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سرآغاز

مالقات با ملکه

از َدر و دیـوار سـیاه چال، فالکـت و بدبختی می بارید. مشـعل هایی کـه به دیوار 
سـنگی محکم شـده بودند، نوری ضعیف و لرزان می تاباندند. از جویی که در 
باال، دورتادور قصر کشیده شده بود، آبی بدبو و ُپر از لجن به درون می چکید. 
کف سـیاه چال، موش های بزرگی در پی غذا به دنبال هم می دویدند. چنین 

خرابه ای به هیچ وجه در شأن یک ملکه نبود. 
شـب از نیمه گذشـته بود و همه جا در سـکوت فرو رفته بود، فقط گهگاه 

صدای کشیدن زنجیری به گوش می رسید. 
در سـنگینی این سـکوت، طنین صدای پایی در سرسـرا پیچید. کسـی از 
پلکان مارپیچ پایین آمد و وارد سـیاه چال شـد. پایین پله ها، زنی ظاهر شـد 
که سرتاپایش در شنل سبزرنگ بلندی پوشیده شده بود. بااحتیاط از جلوی 
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سـلول ها گذشـت و زندانیـان داخل هر بند را بـه جنب وجوش انداخت. با هر 
قدمی که برمی داشت، سرعتش کندتر و کندتر و ضربان قلبش ُتندتر و ُتندتر 

می شد. 
زندانیـان بـه ترتیب جرمشـان تقسـیم شـده بودند. هرچه بیشـتر در دل 
سـیاه چال پیش می رفت، به زندانیان خطرناک تر و سـنگدل تری می رسـید. 
چشـم هایش به سـلولی در انتهای سرسـرا دوخته شده بود که در آن، زندانی 
خاصـی در بنـد بود و گـروه بزرگی از نگهبانان به طـور اختصاصی از او مراقبت 

می کردند.
برای پرسـیدن سـؤالی آمده بود. سؤال سـاده بود، اما هر روز فکر او را به 
خـود مشـغول می کرد و بیشـتر شـب ها خـواب را از چشـم هایش می ربود و 

هرگاه به خواب می رفت رؤیای آن را می دید. 
فقط یک نفر می توانسـت به سـؤالش جواب دهد؛ کسـی که در آن سـوی 

میله های زندان بود. 
بانوی شنل پوش به نگهبان گفت: »می خوام ببینمش.«

نگهبان از شنیدن این درخواست کمابیش به وجد آمد و گفت: »هیچ کس 
اجـازه نـداره اون رو ببینـه. مـن مطیـِع بی چون وچـرای خانـواده ی سـلطنتی 

هستم.«
زن کالِه شنلش را عقب زد و چهره اش را نشان داد. پوستش به سفیدی 
برف، موهایش به سـیاهی شـب و چشم هایش به سبزی جنگل بود. آوازه ی 
زیبایـی اش در تمـام سـرزمین پیچیده بود و ماجراهایش تا آن سـوی مرزها 

دهان به دهان می گشت. 
نگهبـان از جـا پرید، تعظیم بلندباالیی کرد و معذرت خواسـت: »خواهش 
می کنم من رو ببخشید، بانوی من. انتظار مالقات از طرف قصر رو نداشتم.«

بانـو گفت: »نیازی به عذرخواهی نیسـت. فقـط هیچ کس نباید از مالقات 
امشب من خبردار بشه.«
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نگهبان سر فرود آورد: »البته.«
بانـو رویش را به سـوی میله ها برگردانـد و منتظر ماند تا نگهبان میله ها را 
باال بکشد. اما نگهبان با تردید گفت: »بانوی من، مطمئنین که می خواین برین 

داخل؟ فقط خدا می دونه چه کارایی ممکنه ازش سر بزنه.«
بانو گفت: »به هر قیمتی شده باید ببینمش.«

نگهبان اهرم دایره ای بزرگی را چرخاند و چرخاند و میله ها باال رفتند. بانو 
نفس عمیقی کشید و داخل شد. 

