی لباسم گِل ریخته باید عوضش کنم. زود بر می -

 .مونمجا بودی! باشه منتظرت میههه تو اونا -

ها باال رفتم. وقتی داخل دستشویی  منتظر ماندم تا مطمئن شوم جانی به داخل ماشین برگشته است. بعد وارد خانه شدم و از پله

ها درست ته کیف بودند. لنزها را به آرامی داخل زد، لنزشدم، شروع گشتن کردم و مثل همیشه همانطور که شانس رقم می

ار نگدرخشیدند. اهایم بهتر از هر وقت دیگری میهایم گذاشتم و به خودم در آیینه نگاه کردم تا همه چیز را چک کنم. چشمچشم

 .بخشیدندهای قرمز زیر لنزها، به رنگ آبی آن جال میکه رنگدانه

ای که آوردم، پشیمان شده بودم چون حسابی روی پوشیدن وارد اتاقم شدم تا یک تی شرت دیگر برای پوشیدن پیدا کنم. از بهانه

آن لباسم حساب کرده بودم. در هر صورت کشوهای کمدم را باز کردم، اما چیزی پیدا نکردم. سراغ چوب لباسی رفتم و یکی از 

 .ام را داخل کمدم گذاشتمام را دیدم که آویزان بود. لباسم را عوض کردم و لباس قبلیالقههای مورد عتی شرت

از خانه بیرون آمدم و به سمت ماشین جانی رفتم. وقتی که سوار شدم تنها چیزی که به آن فکر می کردم ظاهرم بود. شک 

کردم. اما بیشتر رفتارهای من غیر عادی بودند تا شین چک میرسم یا نه و مدام خودم را در آیینه ماداشتم که طبیعی به نظر می

 :کردم، ناگهان چشمم به جانی افتاد که به من خیره شده بود. او گفتام. همانطور که در آیینه ماشین خودم را نگاه میچهره

 .ه بیفتیمماریسا عالی به نظر میای! انقدر خودت رو تو آینه نگاه نکن. حاالام اگه اجازه بدی، را -

بینم، خوشحال ی بعضی آدما رو میخیلی خب بریم. فقط کاشکی امروز مدرسه نداشتیم. راستش از اینکه دوباره قیافه -

 :نیستم. جانی پوزخند تلخی زد و گفت

 ی سر بهخواگذره و برای دیدن کسایی که دوست داری هم باید تاوان پس بدی. اونم دیدن آدماییه که میندگی ما با تاوان میز

 .رهتنشون نباشه! حاال بیخیال، من هستم نگران نباش حوصلت سر نمی

ها بسیار خسته و حوصله سربر بودند. انگار که همه چیز را های خودمان رفتیم. کالسوقتی به مدرسه رسیدیم، هر کدام به کالس

توانم بگویم مدرسه برایم جز کار اضافی و پرحجم پرداختم. میهای مدرسه را میحال همچنان باید هزینهدانستم با ایناز قبل می

ی خودش کرده بود اما آمد که زمان مرا بازیچهها به روی من ایجاد خستگی بود. به نظر مییز دیگری نداشت که تنها تاثیر آنچ

های مدرسه دوباره به صدا شد. باالخره زمانش فرا رسید و زنگی دیگری میکشید و وارد بازهدر نهایت، باید از این کار دست می

 .هابرای من بعد از قرندر آمدند. البته 

رفت، جانی مثل همیشه به دیوار رو به رویی تکیه داده بود و منتظر من ایستاده وقتی از کالس بیرون رفتم، همانطور که انتظار می
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 :هایش مشخص شد. بعد چند قدم جلو آمد و گفتبود. وقتی که من را دید، طوری خندید که چال گونه

 ؟عزیزم کالس چه طور بود -

 :من هم از روی کالفگی نفس عمیقی کشیدم و گفتم

 فوق العاده خسته کننده بود! برای تو چه طور بود؟ -

 گی کجا بریم؟مثل همیشه بودن. ولی راستشو بخوای تو رو دیدم فراموش کردم! خب حاال می -

