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ِاما بلوم1
که با دست هایش آتش دختری 

درست می کند، پیشتر با پدربزرگ 
جیکوب مراوده داشت

بران وین برانتلی3
که به طرزی غیرطبیعی دختری 

نیرومند است

جیکوب پورتمن2
که قهرمان داستان ما، 

کند می تواند تهی روح ها را ببیند و حس 

ِایبراهام پورتمن4 
)مرحوم(

پدربزرگ جیکوب، به دست
کشته شد یک تهی روح 

یب شخصیتهایعجیبوغر

1. Emma Bloom  |  2. Jacob Portman  |  3. Bronwyn Bruntley  |  4. Abraham Portman



اولیو ابروهولوس ِالفنتا1
دختری سبک تر از هوا

ایناک اوکانر3
که می تواند ُمرده ها را پسری 

کند کوتاه زنده  برای بازه های زمانی 

میالرد نالینگز2
پسر نامریی، پژوهشگر

تمام مسائل عجیب و غریب ها

هوراس سامنوسون4 
که مبتال به خواب  و خیال های  پسری 

پیشگویانه است

یب شخصیتهایعجیبوغر

1. Olive Abroholos Elephanta  |  2. Millard Nullings  |  3. Enoch O’Connor  |  4. Horace Somnusson



یب شخصیتهایعجیبوغر

ِکِلر ِدنزمور1
دختری با یک دهان اضافی 

کم سن و سال ترین  در پشت سرش؛ 
بچه ی عجیب و غریب خانم پرگرین

لما ِلِفی پرگرین3 آ
زمان باف، دگرپیکر، تغییر دهنده ی 

کرن هولم4؛ زمان؛ خانم مدیر حلقه ی 
کرده است گیر  در شکل پرنده 

هیو آپیستون2
که فرمانده و محافظ  پسری 

که در  زنبورهای بی شماری است 
شکمش زندگی می کنند

فیونا فرائن ِفلد5 
دختری آرام با توانایی عجیب و غریبی 

گیاهان برای رشد و پرورش 

1. Claire Densmore  |  2. Hugh Apiston  |  3. Alma Lefay Peregrine  |  4. Cairnholm  |  5. Fiona Frauenfeld



یب شخصیتهایعجیبوغر

یب شخصیتهایغیرعجیبوغر

فرانکلین پورتمن2
پدر جیکوب، پرنده شناس تفننی؛ 

می خواهد نویسنده شود 

مریان پورتمن3
مادر جیکوب؛ وارث دومین

فروشگاه زنجیره ای بزرگ  لوازم 
بهداشتی در فلوریدا

ریکی پیکرینگ4
تنها دوست عادی جیکوب

گوالن5 دکتر 
)مرحوم(

که خودش را چشم سفیدی 
روانپزشک جا زد

تا جیکوب و خانواده اش را فریب دهد؛
کشته شد بعدها به دست جیکوب 

رالف والدو ِاِمرسون6
)مرحوم(

مقاله نویس، مدرس، شاعر 

ازمرلدا آووست1
که فاسدها به حلقه اش زمان بافی 

کردند؛ و به دست چشم سفیدها  حمله 
ربوده شد.

1. Esmerelda Avocet  |  2. Franklin Portman  |  3. Maryann Portman  |  4. Ricky Pickering  |  5. Doctor 
Golan  |  6. Ralph Waldo Emerson