از یـک سرسـرای طوالنی تـر و تاریک تـر گذشـت. همین طـور کـه قـدم 
برمی داشـت میله ها و درها به رویش باز و پشـت سـرش بسـته می شـدند. 
باألخره به انتهای سرسرا رسید، آخرین میله ها باال رفتند و او وارد سلول شد. 
بـه  بـود. وسـط سـلول، روی صندلـی ای نشسـته و  زندانـی یـک زن 
پنجره ی کوچک باالی سـرش خیره شـده بود. چند لحظه طول کشـید تا به 
مالقات کننده ی پشت سرش توجه نشان دهد. او اولین کسی بود که پس از 
این مدت به دیدنش می آمد. بدون دیدن هم می دانست که او کیست؛ فقط 

یک نفر ممکن بود به مالقاتش بیاید. 
زندانی به آرامی لب باز کرد: »سالم، سفیدبرفی.«

سـفیدبرفی که از شـدت اضطراب صدایش می لرزید جواب داد: »سـالم، 
مادر. امیدوارم حالتون خوب باشه.«

سـفیدبرفی بارهـا و بارهـا حرف هایش را با خودش تمریـن کرده بود، اما 
حاال به سختی می توانست صحبت کند. 

نامادری اش گفت: »شنیده م ملکه شدی.«
سفیدبرفی گفت: »درسته. طبق خواسته ی پدرم تاج و تخت به من رسید.«

نامادری اش گفت: »خب، این افتخار رو مدیون کی هسـتم؟ اومدی خرد 
شـدن من رو ببینی؟« صدایش چنان قدرت و تحکمی داشـت که قوی ترین 

مردها را مثل یخ ذوب می کرد. 
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سـفیدبرفی گفت: »این طور نیسـت، اومـده م بفهمـم...« مادرخوانده اش با 
ُتندی پرسید: »چی رو بفهمی؟«

سفیدبرفی با تردید پرسید: »چرا... چرا اون کارها رو کردین؟« این را گفت 
و احسـاس کرد باری از روی دوشـش برداشـته شـده است. باألخره توانست 
سـؤالی را که تمام ذهنش را ُپر کرده بود، بپرسـد. نیمی از سـختی این کار را 

از سر گذرانده بود.  
نامادری برگشت، نگاهی به دخترخوانده اش انداخت و گفت: »توی این دنیا 
چیزای زیادی هست که تو نمی فهمی.« از آخرین دیدارشان مدت ها می گذشت. 
ایـن چهـره روزگاری بسـیار زیبـا بود، زیبـا و بی عیب ونقص. چهـره ی زنی که 
روزگاری ملکه بود. اما زنی که حاال روبه رویش نشسـته بود، زندانی ای بیش 
نبود. زنی که در صورتش به جای زیبایی، فقط غم و حسرت ابدی دیده می شد. 
سـفیدبرفی گفت: »شـاید حق با شـما باشـه؛ ولـی جز اینکـه دنبال دلیل 

کارهاتون هستم گناهم چیه؟« 
ایـن چنـد سـال ُپرماجراتریـن سـال های تاریـخ پادشـاهی سـرزمین 
سـفیدبرفی بـود. همـه ی مردم خبر داشـتند که شـاهزاده خانم زیبـا از ترس 
نامـادری حسـودش بـه هفـت کوتوله پنـاه برده بـود. همه از ماجرای سـیب 
زهرآلود شـوم و شـاهزاده ی بی باکی که سفیدبرفی را از مرگ نجات داده بود 

خبر داشتند. 
اصـل ماجـرا، برخـالف اتفاق هـای بعـد از آن، سـاده بود. حتـی ازدواج و 
حکومت که تمام وقت او را می گرفت، نتوانسته بود او را از این فکر و خیال ها 
رها کند. نمی دانسـت حرف مردم درباره ی بدذاتی نامادری اش چقدر درسـت 

است. ملکه ی جدید نمی توانست باور کند کسی تا آن حد بدخواه باشد. 
سـفیدبرفی گفـت: »خبر دارین اون بیرون مردم چـه لقبی بهتون داده ن؟ 
اون طـرف دیـوارای ایـن زنـدان، همه ی دنیا شـما رو به اسـم ملکـه ی بدذات 

می شناسن.« 
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ملکه ی بدذات جواب داد: »ُخب اگه دنیا این وصله رو به من چسـبونده، 
باید باهاش کنار بیام. وقتی همه ی مردم تصمیمی می گیرن، کسی نمی تونه 

نظرشون رو عوض کنه.« 
سـفیدبرفی از بی تفاوتـی نامـادری اش تعجـب کرده بود، اما به شـدت به 
توجـه او نیاز داشـت. می خواسـت بدانـد آیا هنوز قدری انسـانیت در او باقی 