 .وریم یا باهم بریم بیرون غذا بخوریمدونم. مثل همیشه یا باید برگردیم خونه و تنهایی غذای مونده رو گرم کنیم تا بخنمی -

 خب چیکار کنیم؟

 :نیشخندی زدم و رو به جانی گفتم

 !باید فکر کنم -

 :جانی هم که تصمیم من را از لبخندم تشخیص داده بود، به شوخی من را هل داد و گفت

 !پس راه بیفتیم -

ی ی جدیدکردیم. جانی پیشنهاد داد که به کافهی اینکه کجا غذا بخوریم بحث میهای مدرسه دربارهدر حین پایین آمدن از پله

دادم. رستوران رابی جای دنجی بود و یک ه در مرکز شهر افتتحاح شده بود برویم اما من همان پاتوق همیشگی را ترجیح میک

کرد. پس از ده دقیقه گفت و گو باالخره جانی را متقاعد کردم البته باید بگویم که جانی وعده غذای گرم در آنجا حالم را بهتر می

 .ی من خواهد شدلیم صدای مظلومانهدانست در آخر تسخودش می

زد و به نظر ی خواهرم حرف میدرست زمانی که افکارم چیزی جز اتفاقات اخیر بودند، صدای پدرم در سرم پیچید. پدرم درباره

 :فتگمی کند. انگار که کسی سعی داشت خواهرم را ببرد. ناگهان یک جمله من را سر جایم میخکوب کرد، کهآمد که گریه میمی

 !اون دختر تو نیست فیونا -

 :هایم را گرفتم و سعی کردم با خونسردی بگویممادرم آنجا بود و قصد داشت اولیویا را با خودش ببرد. جلوی اشک

 .جانی! من باید برم خونه، حالم اصالً خوب نیست-

 خوای من پیشت بمونم و مراقبت باشم؟می-

 .نه فقط منو ببر خونه، سریع-

که  ی صدای ضربان قلبشهای پدرم بود به عالوهشنیدم، صدای گریهمقصد برسیم، هیچکس حرفی نزد و تنها صدایی که می تا به

م ام حس کنی سی*نهتوانستم دردی را در قفسهجهید. من حتی میاش بیرون میی سی*نهزد. انگار که از قفسهبسیار تند می

 .اشتکه مطمئن بودم از پدرم نشئت د

توانستم صبر کنم. دیدن پدرم در آن وقتی که رسیدیم، به سرعت از ماشین بیرون آمدم و به سمت عمارت به راه افتادم. نمی

 .وضعیت و فکر نبودن خواهرم، برایم غیر قابل تحمل بود
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دیدم و با بدنم برخورد کردم و با اینکه میها عبور مییمان برسم. از ال به الی شاخهتر به خانهدویدم تا هر چه سریعمثل باد می

ی خواهرم را بشنوم. حس کردم که صدای گریهکردم. وقتی که به نزدیکی عمارت رسیدم، آرزو میدی را حس نمیکردند درمی

گفت که خواهرم دیگر پیش پدرم نیست و من امیدوار بودم که حداقل او پیش یکی دیگر از قدم زنان باشد. آن عجیبی به من می

 .گفت؛ مثل همیشهحس عجیب، درست می

تر شد و با صدای در خانه رسیدم، پدرم از پله ها پایین آمد. چهره او همه چیز را نشان می داد. پدرم کمی نزدیکوقتی به 

 :ای گفتگرفته

 .خواد اولیویا رو پس بگیرهگفت میمادرت اینجا بود. می -

اش را نداشتم، که طاقت دیدن گریه هایش جاری شدند. من همهای کوچک اشک از چشمزد قطرهطور که این حرف را میهمان