که روی ســـطح آب باالوپایین  کردیم  کنـــار قایق هایی عبور  پاروزنـــان از میان بندرگاه رد شـــدیم، از 
که روی  کنار هیئت منصفه ی خاموش مرغان دریایی  می رفتند و از درزهایشـــان زنگار می تراوید، از 
که تورهایشـــان را  کنار ماهیگیرهایی  بقایای صدف گرفته ی لنگرگاه های مغروق نشســـته بودند، از 
که آرام و بی صدا عبور می کردیم زل زده بودند، مردد بودند  پایین آورده بودند و مات ومتحیر به ما 
که به زودی به جمع ارواح خواهند  کسانی  که آیا حقیقی بودیم یا خیالی؛ صفی از ارواِح آب آورده، یا 
کوچک و متزلزل، با شـــدت  و  حّدتی خاموش  پیوســـت. ده بچه و یک پرنده بودیم توی ســـه قایق 
کیلومترها تنها یک بندرگاه امن بود و داشتیم  پاروزنان یک راســـت به دل دریا زده بودیم، تا شـــعاع 
به ســـرعت پشت ســـر می گذاشتیمش، در روشنایی آبی و طایی ســـپیده دم، پرصخره و سحرآمیز به 
گســـترده بود اما مبهم و تار،  کرانه ی شیار شـــیار ولز، جایی در مقابلمان  نظر می رســـید. مقصد ما، 

که در امتداد افقی دوردست چمباتمه زده بود. لکه  ای مرکب فام 
کت در دوردســت، و همین دیشب  کنار فانوس  دریایی قدیمی رد شــدیم، آرام و ســا پاروزنان از 
کــه اطرافمــان منفجر  صحنــه ی حــوادث تکان دهنــده ی فراوانــی بــود. همــان جا، زیــر بمب هایی 
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که من تفنگی  گلوله آبکش شویم؛ همان جا بود  کم  مانده بود با  کم مانده بود غرق شویم،  می شد، 
که هنوز هم برایم قابل درک نیست؛ آن جا  کاری  کشتم،  کشــیدم و مردی را  برداشــتم و ماشــه اش را 
ـ او را از میــان آرواره های فوالدی یک  گرفتیمـ  کــه خانم پرگرین را از دســت دادیم و دوبــاره پس  بــود 
که  کمکی بود  که نزد ما بازگشت آسیب دیده بود، نیازمند  گرچه خانم پرگرینی  زیردریایی ربودیم ــ 
چگونگی  اش را نمی دانستیم. روی لبه ی عقب قایق نشسته بود، نظاره گر از دست رفتن پناهگاهی 

که خودش ساخته بود، و با هر حرکت پارو دورتر می شد.
گذشــتیم و وارد پهنــه ی وســیع و خالــی آب هــای آزاد  کنــار موج شــکن  ســرانجام پاروزنــان از 
که در دو طرف  کوچکی داد  شــدیم، ســطح زالل و آبگینه ای آب های بندرگاه جای خود را به امواج 
که بر فراز سرمان از میان ابرها عبور  قایق هایمان در هم می شکست. صدای هواپیمایی را شنیدم 
کشیدم، حواسم رفت پی تصوِر  گردنم را باال  گذاشتم پاروهایم َلختی از حرکت بازبماند، و  می کرد و 
که  کرده بودم، و تمام چیزهایی  که انتخاب  کوچکمان از چنان ارتفاعی: این دنیایی  تصویر ناوگان 
در آن داشــتم، و زندگی عجیب و غریب و جان عزیزمان، همه در ســه تخته پاره ی سرگردان در چشم 

خیره و بیکران دریا جمع شده بود.
کند. خدا خودش رحم 

***
قایق هایمان به ســـهولت میان امواج می لغزید، هر سه پهلو به پهلو، جریانی موافق به سمت ساحل 
می راندمان. نوبتی پارو می زدیم، به نوبت پای پاروها می نشســـتیم تا از رمق نیفتیم، اما من چنان 
گذار نکردم. خـــودم را در ضرب آهنگ  که حدود یک ســـاعت پاروهـــا را وا احســـاس قـــدرت می کردم 
گویی چیزی را به ســـویم  کردم، بازوهایـــم بیضی های بزرگـــی توی هوا ترســـیم می کرد  حرکـــت غـــرق 
که از آمـــدن امتناع می کرد. هیو پای پاروهای مقابلم نشســـته بود، و پشـــت ســـرش، در  می کشـــید 
کاه آفتابی اش از نظر پنهان بود،  قســـمت جلوی قایق، ِاما نشســـته بود، چشـــم های ِاما زیر لبه ی 
کرده بود. هرازگاهی نگاهش را از روی نقشه  گســـترده بر روی زانوانش خم  ســـرش را روی نقشـــه  ی 
که  کند، حتـــی منظره ی چهره اش در زیر آفتاب به مـــن نیرویی می داد  بلنـــد می کـــرد تا به افق نگاه 

