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  1فصل 
  

دخترك . کرد رهاماشین دور شد و دختر کوچک را در کنار خیابان 
لرزید نشست و بازوهایش  بلوز نخی نازك و شلوارك از سرما می باکه 

یک قاصدك را دور زانوهایش حلقه کرد؛ موهاي بور روشنش، مثل 
  .رنگ پریده، در باد آشفته شده بود

گردیم و  عجیب الخلقه، وگرنه بر میساکت بمون «: آنها گفته بودند
  ».بریمت می

توانست  نمیحتی با وجود اینکه . خواست آنها دنبال او برگردند نمی
آورد، از این مسأله کرد به یاد  ا که در آن زندگی میاسمش یا جایی ر

  .مطمئن بود

 ؛اي در راه رفتن به سمت ماشینشان از کنار او عبور کردند دهخانوا
و پدر دست یک بود اي را بغل کرده  مادر روسري به سر داشت و بچه

هاي پژمرده نگاهی کرد و  دخترك به چمن. کودك نوپا را گرفته بود
با خودش فکر کرد در آغوش گرفته . هاي مرواریدي را شمرد گل
ر از زمانی که کسی او را بغل کرده بود چه احساسی دارد؟ آنقد نشد
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. اي برایش سخت بود گذشته بود که نگاه کردن به چنین صحنه
تابید ببیند؛  ده میرا که دور خانوارنگی توانست پرتوي طالیی  می

به رنج منتهی  در نهایتن رنگ اعتماد نداشت؛ به آ. رنگ عشق
  . شد می

بغل کرد و سعی  تر دخترك زانوهایش را محکم. زن متوجه او شد
اي  ولی فایده. کرد خودش را کوچک کند تا کسی متوجه او نشود

زن چیزي به شوهرش گفت، بچه را به او داد و به او نزدیک  .نداشت
  »گم شدي عزیزم؟«. کنار او چمباتمه زد وشد 

  .بریمت گردیم و می ساکت بمون وگرنه بر می

  .دخترك سرش را تکان داد

اي از قرمز  هایش سایه نگرزن اخم کرد و  »؟مامان و بابا رفتن تو«
  .گرفت تند

مامان و بابا رفته . دانست آیا باید سر تکان دهد یا نه دخترك نمی
آنها هیچ وقت در . بودند ولی مربوط به خیلی وقت پیش بود

بیمارستان به دنبال او نیامده بودند بلکه با همدیگر در آتش مانده 
هاي زن با سرخی بیشتري  رنگ. دتصمیم گرفت چیزي نگوی. بودند
او را ناراحت : دخترك ناخودآگاه خودش را جمع کرد. ور شد شعله
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پس کسانی که همین االن با ماشین دور شده بودند راست . کرده بود
دخترك سرش . کرد همیشه همه را ناراحت می. او بد بود. گفته بودند

نجا نیست، آن کرد ای شاید اگر وانمود می. را روي زانوهایش گذاشت
  .داد این کار گاهی جواب می. رفت میو  شد میزن دوباره خوشحال 

جمال، میشه برگردي داخل و به  !بیچاره کوچولوي«. زن آهی کشید
  ».مونم ي گمشده اینجا داریم؟ من پیش اون می مدیر بگی یه بچه

ي کوچک  دخترك صداي مرد را شنید که با صداي آهسته به بچه
بخشی گفت و بعد صداي پایش را که به سمت کلمات اطمینان 
  .گشت شنید رستوران بر می

زن کنار او  ».گردن ت دارن دنبالت می مطمئنم خانواده: نگران نباش«
  .هاي مروارید پنج و شش را له کرد نشست و گل

. دخترك به شدت شروع به لرزیدن کرد و سرش را تکان داد
  .، نه هیچ وقتنه حاال - خواست آنها دنبالش بگردند  نمی

دونم که حتما ترسیدي ولی یه  می. میگم واقعا. چیزي نیست - 
  .گردي پیش اونا دقیقه دیگه برمی
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من نباید . اي کرد و بعد دستش را روي دهانش کوبید دخترك ناله
  .بد. من بدم. هیچ صدایی بکنم، من نباید شلوغ کنم

ر افراد زیادي حاال دیگ. تقصیر او نبود. ولی این سر و صدا کار او نبود
هایی  ؛ شبیه هماني زرد با جلیقههایی  پلیس. دور او جمع شده بودند

صداهایی که با او حرف . ي او را احاطه کرده بودند که آن روز خانه
  .پرسیدند اسمش را می. زدند می

ها پیش پاسخش را فراموش کرده  و او مدت - ولی این یک راز بود 
  .بود
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  2فصل 
  

ام  و صداي موتور ساکت شد، از کابوس قدیمی ایستادوقتی ماشین 
سرم به پشتی صندلی فشرده شده بود و خواب مثل یک . بیدار شدم
کشید؛ کمی طول کشید تا به یاد آوردم کجا  میپایین لنگر مرا 
نبودیم؛ من و پدر و مادرم در  پمپ بنزیندیگر در آن . هستم
  . در حال نقل مکان. در راه. بودیم 1کلورادو

داد او را با اسم  ترجیح می، که 2سیمونپدرم  «؟تون چیهنظر«
خریده بودیم  3از ماشین فورد قدیمی که در دنور ،کوچک صدا کنم

از شدت هیجانی که . پیاده شد و با حالتی نمایشی به خانه اشاره کرد
اي  موهاي بلند قهوهي جدیدمان داشت،  براي نشان دادن خانه

خانه، با سقفی . ود باز شده بوداش که پشت سرش بسته ب جوگندمی
هاي کثیف چندان  نوك تیز، دیوارهاي تخته کوبی شده و پنجره

تقریبا انتظار داشتم هر لحظه . رسید امیدوار کننده به نظر نمی
هایم را  نشستم و چشم. از در جلویی بیرون بیایند 4خانواده آدامز

                                                             
1Colorado 
2Simon 
3Denver 

 اي تلویزیونی به همین نام اشاره به برنامه4
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انده بود از کردم وحشتی را که بعد از خوابم باقی م مالیدم؛ سعی می
  .خودم دور کنم

سیمون به  «.ست واي عزیزم، فوق العاده«. دلسرد نشد ،، مادرم1سالی
کرد؛ شادي را به دندان  شوخی او را شکارچی شادي صدا می

. اشین پیاده شداز م سالی .و حاضر به رها کردن آن نبودکشید  می
 من هم در حالی که مطمئن نبودم احساسی که دارم به خاطر

ام به  تفاوت ساعت است یا اثر کابوسی که دیده ی ناشی ازخستگ
و  مخروبه، افسردهکلماتی که من در ذهنم داشتم . دنبال او رفتم

  .بود؛ سالی نظر دیگري داشت پوسیده

فکر کنم اصل  - ها نگاه کن به اون سایبون. فکر کنم عالی بشه«
صور توي ایوون تخودم رو من همیشه یه جورایی ! و ایوون. باشن
ایم نشستم و دارم به غروب  روي صندلی گهوارهوقتی کردم؛  می

زد و  میایش با شوق برق  هاي قهوه چشم «.کنم آفتاب نگاه می
  .خورد اش تکان می پرید موهاي فرفري ها باال می همانطور که از پله

ها پیش پذیرفته  کردم و مدت ده ساله بودم با آنها زندگی می وقتیاز 
آنها در . مادرم هر دو احتماال کمی دیوانه هستند بودم که پدر و

                                                             
1Sally 
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هاي  کردند که در آن خانه دنیاي فانتزي کوچک خودشان زندگی می
بر خالف سالی، . بود هیجان انگیز ،و کپک جالب و عجیب ،متروك

کردم که روي یک صندلی  من خودم را یک فرد فوق مدرن تصور می
ل اتاق خوابم در زمستان ام و داخ ها نیست نشسته که بهشت موریانه

  .بندد قندیل نمی

هاي پشت آن به طرز مجذوب  ، کوهگذشتیم می کهخانه خود از ولی 
اي  و پرده بودند اي در آسمان پاییزي صاف سر به فلک کشیده کننده

کوهستان مانند موجی . هاي آن را پوشانده بود از ابر سفید روي قله
شدن به سمت ماست، در اي که در حال سرازیر  که درست در لحظه

شیب سنگالخی آن با . زمان یخ زده باشد در افق گسترده شده بود
ها روي  در جایی که سایهنور صورتی بعد از ظهر رنگ گرفته بود ولی 

افتاد تبدیل به رنگ آبی مایل به  هاي پوشیده از برف می زمین
ه انگار کهایی که در دو طرف باال رفته بود  جنگل. شد خاکستري می

 ،ي جنگل آتش گرفته باشند درختان صنوبر در پس زمینه تیره
اي را  توانستم یک کابین هوایی و منطقه می. بودند طالیی رنگ شده

آنها تقریبا  ي همه ؛که اثر اسکی بازي روي آن مشخص بود ببینم
  . رسیدند عمودي به نظر می
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رم بود که وقتی پدر و ماد 1راکیز ي هاي اینجا حتما همان منطقه
به کلورادو را به من داده بودند  2اخبار نقل مکانمان از ریچموند تیمز

ي یک ساله براي هنرمندان مقیم  یک دوره. کردم تحقیقدر موردش 
به آنها  3در یک مرکز هنري جدید در شهر کوچکی به نام ریکنریج

یک مولتی میلیونر محلی که از طرفداران کارهاي . پیشنهاد شده بود
ی اسکی غرب دنور به ه سرش زده بود که مرکز تفریحبود بآنها 

را براي  ،سالی و سیمون ،و مادر و پدر من - تقویت فرهنگی نیاز دارد 
  .این کار انتخاب کرده بود

سایت شهر زدم  را به من دادند، سري به وب خوبوقتی آنها این خبر 
ي هفتصد  و متوجه شدم که ریکنریج به خاطر برف ساالنه

قطعا اسکی . معروف است و چیز خاص دیگري ندارد اش سانتیمتري
ولی من هیچ وقت نتوانسته بودم پول کافی براي اردوي  - بازي بود 

مدرسه در آلپ تهیه کنم براي همین حدود یک میلیون سال از 
توانستم تحقیر  همین حاال هم می. بودمم عقب جدید هاي یکالس هم

برفی در حالی که در  شدن خودم را در اولین تعطیالت آخر هفته

                                                             
1High Rockies 
2Richmond-on-Thames 
3Wrickenridge 
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هاي  ها در شیب ي نوجوان خوردم و بقیه هاي بچگانه زمین می شیب
  . تصور کنم ،دادند خطرناك ویراژ می

هاي راکی نقاشی  ولی پدر و مادرم عاشق این بودند که در میان کوه
. دلش را نداشتم که ماجراجویی بزرگ آنها را خراب کنممن کنند و 

ي دوستانم  پیش دانشگاهی ریچموند و همهاید ببا اینکه وانمود کردم 
را ترك کنم و در عوض در دبیرستان ریکنریج ثبت نام کنم مشکلی 

در شش سالی که مرا به فرزندي پذیرفته بودند براي خودم در . ندارم
جنوب غربی لندن جایگاهی دست و پا کرده بودم؛ با زحمت و 

دم غلبه کرده حد و حصر خو سختی بر سکوت، وحشت و کمرویی بی
هاي  بخش. و جمع دوستانم را داشتم که بین آنها محبوب بودم

مثل همان چیزهاي  - عجیب و غریب وجودم را خفه کرده بودم 
ي  دیگر مانند زمان بچگی دنبال هاله. دیدم رنگی که در خواب می

رفت آن را نادیده  گشتم و هر وقت کنترل از دستم در می افراد نمی
خب،  -را تبدیل به یک آدم معمولی کرده بودم خودم . گرفتم می

. شدم ها پرتاب می حاال دوباره به درون ناشناخته. اغلب اوقات
هاي زیادي درباره مدارس آمریکایی دیده بودم و در مورد محل  فیلم

حتما نوجوانان معمولی . کردم تحصیلی جدیدم احساس امنیت نمی
هاي درب و  هی لباسجوش داشتند و گا روي صورتشان آمریکایی هم
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آمدند هیچ  ها درست از آب در می ؟ اگر فیلم، نهپوشیدند   داغان می
  .توانستم در آنجا جا بیفتم وقت نمی

هایش را روي ران شلوار جین رنگ و  دست ».خب«: سیمون پرسید
هایی که داشت  شد اکثر لباس اش مالید؛ این عادتش باعث می رو رفته

هاي مدل قدیمی هنري را  همان لباس سیمون .بشوندرنگ و روغنی 
ولی سالی با شلوار و ژاکت  به تن داشتپوشید  که همیشه می

من . رسید جدیدي که براي سفر خریده بود کامال جذاب به نظر می
  . هاي اسپورت نسبتا نامرتب با لباس: جایی بین آن دو تا بودم

گفته بود برامون طراح داخلی  1رودنهایمآقاي «: سیمون گفت
قول داده بود به محض اینکه بتونن بیرون خونه رو هم . فرسته می

  ».کنن درست می

  .رسید پس براي این بود که شبیه خرابه به نظر می

کرد ولی از لوال جدا نشد  جیرجیر می. سیمون در ورودي را باز کرد
هاي طبقه باال  به اتاق. بودمثبت خودش یک امتیاز که از نظر من 

و  ي کوچک اي با یک تخت دو نفره تاق فیروزهسرك کشیدم و یک ا

                                                             
1Rodenheim 



  نجال محقق  به دنبال اسکاي
 

١٢  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

شاید اینجا . بودمال من  حتما. ها پیدا کردم چشم اندازي به قله
  .آمد چندان هم بد از آب در نمی

هایی را که روي آینه قدیمی روي گنجه کشویی پریده  با ناخن رنگ
در آینه هم همین کار را  ي  دختر ساده و رنگ پریده. بود خراش دادم

در تاریک روشن . اش به من خیره شد هاي آبی تیره و با چشم کرد
اش دور صورت  رسید و موهاي بلند طالیی اتاق مثل روح به نظر می

شکننده به نظر . بیضی شکلش به طرز نامرتبی پیچ و تاب خورده بود
زندانی در اتاقی پشت آینه؛ آلیسی که هیچ وقت یک  !تنها. رسید می

  .از آینه برنگشته بود

. کشید رویایم هنوز در ذهنم بود و مرا به طرف گذشته می. لرزیدم
ها،  معلم -ها  آدم. کردم ر کردن را متوقف میباید این طرز فک

به من گفته بودند که مستعد غرق شدن در افکار و  -دوستان، همه 
کردند من چه  ولی آنها درك نمی. رویاهاي افسرده کننده هستم

براي خودم هم یک راز بود . نوعی کمبود... م دان نمی... احساسی دارم 
سرم . هاي تاریک کشف نشده یک مشت خاطرات تکه تکه و مکان - 

داد کجا آنها را پیدا  اي را که به من نشان می پر از راز بود ولی نقشه
  .کنم گم کرده بودم
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کشیدم و از آن دور شدم و به عقب سرد  ي دستم را از روي آینه
پدر و مادرم در آشپزخانه ایستاده و مثل همیشه . ي پایین رفتم طبقه

ي آنها طوري کامل بود که اغلب فکر  رابطه. در آغوش هم بودند
  .اند کردم چطور جایی براي من پیدا کرده می

. ي او گذاشت سالی دور کمر سیمون چرخ زد و سرش را روي شانه
  »مون تو ارل کورت یادته عزیزم؟ اولین خونه. د نیستب«

کرد  دیوارا خاکستري بود و وقتی مترو زیر خونه حرکت می .آره«
اینجا «. ایش را بوسید جلوي موهاي کوتاه قهوه ».لرزید همه چیز می

  ».یه قصره

در . سالی دستش را دراز کرد تا مرا هم در حال خوبشان شریک کند
چند سال گذشته به خودم یاد داده بودم به رفتارهاي محبت 