 :هایش را پاک کردم و به او گفتماشک

 .گرده پیش ما، جایی که بهش تعلق دارهنگران نباش. اولیویا برمی -

ر ها فاصله، هی خودم. با وجود کیلومترپدرم را برای چند لحظه در آغو*ش گرفتم و بعد دوباره به راه افتادم. این بار به سمت خانه

ن ی ما پارک شده بود. ماشیشنیدم. ماشین جانی را دیدم که در نزدیکی خانهرفتم، صدای اولیویا را بهتر میچه بیشتر پیش می

 .خالی بود و احتماالً جانی در خانه منتظر من بود

داشت. جانی با لحن عجیبی  ای تقریباً عصبانی دیدم که خواهر کوچکترم را در آغو**شاز در خانه وارد شدم و جانی را با چهره

 :رو به من گفت

 !جاستمادرت این-

 .دونممی-

سعی کردم از خواهرم دل بکنم و پیش مادرم بروم تا با او صحبت کنم. اتاق مادرم طبقه باال بود. البته این را با کمی تاخیر به یاد 

 .آوردم چرا که مادرم تقریباً هیچ وقت خانه نبود

اند و حرکت کردن را برایم دشوار ساخته بودند. تر از قبل شدهکردم که پاهایم سنگینرفتم. احساس می میها به سختی باالاز پله

به اتاق مادرم رسیدم و پ**شت در اتاق ایستادم تا در بزنم. حتی در انگشتانم هم احساس سنگینی می کردم. انگار که از آهن 

 .نیروی مرد آهنی استساخته شده اند و حرکت دادن آن ها نیازمند 

باالخره به در زدم و منتظر ایستادم. مادرم در را باز کرد و من برای چند لحظه در سکوت وحشتناکی به او خیره شده بودم. از 

طور که من برای او حکم یک ی قتل در ذهنش داشت. هماناش طوری بود که انگار نقشهبارید و چهرههایش جنون میچشم

 .کرداشتم، دیدن او هم دیگر حس آشنایی یک مادر را در من ایجاد نمیغریبه را د

 :مادرم با نگاه سردش رو به من کرد و گفت

 تو هم یکی از اونا شدی، مشخصه! تو چطور اومدی اینجا، مگه من دعوتت کرده بودم؟ -
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 .ی منه، هر وقت که بخوام میام و میرمخب احتماالً به خاطر اینکه اینجا خونه -

می دانستم که با این حرف او را ناراحت می کنم اما تلخی واقعیت را باید تحمل می کرد. من و اولیویا آنجا زندگی می کردیم و 

ردم کمادری هم در کار نبود. دیدن مادرم، یادآور تمام لحظاتی بود که من و اولیویا با تنهایی گذراندیم، تمام روزهایی که فکر می

ادر را ندارم، تمام روزهایی که برای اولیویا هم خواهر بودم و هم مادر و پدر، روزهایی که با بغض برای خواهر من لیاقت داشتن م

 :خواندم تا به خواب برود، بلکم نبود مادرش را حس نکند. آن قدر عصبانی شدم که ناگهان به مادرم گفتمترم الالیی میکوچک

شناسه و تو باید اینو بدونی، چون وقتی که فقط هشت ماهش بود ویا دیگه تو رو نمیاصالً تو برای چی اومدی اینجا؟ اولی -

کنی که می تونی با خودت ببریش. ترکمون کردی و از اون موقع، من دارم بزرگش می کنم. االن هم مطمئناً با خودت فکر نمی

 !دم اولیویا رو ازم بگیریاون با تو جایی نمیاد و من هم اجازه نمی

ز دختر من دوری کن! تو دیگه اجازه نداری بیای اینجا. تو ام به اونا ملحق شدی. اونا همه چیزو ازم گرفتن. اولیویا تنها چیزیه ا -

تر شده بودند. به صورت مادرم که برام باقی مونده! مادرم این را در حالی فریاد زد که قرینه چشمانش از شدت عصبانیت بزرگ

