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  two peas in a pod نصف کرده اند طی که از وسبمثل سی : کوتاه داستان نام

 chris rose:  نویسنده

 Mehrnooshmpم : مترج

 موسوی نفس:  ویراستار

 

 https://novelcafe.irسایت ناول کافه : 

 https://forum.novelcafe.ir/انجمن ناول کافه : 

 https://t.me/novelcafe_irکانال ناول کافه : 

 

 ایت ناول کافه مراجعه کنیدسهای بیشتر به  دانلود رماناین رمان در ناول کافه فایل شده است.برای 
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 خالصه:

 هستند. همسان دوقلوهای که ایو و ادی درمورد انگیزی هیجان داستان

 نیست. همسان وجه هیچ به هاشونشخصیت اما ظاهر در همسان

 بزنه. جا خودشو یکی اون جای گیرهمی تصمیم هااون از یکی وقتی میشه غریب عجیب خیلی اوضاع

 

 

 کردند.می تنمان یکسان هایلباس حتی هاآن

 هایرنگ در اما بود یکسان هالباس اوقات گاهی بخرد، تا دو چیز هر از که بود ترراحت برایش گفت مادرم
 خواهرم. برای زرد و من برای قرمز تاپ یک مثال متفاوت

 دهند. تشخیص هم از را ما توانستدنمی هاآن. کردیممی عوض را هارنگ ما کردند،می را کار این وقتی

 مدرسه. هایمعلم به برسد چه دهند تشخیص را ما توانستندنمی مادرمان و پدر حتی

 بود. همسان هم هایماناسم حتی. کردندمی صدا ایوی و ادی را ما بود، دیوانگی هایمان،اسم اما و

 آب. دوقطره گفتندمی ما به. اندکرده نصف وسط از که سیبی مثل

 اما. بودیم کوچک که وقتی تا الاقل. بگوییم یکدیگر به خودمان درباره توانستیممی سختی به اوقات بعضی
 کرد. کردن تغییر به شروع چیزهایی مانشدن بزرگ با همزمان

 هستند. همسان خب، همسان، دوقلوهای کنندمی فکر همه

 نیست. درست اصال فهمیدمی باشید دوقلو وقتی اما

 بودیم. همسان تقریبا ما بله، فیزیکی طور به

 داشت. وجود زادی مادر عالمت یک چون تقریبا، گویممی

 نداشتم. من داشت، چپش یشانه روی کوچک ایقهوه ینقطه یک خواهرم

 دهند. تشخیص هم از را ما توانستندمی که بود راهی تنها این

 متفاوتند. درون در آنها، همسان نوع حتی ها،دوقلو آن، از جدای ولی

 شد. شروع مدرسه که کردیم تغییر به شروع وقتی ما کنممی فکر

 بودم. خوب خیلی همیشه من

 عمل خوب امتحانات و هاآزمون تمام و دادممی انجام را تکالیفم تمام همیشه نیفتادم، دردسر در وقت هیچ
 کردممی
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 افتاد.می دردسر به همیشه ایوی. نبود طور این ایوی

 خواندنمی درس وقتهیچ که بود بد آموزدانش یک بارز نمونه اویوی داد،نمی انجام را تکالیفش وقت هیچ ایوی 
 است، ساده خب چرا؟ نشد، طور این اما افتاد،می را امتحانات یهمه باید او. نگرفت یاد چیزی وقتهیچ و

 نیست؟

 است؟ کدام کی، فهمیدیمی کجا از داشتی، همسان قل یک اگر

 شد. بدتر بعد و کرد من تکالیف کردن کپی به شروع ایوی مطمئنا

 زیبایی به افتاد،می دردسر به وقتی نوشت،می اشبرگه روی را من اسم او شدمی برگزار کالسی تست که وقتی
  گفت:می و زدمی لبخندی معلم به

 کرده. شیطونی اون ایوی، من، دوقلوی خواهر ام،خوبه اون ام،منادی من نه، -

 هایشیطنت در ایصدمه هیچ بودیم، کوچک هاییبچه فقط ما همه این با. گرفتندنمی جدی را ما وقت هیچ
 ن. ما کوچک

 تنبیه هایمانشیطنت خاطر به را مانکدام هیچ است، یکی کدام کی دانستندنمی واقعا چون و خندیدندمی همه
 کدام و شده مردود یکی کدام نبودند مطمئن چون نکردند مردود امتحانات در را مانکدام هیچ هرگز و کردندنمی
 است. شده قبول یکی

 شد.می بدتر شدیم،می تربزرگ هرچه اما

 کرد. اشیا دزدیدن به شروع ایوی

 بود. قبیل این از چیزهایی خودکارشان، یا مداد یا آبنبات بود، هابچه از چیزهایی دزدیدن فقط ابتدا