هاي مرا فشار داد تا در سکوت  سالی انگشت. اشماعتنا نب آمیزشان بی
داند چقدر براي من سخت است که با حالت عصبی از  نشان دهد می
  ».مثل صبح کریسمسه. م من واقعا هیجان زده«. آنها دور نشوم

  .هاي کریسمس بود همیشه عاشق مراسم و جورابسالی 

  »!بینی نبود اصال قابل پیش«. لبخند زدم
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با  ،اي به در ایوان خورد و یک زن مسن تقه »کسی خونه هست؟«
اي تیره و  موهاي مشکی جوگندمی، پوست قهوه. اقتدار وارد شد

اش  ي ژاکت کلفت طالیی هاي مثلثی داشت که تقریبا تا یقه هگوشوار
ي  یک ظرف بزرگ پر از خوراك دستش بود و با پاشنه. رسید می

دیدم . پس اینجایین«. کفش ماهرانه در را پشت سرش بست
  ».به ریکنریج خوش اومدین. رسیدین

ذا را روي میز اتاق نشیمن ي خودش باشد ظرف غ انگار که خانه
  . سالی و سیمون با سرخوشی نگاهی رد و بدل کردندگذاشت و 

و شما . تون هستم، اون ور خیابون ، همسایه1همی هافمناسم من «
  ».از انگلستان باشین 2برایتباید خانواده 

در گفتگوهایش کسی ندارد  يرسید خانم هافمن نیاز به نظر می
پشتی  اش ترسناك بود؛ آرزو کردم توانایی الك انرژي. مشارکت کند

  . گرفتم خزیدم و پناه می داشتم و در الکم می

خانم هافمن یک قوطی  »دخترتون زیاد شبیه شما دو تا نیست، نه؟«
نستین دو می. دیدم ماشین رو پارك کردین«. رنگ را کنار زد

                                                             
1May Hoffman 
2Bright 
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 1کینگزلی. ماشینتون روغن ریزي داره؟ بهتره بدین درستش کنن
؛ مخصوصا اگه بگین من به کنه تو تعمیرگاه این کار رو براتون می

ست ولی حواستون باشه پول  نرخش هم عادالنه. شما معرفیش کردم
  ».اون رو باید روي تعمیر انجام بده - پارك و خدمات ازتون نگیره 

خیلی لطف دارین خانم «. شکلکی براي من درآوردسالی عذرخواهانه 
  ».هافمن

هاي خوبی  هدف ما اینه که همسایه«. خانم هافمن دستی تکان داد
صبر کنین تا یکی از زمستوناي ما رو  - باید هم اینطور باشه . باشیم

توجهش را به  ی زیركهای با چشم ».تجربه کنین، بعد متوجه میشین
  »م تو دبیرستان ثبت نام کردي؟کالس یازده«. من معطوف کرد

  ».خانم هافمن... اممم ... بله «: من و من کردم

ي من هم  نوه. دونین ترم دو روز پیش شروع شده ولی فکر کنم می - 
  .بهش میگم مراقب تو باشه. سال یازدهمیه

در مدرسه ي خانم هافمن که  وار از یک مدل مردانه تصویري کابوس
. کرد جلوي چشمم ظاهر شد یمثل گوسفند از من مراقبت م

  »...مطمئنم الزم «
                                                             

1 Kingsly  
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فکر کردم شاید تا «. حرف مرا قطع کرد و به ظرف اشاره کرد
 ».از یه کم غذاي خونگی خوشتون بیاد تون راه بیفته آشپزخونه

بینم آقاي رودنهایم باالخره شروع کرد به درست  می«. سرکی کشید
ه براي این محله بهش گفته بودم این خون. وقتش بود. کردن اینجا

حاال شما یه استراحت بکنین، وقتی جا افتادین . ي سرافکندگیه مایه
  ».بینمتون می

  .قبل از اینکه فرصت تشکر کردن داشته باشیم رفت

  ».خب، جالب بود«: سیمون گفت

: گره کرد و به شوخی التماس کرد هایش را روي سینه سالی دست
تونم تحمل  نمی. کنکنم فردا روغن ریزي رو درست  خواهش می«

حتما  - يبفهمه تو به نصیحتش گوش نکرد و برگرده کنم که فردا
  ».گرده هم بر می

  ».مثل سرماخوردگی«: سیمون موافقت کرد

  1»انگلیسی نیست، نه؟... امم ... اون خیلی «: گفتم

توانستیم براي خانه  آمدي که می بهترین خوش -ي ما خندیدیم  همه
  .داشته باشیم

                                                             
  .کنند و روابط آنها داراي چهارچوب است ها خیلی مبادي آداب هستند و در کار هم دخالت نمی اشاره به اینکه انگلیسی١
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ي کشویی که با کمک سالی در  وسایل چمدانم را در قفسهآن شب، 
داد و کشوها گیر  آن کاغذ گذاشته بودم چیدم؛ هنوز بوي کهنگی می

سالی . ي آن را دوست داشتم کرد ولی رنگ سفید رنگ و رو رفته می
دانستم چه جور حسی است، چندین  می. گفت کاري می به آن کهنه

  .گذرانده بودم سال را در این انتهاي طیف احساسی

به خانم هافمن و این شهر عجیب که به آن نقل مکان کرده بودیم 
حتی هواي این . بیگانه بود - حس خیلی متفاوتی داشت . فکر کردم

ي یک سردرد را احساس  سایه دائما ارتفاعات هم کافی نبود و
هاي یک درخت سیب نزدیک به  ام که با شاخه پشت پنجره. کردم می

یک شب  ها در برابر آسمان خاکستريِ ده بود، کوهخانه احاطه ش
ها باالي سر ما به قضاوت  قله. هایی تیره ساخته بودند ابري، شکل

 گذرااهمیت و  کردند چقدر بی ها یادآوري می نشسته و به ما انسان
  .هستیم

خواهم روز اول مدرسه  مدتی طوالنی صرف کردم تا چیزي را که می
مارك شرت  ره یک شلوار جین و یک تیبپوشم انتخاب کنم و باالخ

بعد . شاخص نباشمآموزان  گپ را انتخاب کردم که در بین سایر دانش
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از کمی فکر، یک بلوز چسبان را بیرون کشیدم که با حروف طالیی 
بهتر بود از همین اول هویتم را . 1یونیون جکجلوي آن نوشته بود 

  .کردم قبول می

 ازآنها . ه من یاد داده بودنداین چیزي بود که سالی و سیمون ب
 خبر داشتندکشیدم  ام می هایی که براي به یاد آوردن گذشته سختی

گفتند هر وقت آماده باشم به  و هیچ وقت به من فشار نیاوردند و می
براي آنها همین که االن بودم کافی بود؛ الزم نبود . یاد خواهم آورد

شد  ، مانع از این نمیبا این حال. براي کامل نبودنم عذرخواهی کنم
  .هایی که فردا در پیش رویم بود وحشت نکنم که از ناشناخته

  

کمی ترسیده بودم براي همین پیشنهاد سالی براي همراهی من به 
دبیرستان ریکنریج از محل . دفتر مدرسه براي ثبت نام را قبول کردم
، I-70ي  تر بود، نزدیک جاده ما تقریبا یک و نیم کیلومتر پایین

ي اصلی که شهر را به سایر مراکز تفریحی اسکی منطقه متصل  جاده
در  مدرسهنام : ساختمانی بود که با غرور برافراشته شده بود. کرد می

ها به  تراشیده شده بود و از زمینآن سنگ باالي درهاي بسیار بلند 

                                                             
1Union Jackنماد پرچم انگلستان 
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سالن ورودي پر از تابلوهاي اعالناتی بود که . شد خوبی نگهداري می
یا از  - ي متعددي را که براي دانش آموزان وجود داشت ها فعالیت

که  اي دانشگاهی به پیش. کرد تبلیغ می - رفت  آنها انتظار می
مدرسه در . توانستم در انگلستان در آن درس بخوانم فکر کردم می

هاي دهه  اي از ساختمان پشت یک مرکز خرید در میان مجموعه
گمنام بود؛ جایی که از  هاي موقت قرار داشت و جایی شصت و سوله
 حس .کردي نه جایی که به آن تعلق داشته باشی آن عبور می

. کردم احساس تعلق جزء مهمی از زندگی در ریکنریج است می
فکر کنم اگر در آنجا جا . مطمئن نبودم در این باره چه حسی دارم

از پس امتحان قاطی شدن در  رافتادم چیز خوبی بود ولی اگ می
  .آمدم بد بود بر نمیمدرسه جدید 

کرد که انگار قرار است  نگرانم ولی طوري رفتار میدانست  سالی می
  .آموزي که تا به حال شناخته شده بشوم ترین دانش موفق

تونی  می. نگاه کن، یه گروه هنري هم دارن«  :با خوشحالی گفت
  ».سفالگري رو امتحان کنی

  .خورم من به درد این چیزا نمی - 
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 هدیدم ی. پس موسیقی«. گویم دانست درست می مینچی کرد،  نچ
  ».شاید باحال باشه! ها کننده تشویق تیماوه، ببین، . نارکستر دار

  .اوهوم، شاید - 

  .با یکی از اون لباسا خیلی ناز میشی - 

هاي روي  اي تیم تشویق کننده نگاهی به دخترانی که با پاهاي زرافه
براي این کار حدود «: فتمپوستر را تشکیل داده بودند انداختم و گ

  ».سی سانت کوتاهم

کاش من هم هیکل تو . یک ونوس جیبی، این چیزیه که تو هستی - 
  .رو داشتم

چرا اصال به خودم زحمت  »سالی، میشه انقدر تابلو بازي در نیاري؟«
ي قد هم مطرح نبود قصد  دم با او بحث کنم؟ حتی اگر مسألهدا می

  .نداشتم تشویق کننده بشوم

  ».بسکتبال«: ی ادامه دادسال

  . هایم را گرد کردم چشم

  .رقص - 

  .کرد دیگر شوخی می
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  .گروه ریاضی - 

خواي برم تو اون گروه باید با چوب بزنی تو  اگه می«: زیر لب گفتم
  .سالی زد زیر خنده ».سرم

یادت باشه، تو . کنی جات رو پیدا می«. فشار کوچکی به دستم داد
  ».خاصی

مسؤول پذیرش پشت میز ایستاده و عینکش را . یمز کردادر دفتر را ب
ها را در صندوق هر  نامه وقتیبا زنجیر به گردنش وصل کرده بود؛ 

. رفت اش باال و پایین می گذاشت، عینک روي پلوور صورتی معلم می
  .نوشید زمان با این کار از یک فنجان کاغذي قهوه می هم

»  !بیا تو، بیا تو! باشی، تو باید همون دختر جدید از انگلستان اآه«
جو خانم برایت، من «. اشاره کرد جلوتر برویم و با سالی دست داد

امضا  ناگه زحمتی نیست چند تا فرم رو براي م .هستم 1دیلنی
  »، درسته؟2اسکاي. نکنی

  .سرم را به عالمت تأیید تکان دادم

                                                             
1Joe Delaney 
2 Sky  
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برات یه بسته به عنوان . دانش آموزا به من میگن آقاي جو«
دیدم از قبل یک کارت . بسته را به من داد ».ویی دارمآمدگ خوش

عکسی بود که براي پاسپورتم . اند مدرسه با عکس من آماده کرده
که در نور چراغ  رسیدم به نظر میگرفته بودم و شبیه خرگوشی 

زنجیر را دور گردنم انداختم و . عالی بود. ماشین گیر افتاده باشد
  .کارت را پنهان کردم

افترشیوش را که بوي گل  ،حالت محرمانه به جلو خم شد آقاي جو با
  »فکر کنم با اوضاع اینجا آشنا نباشی، نه؟«. داد احساس کردم می

  ».نه، نیستم«: اعتراف کردم

ي بعدي صبورانه توضیح داد چه واحدهایی را  آقاي جو در ده دقیقه
  .باید بگذرانم و براي فارغ التحصیل شدن به چه نمراتی نیاز دارم

هایی که زمان پر کردن درخواست ثبت نام  ما اینجا بر اساس انتخاب«
کرده بودي یه جدول درست کردیم، ولی یادت باشه، هیچی قطعی 

به ساعتش  ».خواي چیزي رو عوض کنی به من بگو اگه می. نیست
برمت سر  تموم شده براي همین مستقیم می مراسم صبح«. نگاه کرد

  ».کالس اولت
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از اینجا به بعد، تنها . د و برایم آرزوي موفقیت کردسالی مرا بوسی
  .بودم

آقاي جو قبل از اینکه مرا به طرف کالس تاریخ ببرد، به گروهی از 
اي  دانش آموزانی که دیر کرده بودند اخم کرد و آنها را مثل سگ گله

اسکاي، اسم «. کند متفرق کرد سرکش را هدایت می یکه گوسفندان
  ».قشنگیه

به او بگویم شش سال پیش وقتی مرا به فرزندي  خواستم نمی
وقتی مرا پیدا کردند . پذیرفتند خودمان این اسم را انتخاب کردیم

ها بعد حرف  ام را به کسی بگویم و تا سال نتوانستم اسم اصلی
 ندکرد صدا می 1جانتخدمات اجتماعی مرا در زدم براي همین  نمی

جانت  گفت شوخی می بهیا همانطور که یکی از پسرهاي آنجا  - 
اسم جدید . شد بیشتر از این اسم متنفر شوم این کار باعث می! خالی

با این هدف بود که کمک کند شروع جدیدي با خانواده برایت داشته 
  .باشم؛ جانت را به اسم دومم منتقل کرده بودند

                                                             
1Janet  
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و من  ».مادر و پدرم این اسم رو دوست داشتن«:] به آقاي جو گفتم[
ام  داشتم که پیش بینی کنم که همراه با نام خانوادگیسن و سالی ن

  .1شود چقدر باعث خجالت می

  .ست و خالقانه بامزه - 

. هایم خیس شده بود تپید و کف دست قلبم به شدت می ».امم، بله«
  .خواستم خرابکاري کنم اصال نمی. خواستم خرابکاري کنم نمی

  .آقاي جو در را باز کرد

  .دید اینجاست، دختر ج2اوزاواآقاي  - 

هایی را که روي  تاپش یادداشت آمریکایی که در لپ -معلم ژاپنی
بیست . کرد، سرش را بلند کرد ي هوشمند انداخته بود مرور می تخته

  .تا کله به طرف من برگشت

اي کوچکش به من نگاه کرد؛  کره آقاي اوزاوا از باالي عینک نیم
به عنوان یک . بودها ریخته  موهاي مشکی صافش روي یکی از شیشه

  »اسکاي برایت؟«. مرد میانسال خوش قیافه بود

                                                             
اي همین اسکاي برایت نوعی ترکیب بامعنی به وجود آورده که براي بر. اسکاي به معنی آسمان و برایت به معنی روشن است١

  .ها ممکن است باعث خنده شود نوجوان
2Mr Ozawa 
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ي زیرلبی در کالس پیچید ولی تقصیر من نبود که پدر و مادرم  خنده
مثل . کردند به من هشدار نداده بودند اسم مرا انتخاب می وقتی

ي  ي آینده همیشه، سرشان بیشتر پر از تصاویر رویایی بود تا شکنجه
  .من در مدرسه

  .له، آقاب - 

  .جا به بعد با منه، آقاي جو از این - 

مسؤول پذیرش با حالت تشویق آمیزي مرا به سمت کالس هل داد و 
  ».لبخند بزن، اسکاي«. دور شد

رفت که دوست داشتم زیر اولین میز بپرم و  جریان جوري پیش می
  .پناه بگیرم

نشان  بود جنگ داخلی آمریکاآقاي اوزاوا اسالید بعدي را که عنوانش 
  ».هر جا خواستی بشین«. داد

توانستم یک جاي خالی کنار دختري با پوست کاراملی و  فقط می
. هایی که به رنگ قرمز، سفید و آبی الك زده بود، ببینم ناخن