 :خیره شدم و گفتم

 !دیم خودش انتخاب کنه. اگه جرعت داری پاش وایسا و امتحان کنازه میاج -

گشت. با لحن آرام ولی تر شدم. به طوری که بازتاب نفسم به خودم باز میبعد با آرامی چند قدم کوتاه برداشتم و به او نزدیک

 :ای گفتمتهدید کننده

دونی که این حقیقت ی قدم زنان قدرتمندترم. خودتم میقع من از همهدونی که من خیلی بیشتر از تو قدرت دارم؟ در وامی -

 .داره

 :مادرم از حالت عصبانی به ترسیده درآمد و بالفاصله بعد از اینکه از حالت شوک بیرون آمد گفت

پوزخند دم که اولیویا رو وسط نکشی! من به صورت خودم در آیینه پشت سرش نگاهی انداختم و بعد بهت پیشنهاد می -

 .هایم به چشم بیایندوحشتناکی زدم تا دندان

 :مادرم با صدای بلند داد می زد

 !ترسممن از تو نمی -

 .توانستم ترس را در چشمانش ببینماما من می

 .زنهشی، فقط تماشا کن که چطور اولیویا تو رو پس میترسی؟ ولی بهتره که بترسی، چون تو مادر ما محسوب نمیاوه واقعاً نمی -

 :این را گفتم و به عقب برگشتم تا به طبقه ی پایین بروم. وقتی از پله ها پایین می رفتم صدای مادرم را شنیدم که گفت

 .خیلی خب، خودت خواستی -

را داشتم تا اینکه جانی را دیدم. او در حال جمع و جور کردن وسایل من و اولیویا بود، در عین حال اولیویا قدم های مصمم بر می

در آغو*ش داشت. چند قدم بیشتر به او نزدیک شدم و با مهربانی از او خواستم تا اولیویا را به من بدهد. وقتی او را ب*غل کردم، 



 

 
 

22 

  
  شده رمان نابیناترجمه 

 :مترجم nahal 
 کافه نویسندگان انجمن Cafe Writers 

 

 

های سرسام آورش ی من بگذارد. بعد هم دست از گریهبازو های کوچک و نرمش را دور گردنم انداخت تا سرش را به روی شانه

در آرام که دیگر داشت به خواب می رفت. بعد از چند دقیقه، از روی ریتم صدای تنفسش، فهمیدم که به برداشت و آرام شد. آن ق

خواب رفته است. مادرم نگاه عجیبی به من کرد و با نگرانی از من خواست تا اولیویا را به او بدهم. او اولیویا را از من گرفت اما 

ویا عادت داشت که سرش به روی شانه ی کسی بگذارد و از اینکه به حالت دانست که چطور او را ب*غل کند. اولیحتی نمی

خوابیده در آغو*ش کسی بخوابد بیزار بود. مادر من هم دقیقاً همین کار را کرد و باعث شد که او از خواب بپرد و به خاطر خواب 

کرد تا پیش کشید و تقال میکرد و جیغ میمیزدگی، شدید تر از قبل شروع به گریه کردن بکند. او بدون اینکه نفس بگیرد گریه 

من برگردد. جَو خانه من را عصبی کرده بود و خون من را به جوش آورده بود. تا اینکه بغضم شکست و با لحنی عصبانی، درحالی 

 :که اشک می ریختم، به مادرم گفتم

سه و شناد. تو ما رو تنها گذاشتی! حاال اولیویا فقط منو میگم اون با تو کنار نمیاکنی، وقتی که بهت میچرا بهم اعتماد نمی -

 !ی من برو بیروندوست داره. منی که تمام وقتم رو صرف اون کردم. حاال ام از خونه

 !گیرمگردم و تنها دخترم رو پس میفهمی کِی، ولی من بر میگیرم. تو هیچ وقت نمیمن اولیویا رو پس می -