مانده است!
 احساسـات شـدیدی در قلبـش انباشـته و راه نفسـش را بسـته بـود. 
صدایـش به سـختی درمی آمـد: »بعـد از اینکه همه فهمیدن چـه جنایت هایی 
علیه من مرتکب شـدید، می خواسـتن اعدامتون کنن. همه ی مردم مرگتون 

رو می خواستن، ولی من اجازه ندادم. نمی تونستم...«
ملکـه ی بـدذات گفـت: »انتظار داری به خاطـر نجاتم از تو تشـکر کنم؟ اگه 
می خوای کسی برای قدردانی به دست و پات بیفته، سلول رو اشتباهی اومدی.« 
سـفیدبرفی گفـت: »به خاطـر خودم ایـن کارو کردم، نه به خاطر شـما. چه 
خوشتون بیاد و چه نیاد، شما تنها کسی بودید که به عنوان مادر می شناختم. 
نمی خـوام بـاور کنـم شـما اون طور کـه بقیه ی دنیـا ادعا می کنن یـه هیوالی 
بی روح و بی احساسید. درست یا غلط، من باور دارم که شما هم تو سینه تون 

قلب دارین.« 
اشـک از چشم های سفیدبرفی چکید و از روی گونه های سپیدش پایین 
غلتید. به خودش قول داده بود قوی باشـد، اما حاال که در برابر نامادری اش 

قرار گرفته بود نمی توانست احساساتش را کنترل کند. 
ملکه ی بدذات گفت: »خب، متأسـفانه باید بگم که اشـتباه می کنی. روح 

من مدت ها پیش مرده و قلبم سنگ شده.« 
ملکـه ی بـدذات واقعـًا قلبی از سـنگ داشـت، امـا نه در سـینه اش؛ بلکه 
سـنگی درسـت به شـکل و اندازه ی قلب انسـان که در گوشـه ی سـلول روی 

میزی قرار داشت. این تنها چیزی بود که اجازه داشت با خود نگه دارد. 
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سفیدبرفی آن را از کودکی به خاطر داشت. آن سنگ به قدری برای نامادری اش 
مهم بود که هرگز آن را از جلوی چشمش دور نمی کرد. سفیدبرفی هیچ وقت 
اجازه نداشـت لمسـش کند، اما حاال چیزی نمی توانسـت جلویش را بگیرد. 
بـه آن سـوی سـلول رفت، سـنگ را برداشـت و بـا کنجکاوی بـه آن خیره 
شـد. خاطـرات زیـادی از جلوی چشـم هایش گذشـت. تمـام بی تفاوتی ها و 

غصه هایی که در کودکی از نامادری اش دیده بود به ذهنش هجوم آورد. 
سفیدبرفی گفت: »همه ی عمر فقط آرزوی یه چیز رو داشتم: محبت شما. 
وقتی دختربچه ی کوچیکی بودم، سـاعت ها یه گوشه از قصر پنهان می شدم، 
فقـط بـه ایـن امید کـه متوجِه نبودنم بشـین، ولی هرگز این طور نشـد. شـما 
تموم روز رو توی اتاق های مجللتون با آینه ها و کرم های پوست و این سنگ 
سرگرم بودید. وقتتون بیشتر با غریبه هایی می گذشت که براتون از روش های 
مبارزه با پیری می گفتن، ولی با من، دختر خودتون کاری نداشتین؛ چرا؟« 

ملکه ی بدذات جوابی نداد.
سـفیدبرفی ناباورانه سـر تکان داد: »چهار بار سعی کردین من رو ُبکُشین. 
سـه بـارش رو خودتـون شـخصًا تالش کردیـد. وقتی در لباس یـه پیرزن به 
کلبـه ی کوتوله هـا اومدیـد، فهمیـدم شـمایین. می دونسـتم آدم خطرناکـی 
هسـتین، ولـی اجازه دادم بیاین تـو. هنوز امیدوار بودم تغییر کرده باشـین. 