 که اي مایل به قرمز هوههاي ریز ق انبوهی از بافت -  موهایش عالی بود
نشستم  می همانطور که کنارش. هایش ریخته بود تا پایین شانه



  نجال محقق  به دنبال اسکاي
 

٢۶  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

سري تکان داد و در حالی که آقاي اوزاوا . لبخندي به او زدم
. هایش روي میز ضرب گرفت کرد با ناخن هایی را پخش می برگه

وقتی آقاي اوزاوا دور شد کف دستش را بیشتر براي یک تماس سریع 
  .تا دست دادن جلو آورد

  .1تینا مونتري - 

  .اسکاي برایت - 

  .آره، گرفتم - 

خب، «. ا توجه ما را جلب کندتهایش را به هم زد  وا دستآقاي اوزا
ها، شما اون خوش شانسایی هستین که تصمیم گرفتین تاریخ  بچه

البته، بعد از ده سال درس دادن به . قرن نوزدهم آمریکا رو بخونین
دونم تعطیالت تمام دانشتون  سال یازدهمیا دیگه توهمی ندارم و می

روع شبراي همین با یه چیز ساده . رو از مغزهاتون پاك کرده
تونه به من بگه جنگ داخلی کی شروع شد؟ و بله،  کی می. کنیم می

هاي  نگاهش جمعی از جاخالی بده ».خوام ماه دقیقش رو هم می
  .اي را بررسی کرد و روي من متوقف شد حرفه

  .لعنت
                                                             

1Tina Monterey 
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  دوشیزه برایت؟ - 

لباسش را در  که مرد نامریی مثل ،دانستم هر چه از تاریخ آمریکا می
شما جنگ ... اممم، «. ماندبیاورد تکه تکه ناپدید شد، و مغزم خالی 

  »داخلی داشتین؟

  .کل کالس غرغر کردند

  .دانستم م به این معنی بود که باید این را میزد حدس می

ی گیج را با وجود نمایش که تینا این انگلیس زنگ تفریح، از این
پیشنهاد داد گوشه و . بودمدر کالس رها نکرد ممنون  بارش تأسف

گفتم  خیلی از چیزهایی که می. کنار مدرسه را به من نشان دهد
اي بودم؛ گفت براي اینکه  اینکه آدم بامزه  نه - شد  اش می باعث خنده

  .آورم خیلی انگلیسی بازي در می

دونی که، همون  می -  هستی  هه شبیه اون هنرپیشه. ت باحاله لهجه - 
  .ریایی بازي کردههاي دزد د که فیلم

رسد؟ همیشه فکر  ام اینقدر شیک به گوش می فکر کردم واقعا لهجه
  .ي لندنی دارم کردم من زیادي لهجه می

  »نسبتی چیزي داري؟  با ملکه«: تینا به شوخی گفت
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  ».ي پدریم میشه آره، عموزاده«: خیلی جدي گفتم

  »!کنی شوخی می«. هاي تینا گشاد شد چشم

  ».کنم دارم شوخی می آره، راستش«: گفتم

یه لحظه گولم زدي؛ «. اش باد زد تینا خندید و صورتش را با پوشه
  ».شدم داشتم در مورد آداب معاشرت نگران می

  .راحت باش - 

هایمان را به سالن  براي خودمان از رستوران ناهار گرفتیم و سینی
 ویکی از دیوارها کامال از پنجره تشکیل شده بود . غذاخوري بردیم

را نشان هاي پشت آن  آلود و جنگل هاي بازي گل اندازي از زمین شمچ
ها را با رنگ سفید درخشانی  وهي ک خورشید بیرون آمده و قله .داد می

روشن کرده بود براي همین بعضی از دانش آموزان بیرون غذا 
هایی که بیشتر با نوع لباس پوشیدنشان  خوردند و در گروه می

در این دبیرستان، چهار سال . ته بودندشد دور هم نشس مشخص می
دانش آموزانش چهارده تا تقریبا هجده ساله  وتحصیلی وجود داشت 

من سال یازدهم یا سال ما قبل دانش آموزان سال آخري که . بودند
  .شدند بودم فارغ التحصیل می
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خب تینا، کی «. بطري آب معدنی گازدارم را به طرف آنها تکان دادم
  »به کیه؟

کنم ما  دونی اسکاي، من گاهی فکر می می«. خندید »ا؟ه گروهاون «
هامون هستیم چون با اینکه متنفرم اقرار کنم ولی  همه قربانی کلیشه

کنی متفاوت باشی فقط  وقتی سعی می. مون تابع جمع میشیم همه
. کنن هایی در میاري که همه همین کارو می آخرش سر از گروه یاغی

  ».دبیرستان همینه

فکر «. جایی که بشود پناه گرفت: رسید چیز خوبی به نظر میگروه 
بذار حدس بزنم، . کنم اون جایی که من اومدم هم همین وضع بود

 1ها در هر فیلمی که دیده بودم از گریس این »گروه ورزشکاران؟ ااون
به لطف تمرین تیم در ساعت حضور داشتند و  2تا دبیرستان موسیقی

  .یص بودندقابل تشخ یراحتبه ناهار 

زیاد از اون هیکلی  متأسفانه ،بد نیستن نسبتا. عشق ورزشا آره؛ - 
 اینجا، .ها ندارن، فقط یه مشت نوجوون خیس عرق سیکس پک

  .بال، هاکی، فوتبال دخترا و فوتبال آمریکایی داریم بیسبال، بسکت

                                                             
1Grease  
2High School Musical  
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شبیه راگبیه، نه؟ به جز اینکه کلی محافظ تو  فوتبال آمریکایی؛ - 
  رن؟لباسشون دا

حدس زدم خودش . هایش را باال انداخت شانه »واقعا؟«: تینا گفت
  »کنی؟ تو چی بازي می«. چندان اهل ورزش نباشد

تونم یه کم بدوم و از پس اینور اونور زدن توپ تنیس هم  می«: گفتم
  ».ش همین برمیام، ولی همه

. دونی که می تونن کسل کننده باشن، ورزشکارا می. هتحمل قابل - 
  .دخترا نیست سمتبه  اون هم که- ن یه جهت داره مغزشو

هایی به جدیت مذاکره کنندگان صلح  که با چهره سه دانش آموز
یکی از آنها . رد شدند ،کردند خاور میانه در مورد گیگا بایت بحث می

  .چرخاند ي فلشی را که به دسته کلیدش آویزان کرده بود می حافظه

باهوشایی که مطمئن میشن همه بچه  - اونا عشق کامپیوترا هستن  - 
شون  تقریبا مثل خرخونا ولی تکنولوژي. از این موضوع خبر دارن

  .بیشتره

  .خندیدم
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هوششون  - ن اي هم هست هاي دیگه راستش باهوش«: تینا ادامه داد
مثل خرخونا و عشق کامپیوترا گروهی با هم . خوبه ولی بهشون میاد

  ».گردن نمی

  .ا بخورمه کدوم از این گروه مطمئن نیستم به هیچ. آهان - 

بعدش . ق العاده هم نیستموفمن خنگ نیستم ولی . نم همینطورم - 
خورم  من تقریبا به اونا می. هاي موسیقی و نمایش بچه - هنریا هستن

  .چون طراحی و هنرهاي زیبا دوست دارم

  .پس باید پدر و مادر من رو ببینی - 

. اش زد روي بطريهایش را با ضرب هیجان انگیز کوچکی  ناخن
این؟ همونا که براي مرکز هنري آقاي  یعنی شما همون خانواده«

  »رودنهایم اومدن؟

  .آره - 

  .چه باحال، من عاشق اینم که اونا رو ببینم - 

گروهی از پسرها که شلوارهایشان مثل کوهنوردانی که بدون طناب 
 آویزان بود بهاز باسنشان اند  نجات به یک برآمدگی آویزان شده

  .سرعت عبور کردند
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در . هاي اسکیت بازن از بر و بچه تا اینا چند«. تینا صدایی درآورد
هیچ وقت  -  رو هم نباید یادم بره بدپسراي . همین حد کافیه

براي با ما گشتن  -جا بگردن  ها این ا بازندهبینی که اونا با م نمی
رکینگ احتماال االن با طرفداراشون اون بیرون تو پا. زیادي باحالن

دونم، کاربراتوري چیزي رو با هم مقایسه  هستن و دارن، چه می
کی رو جا . نشده باشنموقت البته اگه قبلش اخراج . کنن می

به گروه کوچکی که  ».ي ناجور هم داریم یه چند تا وصله انداختم؟
بعدش هم انجمن اسکی «. محل سرو غذا بودند اشاره کردکنار 

به نظر من، این . هاي راکیه کوهخودمون رو داریم که مخصوص 
حتما متوجه حالت نگران صورت من شد  ».بهترین ورزش تو شهره

بیشتر از یه گروه  يتونی تو می«. چون با عجله به من اطمینان داد
ي خوب  هم اسکی هم ورزش، هم نمایش و هم اینکه نمره - باشی
  ».هیچ کس مجبور نیست فقط یه چیز باشه. بگیري

. به گروهی که نشان داده بود نگاه کردم ».اي ناجوره به جز وصله«
اي از چند آدم عجیب و غریب  واقعا یک گروه نبودند، بیشتر مجموعه

یکی از دخترها با . که کس دیگري را نداشتند کنارش بنشینند
اي از هندزفري گوشی  دست کم من که نشانه - زد  خودش حرف می
که ممکن است وقتی  ناگهان احساس وحشت کردم. موبایلش ندیدم
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من همیشه . قرار بگیرمتینا از من خسته شود من هم بین آنها 
 تاکردم؛ تالش زیادي الزم نبود  احساس عجیب و غریب بودن می
  .ها پرتاب شوم کامال داخل گروهی از خل و چل

ماستش  ».ها از اینا دارن ي مدرسه همه .آره، زیاد به اونا توجه نکن«
ي قبلی  راستی مدرسه. کنه زیاد شلوغش نمی هیچ کس«. را باز کرد

مشکی  رداهايهاي شیک که  تو چه جوري بود؟ هاگوارتز؟ بچه
  »پوشیدن؟

اگه تینا ما را در زمان ناهار . خنده به سرفه افتادم از ».نه... امم «
افتاد چون دو  یاد باغ وحش می ،هاگوارتز جايدید، به  مدرسه می

م در چهل و پنج دقیقه راهمان را در هزار نفر دانش آموز سعی داشتی
جا  ما بیشتر شبیه همین«. سالن غذا خوري شلوغ به زور باز کنیم

  ».بودیم

  .ي خودتی کنی تو خونه پس خیلی زود احساس می. عالیه - 

ي  دي قبول کنند، تجربهنسالی و سیمون مرا به فرز هقبل از اینک
هاي  روزها، مثل نامه آن. ام داشتم زیادي در تازه وارد بودن در زندگی

اي به  ها را نگه دارد از خانه خواهد آن که کسی نمی 1اي زنجیره
                                                             

 هاي عمومی در کشور ما چیزي شبیه پشت نویسی کتاب١
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زمانی که . و حاال دوباره یک غریبه بودم. شدم ي دیگر منتقل می خانه
ي کار  گشتم ودر مورد نحوه در راهروها با یک نقشه در دستم می

نما  کردم انگشت زدم به طرز وحشتناکی احساس می مدرسه گیج می
؛ باشدزدم بیشتر این احساس در ذهنم  هستم، هر چند حدس می

  .شدند سایر دانش آموزان احتماال اصال متوجه من هم نمی

ها تبدیل به تابلوهاي راهنمایی شده بودند که از  ها و معلم کالس
تینا هم شبیه تخته سنگی بود که هر از طریق آنها جهت یابی کنم؛ 

توانستم به آن چنگ  برد می طرف او میچند گاهی وقتی موج مرا به 
خواستم او  کردم این مسأله را پنهان کنم چون نمی بزنم ولی سعی می

مان را تبدیل به دوستی کند منصرف کنم و  که آشنایی را از این
ها بدون اینکه با کسی  ساعت. اش را سر ببرم ترسیدم حوصله می

ام  م که کمروییکرد گذشت و باید خودم را مجبور می حرف بزنم می
با این وجود، هنوز . هایم صحبت کنم کالسی را نادیده بگیرم و با هم

ام؛ دانش آموزان دبیرستان ریکنریج  کردم دیر آمده احساس می
ها را تشکیل بدهند و همدیگر را  ها وقت داشتند تا این گروه سال

  .کردم من بیرون نشسته بودم و به داخل نگاه می. بشناسند
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شد به این فکر افتادم  ه زمان مدرسه به پایان نزدیک میهمانطور ک
که زندگی  ؛که مبادا محکوم باشم همیشه این احساس را داشته باشم

همیشه کمی از  ،براي من مثل یک فیلم دزدي با کیفیت پایین
ناراضی و کمی افسرده، به طرف در اصلی راه . تنظیم خارج است

راهم را در میان جمعیتی که از  در حالی که. افتادم تا به خانه بروم
کردم، اتفاقی نگاهم به پسرهاي  رفت باز می ساختمان بیرون می

زیر نور . که تینا موقع ناهار به آنها اشاره کرده بود افتاد دردسرسازي
آفتاب در پارکینگ ایستاده بودند و هیچ چیز مبهم و خارج از 

ف به نظر تنظیمی در مورد آنها وجود نداشت هر چند قطعا خال
دو پسر : پنج نفر که به موتورهایشان تکیه داده بودند. رسیدند می

در هر زمان . سیاهپوست، دو پسر سفید پوست و یک التین مومشکی
شد بالفاصله تشخیص داد که این پسرها دردسر  و هر جایی می

پوزخندي به  - داد  هایشان هم این را نشان می رهحالت چه. هستند
شناسی که به  ي ما دانش آموزان خوب وظیفه مهدنیاي تحصیل که ه

ها  اکثر بچه. ي آن بودیم رفتیم نماینده موقع از مدرسه بیرون می
هایی که از  کردند مثل کشتی ي خودشان را با آنها حفظ می فاصله

آمیزي  حسرتهاي  گرفتند؛ بقیه نگاه بخش خطرناك ساحل فاصله می
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شنیدند و وسوسه  را می 1ها سیرن انداختند، صداي آواز به آنها می
  . شده بودند که نزدیک آنها پرسه بزنند

با  -ین کار را بکنم توانستم ا بخشی از وجودم آرزو داشت من هم می
هاي جهان به خاطر  ي آدم اینجا بایستم و به بقیهاعتماد به نفس 

اگر فقط پاهاي . اینکه اصال باحال نیستند انگشتم را نشان بدهم
اي که  طبعی و هوشمندي، و چهره ا تا ابدیت، شوخبلندي از اینج

آهان راستی، پسر بودن ! کرد داشتم مردم را وسط راهشان متوقف می
توانستم اینطوري یک وري بایستم،  من هیچ وقت نمی: هم مؤثر بود

انگشت شصتم را در سوراخ کمربندم بیندازم و با نوك کفشم روي 
ن عادي بود یا از قبل اثر آن را آیا این کارها برایشا. خاك ضربه بزنم

  کردند؟  ه تمرین میو جلوي آین کردهحساب 

بود که  کارياین  -ت این فکر را از ذهنم بیرون کردم به سرع
دادند؛ آنها حتما ذاتا آنقدر باحال و  هایی مثل من انجام می بازنده

خونسرد هستند که خودشان عصر یخبندان مخصوص خودشان را 
 -ن بیشتر از بقیه نظر مرا جلب کرد پسر التی .اند تشکیل داده

هایش پشت عینک دودي پنهان بود؛ مثل پادشاهی در بارگاه  چشم
الزم نبود . هایش دست به سینه به زین موتورش لم داده بود شوالیه

                                                             
1Siren .موجودات وسوسه انگیز دریایی که با آوزار خود دریانوردان را غرق می کردند 
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به خاطر اینکه محکوم است همیشه یک چیزي را کم داشته باشد 
  .نداشتهیچ کمبودي  ؛مبارزه کند