 .را گفت اولیویا را به جانی داد و از خانه خارج شد و در خانه را محکم کوبیدبعد از اینکه این 

 :کشید به جانی گفتمبا نگاهی پر از درد و با صدایی که سنگینی خستگی را به دوش می

 .دمزنم و همه چیز رو توضیح میبهت زنگ می -

ا من اصرار کردم تا او را تا ماشین همراهی کنم. وقتی جانی ی تأیید تکان داد و از من خداحافظی کرد؛ امجانی سرش را به نشانه

زدم اما چیزی که های روی زمین زل میجا را ترک کرد، من برای چند لحظه سر جایم میخکوب شده بودم و به رد الستیکآن

فیلم از جلوی چشمانم ی صاحبانشان بود که مانند یک دیدم چندین رد سیاه روی زمین نبود بلکه خاطرات به همراه چهرهمی

ی توقف فیلم را زد و من به حال خودم بازگشتم. سعی کردم اولیویا را ساکت کنم تا به ی اولیویا دکمهکردند. گریهعبور می

کردم و با دستانم بدن و سر اولیویا را طوری پوشانده بودم که آسیب نبیند. های جنگل عبور میعمارت برگردم. از بین درخت

 .دویدمتوانم بگویم که میها، میتم پاهایم را حس کنم، اما از روی سرعت گذشتن درختان و تصاویر تار آنتوانسنمی

به جلوی در عمارت رسیدم. در باز بود و پدرم کنار در منتظر من ایستاده بود. وقتی وارد شدم پدرم در را بست و من را تا اتاق 

 :شتم که نگاه حسرت باری به پدرم کردم و گفتمهمراهی کرد. همچنان اولیویا را در آغو*ش دا

 .شه همه چیز رو برام تعریف کنیجا دقیقاً چه خبره؟ میاین -

پدرم اولیویا را از من گرفت و روی تختش گذاشت تا از خواب بیدار نشود. پتوی بنفش رنگی را به رویش انداخت و در حالی که 

 :کرد گفتموهایش را نوازش می

 .طوالنیه. بشین تا برات توضیح بدمخب، داستانش  -

ی آن سمت اتاق نشستم و کرد. روی کاناپهها را خاموش و به جای آن آباژور را روشن کردم. نور زیاد چشمانم را اذیت میچراغ
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 :پدرم ادامه داد

توی اون خونه زندگی ها از یک سال و شیش ماه پیش شروع شد. درست وقتی که ترکتون کردم. اون موقع همه باهم ی اینهمه -

کردیم و تو با مادرت برای خرید بیرون رفته بودید. من به همراه اولیویا توی خونه تنها بودیم. هوای خونه گرم و گرفته بود پس می

اور نکرده ی قدم زنان شنیده بودم اما بی اولیویا. مسلماً من هم قبل از اون دربارهها رو باز کردم، به غیر از پنجرهی پنجرهمن همه

ی اولیویا رو شنیدم. وقتی که بودم پس نگران چیزی نبودم، درست مثل تو. بعد از چند دقیقه استراحت روی تختم صدای گریه

یاج ها نابینا شدم. البته االن دیگه به کسی احتتونم ببینم و توسط اونبلند شدم تا به اولیویا سر بزنم متوجه شدم که دیگه نمی

کنیم، تو کسی ی ما فکر میجام چون دوست داشتم به دخترم کمک کنم. همهبور به موندن نیست. من ایننداریم و کسی مج

بودی که بهش نیاز داشتیم. در هر حال، به داستان من برگردیم. تو و مادرت کل آخر هفته رو نبودید و وقتی که برگشتید، من 

یعی و به رنگ خودشون بودن. من همه چیز رو برای مادرت تعریف کردم هام کامالً طبتونستم ببینم و برعکس تو چشمدوباره می

شه حمایتم کنه؛ های جدیدم و امیدوار بودم که مادرت واکنش خوبی نشون بده یا حداقل اگه خوشحال نمیاز اتفاقات تا توانایی