اجازه دادم به من صدمه بزنین.«
 تابه حـال ایـن را به هیچ کس اعتراف نکـرده بود. بعد از گفتن این حرف 

صورتش را میان دستانش پنهان کرد و به گریه افتاد. 
ملکه ی بدذات با چنان ُتندی ای فریاد کشید که سفیدبرفی را از جا پراند: 
»تـو چـی از قلـب شکسـته می دونی؟ هیچـی از درد نمی فهمـی. هرگز از من 
محبت ندیدی، اما از لحظه ای که به دنیا اومدی همه ی مردم این سـرزمین 
عاشقت بودن. اما دیگران به اندازه ی تو خوش شانس نیستن. این دیگران تنها 

عشق زندگیشون رو از دست داده ن.«
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سفیدبرفی نمی دانست چه بگوید. نمی دانست نامادری اش از کدام عشق 
صحبت می کند. پرسید: »منظورتون پدرمه؟«

ملکه ی بدذات چشـم هایش را بسـت و سر تکان داد: »ساده دلی خصلت 
خوبیـه. بـاور کنـی یـا نـه، من قبـل از اومدن به ایـن قصر، زندگـی خودم رو 

داشتم.«
سـفیدبرفی سـکوت کرد و کمی شـرمنده شـد. واضح بود که نامادری اش 
پیش از ازدواج با پدر او زندگی دیگری داشته است، اما سفیدبرفی هیچ وقت 
بـه فکـر نیفتاده بود تا از آن سـر دربیـاورد. نامادری اش هیچ وقـت از زندگی 

خصوصی اش صحبت نمی کرد، او هم بهانه ای برای پرسیدن نداشت. 
ملکه ی بدذات پرسید: »آینه م کجاست؟«

سفیدبرفی جواب داد: »قراره نابودش کنن.«
ناگهان سـنگ ملکه ی بدذات در دسـتش سنگین تر شد. نمی دانست این 
حس واقعی اسـت یا خیاالتی شـده. دیگر نمی توانست نگهش دارد و مجبور 
شد آن را زمین بگذارد. گفت: »چیزهای زیادی هست که شما به من نگفتین. 

چیزهای زیادی که تموم این سال ها از من پنهون کردین.«
ملکه ی بدذات سرش را پایین انداخت، به زمین خیره شد و ساکت ماند. 
سـفیدبرفی ملتمسـانه گفـت: »شـاید مـن تنهـا کسـی باشـم که به شـما 
ذره ای محبت داشـته باشـه. بگید که عالقه م به شما بیهوده نیست. اگه توی 
گذشـته تون چیـزی هسـت کـه روی تصمیم هـای امروزتـون تأثیر گذاشـته، 

خواهش می کنم به من بگید.«
باز هم پاسخی نگرفت.

سـفیدبرفی بـرای اولین بـار در تمام عمرش صدایش را بلنـد کرد و فریاد 
کشید: »تا وقتی جوابم رو ندید از اینجا نمی رم.«

ملکه ی بدذات گفت: »بسیار خب.«
سفیدبرفی روی صندلی دیگری که در سلول بود نشست. ملکه ی بدذات 
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چند لحظه ای مکث کرد و سـفیدبرفی بی قرارتر شـد. باألخره به سـخن آمد و 
دخترخوانده اش را از انتظار درآورد: »ماجرای تو تا ابد یه داسـتان رمانتیک و 
رؤیایـی باقـی می مونه؛ ولی هیچ کس درباره ی من این طور فکر نمی کنه. من 
براشـون تا ابد یه موجود شـرور و بی سروپا باقی می مونم؛ ولی دنیا نمی تونه 
بفهمه که این موجود شـرور فقط یه قربانیه که داسـتانش ناگفته مونده. هر 
کاری که در تمام عمرم کردم و جرم هایی که علیه تو مرتکب شـدم، همه ش 

به خاطر یه نفر بود.«
سـفیدبرفی حـس کـرد قلبـش در سـینه سـنگینی می کند. سـرش گیج 

می رفت و کنجکاوی در تمام وجودش موج می زد. 
نتوانست بی قراری صدایش را پنهان کند. شتاب زده پرسید: »کی؟«

ملکه ی بدذات چشم هایش را بست و خاطرات را از اعماق ذهنش بیرون 
کشـید. تصویـر قصـر و آدم ها از پـس ذهنش مثل کرم های شـب تاب درون 
یک غار به پرواز درآمدند. در سال های جوانی اش چیزهای زیادی دیده بود. 
چیزهایی که آرزو می کرد به یاد بیاورد و چیزهایی که می خواست از یاد ببرد: 
»از گذشته م برات می گم؛ یا بهتر بگم، درباره ی کسی که قبالً بودم، ولی از حاال 