مثل جنگجویی که  کردم، سوار موتورش شد و نگاه میکه همانطور 
. کند صداي موتور را درآورد را بیدار می یییک اسب وحشی هیوال

خداحافظی کوتاهی با دوستانش کرد و به سرعت از پارکینگ خارج 
من حاضر بودم خیلی چیزها . شد و سایر دانش آموزان را متفرق کرد

ام  ه را در حالی که شوالیهرا بدهم که پشت آن موتور باشم و مدرس
یا حتی بهتر، خودم پشت موتور . برد ترك کنم مرا به طرف خانه می

عدالتی  باشم، ابر قهرمان تنها، که با لباس چرمی چسبانش با بی
  . روند از هوش میکند و مردها دنبالش  مبارزه می

را متوقف  ام جسته گریختهي ناگهانی استهزاء آمیزي فکرهاي  با خنده
حد و حسابم را سرزنش  تخیل بی !فقط گوش کن چی میگی. دمکر

این ! خواندم می 1جنگجو و هیوال؛ ابر قهرمان؟ زیادي مانگا. کردم
من حتی در حد یک نقطه روي . پسرها با من خیلی متفاوت بودند

توانست  کردم که کسی نمی باید خدا را شکر می. رادار آنها هم نبودم
گاهی اجازه . باف هستم د چقدر خیالدرون سر مرا ببیند و بفهم

رسید  ام اثر بگذارد و به نظر می دادم رویاهایم بر درك روزمره می
                                                             

  .هاي کمیک چیزي شبیه کتاب. رونق فراوانی دارد ژاپن که در کشور کارتونیست یا نشریات استریپ کمیک صنعتنوعی ١
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ي  من همان اسکاي ساده. دوش تماسم با واقعیت کمی متزلزل می
  .دنیا همین بود: قدیمی بودم؛ آنها خدا بودند
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  3فصل 
  

هاي چند روز آینده سعی کردم مدرسه را بگذرانم و به تدریج جا
وقتی باالخره . ام را پر کنم و روش کار مدرسه را یاد بگیرم خالی نقشه

هایم بر بیایم هر  توانم از پس کالس لم کار دستم آمد، فهمیدم می
 -تر از انگلستان بود  رسمیاینجا  .چند روش تدریس برایم ناآشنا بود

ي ما به جاي  همهزدند،  دانش آموزان را به اسم کوچک صدا نمی
ولی فکر  -نشستیم  هاي مجزا می جفت نشستن، در ردیفجفت 
که  خاطر این در نتیجه، به. ام کردم به خوبی خودم را تطبیق داده می

آرامش پیدا کرده بودم، براي شوك  ،کاذب یبا احساس امنیت
  .نداشتمنامطبوع اولین کالس ورزشم آمادگی 

ترها را خانم گرین، معلم ورزش شیطانی ما، اول صبح چهارشنبه دخ
ها نتوانند چنین کارهایی  که معلم ندگذاشت باید قانونی می. شوکه کرد

  .گواهی استعالجی بیاوریم وقت داشته باشیمبکنند تا حداقل 

دونین ما شش نفر از بهترین تشویق  ما، همونطور که میوخان«
هامون رو که رفتن دانشگاه از دست دادیم براي همین من  کننده



  نجال محقق  به دنبال اسکاي
 

۴٠  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

زده به  وحشتمن تنها کسی نبودم که  ».گردم می دنبال نیروي جدید
  .رسیدم نظر می

هامون به  اي بابا، این چه طرز عکس العمل نشون دادنه؟ تیم - 
 1تونیم اجازه بدیم دبیرستان آسپن ما که نمی. حمایت شما نیاز دارن

  تونیم؟ تو رقص و سرود از ما جلو بزنه، می

  .تونیم آره میمزمه کردم با خودم ز 2باب معمار آهنگمن زیر لب با 

از تیلور  3تو مال منیي کنترل از راه دور را فشار داد و آهنگ  دکمه
  . سوییفت از بلندگوها پخش شد

به دختراي دیگه نشون بده . دونی که باید چی کار کنی ، می4شینا - 
  .هاي اولین حرکتمون چیه گام

 ،ک غزالدختري باریک و بلند قد با موهاي طالیی عسلی با ظرافت ی
خرامان جلو آمد و مجموعه حرکاتی را که به نظر من به طرزي 

  .شیطانی سخت بود انجام داد

من  ».تون صف ببندین بقیه. دیدین، راحته«: خانم گرین اعالم کرد
 - تو که اونجایی «: ولی خانم گرین گفت. خودم را آخر صف جا کردم

                                                             
1Aspen High 

  .که به شوخی براي کارتون باب معمار و باراك اوباما ساخته بودند yes we canاشاره به آهنگ ٢
3You belong with me 
4Sheena 
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از . بیا جلو«. ودهدفم همین ب ،دقیقا ».تونم ببینمت نمی. دختر جدید
  ».یک دو سه، شروع. اول

حتی موفق شدم چیزي شبیه . استعداد نبودم خب، من چندان هم بی
ي دقیقه شمار ساعت به طرف آخر  عقربه. حرکات شینا را انجام بدهم

  .خزید ساعت کالس می

خوب » .خوایم یه قدم ببریمش جلو حاال می«: خانم گرین اعالم کرد
  »!ها رو در بیارین پام پام«. کرد شت حال مییک نفر دا ست کمدبود 

. ن چیزهاي مسخره را تکان تکان بدهمقصد نداشتم آ! به هیچ وجه
کالسیم  هم از پسرهايي خانم گرین چند تا  توانستم از باالي شانه می

زش ور ني سال ي دو برگشته بودند و از پنجره را ببینم که از مسابقه
  .عالی بود !با پوزخند. زدند ما را دید می

ها به چیزي که پشت سرش اتفاق  خانم گرین از توجه صف اولی
به نرمی یک نینجا، قبل از اینکه . فهمید تماشاچی داریم افتاد، می

پسرها بفهمند چه بالیی سرشان آمده به سرعت سرشان آوار شد و 
  .به داخل کشید را آنها
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با  ».هاي یکسان معتقدیم ما تو دبیرستان ریکنریج به فرصت«
پسرا، صف «. هاي آنها چپاند ها را در دست پام خوشحالی، پام

  ».ببندین

حاال نوبت ما بود به پسرهایی که با صورت سرخ مجبور شده بودند به 
خانم گرین جلوي همه ایستاده بود و مهارت ما . ما بپیوندند بخندیم

اوهوم، کافی نیست، کافی «. کرد را ارزیابی می - یا عدم وجود آن - 
پسري  ».1نیل - فکر کنم الزمه چند تا پرتاب رو تمرین کنیم . نیست
تو پارسال توي تیم «. هاي پهن و سر تراشیده را انتخاب کرد با شانه

  ».دونی باید چی کار کنی بودي، نه؟ می

پام بهتر از تکان تکان  پرتاب کردن پام. پرتاب به نظر قابل تحمل بود
  .دادن آنها بود

خوام شما چهار تا  آقایون، می«. ي سه نفر دیگر زد هخانم گرین به شان
حاال، . با دستاتون یه نشیمن بسازین، آره، همینه. جلو وایسین

  ».ترین دختر رو براي این کار الزم داریم کوچیک

                                                             
1Neil 
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هایش را به  پام من پشت تینا که وفادارانه پام! نه خیر، به هیچ وجه
دیش به نظر برسد پنهان ي عا پهلویش زد و سعی کرد دو برابر اندازه

  .شدم

ي انگلیسی؟ یه لحظه پیش همین  اون دختر کوچیکه - کجا رفت  -
  .جا بود

  ».پشت سر تیناست خانم«. مخفی شدن مرا خراب کردشینا نقشه 

هاي اینا بشین، بعدش  روي دست. ست خیلی ساده. بیا اینجا عزیزم«
یارین که اگه بتینا و شینا، یه تشک . گیرنت تو رو میندازن هوا و می

ي نعلبکی شده بود چون  هایم اندازه حتما چشم ».افتاد روي اون باشه
نگران نباش، تو الزم نیست هیچ «. ي مرا نوازش کرد خانم گرین گونه

ها و پاهات رو راست بگیر و سعی کن جوري  فقط دست. کاري بکنی
  ».گذره به نظر بیاي که انگار داره بهت خوش می

احتماال براي  ،پسرها نگاهی انداختم؛ آنها هم با دقت اعتمادي به با بی
. کردند وزنم چقدر است کردند و حساب می به من نگاه میاولین بار، 

آره، از پسش بر «. اي باال انداخت و تصمیمش را گرفت بعد نیل شانه
  ».میایم

  ».ي سه با شماره«: خانم معلم داد زد
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ي من در ها ال صداي جیغاحتما. آنها مرا گرفتند و باال انداختند
ي  باعث شد مربی بسکتبال و بقیه شد چون انگلستان هم شنیده می
اي به قتل  که یک نفر دارد به طرز وحشیانه پسرها به خیال این

  .اینجا بیاینددوان دوان رسد  می

  .کرد نمیخانم گرین مرا براي تیم انتخاب  احتماال

بودم و به سختی وقتی با تینا براي ناهار نشستم هنوز شوکه 
  .گشت شکمم هنوز باید به زمین بر می. توانستم چیزي بخورم می

تینا به بازوي من  »به خوب ارتفاعی توي اون پرتاب رسیدن، نه؟«
  .ي نگاهم را قطع کند اي زد تا حالت خیره ضربه

  !واي خدا - 

  .کنی ها به عنوان یه آدم به این کوچیکی خیلی سر و صدا می - 

ت بده  گرفت شکنجه ه معلم سادیست تصمیم میتو هم اگه ی - 
  .کردي همین کار رو می

 ».م من خیلی گنده -سر من نمیاد «. تینا موهاي انبوهش را تکان داد
خب، اسکاي، «. دار است کرد این جریان خنده ي خائن فکر می دختره
  »ي وقت بیکاریت چی کار کنی؟ خواي با بقیه می
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آمد  ي خوش اي را از بسته ورد، برگهحسی بیرون آ بی این حرف مرا از
فکر کردم برم یه «. ام بیرون کشیدم و بین خودمان گذاشتم گویی

  »خواي تو هم بیاي؟ می. سري به تمرین موسیقی بزنم

به من . ولی تنهایی باید بري. ببخشید«. پیشنهاد مرا رد کرد  با خنده
ها  وقتی شیشه. اجازه نمیدن حتی به اتاق موسیقی نزدیک بشم

تو . کنن به خورد شدن بینن دهن من باز شده خودشون شروع می می
  »زنی؟ چی می

  ».زنم یکی دو تا ساز می«: اعتراف کردم

کلمات را  تاکرد  اي هایش اشاره با انگشت ».توضیح، خواهر، توضیح«
  .از دهانم بیرون بکشد

  .پیانو، گیتار و ساکسوفون - 

یه گروه . کنه ته میوقتی بشنوه از هیجان سک 1کنیلیآقاي  - 
  خونی؟ آواز هم می! نفره موسیقی تک

  .سرم را تکان دادم

                                                             
1Mr Keneally 
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فکر کردم قراره به خاطر اینکه به طرز چندش آوري با ! پوف«
سالن موسیقی «. اش را کنار زد سینی ».استعدادي ازت متنفر بشم

  ».بهت نشون میدم. این طرفه

دم ولی سایت مدرسه دیده بو هاي بخش موسیقی را روي وب عکس
اصلی  اتاق. که انتظار داشتمبود تجهیزات آن خیلی بهتر از چیزي 

هایم براي  یک پیانوي براق مشکی داشت که از همان اول دست
وقتی وارد شدم دانش آموزان در آنجا . رسیدن به آن به خارش افتاد

زدند، یکی دو تا از  ها با گیتارشان چیزي می چرخیدند، بعضی می
یک پسر بلند قد مومشکی با . کردند تمرین میدخترها با فلوت 

اش را عوض  نی اي جدي، دهنی قره و چهره 1عینک مدل جان لنون
دنبال جایی براي نشستن گشتم که زیاد جلوي چشم نباشد . کرد می

 درجاي کنار دختري . و ترجیحا دید خوبی به پیانو داشته باشد
ولی دوستش قبل  ه افتادمابه طرف آنجا ر. ي کالس خالی بود گوشه

: پلکم گفت دختر که دید من هنوز باالي سرش می. از من نشست
  ».ببخشید، ولی این صندلی جاي کسیه«

  .باشه - 

                                                             
1John Lennon 
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کردم نگاهم  تنهایی روي لبه یک میز نشستم و در حالی که سعی می
  .به چشم کسی نیفتد منتظر شدم

 اي به پسري با سر تراشیده و چهره »هی، تو اسکاي هستی، آره؟«
ست اي با من د ي غلیظ دست مرا گرفت و با روش پیچیده رنگ قهوه

اگر در یکی از . رفت اي قد بلند راه میه ي آدم با برازندگی ساده. داد
هاي کمیک من بود، اسمش چیزي شبیه مرد  رویاهاي کتاب

  . شد می 1االستیکی

  .بس کن اسکاي، حواست رو جمع کن:] به خودم نهیب زدم[

  شناسی؟ منو می. سالم... امم  - 

من گفت  به. يه بودمادر بزرگم رو دید. هستم 2نسلونآره، من  - 
  کنن؟ خوب تا می همه باهات. مراقب تو باشم

بله، «. تر بود پس اصال شبیه خانم هافمن نبود، خیلی باحال - آهان 
  ».همه خیلی دوستانه برخورد کردن

                                                             
1Elasto man 
2Nelson 
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خت و ي من زد و خودش را کنار من اندا لبخند شادي به لهجه
کنم بدون  فکر می. عالیه«. پاهایش را روي صندلی رو به رو گذاشت

  ».هیچ مشکلی جا بیفتی

همان موقع در این مورد  درست الزم بود چنین چیزي را بشنوم چون
  .آید به این نتیجه رسیدم از نلسون خوشم می. تردید داشتم

هاي آقاي کنیلی، مرد درشت هیکلی با مو. در با صداي بلندي باز شد
هدف روي دفترم خط  همانطور که بی. وارد شد 1قرمز نژاد سلت

استاد موسیقی، سردار نابودگر : کشیدم بالفاصله او را تحلیل کردم می
مناسب او ها  هاي کشی ابرقهرمان لباسقطعا . هر نوع ناهماهنگی

  .نبود

کریسمس با سرعت . ها و آقایان خانم«: بدون اینکه بایستد شروع کرد
گیز همیشگی خودش تو راهه و ما براي کنسرت بزرگی حیرت ان

 ».تون انتظار میره حسابی بدرخشین پس از همه. برنامه ریزي کردیم
و حس  2درامضرب کلی : توانستم موسیقی پس زمینه او را بشنوم می

  . 1812ي سریع موسیقی پیش درآمد  تنش انتظار، نوعی نسخه

                                                             
1Celt اند ي بریتانیایی اسکاتلند و ایرلند ساکن بوده نژاد اروپایی که بیشتر در منطقه.  
2drum 
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شما ي  همه. جمعهگروه جاز . میشه عارکستر چهارشنبه شرو«
خواین اتاق موسیقی رو براي تمرین  اگه می ،کار هاي راك تازه ستاره

ولی چرا من به خودم . گروهتون رزرو کنین، اول بیاین سراغ من
. کاغذها را پایین انداخت» .زحمت میدم؟ خودتون روش کار رو بلدین

ي  اشعه ش را که ماننداستاد موسیقی نگاه ».به جز تو الاحتما«
  .به من انداخت بود یکسا

  .از جدید بودن متنفر بودم

  ».گیرم آقا زود یاد می«: گفتم

  اسم؟. خوش به حالت - 

ي پدر و مادرم متنفر  در حالی که هر روز بیشتر از انتخاب رویاپردازانه
شدم اسمم را به او گفتم و کسانی که قبال مرا ندیده بودند مثل  می