عنوان بخشی از زندگیش انقدر اما مادرت اون شب بهم نشون داد که هیچ وقت عاشقم نبوده یا قبول کردن چنین چیزی به 

سخت بود که وسایلم رو جمع کرد و من رو از خونه بیرون انداخت. اون حتی گفت که براش مهم نیست اگه تو جنگل و تنهایی از 

هام استفاده کنم. من کل شب رو توی جنگل گشتم تا این شهر رو سرمای شدید یخ بزنم و با حالت طعنه وار گفت که از قدرت

ها وسیالم رو از من گرفتن و گفتن که به دم. به سمت این عمارت اومدم و دو تا مرد رو دیدم که انگار منتظرم بودن. اونپیدا کر

 .زدم که منظورشون تو باشی اما مطمئن نبودمخاطر ورود من، این شهر به زودی صاحب ملکه میشه. خب حدس می

های پدرم تیر محکمی به قلبم زدند. تیری که رنگ قلبم را رد. حرفپدرم داستانش را با چشمانی خیس و نفسی عمیق تمام ک

گرفتم و او طوری کردم پدرم ما را ترک کرده بود، تمام روزهایی که سراغ او را از مادرم میها که فکر میتغییر داد. تمام آن سال

بار چیزی که از پشت آید؛ اما اینپشت ابر بیرون میشوند و ماه از کرد که انگار پدرم مقصر همه چیز بود. رازها برمال میرفتار می

ابرها بیرون آمده سیاهی مطلق بود. آسمانی تیره و خالی از حتی یک ستاره. از جایم بلند شدم تا روی صندلی کنار پدرم بشینم. 

 :دستش را محکم گرفتم و با نگاه کردن در چشمانش گفتم

که دوست داشتم این دیم که ترکمون کنی. با اینکنیم و نه اجازه میو نه ترکت میجاییم بابا، حاال دیگه من و اولیویا این -

الن کردم. اشنیدم، زمان خوبی بهم گفتی؛ درست بعد از رفتار امروز مامان. شاید قبلش باور نمیداستان رو خیلی وقت پیش می

دونم که غیر از من، تو تنها کسی هستی که بدم. میخوام به خونه برگردم. چند تا کار عقب مونده هست که باید انجام هم می

اولیویا رو با تمام وجودش دوست داره؛ پس لطفاً مراقبش باش. انقدر خاطرات خوب پدر دختری براش بساز تا دیگه جایی برای 

 .نگه داری خاطرات روزای سختش با من نداشته باشه

خندی حاکی از رضایت در را پشت سرم بستم. به سمت خانه راه افتادم. ها را گفتم به سمت در رفتم و با لبکه اینبعد از این

جا را دوست داشتم و حاضر بودم برای یادآوری هرچند که دیگر احساس امنی و صمیمیت یک خانه را نداشت، همچنان آن
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 .کردتر میرا خر*ابخاطرات و لحاظات خوب، درِ گذشته را برای خودم باز نگه دارم. حتی اگر بوی بد خاطرات تلخ حالم 

ی پایین روشن بودند. با احتیاط وارد خانه شدم تا از ماجرا های طبقهبعد از کمی پیاده روی جلوی حیاط خانه توقف کردم. چراغ

 .زد روی کاناپه ای نشسته بود و به من خیره شده بودسر در بیاورم که جانی را دیدم. او با سکوتی که خشمش را جار می

 :را شکاند و گفت جانی سکوتش

 کجا رفته بودی؟ -

 :روی جانی نشستم و گفتممن روی صندلی روبه

 .رفته بودم پیش پدرم تا اولیویا رو ببینه -

 پس رفته بودی کمپ قدم زنان؟ -

 دانستم جواب خوبی نیست، از رویکه میاین حرف جانی مانند یک بطری آب یخ عمل کرد که روی سرم خالی شده بود. با این