 بود. شده برداشته معلمان از یکی کیف از پول مقداری بودیم، ساله 15 وقتی ولی

 بود. جدی موضوع و بود پول زیادی مقدار تقریبا

  داد. انجام را همیشگی کار همان مسلما خب، کرد؟ چه ایوی و. کردند پیدا ایوی جیب در را پول هاآن بعد 

 بوده. قلویم دو خواهر نبودم، من نه -

 مدرسه از مرا کردند سعی هاآن. گرفتند تماس پلیس با هاآن بود، جدی دردسر دفعه این افتادم، دردسر به من و
 کنند. اخراج

 این. نکند ادعایی دیگر معلم و بپردازند را پولی که کردند توافق معلم آن با آمدند مدرسه به مادرم و پدر وقتی
 آوردیم. شانس خیلی بار

 نشد. تمام جا همین دردسرها ولی

 نرود. مدرسه به تا اوردمی در بازی همیشه ایوی
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 گفت:می او کردمی متهم گفتن دروغ به مرا آمدمی مدرسه به دوباره وقتی

 هستم. ادی من -

 برد.می کار به جا به جا را هایماناسم و

 بفهمند آن کردن چک با که بگویم همه به اششانه روی زادی مادر ینشانه مورد در است بهتر رسید نطرم به 
 همسان هایدوقلو چرا؟ دانمنمی! نکردم را کار این ولی شود، حل گونه این توانستمی مسئله است، کدام کی

 بیندازم. دردسر به را او نمیَخواستم اما است، بد او دانستممی اینَکه وجود با هستند، نزدیک هم به خیلی

 هست. هم من برای دردسر معنی به او برای دردسر دانستممی کهاین خاطر به شاید

 شد. بیشتر من نگرانی کردیم، ترک را مدرسه وقتی

 خوب کارم کردم،می کار شدت به دفتر آن در. بود مناسب اما نبود جالبی زیاد کار. شدم کار مشغول دفتر یک در
 بگیرم. ترفیع که بود نزدیک و بود

 کرد.نمی کاری هیچ ایوی طرف آن از

 کند. درخواست پول من از بود شده عادتش. نکرد پیدا کاری گاههیچ

 به که روزی شد بدتر ولی بود بد این کجاست؟ او دانستمنمی شد،می ناپدید طوالنی مدت برای معموال او
 است. ایوی نام به دیدیم و کردم نگاه پاسپورتم

 ، کردمی که کاری هر و بود که جایی هر. بود برداشته را من پاسپورت که بود واضح اما کجاست او داستمنمی
 هستم. من کردمی وانمود

 افتاد... اتفاق نهایت در و

 .شد بلند خراشی گوش زدن در صدای صبح شش ساعت در

 .بودند جاآن پلیس سه

 .بود کاراگاه دیگری آن بودند، پوشیده یونیفرم آنها از تا دو

 .بدهند من به را بدی خبر تا هستند جااین هاآن کردم فکر و کردم نگاه هاآن جدی هایصورت به

 بیایم پلیس یاداره به هاآن با تا خواستند من از ولی بدهند، من به را ایوی مرگ خبر تا هستند جااین کردم فکر
 .کنم مخالفت توانمنمی که فهمیدم

 .کنندمی را کار این کنم امتناع آنها با همکاری از اگر اما ندارند، را من کردن دستگیر قصد هنوز گفتند هاآن

 هاآن به داشتم سعی و دادم،می شاننشان را ایوی پاسپورت باید من ببینند، را من مدارک خواستند مطمئنا
 رسیدیم پلیس یاداره به وقتی است، برداشته را من پاسپورت من خواهر نیستم، ایوی واقعا من که دهم توضیح

 .بودند کرده دستگیر را( ادی) من هاآن ولی او گویممی بودند، کرده دستگیر را او هاآن بود جاآن هم ایوی
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 .است ادی او که بود این بود کرده ادعا خودش که چیزی و میداد نشان پاسپورتش که چیزی

 «مخدر مواد قاچاق».بود جاآن او به وارد اتهامات از بلندی لیست

 .بودم کرده جا به جا را هاپاسپورت من و ستواقعی ادی بود گفته پلیس به او

 رفت،می کار سر هرروز او. بود نرفته دیگری کشور هیچ به هرگز ادی داشت، عالی هایبهانه که کسی من، ادی،
 .گفت او. داشت مشکل که بود کسی او ایوی

 در است، کدام کی که بودند سردرگم هم باز وکیالن و قاضیان وجود با حتی داشت، ادامه روزی چند قضیه
 .سال ده کردند، محکوم را او نهایت

 کسی به کهاین از. نرفتم زندان در او مالقات به وقت هیچ. هستم آزاد چنانهم و روممی سرکار روز هر من
 ...امکرده ها چه بفهمد و ببیند است ممکن. میترسیدم ندارد، چپش شانه روی زادی مادر ینشانه که دهد نشان