  .ي ریزي کردند همیشه خنده

  »زنی دوشیزه برایت؟ چه سازي می«. نیلی به آنها اخم کردآقاي ک

  .آهان و گیتار و ساکسوفون. یه کم پیانو - 
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ي پایش جلو و عقب رفت و مرا به یاد  آقاي کنیلی روي پاشنه
معادل  ،یه کم«. است شیرجه بزند  شناگري انداخت که آماده

  »خیلی خوبه؟ انگلیسیِ

  ...اممم - 

  جاز، کالسیک یا راك؟ - 

با هر چیزي که روي دفترچه  در کل، ».جاز، فکر کنم... امم «
  .شد مشکلی نداشتم موسیقی نوشته می

. جاز، فکر کنی؟ خیلی مطمئن به نظر نمیاي، دوشیزه برایت - 
خواي نخواه نیست؛ موسیقی  خواي بخواه یا نمی ي می موسیقی مسأله

  .ي مرگ و زندگیه مسأله

هایی که دیر به کالس رسیده  چهسخنرانی کوتاهش با ورود یکی از ب
خیالی در حالی که  موتور سوار التین با بی. بود متوقف شد

به وارد کالس شد و با پاهاي بلندش هایش در جیبش بود  دست
. ي آن بنشیند نی روي لبه ي قره طرف پنجره رفت تا کنار نوازنده

 که موتور سوار در یکی از اي طول کشید تا بر تعجبم از این لحظه
کند غلبه کنم؛ تصور کرده بودم باالتر  هاي مدرسه شرکت می فعالیت
در حالی که یا شاید فقط آمده بود ما را مسخره کند؟ . هاست از این
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شبیه همان خیالی روي هم انداخته بود،  قوزك پاهایش را با بی
به زین موتورش تکیه داده بود، به پنجره تکیه داد و انگار حالتی که 
نها را قبال شنیده و دیگر برایش مهم نیست با تمسخر ي ای که همه

  .پوزخند زد

رسید این بود که در ریچموند چیزي  تنها فکري که به ذهنم می
ها باشد، نه،  ش شبیه هنرپیشها نه اینکه قیافه! شد شبیه این پیدا نمی

جوشید و خشم  بیشتر به خاطر انرژي خالصی بود که زیر پوستش می
درونش  ،رفت ببري که در قفس باال و پایین میمثل که اي  نهفته

به هیچ وجه تنها و . توانستم نگاهم را از او دور کنم نمی. وجود داشت
. جو اتاق تغییر کرد. کسی نبودم که تحت تأثیر قرار گرفته بود

همه به  - تر نشستند و پسرها کمی عصبی شدند  دخترها کمی صاف
ود بین ما موجودات فناپذیر خاطر این موجود خداگونه که پذیرفته ب

  ؟یا شاید هم گرگی در بین گوسفندان. بیاید

، 1بندیکتآقاي «: آقاي کنیلی با لحنی پر از نیش و کنایه گفت
ش از ا یحس و حال خوب قبل ».چقدر لطف کردین پیش ما اومدین

استاد موسیقی در : ي کوتاهی از ذهنم گذشت صحنه. بین رفته بود
هایی که نت موسیقی شلیک  با اسلحه برابر مرد گرگی بدجنس

                                                             
1 Benedict 
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ي قطعا خیلی  ي ما از اینکه شما خودتون رو از برنامه همه«. کرد می
ترتون جدا کردین تا بتونین با ما موسیقی بنوازین در پوست  مهم

  ».گنجیم، حتی اگه ورود شما یه مقداري با تأخیر باشه خودمون نمی

. د اصال پشیمان نیستپسر یکی از ابروهایش را باال داد؛ مشخص بو
دیر «. یک جفت چوب طبل برداشت و در بین انگشتانش چرخاند

صدایش همانقدر که تصور کرده بودم عمیق بود، نوایی از تن  »کردم؟
نی شجاعانه با آرنج به پهلوي او زد تا  ي قره نوازنده. موسیقی بم

  .مواظب رفتارش باشدیادآوري کند 

فکر کنم . بله، دیر کردي«. انیت بودآقاي کنیلی که قطعا در مرز عصب
تو این مدرسه مرسوم باشه اگه بعد از معلم به کالس برسی 

  ».عذرخواهی کنی

اي به او خیره شد؛  هاي طبل را ثابت نگه داشت و لحظه پسر چوب
اش مثل ارباب جوانی که در مورد رعیتی که جرأت کرده او را  چهره

  ».متأسفم«: خره گفتالاب. متکبر بودکند  فکر میتصحیح کند 

هاي کالس از اینکه از درگیري خالص  ي بچه احساس کردم بقیه
  .اند آهسته نفس راحتی کشیدند شده
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مواظب رفتارت باش . ولی همین کافیه - نیستی «: آقاي کنیلی گفت
اي به  ممکنه با استعداد باشی ولی من عالقه ،آقاي بندیکت

زندگان همکارشون چطور دونن با نوا که نمی 1دانان ماهري موسیقی
 »، اهل کار تیمی هستی؟برایتشما، دوشیزه . باید رفتار کنن ندارم

بر باد  دبه طرف من برگشت و امیدم را به اینکه فراموشم کرده باش
خودمون مبتال  2تبندیک دزِیا شما هم به اخالقی مثل آقاي «. داد

  »هستین؟

ها بود و من  اناین جنگ بین ابرقهرم. انصافی بود سؤالش خیلی بی
حرف ی با مرد گرگحتی هنوز . محتی یک نیروي کمکی هم نبود

ظاهرش طوري . خواستند از او انتقاد کنم و حاال از من می نزده بودم
ترین دختر هم کمی در برابر او  بود که حتی با اعتماد به نفس

کرد و از آنجایی که اعتماد به نفس من از  احساس ترس و احترام می
کردم بیشتر به  احساس میاالن ها بود، چیزي که  آن پاییناول هم 
  . شباهت داشتوحشت 

  .ولی من هم گاهی دیر کردم. دونم نمی... من  - 

                                                             
1prima donna 
2Zed Benedict 
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نگاه پسر به من برگشت، بعد انگار که چیزي بیشتر از تکه گلی که به 
  . اش چسبیده بود نباشم نگاهش را برگرداند هاي گرگی ابر چکمه

آقاي  ».گروه جاز بیاین اینجا. تونی بکنی میبذار ببینیم چی کار «
آقاي هافمن، شما «. پرت کرد موسیقی را مثل فریزبیي  برگهکنیلی 
شاید بتونی برادرت رو  .نی ، قره1ایو بندیکتفون رو بگیر؛ ساکسو

  ».ترغیب کنی ما رو با درام زدنش شاد کنه

خت و پسري که عینک جان لنونی داشت نگاه بدي به موتور سوار اندا
د. حتما آقاي کنیلی«: جواب داد   ».، بیا اینجازِ

برادرش؟ واي، چطور شد؟ شاید از نظر ظاهر کمی شبیه به هم بودند 
  .ي متفاوت قرار داشتند ولی از نظر اخالق در دو سیاره

آقاي کنیلی با  ».تونه جاي من پشت پیانو بشینه دوشیزه برایت می«
  . محبت پیانو را نوازش کرد

  .خواست جلوي همه اجرا کنم م نمیواقعا دل

  ...آقاي کنیلی، من ترجیح میدم ... امم  - 

  .بشین - 

                                                             
1Yves Benedict 
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دست کم موسیقی آشنا . ارتفاع چهارپایه را تنظیم کردم و نشستم
  .دوب

به خاطر استاد «: داد و زیر لب گفت مالیمی ام را فشار نلسون شانه
اعصابشون  میگه باید. کنه و میر همه همین کار اون با. ناراحت نشو

  ».رو امتحان کنه

کردم اعصاب من همین حاال هم خرد و  درحالی که احساس می
  .داغان است منتظر شدم بقیه هم جاگیر شوند

خب، شروع «: ها نشست و گفت یلی در جایگاه تماشاچینآقاي ک
  ».کنین

کامال تنظیم  -متوجه شدم که پیانو مثل عسل است  با اولین تماس
طوري احساس آرامش کردم که . اي وسیع ودهشده، قوي، و با محد
مانعی  ؛توانست این حس را برایم ایجاد کند هیچ چیز دیگري نمی

غرق شدن در موسیقی . بین من و باقی کالس به وجود آورده بود
من به خاطر . کم شروع کردم به لذت بردن وحشتم را از بین برد و کم

م براي هنرشان کردم همانطور که پدر و مادر موسیقی زندگی می
دادم  ترجیح می -این موضوع ربطی به اجرا نداشت . کردند زندگی می

در یک اتاق خالی اجرا کنم؛ براي من موضوع این بود که جزئی از 
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ها را بردارم و جادویی براي آن سحر  ترکیب موسیقی بشوم و نت
نوازانم را به عنوان یک فرد  نواختم، هم وقتی همراه بقیه می. ببافم

، ایونلسون، نرم و رها؛ : صدا بودند یک هر کدام دیدم آنها مین
دخب،  - زِدنی، شاعرانه، باهوش و گاهی بامزه؛  ي قره نوازنده  زِ
احساس کردم او . برد بود که با قدرت موسیقی را پیش می یربانض

بینی او از تغییر حس و  کند، پیش هم موسیقی را مانند من درك می
  .نقص بود حال و گام موسیقی بی

، نه، بود خیلی خوب«: وقتی کارمان تمام شد آقاي کنیلی اعالم کرد
چشمکی به  ».متأسفانه فکر کنم از گروه جاز بیرونم کردین! عالی بود
  . من زد

کارت حرف «: گذشت آهسته گفت نلسون وقتی از پشت سرم می
  ».نداشت

رایان و س تنظیم تمرینات گروه هم: ارها رفتآقاي کنیلی سراغ باقی ک
تمایلی نداشتم . ارکستر ولی از کس دیگري نخواست که چیزي بنوازد

حصارم را رها کنم براي همین همان جایی که بودم ماندم و به 
هایم را بدون  هایم بر روي در پیانو خیره شدم و انگشت تصویر دست

تماس مالیمی را بر روي . اینکه فشار بدهم روي کلیدها حرکت دادم
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دانش آموزان در حال رفتن بودند ولی نلسون . اس کردمام احس شانه
دنی پشت سر من ایستاده بودند و  ي قره و نوازنده تر  هم کمی عقب زِ

  .دهد آنجا نباشد رسید که انگار ترجیح می هنوز طوري به نظر می

  ».آشنا شوایو اسکاي، با «. نی اشاره کرد ي قره نلسون به نوازنده

اش عقب  بخند زد و عینکش را روي بینیلایو ».سالم، کارت خوبه«
  . داد

  .ممنون - 

دستش را به طرف موتورسوار بداخالق تکان  ».زِداون ابله برادرمه، «
  . داد

د   ».، کوتاه بیاایو«: غرش کرد زِ

  ».با همه همینطوریه. به اون توجه نکن«. محلی به او نگذاشتایو 

  .نلسون خندید و ما را ترك کرد

شان شبیه  اي طالیی رنگ موها و پوست قهوه »ن؟دو قلویی«: پرسیدم
صورت گرد و موهاي مشکی صاف داشت، یک کالرك ایو هم بود ولی 

تر بودند، بینی قوي،  مشخص زِداجزاي صورت . جوان 1کنت
                                                             

1Clark Kent   سوپرمن
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؛ پرپشتهاي بلند، و سري پر از موهاي مجعد  هاي درشت با مژه چشم
تا اینکه در بین  کار باشد خورد یکی از مردان خالف بیشتر به او می

یک قهرمان شکست خورده، . کننده پیدایش شود هاي خوب کسل آدم
یکی از آن کسانی که با سرنوشت فاجعه بار خود رو به سوي تاریکی 

  ... 1واکر اند مثل آناکین اسکاي آورده

  .حواست به کارت باشه، اسکاي: به خودم نهیب زدم

اون . ام سال آخري. گترممن یه سال بزر. نخیر«. سرش را تکان دادایو 
  ».ست ي خانواده بچه کوچیکه

. شباهت باشد بی کوچیکه  بچههرگز کسی را ندیده بودم که اینقدر به 
بیشتر شد چون مشخص بود از برادرش ترسی ایو احترامم براي 

  .ندارد

د  ».خواست این رو بدونه هی، ممنون داداش، مطمئنم می«: گفت زِ
  .با پایش ضرب گرفتهایش را به سینه زد و  دست

د، ایو   ».بینمت تو تمریناي گروه می«: گفت به من را کنار کشید و زِ

کردم زیر لب زمزمه  در حالی که برادرها را نگاه می ».آره، حتما«
آهنگ خروج از  ».تونی منتظر بمونی بندم نمی شرط می«: کردم

                                                             
1Anakin Skywalker هاي جنگ ستارگان یکی از شخصیت  
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کوچک طعنه آمیزي را زمزمه کردم و تصور کردم که هر  ي صحنه
شوند به  هاي فناپذیر دور می آنها وقتی از جلوي چشم ما آدمدوي 

  .کنند آسمان پرواز می
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  4فصل 
  

خواهد ببیند من کجا زندگی  همان روز بعد از ظهر، تینا گفت می
زدم در واقع  حدس می. کنم و با ماشینش مرا به خانه رساند می
و ماشینش فقط د. خواهد دعوتش کنم تا پدر و مادرم را ببیند می

ماشین مختص ابزار و لوازم لوله کشی برادرش  پشتصندلی داشت، 
  .را کنار ماشین دید تعمیرات مونتريشد کلمات  هنوز می. بود

وقتی براي خودش وانت خرید این رو «: تینا با خوشحالی توضیح داد
. ها را از سر راه کنار بزند نوجواناز بوق زد تا یک گروه  ».داد به من

  ».ي منه اه دیگه رسما برادر مورد عالقهحداقل تا یه م«

  چند تا برادر داري؟ - 

  تو چی؟. و از سرم هم زیاده دو تا - 

  .فقط خودم - 

اش عالی به  خانواده. گشتیم گپ زدیم همانطور که در اطراف شهر می
تعجبی . یک به همددرهم و برهم ولی نزکمی  - ند درسی نظر می

   .نداشت که اینقدر اعتماد به نفس داشت
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  . پایش را روي گاز گذاشت و از تپه باال رفتیم

به عقب پرت  ،که مثل فضانوردي در حال پرتاب سعی کردم این
د«: را نادیده بگیرم و با حالتی عادي گفتم ام شده بندیکت رو ایو و  زِ

  ».تو تمرین موسیقی دیدم

اي  حالی که از کنار گربه در »!العاده نیست؟ فوق زِد«: تینا جواب داد
هایش  لب زد ي او از خیابان رد شود دور میت کرده بود جلوه جرأک

  .را با هیجان به حالت بوسه جمع کرد

  .آره فکر کنم - 

یه دختر دیگه چی  -اون صورت، اون هیکل . فکري نداره هیچ - 
  خواد؟ می

  کسی که به او توجه کند؟  :فکر کردم

تا از برادراش دو . کنه دیوونه میرو معلما  ،هولی اخالق گندي دار - 
که به  ل پیش به خاطر اینسا. هم شبیهش بودن و میگن این بدتره

. احترامی کرده بود تقریبا از مدرسه انداختنش بیرون ی از معلما بییک
. خوشمون نمیومد 1لوماسالبته بگم که هیچ کدوم از ما از آقاي 

                                                             
1Mr Lomas 
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گیري که چی  معلوم شد اون از بعضیامون زیادي خوشش میومده؛ می
  .آخر ترم اخراجش کردن. ممیگ

  .اه چندش - 

سه تاشون هنوز تو . شون هفت تا پسر دارن تو خانواده. آره، بگذریم - 
ترا  باالي شهر کنار ایستگاه تله کابین هستن؛ بزرگ  شون اون خونه