 :حماقتم گفتم

 دونی؟ی اون کمپ میتو از کجا درباره -

 !هاییجا بردن؟ البته که یادت نمیاد. تو دیگه االن عضوی از اونیادت رفته وقتی بچه بودم من و دزدیدن و به اون -

 . ...دمکنی نیست. بذار برات توضیح میطور که فکر میجانی، اون -

 :طع کرد و گفتجانی با صدای بلندی حرف من را ق

 !پس بگو -

کنی من تونم کنترلش کنم؟ فکر میکنی؟ به خاطر چیزی از دستم عصبانی هستی که من نمیچرا با من این شکلی رفتار می -

 ازشون خواستم تا ملکشون بشم؟

 چیشون بشی؟ -

 :ن از جایش بلند شد و گفتریختم و خشم جانی هم از چشمان خونینش مشخص بود. او ناگهامن از شدت عصبانیت اشک می

کنم و شید، من از این فرصت استفاده میهایی؟ عالیه اعلی حضرت! حاال هم اگه از دستم عصبانی نمیی اونتو االن ملکه -

ی ی برای کافجای کار باعث افتخارم بود که عاشقت شدم و باهم بودیم، اما به نظر میاد که دیگه به اندازهکنم و تا اینترکتون می

که نیازی باشه باهام حرف بزنی و چیزی رو توضیح بدی، من همه چیز رو تموم شده اعالم یک ملکه خوب نیستم. پس بدون این

 !ی کافی گفتیکنم؛ چون تو به اندازهمی

نم جا بشیآمد این بود که آنهایی محکم خانه را ترک کرد و پشت سرش در را کوبید. تنها کاری که از دست من برمیجانی با قدم

کردم که حتی قدر احساس شرمندگی میی داخل خانه به در خانه خیره شوم و حرفی نزنم. آنو با نفس کشیدن از هوای خفه

 .ی این اتفاقات قانع کنم چه برسد به جانیتوانستم خودم را برای همهشدند. من حتی نمیهایم بدون صدا جاری میاشک

نی باشد. وقتی که او تنها پنج سال داشت توسط قدم زنان دزدیده شد و تا نه سالگی پیش جانی حق داشت که از دست من عصبا
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ی وحشتناکی آورد، به غیر از خاطرهاش را ببیند. چیز زیادی از پدرش به یاد نمیدادند که خانوادهها به او اجازه نمیها بود. آنآن

مپ بود پدرش سعی کرد تا عضوی از قدم زنان بشود و جانی را شود. در آن مدت که جانی در ککه هرگز از ذهنش پاک نمی

نجات دهد؛ اما وقتی که قدم زنان واقعی متوجه شدند، او را کشتند و جانی جسد خونین پدرش را که گلوله درست به قلبش 

به عنوان سنبلی از  کرد، احتماالًی این دردها را برایش یادآوری کردم. اگر من را ترک نمیخورده بود، پیدا کرد. من همه

 .کردمهایش عمل میبدبختی

ی یک شهر باشم و قدم زنان را اداره کنم. حاال من تنها یک دخترک ای نداشتم که چطور شرایط را بهتر کنم. ملکهمن هیچ ایده

 ها از یکی اینند و همهاام را بهتر کردههای مهمی بود که زندگیی قدرتمند بودم که تنها قدرتم راندن آدمضعیف با نقاب ملکه

ام بودگ فصلی که قرار بود تک کردم شروع فصل جدیدی از کتاب زندگیمهمانی احمقانه برای تولدم شروع شد. روزی که فکر می

ها و ی من از زندگی؛ اما من فهمیدم که زندگی من تنها کتابی از بدبختیتک جمالتش برایم خوشایند باشند، فصل مورد عالقه

 .دهندی یک خط هم به من مهلت نمیتلخ و سختی هستند که برای تحمیل درد، حتی به اندازهخاطرات 
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