گاه نبودم. قبًا از داشتنش آ
ـ تا این که هوراس از داخــل یکی از قایق ها داد زد تا  احســاس می کــردم می توانــم تا ابد پارو بزنمـ 
کشید و به جزیره ی پشِت  بپرســد چقدر دیگر مانده تا به خشــکی برسیم، ِاما چشم هایش را در هم 
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کیلومتر؟« ولی  گفت: »هفت  کمی مردد  گرفت، و  کرد، با وجب اندازه  سر و سپس به نقشه اش نگاه 
کرد و ِاما با اخم نقشه را به یک  گوش ِاما پچ پچ  که او هم در قایق ما بود، توی  همان موقع میارد، 
ج  گفت: »منظورم هشت و نیمه.« تا این حرف از دهانش خار کرد، بعد  طرف چرخاند، و دوباره اخم 

کردم، و هم در بقیه دیدم. کمی وا رفتیم، هم خودم احساس  شد، 
که من را هفته ها قبل  کشتِی  مسافربرِی دل و روده به هم زنی  که با  کیلومتر: ســفری  هشــت و نیم 
گرفته  کوچــک  کــه قایق هــای موتوری از  کرن هولــم آورد یک ســاعت طول می کشــید. مســافتی  بــه 
که دایی های بی قــواره ام هر  کمتر از مســافتی  کیلومتــر  تــا بــزرگ به راحتــی طی می کردنــد. یک ونیم 
کیلومتــر بیشــتر از  یک هفته در میــان تــوی مســابقه ی دوی بنیادهــای خیریــه می دویدنــد، و چنــد 
که مادرم الف می زد در کاس های باشگاه شیک و آن چنانی اش پای دستگاه پارو می زند.  مسافتی 
کشــتی مســافربرِی مســیِر میان جزیره و خشکی تا سی ســال دیگر راه نمی افتاد، و دستگاه های  اما 
پاروزنِی باشگاه ها نه باِر مسافر و چمدان داشتند، و نه نیازی بود مدام اصاح مسیر کنند تا در جهت 
کشتی ها:  ک بود، بلعنده ی بدنام  که می پیمودیم خطرنا درست باقی بمانند. از آن بدتر، آب راهی 
کنــده بود و  کــف آن اســتخوان های دریانــوردان پرا کیلومتــر دریــای متغیــر و دمدمــی،  هشــت و نیم 
کرده بودند. کمین  گراییده بود، و جایی در اعماق تاریکی، دشمنانمان  که به سبز  کشتی پاره هایی 
بچه هایی که نگران و دل مشغول بودند تصور می کردند چشم سفیدها در همان حوالی هستند، 
که از  گر تا آن موقع نفهمیده بودند  و جایی زیر پایمان توی آن زیردریایی آلمانی انتظار می کشــند. ا
گریخته ایم، به زودی می فهمیدند. آن همه دردسر نکشیده بودند تا خانم پرگرین را بدزدند  جزیره 
که در دوردســت مثل هزارپــا به آرامی در تردد  و بعد از یک شکســت تســلیم شــوند. ناوهــای جنگی 
ک  کشیک می دادند اوضاع را برای زیردریایی خطرنا که باالی سر  بودند و هواپیماهای بریتانیایی 
که از راه می رسید شکاری  کرده بودند و نمی توانســت در روز روشــن روی ســطح آب بیاید، اما شــب 
ســهل و ســاده بودیم. می آمدند ســروقتمان و خانــم پرگرین را می گرفتند، و بقیــه را غرق می کردند. 