  .رفتن دنور

  تله کابین؟ - 

چرخونه؛ مامانشون هم  ها فصل تله کابین اونجا رو می آره، باباي اون - 
کنیم پسراي بندیکت پادشاه  ما همه فکر می. اسکیهمربی 
  .هاي اسکی هستن سراشیب

  هفت تا برادرن؟ - 

ها براي  بندیکت«. براي یک عابر پیاده بوق زد و دست تکان داد
، ایو و اویرز، ویل، ویکتور، یلوری، تریس: خودشون یه الگو دارن

  ».کنه یادشون بمونه زنم کمک می حدس می 1.دزِ

  .یب و غریبیهاسماي عج - 

                                                             
1Trace, Uriel, Victor, Will, Xavier, Yves, and Zed شود اسامی با هفت حرف آخر الفباي انگلیسی شروع می  
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  .خانواده عجیب و غریبین، ولی باحالن - 

. بودندسالی و سیمون مشغول باز کردن وسایل هنري وقتی رسیدیم 
ام  که به این زودي دوستم را به خانه آورده توانستم بگویم از این می

کمرویی من نگران آنها از خود من هم بیشتر . اند خوشحال شده
  .بودند

وباري که روي میز ي خوار ها را از جعبه یاکمادرم در حالی که خور
ببخشید چیزي به جز «: آورد گفت آشپزخانه بود بیرون می

انگار که از آن » .اي نداریم به تو تعارف کنیم بیسکوییت مغازه
  !کند مادرهایی بود که خودش پخت و پز می

منو بگو که امیدوار «: زد گفت هایش با شیطنت برق می تینا که چشم
دونین، از اون ساندویچاي  می. صرونه چایی انگلیسی بخورمع مبود

  ».خیار فسقلی و اون کیکایی که خامه و مربا دارن

  ».منظورت کولوچه و مرباست«: سیمون گفت

  ».ك لو چه«. ناخودآگاه حرفش را تصحیح کردیممن و سالی 

  »ببخشید، چیزي رو نگرفتم؟«: وقتی خندیدیم تینا پرسید
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بس کنین . دار نیست خنده - یه شوخی قدیمی « :سیمون کوتاه گفت
در مورد مرکز . تینا، اسکاي به ما گفته تو به هنر عالقه داري. دخترا

  »جدیدمون چی شنیدي؟

آقاي رودنهایم آرزوهاي بزرگی . حرف نداره -ساختمون رو دیدم «
نگاهی به دفترطراحی که سالی همان موقع بیرون  ».براي اونجا داره
رسید تحت تأثیر قرار گرفته باشد و هر  نظر میبه . داختآورده بود ان

  »؟هزغال. این عالیه«. کدام را با دقت نگاه کرد

بله، من براي «. اش انداخت سالی بلند شد و شالش را روي شانه
  ».طراحی از این وسیله خوشم میاد

  قراره کالس هم بگذارین؟ - 

اون هم «: کرد اي به سیمون انداخت و تأیید سالی نگاه هیجان زده
  ».جزء قراردادمونه

  .اگه میشه من دوست دارم بیام خانم برایت - 

  .کنم من رو سالی صدا کن حتما تینا و خواهش می - 

  ».و سیمون سالی«: پدرم اضافه کرد
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تینا دفتر طراحی را پایین گذاشت و دستهایش را در جیبش  ».باشه«
  »ه؟ش رو از شما به ارث برد پس اسکاي ژن هنري«. کرد

همیشه وقتی . سالی کمی خجالت زده به من لبخند زد ».نه... امم «
ما توافق کرده بودیم که هیچ . کردند همین جریان بود مردم سؤال می

  .وقت به چیزي که نیستیم تظاهر نکنیم

زندگی من قبل از  .من رو به فرزندي قبول کردن تینا«: توضیح دادم
  ».چیده بودها من رو بپذیرن یه کم پی اینکه اون

وقتی شش سالم بود مرا در یک . کامال درب و داغانشما بگیر 
ایستگاه پمپ بنزین کنار جاده رها کرده بودند؛ هیچ کس موفق نشد 

ي روحی خورده بودم  من صدمه. ردي از پدر و مادر واقعی من بگیرد
تنها راهی که در چهار . توانستم اسمم را به خاطر بیاورم و حتی نمی
اي  دوره. کردم موسیقی بود از طریق آن ارتباط برقرار می سال بعد

تنها احساس . نبود که دوست داشته باشم مجددا به یاد بیاورم
آید و ادعا  اضطراب آوري برایم به جا مانده بود که روزي یک نفر می

کند من مانند چمدانی که کسی در هواپیما جا گذاشته است  می
  .متعلق به او هستم



  نجال محقق  به دنبال اسکاي
 

۶۶  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

ولی پدر و . خواستم دخالت کنم من نمی - اه، ببخشید «: تینا گفت
  ».ن مادرت فوق العاده

  .عیبی نداره - 

با  ».بینمت فردا می. باید برم. خوبه«. تینا کیفش را برداشت
  .خوشحالی دستی تکان داد و رفت

  ».از تینات خوشم میاد«: لی مرا در آغوش کشید و اعالم کردسا

  .این لعادهکنه شما فوق ا اون هم فکر می - 

کنن کفش  آمریکاییا فکر می«. سیمون سرش را تکان داد
کنه با ماشین اونا رو برسونه فوق  یشنهاد میپست، یکی که  العاده فوق
وقتی یه نفري رو ببینن که واقعا ارزش فوق عادي بودن : ست العاده

ي کاربرداي این  خوان بکنن؟ دیگه همه رو داشته باشه چی کار می
  ».م کردنکلمه رو تمو

 ».سیمون، بس کن انقدر غرغرو و قدیمی نباش«: سالی گفت
  »روز تو چطور بود اسکاي؟«. اي به او زد سقلمه
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لبخند شیطنت آمیزي به  »!فوق العاده. نه، بهتر از خوب. خوب«
تا وقتی که  ».فکر کنم اینجا مشکلی نداشته باشم«. سالی زدم

  .کردم ن حفظ میهاي خانم گری ام را با تشویق کننده فاصله

  

به هیچ کدام از در این فاصله، . تمرینات گروه جاز به آخر هفته افتاد
هاي ما  ها در راهروها برنخوردم چون ظاهرا زمان کالس بندیکت

کرد از دور دیدم  را وقتی والیبال بازي می ایویک بار . تداخلی نداشت
دي  ولی برنامه   .خورد به من نمی زِ

  .ه بودتینا او را دید

  !پسر شجاع. د باري با او بازي کردنلسون چن

  .گشتم البته، نه اینکه تمام وقتم را به دنبال او می. ولی من نه

اش یکی از  او و خانواده. چیزهاي بیشتري در مورد او شنیدم
تریس،  - از پسران بندیکت  اسه ت. موضوعات محبوب غیبت بودند

دویکتور و حاال جوانترین آنها  ی مشهور بودند؛ با موتور به رسوای - زِ
هاي محلی دعوا  دادند و در کافه هایشان در ریکنریج ویراژ می سیکلت
هاي شکسته را در بین زنان شهر پشت  انداختند و ردي از قلب راه می
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ي  که اغلب به خاطر قرارهاي عاشقانه سر خود به جا گذاشته بودند
یس و ویکتور، پسر بزرگتر، تردو . ناموفقشان با دختران محلی بود

از کردند و  مدتی بود که سر و سامان گرفته و خارج از شهر کار می
ولی این . هر دو در نیروي پلیس مشغول به کار بودند قضاي روزگار

زیاد  ي ي آنها با عالقه موضوع باعث نشده بود که شاهکارهاي گذشته
بد : رسید حکم نهایی این بود به نظر می. و کمی محبت بازگو نشود
  .بودند ولی بدجنس نبودند

کامال  - مثل شکالت بلژیکی «: نتیجه گیري تینا مختصر و مفید بود
  ».خالف و مطلقا غیر قابل مقاومت

دانستم زیاده از حد به کسی که فقط یک بار دیده بودم  که می از این
کردم براي همین سعی کردم  م احساس گناه میا همند شد عالقه

این رفتار براي من . ردم را از سرم بیندازمکه دنبال او بگ عادت این
دادم و  در انگلیس، به ندرت به پسرها عالقه نشان می - عادي نبود 

نظرم را به خاطرش عوض کنم، کردم که  اگر کسی را انتخاب می
دکسی مثل  اي در مورد او وجود  اصال چه چیز دوست داشتنی. نبود زِ

شد به خاطر  می که باعث. داشت؟ هیچ چیز به جز یک پوزخند
شاید او براي طرح . محسوب شوماي آدمی سطحی  چنین عالقه
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داستان مصور من تبدیل به یک ضد قهرمان شده بود ولی به این 
. ي خوبی براي توجه من در زندگی واقعی باشد معنی نبود که گزینه

خورد باعث شده بود که  شاید این حقیقت که اصال به کالس من نمی
رفت  ؛ ماجرا از این جلوتر نمیباشد امنراي خیالبافی به طرز عجیبی ب
  . افتاد ماه از آسمان می کندوجه من ت بهکه او  چون قبل از این

و قطعا  -بار راهمان به هم برخورد کرد ولی بیرون از مدرسه بود  یک
در راه رفتن به خانه سري . شد محسوب نمیامتیاز مثبتی براي من 
در . بخرم و خانم هافمن مرا گیر انداخته بود به مغازه زده بودم تا شیر

کرد،  هایم بازجویی می تک درس از من در مورد تکهمان حینی که 
  .ي برداشتن مواد مورد نیازش را هم به من سپرده بود وظیفه

: به بطري سبز کوچکی روي باالترین قفسه اشاره کرد و گفت
  ».خوام اسکاي، عسلم، من یه ظرف سس شوید می«

دست هیچ . هایم را به پهلویم زدم و باال را نگاه کردم دست ».باشه«
  .رسید کدام از ما به آن نمی

هاي مزاحم رو انقدر بلند  چرا این قفسه«: خانم هافمن غرغر کرد
  ».سازن؟ بهتره یه زنگی به مدیر اینجا بزنم می
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تونم  می«. خواستم سر این ماجراي خاص اینجا باشم نمی ».نه. نه«
اي در راهرو باشد، به اطراف  فکر کردم شاید چهارپایه ».ردارماون رو ب

  .را در انتهاي آن دیدم زِدراهرو نگاه کردم و 

 -بندیکته خب، اونجا رو ببین، اون پسره «. خانم هافمن هم او را دید
  ».ایه هاي احمقانه نظر من رو بخواي اسم. زِد، نه 1زو

مورد اسم من هم  من نظر او را نخواستم چون شکی نداشتم در
  .نظراتی خواهد داشت

  »صداش کنیم بیاد اینجا؟«  :پرسید

قد بلند و خوش قیافه، میشه لطفا   گرگ يببخشید آقا: شد عالی می
فکر  به این فسقلی انگلیسی کمک کنین دستش به سس برسه؟

  . نکنم

ي پایینی رفتم و روي  روي قفسه» .دارم چیزي نیست؛ خودم بر می«
. ي وسط باال کشیدم ایستادم و خودم را از قفسه انگشتان پایم

  ...تقریبا  -انگشتانم دور ظرف باالیی حلقه شد 

                                                             
1Xavمخفف هاویر یا زاویر 
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؛ شیشه از دستم پرواز کرد مبعد پایم لیز خورد و روي پشتم فرود آمد
هاي شوید تکانی خورد، لرزید و  ردیف سس. ها خرد شد و روي کاشی

سایی روي قفسه قطعا در حال فرو ریختن بود ولی به طرز معجزه آ
  .باقی ماند

  !کثافت - 

اسکاي برایت، من اصال تحمل این طرز صحبت «  :خانم هافمن گفت
  »!رو ندارم  غیر خانمانه

متصدي فروشگاه که طی و سطل را مثل سگ چاقی پشت سرش 
  .کشید، رسید می

و  ».1لیانمن پول این رو نمیدم «: خانم هافمن بالفاصله اعالم کرد
  .من با ظرف کرده بودم اشاره کردبه خرابکاري که 

 مکردم پایین ستون فقرات سعی کردم از جایم بلند شوم، احساس می
که قسمت صدمه  در حال کبود شدن است ولی در برابر وسوسه این

دستم را در جیبم  ».تقصیر من بود«. دیده را بمالم مقاومت کردم
از ام  هشکالت خوشمز. بردم و یک اسکناس پنج دالري بیرون کشیدم

  .دست رفت
                                                             

1Leanne 
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ي  همه. اتفاقی بود. ذار کنار عزیزمپولت رو ب«: متصدي فروشگاه گفت
  ».ما دیدیم

د هیچ مشکلی  بی، بدون یک کلمه حرف، به طرف ما رژه رفت و زِ
یک ظرف دیگر سس شوید از قفسه برداشت و در سبد خانم هافمن 

  .گذاشت

ه نشده بود به خانم هافمن لبخند درخشانی به او زد، احتماال متوج
دممنون «. زند پسر بد مدرسه لبخند می   »بودي دیگه، نه؟ زِد. زِ

د هایش با نوعی حالت تمسخر به  کوتاه سري تکان داد و چشم زِ
  .طرف من برگشت

  .کند او دشمن خود را با یک حرکت مژه فلج می -تق 

دپدر و مادرت چطورن،  -    عزیزم؟ زِ

  .براي بازجویی پیدا کرده بودخانم هافمن قربانی دیگري ! عالی بود

د   ».خانم«: و بعد از کمی فکر اضافه کرد ».خوبن«: گفت زِ

اي از  سر بد شهر هم رگهحتی پ !واي، آمریکا عجب جاي عجیبی بود
که به  اش که حتی به فکر این نه مثل مشابه انگلیسی -ادب داشت 

  .افتاد کسی خانم بگوید هم نمی
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  کنن؟ ین روزا چی کار میترت، اونا ا و برادراي بزرگ - 

حاضر نبودم روي آن . اي خداحافظی کردم و در رفتم با صداي آهسته
زیر  زِدکردم شنیدم  قسم بخورم ولی فکر کنم وقتی آنها را ترك می

که باعث شد نسبت به اینکه جلوي چشمانش مثل  خائنلب گفت 
  .ها زمین افتاده بودم احساس خیلی بهتري داشته باشم احمق

از باالي . م که صداي موتور را پشت سرم شنیدمه بوددور نشدزیاد 
دام نگاهی انداختم و دیدم  شانه با یک هونداي سیاه در خیابان ویراژ  زِ
هایی که در ترافیک از سر کار به خانه  دهد و با مهارت بین ماشین می

مشخص بود مهارتش در قطع کردن . کشد گشتند الیی می بر می
وقتی مرا دید سرعتش را . من از من بیشتر استگفتگو با خانم هاف

  .کم کرد ولی کنار نزد

شود و  کم تاریک می کردم نگران اینکه هوا کم در حالی که سعی می
تا وقتی به در . ماو هنوز دنبال من است نباشم به قدم زدن ادامه داد

ما رسیدیم دنبال من آمد، بعد به سرعت تک چرخ زد و دور  ي خانه
 ششد سگ کوچک همسایه انگار که برق گرفته باشدباعث  وشد 

  .زوزه بکشد
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 جریان چه بود؟ ترساندن من؟ کنجکاوي؟ فکر کردم احتمال اولی
ي گذشته چقدر وقت صرف  فهمید من در هفته اگر می. بیشتر است

  .کردم باید بس می. مردم ام حتما از خجالت می فکر کردن به او کرده

  

فه در مورد تیراندازي یک گروه وق جمعه صبح، اخبار محلی بی
افراد . داد دنور خبر می یعنی به اینجا ترین شهر خالفکار در نزدیک

و همه االن در سردخانه  - ه در تیراندازي گیر افتاده بودند یک خانواد
هاي شهر  زیادي با دغدغه ي به نظر من این جریان فاصله. بودند