هشدار می دم که قصه م پایان خوشی نداره.«
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خانـم پیتـرز بـه شـاگردان کالس ششـم خـود گفـت: »روزی روزگاری... اینـا 
جادویی تریـن کلمـات دنیـا هسـتن، دروازه ی ورود بـه بهتریـن قصه هایی که 
تابه حال گفته شـده. وقتی این کلمات رو می شـنویم، بی اختیار به دنبالشـون 
کشیده می شیم. اونا ما رو به دنیایی می برن که همه رو در خودش می پذیره 
و تـوش هیـچ غیرممکنـی وجـود نـداره. موش هـا بـه آدم تبدیل می شـن و 
خدمتکارها شاهزاده از آب درمیان. از خوندن داستان ها درس های ارزشمندی 

می گیریم.« 
الکس ِبیلی با شور و شوق، راست در صندلی اش نشسته بود. او همیشه 
از درس های معلمش لذت می برد، اما درس امروز را از ته دل دوست داشت. 
معلم ادامه داد: »قصه های پریان فقط یه سـری داسـتان احمقانه ی قبل 

فصل 1
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از خواب نیسـتن. راه حل هر مشـکلی که فکرش رو بکنین توی این قصه ها 
پیدا می شه. قصه ها درواقع درس های زندگی هستن که توی شخصیت ها و 
موقعیت های رنگارنگ پنهان شده ن. مثالً قصه ی چوپان دروغگو به ما ارزش 
خوش نام بودن و قدرت نهفته در صداقت رو نشـون می ده. داسـتان سیندرال 
پاداش خوش قلب بودن رو به ما نشون می ده و داستان جوجه اردک زشت 

زیبایی درونی رو به تصویر می کشه.«
الکس با چشم های گشاد در تصدیق حرف های معلمش سر تکان می داد. 
او دخترک زیبایی بود با چشم های آبی شفاف و موهای کوتاه روشن به رنگ 
توت فرنگـی کـه بـا تـل از روی صورتش کنـار زده بود. خانم پیتـرز هیچ وقت 
نتوانسـته بـود به نگاه های شـاگردان دیگر موقع گـوش دادن به درس عادت 
کنـد. آن هـا طوری به معلمشـان خیره می شـدند که انگار او بـه زبان دیگری 
درس می دهد. به همین خاطر او معموالً به ردیف جلو بیشـتر توجه می کرد؛ 

جایی که الکس می نشست. 
خانـم پیتـرز زنی قدبلند و باریک اندام بود و لباس هایش همیشـه آدم را 
یاد روکش کاناپه های قدیمی می انداخت. موهای تیره و مجعدش مثل کاله 
روی سرش می خوابید )شاگردانش واقعًا فکر می کردند موهایش کاله گیس 
اسـت(. در طول سـالیان تدریس، بس که از پشـت آن عینک ته اسـتکانی با 
نگاه های موشکافانه شاگردانش را برانداز کرده بود، چشم هایش چپ شده بود.

خانم پیترز ادامه داد: »این قصه ها مخصوص زمان خاصی نیسـتن، ولی 
متأسفانه دیگه در جامعه ی امروز ما جایی ندارن. ما آموزه های درخشان این 
قصه ها رو به سرگرمی های سطح پایینی مثل تلویزیون و بازی های ویدئویی 
فروخته یم. پدر و مادرهای امروزی اجازه می دن کارتون های مزخرف و فیلم های 
خشـن روی بچه هاشـون اثـر بذارن. تنهـا ارتباطی که بعضـی از بچه ها با این 
قصه ها برقرار می کنن از طریق نسخه های بی ارزشیه که شرکت های فیلم سازی 
به خوردشون می دن. نسخه های بازسازی شده ی این قصه ها از همه ی نکات 
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اخالقی و درس های اصلیشـون خالی شـده ن و رقص و آواز حیوونای جنگل 
جـای اون درس هـا رو گرفته. چند وقت پیش یه جا خوندم دارن فیلم هایی 
می سـازن کـه تـوش سـیندرال رو یه خواننـده ی هیپ هاپ1 ماجراجو نشـون 
می دن و زیبای خفته رو یه پرنسـس جنگجو که با زامبی ها مبارزه می کنه.«

یکی از پشت سر الکس با خودش گفت: »چه باحال!«
الکس سـر تکان داد. این حرف روحش را به درد آورده بود. می خواسـت 
نارضایتـی اش را بـا بقیه قسـمت کند، امـا در کمال تأسـف فهمید هیچ کس 