که تا شب نشده به خشکی برسیم.    بنابراین پارو زدیم، تنها امیدمان این بود 
***

َکت و کـــول افتادیم. آن قدر پارو زدیم تا  گرفت و از  آن قـــدر پـــارو زدیم تا وقتی که دیگر بازوهایمان درد 
گویی از پشت ذره بین می تابید  که  وقتی که نســـیم صبحگاهی از وزش افتاد و آفتاب چنان داغ بود 
و عرق دور یقه هایمان جمع شـــد، و متوجه شـــدم به فکر هیچ کس نرسیده با خودش آب بیاورد، و 
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کف دستمان  کرم ضدآفتاب سال 1940 ایستادن توی سایه بود. آن قدر پارو زدیم تا وقتی که پوست 
رفـــت و مطمئـــن بودیم  حتی یک پاروی دیگر هـــم نمی توانیم بزنیم، اما زدیـــم، و بعد یکی دیگر، و 

یکی دیگر.
کامل ذوب نشدی بذار من هم یک دور پارو بزنم.« گفت: »داری شرشر عرق می ریزی. تا  ِاما 

صدایــش مــن را از منگــی بیــرون آورد. با حالتی تشــکرآمیز ســرم را به عامت تأیید تــکان دادم و 
کند و پای پاروها بنشــیند، اما بیســت دقیقه ی بعد دوباره خواستم  گذاشــتم جایش را با من عوض 
کــه موقــع بیــکارِی جســمم تــوی ذهنــم می خزید دوســت نداشــتم:  برگــردم ســر جایــم. افــکاری را 
کرن هولم رفته ام، و  که بیدار می شود و می بیند از اتاقمان در  صحنه هایی از پدرم را تصور می کردم 
که در پی اش می آمد. خاطره های  گیج کننده ی ِاما را می بیند؛ و هول و هراســی  عــوض مــن نامه ی 
کــه مــن را داخــل آرواره هایش  کــه اخیــرًا شــاهد بــوده ام: هیوالیــی  کی  گــذرا از اتفاق هــای وحشــتنا
که داخل تابوتی پر از یخ مدفون  کرد؛ مردی  که در بستر مرگ سقوط  می کشید؛ روانپزشک سابقم 
کند.  گوشم خس خس  گسسته بود تا با حلقی نصفه توی  شده بود، لحظه ای زودگذر از عالِم باقی 
که احساس می کردم دیگر هرگز صاف نمی شود و  بنابراین پارو زدم، به رغم خستگی و ستون فقراتی 
که از ساییدگْی پوستش رفته بود، و سعی می کردم به هیچ چیز فکر نکنم، آن پاروهای  دست هایی 

ُسربی رنگ، هم حبس خاصی ناپذیر بود هم رهایی و خاصی.    
بران ویــن، به نظــر خســتگی ناپذیر بــود، یکــی از قایق هــا را خــودش تنهایــی پــارو مــی زد. اولیــو 
گر پاروها را می کشید خودش  کمکی از دستش ساخته نبود؛ دخترکوچولو ا مقابلش نشسته بود اما 
به هوا می رفت، آن باال شاید تندبادی می وزید و او را مثل بادبادکی به پرواز درمی آورد و می فرستاد 
کار دو ــ یا ســه یا چهار نفر، را انجام می داد،  دورتر. بنابراین اولیو با فریاد تشــویق می کرد و بران وین 
کــرده بود به حســاب می آوردی،  که قایقشــان را ســنگین  گــر تمــام چمدان هــا و جعبه هایی  البتــه ا
کم کاربردتــر، از قبیل چند  کلی چیزهــای  کتــاب چپانده بودنــد و  داخلشــان لبــاس و غــذا و نقشــه و 
ک شلپ شــلپ می کرد؛ یا دســتگیره ی در  ک اینا که توی ســا شیشــه محلــوِل حــاوی قلب خزندگان 
که هیو سر راه رفتن به سمت قایق ها توی  ورودِی منفجرشده ی خانه ی خانم پرگرین، یادگاری ای 
کند؛ یا بالش بزرگ و  که بــدون آن نمی تواند زندگی  کرده و به این نتیجه رســیده بود  چمن هــا پیــدا 
که هوراس از ســاختمان شــعله ور نجات داده بود ــ می گفت بالش شانســش و تنها چیزی  گیری  جا

کابوس های فلج کننده اش را مهار می کند. که  است 