در مورد آن حرف کوهستانی ما داشت براي همین وقتی دیدم همه 
خشونت و درگیري در خیال چیز بدي نبود . زنند تعجب کردم می

خواستم در این مورد فکر کنم  من نمی. ولی واقعی آن تهوع آور بود
  .هایم را گرفت کالسی شد جلوي هم ولی نمی

گفتن یه «: ، یکی از دوستان تینا، سر ناهار به ما گفت1زویی
زویی نگاه  ».ور به مشکل برخوردهي مواد مخدر بوده که بدج معامله
اعتنا و تحقیر آمیزي به زندگی داشت و من به خصوص به خاطر  بی

اش فقط یک هوا از من بلندتر  ریزه میزه  اینکه به لطف مادر چینی

                                                             
1Zoe 
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ولی پنج عضو یه خانواده که یکیشون بچه «. آمد بود از او خوشم می
  »تونه بیمار باشه؟ آدم چقدر می. بوده کشته شدن

تو کل ایالت آماده باش . شنیدم تیرانداز فرارکرده«: تینا اضافه کرد
ترش در  برادر بزرگ ».براي اضافه کاري داوطلب شده 1درَبِ .دادن

  . کرد دفتر کالنتر کار می

اگه این طرفا بیان خانم هافمن متوجه  ،به برادرت بگو نگران نباشه«
و با مهارت با ش را نصف کرد و به آن نمک زد سزویی کرف» .میشه

. اش انداخت اش را پشت شانه دست دیگرش موهاي بلند مشکی
  ».تونم راحت تصور کنم از پس اونا بر میاد می«

کنه التماس کنن بهشون رحم  آره، کاري می«: تینا موافقت کرد
  ».کنه

که با قاشق چوبی  یرحم قاضی بی -خانم هافمن را تجسم کردم 
  .کند ا میسرنوشت محتوم، عدالت را حکمفرم

  »کنین تیراندازا بیان اینجا؟ فکر می«: پرسیدم

  .دخترها به من خیره شدند

                                                             
1Brad 
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چی؟ یه چیز هیجان انگیزي تو ریکنریج اتفاق بیفته؟ «. زویی خندید
  ».واقع بین باش

اي هستیم که  ما آخر جاده. احتمالش نیست. نه اسکاي«: تینا گفت
ا؟ مگه اینکه چوب چرا کسی باید بیاد اینج. رسه به هیچ جایی نمی

  ».اسکی به پاش بسته باشه

که حدس نزده بودم آنها در  دیر متوجه شدم این. سؤال خوبی بود
کنند  مورد درگیر شدن ریکنریج در این داستان بزرگ شوخی می

که براي زویی و تینا  هوشی من بیشتر از این احمقانه بوده ولی این کم
  .توهین آمیز باشد بامزه بود

ور کردم که از این همه حرف در مورد قتل دور شوم براي اي ج بهانه
کل سالن در اختیار . ن رسیدمیرمهمین پنج دقیقه زودتر به اتاق ت

 1نوکترنمن بود و انگشتان سرگردانم روي پیانو آرام گرفتند و 
به من کمک کرد خودم را از احساس لرزي که . را نواختم 2شوپن

داد  کردم به من دست می می وقتی در مورد تیراندازي دنور فکر
شد احساس وحشت کنم انگار  خشونت همیشه باعث می. کنم خالص

چیزي که  - که قرار بود ببري را از قفس خاطرات درونم آزاد کند 
                                                             

1nocturne 
2Chopin 
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خواستم  نمی. توانستم با آن بجنگم یا از آن جان سالم به در ببرم نمی
  .وارد آن شوم

. مکرد ساس کمبود میما در خانه پیانو نداشتیم و من به شدت اح
بافتم، حواسم به این رفت  هاي موسیقی را به هم می همانطور که نت

دکه امروز  شوپن در نوعی . با من چه برخوردي خواهد داشت زِ
موسیقی رقص که کمی هم مأموریت غیر ممکن قاطی آن شده باشد 

  .ذوب شد

 در با صداي بلندي به هم خورد و من در حالی که ضربان قلبم باال
  .رفته بود با امیدواري برگشتم ولی فقط نلسون بود

دو  ایو. هی، اسکاي«  به داخل االستیکی مرد » .تو مدرسه نیستن زِ
  . را از جعبه بیرون آورد سازشاتاق پرید و 

فرصت  آن را به حساب اینکهبه شدت احساس ناامیدي کردم که 
ضوع تخیالت نه اینکه دلم براي مو گذاشتم ام تمرین را از دست داده

  .ام تنگ شده است پنهانی

  »خواي دو تایی چند تا چیز رو با هم تمرین کنیم؟ می«: گفتم

  .انگشتانم را روي کلیدها کشیدم
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چه جور چیزي تو فکرته عزیز «. نلسون لبخند کج و معوجی زد
  »جان؟

بلند  ».مطمئنم چند تا آهنگ هست که بتونیم امتحانی بزنیم... امم «
  .هاي موسیقی روي میز را ورق زدم عهشدم و دسته قط

  »!کنی تو داري منو از سرت باز می: آخ نه«. نلسون خندید

هایم به طرز خجالت آوري  هتوانستم حس کنم گون می »من؟ من؟«
بدون توجه، یک قطعه موسیقی را به  »این چطوره؟«. شوند سرخ می

  .طرف او هل دادم

آهنگاي خوب  1کالهامانمایش موزیکال؟ یعنی او«. به آن نگاه کرد
  »...هم داره ولی 

دیدم باعث شده بودم  قطعه را از دستش قاپیدم؛ از اینکه می ».اوه«
  .تفریح کند بیشتر گیج شده بودم

  اري من انتخاب کنم؟چرا نمیذ: یه فکر بهتر. گیر اسکايسخت ن - 

هاي موسیقی را رها کردم و سراغ  نفس راحتی کشیدم و برگه
کردم مسلط به اوضاع  ، جایی که بیشتر احساس میي پیانو چهارپایه

                                                             
1Oklahomaیک نمایش موزیکال قدیمی  



  نجال محقق  به دنبال اسکاي
 

٧٩  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

نلسون با کنجکاوي نگاهی به من انداخت و خیلی  .هستم برگشتم
من باعث میشم عصبی بشی؟ تو نباید نگران من «: جدي پرسید

  ».گذارم من فقط سر به سرت می - باشی 

. ام انداختم و دور مشتم پیچیدم ي بلندم را روي شانه موهاي بافته
  ».تو نه«. ریخت بافتم وگرنه به هم می تما موهایم را میباید ح

  کال پسرا؟ - 

  »انقدر تابلو ام؟«. سرم را آهسته روي در پیانو کوبیدم

ام که متوجه  من انقدر آدم حساسی. نه«. نلسون سرش را تکان داد
  .لبخند شیطنت آمیزي زد ».میشم

از خودم  انزجار حس ام را با بینی ».من یه چند تایی مشکل دارم«
ي روانشناس کودکی  مشکالت من زیاد بود و طبق گفته. چین دادم

ي آنها ریشه در حس  کردم همه که از شش سالگی به او مراجعه می
توانستم با  انگار خودم نمی! خب، چه عجیب. عمیق ناامنی من داشت

  .رها شدن به این نتیجه برسم ماجرايآن 

  .تادمي آرامشم بیرون اف یه کم از محدوده - 
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اش را  ي انتخابی نلسون قطعه ».، یادت باشهپشتت رو دارمولی من «
ونی دور و بر من ت می«. من نشان داد تا تأیید کنم بیرون کشید و به
  ».ي شنیعی برات ندارم من هیچ نقشه. راحت نفس بکشی

  شنیع چیه؟ - 

کنه من کار بدي کردم من  دونم، ولی مادر بزرگم وقتی فکر می نمی - 
  .و به نظرم جالب میاد. کنم کار شنیعی کردم تهم میرو م

تونم هر وقت از خط خارج  می -  درسته«. با آرامش بیشتري خندیدم
  ».شدي چغلیت رو بکنم

رحم باشی، دختر  تونی انقدر بی حتی تو هم نمی«. به شوخی لرزید
حاال قراره تمام روز بشینیم به گپ زدن یا یه کم موسیقی . انگلیسی
  .فونش را برداشت و تنظیمش را امتحان کردسونلسون ساک »بزنیم؟

  .و بالفاصله شروع کردم کردهقطعه را روي جایگاه باز  ».موسیقی«
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  5فصل 
  

  .اي براي آخر هفته نداشتم هیچ برنامه

هاي محلی کار  ترحم انگیز نیست؟ تینا و زویی آخر هفته در مغازه
ون رفته بود براي کردند و نلسون براي دیدن پدرش از شهر بیر می

که  سیمون چیزي در مورد این. همین کسی نبود که با او بگردم
دنبال پیانوي دست دوم بگردیم گفته بود ولی وقتی مدیر مرکز 
هنري از پدر و مادرم خواست بروند و فضاي کارگاه خودشان را مرتب 

مثل این . دانستم بهتر است سر راهشان نباشم می. کنند منتفی شد
. شان قرار بگیري ي شیرینی بین دو معتاد به شکالت و ذخیرهبود که 

مثل ریج، ي ریکن ي نبود جز اینکه در سیارها براي همین چاره
  .داري تنها در مدار خودم دور بزنم ي دنباله ستاره

موقع ناهار بیا «: سالی یک اسکناس بیست دالري به من داد و گفت
  ».برو ببین تو شهر چه خبرهاالن . پیش ما

ریکنریج یک شهر تفریحی آمریکایی بود؛ . این کار زمان زیادي نبرد
ي سوییسی تغییر قیافه داده  حتی استارباکس هم به شکل یک کلبه
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دار محدود وجود داشت که بعضی از آنها  چند فروشگاه مارك. بود
هایی به ظاهر  کردند؛ چند هتل با رستوران فقط در فصل اسکی باز می

تان بودند؛ یک غذاخوري، یک مرکز فرهنگی و شیک که منتظر زمس
مدتی بیرون آن ایستادم و فکر کردم آیا ارزشش را . یک سالن ورزشی
تري به آن بیندازم و به این نتیجه رسیدم خجالت  دارد نگاه دقیق

 ناخن کنار آنهمین جریان براي سالن اسپا و . کشم امتحان کنم می
همان جاییست که تینا  مرتبهاي  ناخنفکر کردم آیا . دوهم صادق ب

  .من تقریبا همه را از ته جویده بودم. کند یا نه ناخنش را درست می

پاییزي هاي  ی که پر از گلیها پرسه زنان، در حالی که از دیدن باغچه
. بردم از خیابان اصلی به طرف پارك باال رفتم بود لذت میدرخشان 

 ی برايوان زمین یخها که در زمستان به عن ي مرغابی از کنار برکه
ها تبدیل به  رفت گذشتم و آنقدر راه رفتم که باغچه بازي به کار می

چند نفري که در آفتاب . هاي درختان کوهستانی و بوته شدند باغ
زدند موقع عبور با من احوال پرسی کردند ولی عمدتا به حال  قدم می

حضورم کمتر جلب  تایک سگ داشتم کاش آرزو کردم . خودم بودم
یک . کردم شاید باید به سالی و سیمون پیشنهاد می. کرد توجه می

 -داشت چون کسی او را رها کرده بود سگ ولگرد که نیاز به خانه 
مشکل این بود که ما فقط از یک سال . دوست داشتماین ایده را 
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آنقدر طوالنی نبود که انصاف باشد حیوانی  -اقامتمان مطمئن بودیم 
  . بیاوریم

ي ورودي پارك دیده بودم  که به چشم اندازي که در نقشه ینبه امید ا
را زده بودند برسم،  شهر ارواحکنجکاوي برانگیز  برچسبو روي آن 

وقتی در انتهاي مسیر به یک برآمدگی . مسیري را دنبال کردم
هاي دره داشت  اي که دیدي عالی به ریکنریج و سایر قسمت صخره

: نقشه دروغ نگفته بود. ه بودآتش گرفت هاي پایم ماهیچهرسیدم 
چندین ساختمان چوبی متروکه روي صخره وجود داشت؛ مرا به یاد 

. انداخت که کار فیلم برداریش تمام شده می یفیلم ي صحنه پشت
روي زمین کوبیده شده بود  تابلویی چوبی را کهي روي  نوشته
در زمان جستجوي طال، تأسیس در سال  اي حومه شهر :خواندم
تخلیه در . کشف شد 1قتی اولین قطعه طال در رودخانه ایريو 1873
ستون معدن ایگل در بهار هفت معدنچی در زمانی که . 1877سال 
  .فرو ریخت کشته شدند 1876سال 

اي کوچک از  فقط چهار سال طول کشیده بود و معدنچیان جامعه
هاي مسکونی، سالن، مغازه، و اصطبل براي خودشان ساخته  خانه
هاي چوبی تیره رنگ سقف خود را از دست داده  اکثر ساختمان. بودند

                                                             
1Eyrie 
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هاي حلبی داشتند که در نسیم  بودند ولی بعضی از آنها هنوز سقف
 ي زنجیرهاي زنگ زده روي لبه. کردند با صداي شومی جیر جیر می

هاي وحشی طالیی  روي گلبر ها آویزان شده بود و به آرامی  شیب
ي پیشتازان  خورد و رویاهاي گمشده می روییده بود تکان  لبه رويکه 

اینجا به عنوان تصویر . گرفت تمسخر میرا ] جستجوي طال[
یا ها  انتقام معدنچی - شد  داستان ترسناك عالی می ي یک زمینه پس

تن توانستم صداي موسیقی متنی را که مو به  می. چیزي شبیه آن
ي آرام  و زوزهي زنجیرها  تق غریبانه کرد با همراهی تق آدم راست می

  .پیچید بشنوم هاي متروکه می باد که در میان ساختمان

هایی که جایی  معدنچی بهنداشتم  تدوس. ولی مکان غم انگیزي بود
در کوهستان مدفون شده و زیر خروارها سنگ خرد شده بودند فکر 

ها جست و جو کردم، چهار زانو  بعد از اینکه کمی در ساختمان. کنم
آرزو کردم کاش به فکرم رسیده بود قبل ستم و روي یک نیمکت نش
کلرادو خیلی . یایم یک نوشابه و شکالت بخرمباز اینکه تا این باال 

مه از . مقیاس همه چیز براي یک فرد انگلیسی ناآشنا بود -بزرگ بود 
کن  ها سرازیر شده و مثل اینکه روي یک عکس پاك شیب کوه

تاب روشن شده بودند از هایی را که با نور آف کشیده باشند قله
  . کرد ي سبز تیره جدا می کوهپایه
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ي اصلی به طرف شرق باز  که راهش را از جادهرا وانت زردي با نگاه، 
کرد و روي  ابرها بر روي زمین حرکت  ي سایه. کرد دنبال کردم می
لرزید، روي یک برکه سایه انداخت و بعد از آن دور  ها و انبارها  سقف

. ها خیره شود مثل یک چشم درخشان به آسمانرکه بشد تا دوباره 
ها گسترده  روي قله مالیمیبه رنگ آبی آلود  در این صبح مه ،آسمان
کردم تصور  سعی کردم مردمی را که این باال زندگی می. شده بود

هایشان به جاي اینکه رو به آسمان باشد رو  در حالی که صورت ؛کنم
آیا کسی از آنها . گشتند ي طال میها ها بود و به دنبال رگه به سنگ

باقی مانده و به ریکنریج نقل مکان کرده بود؟ آیا من با اعقاب این 
  رفتم؟ تب طال به اینجا آمده بودند به مدرسه میمردم که در جنون 

زد و سرم  در حالی که قلبم به تندي می. اي شکست شاخه مپشت سر
دپر از تصاویر ارواح بود برگشتم و  را دیدم که در جایی که  بندیکت زِ

بر رسید؛  خسته به نظر می. پلکید شد می ها جدا می کوره راه از درخت
موهایش انگار که . زیر چشمانش گود افتاده بودي پیش  خالف هفته