نگرانی و ناراحتی اش را نمی فهمد. 
خانـم پیتـرز گفـت: »مـن فکـر می کنم اگه همـه ی مردم ایـن قصه ها رو 
اون طور که برادران گریم و هانس کریسـتین اندرسـن2 دلشـون می خواسـت 
می فهمیدن، چهره ی دنیا عوض می شـد. خیلی دوسـت دارم بدونم کسـی از 
دل شکستگی پری دریایی که آخر قصه ی واقعیش می میره، درس می گیره؟ 
و اگـه خطـرات واقعی ای رو که شـنل قرمزی باهاشـون مواجه شـد به بچه ها 
نشـون می دادیـم، بـاز هـم این همـه کودک ربایـی اتفـاق می افتـاد؟ و یا اگه 
مـردم نتیجـه ی کارهای گُلدیالکس و سـه خرس رو می دونسـتن، آیا باز هم 
خالفکارها این قدر به سمت جرم و جنایت کشیده می شدن؟ اگه چشم هامون 
رو به درس های گذشته باز کنیم، خیلی چیزها یاد می گیریم و جلوی خیلی 
از اتفاقـات بـد رو در زندگـی آینده مـون می گیریم. شـاید اگه کمی بیشـتر با 
قصه هـا انـس بگیریم، یک روز بتونیم پایان خوش اون ها رو توی زندگیمون 

تجربه کنیم.« 
اگـر اوضـاع بـر وفق مـراد الکس پیـش می رفت، بچه هـای کالس بعد از 
پایان هر درس، با یک تشـویق برق آسـا از خانم پیترز قدردانی می کردند. اما 

1. سبکی جدید در موسیقی غربی شبیه موسیقی رپ.
هم  اندرسن  هانس کریستین  هستند.  سفیدبرفی  و  سیندرال  مثل  داستان  هایی  نویسنده  ی  برادران گریم   .2
نویسنده  ی معروف اهل دانمارک بود و نویسنده ی داستان  هایی مثل جوجه اردک زشت و دخترک کبریت فروش. 
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متأسـفانه همیشـه بچه ها بعد از کالس نفس راحتی می کشـیدند و از تمام 
شدن درس خوش حال بودند. 

معلم لبخندی زد و شروع به قدم زدن در کالس کرد: »خب، بیاین ببینیم 
شـما چقدر با قصه ها آشـنایی دارین. توی قصه ی رامِپل استیل اسکین، پدر 
خدمتکار جوان به شاه گفت که دخترش می تونه کاه رو تبدیل به چی بکنه؟ 

کسی می دونه؟« 
خانم پیترز مثل کوسه ای که دنبال ماهی زخمی بگردد، تمام کالس را از 

نظر گذراند. فقط دست یکی از شاگردان باال بود. 
الکس جواب داد: »گفت دخترش می تونه کاه رو به طال تبدیل کنه.«

خانم پیترز گفت: »آفرین، دوشیزه ِبیلی.«
اگر فقط یک نورِچشمی در کالس داشت، آن یک نفر الکس بود، هرچند 

هیچ وقت زیر بار این ادعا نمی رفت. 
الکـس عاشـق خوش حال کـردن دیگران بود. یک خـوره ی کتاب واقعی! 
مهم نبود چه وقتی از روز باشـد، قبل از مدرسـه، وقت مدرسه، بعد از مدرسه، 
قبل از خواب، او همیشه در حال کتاب خواندن بود. تشنه ی دانستن بود و به 
همین خاطر همیشه اولین کسی بود که سؤاالت خانم پیترز را جواب می داد.

همیشه منتظر فرصت بود تا با تالش بیشتر، بهترین گزارش کتاب را تهیه 
کند و با سخنرانی هایش بچه ها را تحت ِتأثیر قرار دهد. اما بیشتر وقت ها این 
کارش کفر بچه های دیگر را درمی آورد و همه سربه سـرش می گذاشـتند. دائم 
صدای دخترهای دیگر را پشـت سـرش می شنید که مسـخره اش می کردند. 
معموالً وقت ناهار، جایی دور از بقیه، تنها زیر درختی می نشست و یک کتاب 
از کتابخانه جلویش باز می کرد. اگرچه هیچ وقت به زبان نمی آورد، اما آن قدر 

احساس تنهایی می کرد که گاهی تحملش برایش سخت می شد. 
»حاال کی می تونه بگه اون دختر خدمتکار چه معامله ای با رامپل اسـتیل 

اسکین کرد؟«