  .درهم بود انگشتانش را چندین بار الي موهایش فرو کرده باشد

همون عالیه، «: اي گفت به عقب برگشت و با لحن پر نیش و کنایه
  ».خواستم چیزي که می
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دختر حس بهتري نسبت به یک کلماتی حساب نشده که براي اینکه 
  .خودش داشته باشد مناسب نبود

  ».من دارم میرم«. بلند شدم

  .گردم بعدا بر می. بی خیال - 

  .گشتم خونه در هر صورت من داشتم بر می - 

د اشتم احساس عجیبی د. ایستاد و فقط به من نگاه کرد شسر جای زِ
کشد، انگار که نخی بین ماست و  که چیزي را از درون من بیرون می
  .کند او آن را به طرف خودش جمع می

، دستم را بلند کردم و کف دستم را به هایم را بستم لرزیدم و چشم
این کار رو  - لطفا «: گفتم. کردم احساس گیجی می. سمت او گرفتم

  ».نکن

  چی کار نکنم؟ - 

حتما حاال فکر . شدت سرخ شدمبه  ».اه نکناونجوري به من نگ«
روي . هر چی نباشد نخ تصور من بود. متکامال دیوانه هس دکر می

ترین ساختمان رفتم و  ي پایم برگشتم و به طرف نزدیک پاشنه
  . نیمکت را براي او گذاشتم ولی او به دنبالم آمد
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به یک تکه چوب در مسیرش  »چطوري نگاهت نکنم؟«: تکرار کرد
کل ساختمان ناله کرد؛ مطمئن بودم اگر یک باد شدید . زد لگد
  .شد آمد روي سرمان خراب می می

اي  ي بدون شیشه به طرف پنجره ».خوام در موردش حرف بزنم نمی«
  ».فراموشش کن«. که به سمت دره بود رژه رفتم

د بازوي مرا گرفت ولی  ».زنم هی، دارم باهات حرف می«: گفت زِ
انگار  »اسکاي، درسته؟... امم ... ببین «. کرد نظرش را عوض ظاهرا

خواهد بکند و به دنبال امداد غیبی  داند چه کار می که دقیقا نمی
  ».من باید یه چیزي بهت بگم«. است باال را نگاه کرد

ناگهان متوجه . جیر کنند رها جی زیر سقف افتاد و باعث شد حلبی باد
جایی را . زویم را رها کردبا. هاي دیگر دور هستیم شدم چقدر از آدم

  .که انگشتانش در پوستم فرو رفته بود مالیدم

اخم کرد؛ تمایل نداشت حتی با من حرف بزند ولی خودش را مجبور 
  ».یه چیزي هست که تو باید بدونی«. کرد این کار را بکند

  چی؟ - 

  .تنها بیرون نرو. ها مراقب باش شب - 
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  منظورت چیه؟ - 

  فقط مراقب باش، قبول؟ببین، ... ریشب دیدم پ - 

  . این یارو، آدم ترسناکی بود. نه، قبول نیست

  .این یکی رو درست فهمیدي - 

  چی؟ من که بلند این حرف رو نزدم، زدم؟

د زنجیر با صدا به . فحشی داد و با عصبانیت به چرخ معدن لگد زد زِ
اي که از طناب دار آویزان  جلو و عقب حرکت کرد و مرا به یاد جنازه

ام گره کردم، سعی کردم خودم  ازوهایم را روي سینهب. انداختاست 
حتما کاري کرده . تقصیر خودم بود. تري جلوه بدهم را هدف کوچک

  . که او را عصبانی کرده بود - دانم چه کاري نمی - بودم

هیچ کدوم «. این کلمات را با خشونت ادا کرد ».نه، کاري نکردي«
و من دارم تو «. را پایین آورد صدایش »شنوي؟ تقصیر تو نیست، می

  »ترسونم، نه؟ رو حسابی می

  .خشکم زد

ناگهان راه افتاد و در حالی که زیر لب به  ».من میرم. خیلی خب«
  . هاي خالی ناپدید شد داد بین ساختمان خودش فحش می
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  .خب، به خیر گذشت
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  6فصل 
  

سه هفته از ترم گذشت و اگر آن احساس عجیب و غریب بعد از 
گرفتم مشخص شد دبیرستان اکثرا خوش  می هرا نادید زِدر اخطا
کرد چه دیده  این پسره دنبال چه چیزي بود؟ و فکر می. گذرد می

توانست ربطی به این داشته باشد که من بعد از  است؟ چطور می
تاریکی هوا بیرون نروم؟ آخرین چیزي که الزم داشتم این بود که 

  .پیدا کند ي ناسالمی به من یک پسر بد عالقه

چیزهاي زیادي در جریان . سعی کردم این حس را از خودم دور کنم
بعضی دانش آموزان مرا به خاطر لهجه و باري وقتی چند . بود
احساس بدي ام نسبت به چیزهاي آمریکایی مسخره کردند  اطالعی بی

چند تا از دخترهاي . ولی در کل همه چیز خوب بود پیدا کردم
که من  -ما، از جمله دختر تشویق کننده شینا کالس علوم اجتماعی 
شان به الك ناخن قرمز به رنگ خون، لقب  پنهانی به خاطر عالقه

که  وقتی شنیدند در مورد این - عروس خون آشام به آنها داده بودم
ام را محض  زنم، کارت شناسایی چقدر عکسم بد افتاده به تینا غر می

ي ماده با من موافق بودند و متأسفانه، دراکوالها. شوخی دزدیدند
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وقتی عکس مرا دیدند به من لقب خرگوش موطالیی را دادند که به 
تینا به من توصیه کرد که توجهی . نظر من خیلی ناراحت کننده بود

تر  احتمال طوالنی مکرد نکنم و اجازه بدهم بگذرد چون اگر شلوغ می
ام  کارت مدرسهبراي همین زبانم را قورت دادم و . شدن آن بیشتر بود

  .را تمام مدت مخفی نگه داشتم

: د گفتآم میبا من تا خانه  قدم زنان بعد از ظهر جمعه نلسون که
رو  1رانی قایقتونن  ي دیگه اردو داریم، سال ماقبل آخریا می هفته«

رفت که ماشین چمن زنی مادر بزرگش را درست  می ».انتخاب کنن
  »خواي بیاي؟ می«. کند

ا تصور کردم که مشغول به هم بستن تنه درخت رئه رابینسون کروزو
  »؟ باید یکی بسازیم؟رانی قایق«. ام را چین دادم است و بینی

. قرار نیست اردوي پیشاهنگی آمریکا بریم که اسکاي«. خندیدنلسون 
هاي یخ زده، هیجان  هاي خروشان، انگشت نه، من دارم در مورد آب

یه قایق بادي رو تصور . زنم ي ایري حرف می نهایت روي رودخونه بی
اصلی پشت سکان اون عقب  نفر. کن که شش یا هفت نفر جا داره

شینیم و وقتی داریم تو  ها می ي ما با پارو کناره شینه، بقیه می

                                                             
1rafting 
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اگه . رونیم به زحمت سر جامون بند میشیم هاي پر سرعت می آب
ن خواي خودت رو اهل کلرادو بدونی باید یه بار هم شده امتحا می
  ».کنی

واي خدا، پس در نهایت دبیرستان شباهتی به پیش دانشگاهی 
توانستم تصاویري را که در  می. این خیلی هیجان انگیز بود -  نداشت

هاي  در حالی که با مهارت در میان آب: گذشت ببینم ذهنم می
مجروحی را نجات / سگ/ کردم و جان بچه خروشان حرکت می

نهایت  رفت، هیجان به بی باال می دادم، موسیقی تا حد انفجار می
  ...رسید  می

  .آره، خوبه

  سطح مقدماتی هم دارن؟ - 

فرستن تو  نما میهي نجات و را نچ، یه راست تو رو بدون جلیقه«
معلومه که «. ي من خندید نلسون به قیافه ».ترین مسیر خطرناك

  ».عاشقش میشی. دارن خنگول

م کوچک شروع کنم و وقتی ل هاي گاماز : توانستم این کار را بکنم می
. باشه«. شومکار دستم آمد به عنوان یک قهرمان فارغ التحصیل 

  »وسایل خاصی الزم دارم؟
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اسکاي، فکر . هات رو بپوش نه، فقط لباس کهنه«. سرش را تکان داد
  »کنی بخواي از تینا هم دعوت کنیم بیاد تو گروه ما؟ می

  »پرسی؟ ازش نمیچرا خودت «. م بالفاصله برانگیخته شدشکّ

  .کنم دلش رو به دست بیارم دارم سعی میه فکر کنممکنه  - 

  »کنی؟ نمی«. لبخند زدم

خوام  آره، ولی هنوز نمی«. اي پشت گردنش را مالید با حالت شرمنده
  ».بدونه

  

ها به رنگ خاکستري  ، آسمان کمی ابري و کوهرانی قایقروز اردوي 
. باران آمدد و حتی کمی هم هوا قطعا سرد بو. آمد بودند و باد می

کلوپ که روي آن نوشته بود محبوبم را  دار ضخیم ژاکت کاله
که این رودخانه هیچ  با توجه به اینپوشیدم؛  رانی ریچموند قایق

از مسیر خاکی بوس  مینی. شباهی به تیمز نداشت به نظرم بامزه بود
ی از هاي نارنج اولین برگ. رانی حرکت کرد قایق آموزشگاهبه طرف 

افتادند و با خشونت در  و روي رودخانه می شدهدرختان صنوبر جدا 
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اي براي اتفاقات بعدي  امیدوار بودم نشانه. شدند امواج ناپدید می
  . نباشد

هاي محافظ،  کاله ،رانی قایق آموزشگاهکه رسیدیم، پذیرش  بعد از این
 هبعد لب رودخان. هاي نجات را پخش کرد ضد آب و جلیقه يها کفش

جمع شدیم تا توضیح کوتاهی را که مردي با صورت جدي و موهاي 
هاي آمریکا را  ظاهر چشمگیر سرخپوست. داد بشنویم بلند تیره می

تر از سنش به نظر  هایی که مسن پیشانی عریض و چشم: داشت
اش را  مجسمه ،کشیدند یا بهتر اي که باید آن را می چهره. آمدند می
براي او موسیقی بنویسم، چیزي  خواستم اگر می. ساختند می

هاي آمریکاي جنوبی بود،  برانگیزاننده و محزون مانند فلوت
  . هاي وحشی اي براي سرزمین موسیقی

دباباي  - آقاي بندیکت به ما رسید  -عالیه «: پچ کنان گفت تینا پچ  زِ
  ».کارش روي آب حرف نداره .اون از همه بهتره. ایوو 

ي متالطم رو  م؛ حاال که عمال با رودخانهتوانستم به او توجه کن نمی
هاي خروشان  براي اینکه خودم را در آب مبه رو شده بودم، اشتیاق
  .شد بیندازم به تدریج کم می
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آقاي بندیکت که گفتگوي زیرلبی ما را شنیده بود نگاه مشتاقی به ما 
هایی که او را احاطه کرده بود  انداخت و من ناگهان تصویري از رنگ

  .هاي برفی اي شبیه نور خورشید بر قله نقره -دیدم 

. ، و آن حس گیجی عجیب را احساس کردمدوباره نهواي فکر کردم 
. دادم باز هم برگردند اجازه نمی -ها را ببینم حاضر نبودم دوباره رنگ

  .هایم بستم، آب دهانم را فرو دادم و ارتباط را بستم چشم

ال با وجود سر و صداي آقاي بندیکت با صداي نرمی که در عین ح
من خالصه . ها، لطفا گوش کنین خانم«: رسید گفت آب به گوش می

  ».مقررات امنیتی رو براتون میگم

  ».تو خوبی؟ یه کم سبز شدي«: تینا زیر لب گفت

  .از اعصابه... فقط  - 

  .چیزي نیست بخواي نگرانش باشی کنی؛ مشکلی پیدا نمی - 

عد از آن گفت به دقت گوش به تک تک کلماتی که آقاي بندیکت ب
  .تعداد کمی از آنها در ذهنم جا افتاد ولی دادم
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آقاي بندیکت سخنرانی کوتاهش را تمام کرد و بر اینکه باید تمام 
بعضیاتون گفتین به «. مدت از دستورات پیروي کنیم تأکید کرد

  »درسته؟. مند هستین کایاك عالقه

  .ند کردها، دستش را بل نیل، عضو گروه تشویق کننده

بهشون خبر میدم که . من همین االن توي اون مسیرن پسراي - 
  .خواي آموزش ببینی می

توانستم چند  می. کرد آقاي بندیکت به نواحی باالي رودخانه اشاره می
عالمت شناور را که به هم بسته شده و روي کانال شناور بودند 

. دادند هاي سریع مسابقه می سه کایاك قرمز روي آب. تشخیص بدهم
که چه کسی روي هر قایق است غیر ممکن بود ولی  تشخیص این

مسیر رودخانه را با حرکاتی که تقریبا  ؛هستند رمشخص بودند ماه
آورد  هاي سریعی که قلب مرا به دهانم می شبیه باله بود و چرخش

به نظر . یکی از آنها از گروه سه تایی جلو افتاد. کردند طی می
تواند چرخش بعدي آب و  ه برتري دارد و میرسید نسبت به بقی می
از زیر . بعدي جریان را کسري از ثانیه زودتر حدس بزند ي ضربه

عالمت قرمز و سفید پایان گذشت و در حالی که به برادرهایش که 
  .اي زد خندید با پارویش به هوا ضربه عقب مانده بودند می
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د   !البته. بود زِ

هایی که از خط پایان عبور  ي قایق ، به بقیهي ما، مسحور همه
ساحل در او  به او رسیدند، زِدوقتی برادرهاي . کردند نگاه کردیم می

ي پر سر و صدا که  بعد یک مجادله. شد از کایاك پیاده میرودخانه 
در گرفت  چندین بار با صداي بلند تکرار شد انصافی بی ي در آن کلمه

دبلند قدترین آنها  و د. انداخت را بلند کرد و در آب زِ  زیر آب رفت؛ زِ
برادرش را . برگشت آنولی آب ساکن و آرام بود براي همین روي 

از حالتی که پسر به آسانی در . گرفت و او را هم به داخل آب کشید
به این ترتیب . آب افتاد حدس زدم که این حرکت غیرمنتظره نبود

درهایش ماند ولی او هم قبل از اینکه به برا در ساحل باقی ایوفقط 
سه . اي خیس شد کمک کند تا از آب بیرون بیایند به طرز شاهانه
هایشان سر جایش  نفري کنار ساحل افتادند و تا وقتی که نفس

ددیدن خوشحالی . برگردد خندیدند عجیب بود؛ من به تدریج  زِ
  . هاي خشمگین را از طرف او نداشتم انتظار چیزي جز نگاه

  ».پسراي کوچکترم«: اخت و گفتاي باال اند آقاي بندیکت شانه

ي شنوایی  پسران بندیکت، انگار که صداي سوتی را که از محدوده
  .شنیده باشند، به طرف ما نگاه کردند ج بودري ما خا بقیه
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قایق رو بنداز تو آب بابا؛ من به محض «: بلند قدترین بندیکت داد زد
  ».گردونه کایاك رو می زِد. که لباسم رو عوض کنم میام اونجا نای

  ».همین امسال مدرسه رو تموم کرد. ه زواون «: تینا گفت

دشبیه «: پرسیدم   »؟ایوه یا  زِ

  منظورت چیه؟ - 

به سمت محل سوار شدن به قایق راه رانی  قایقپشت سر گروه 
  .رفتیم می

دس؟ فکر کنم  ه یا دوستانهخشن -    .با من بد باشه زِ

چی . ولی معموال با دخترا نهبا خیلی از آدما بده  زِد«. تینا اخم کرد
  »کار کرده؟

که البته زیاد  -بینه  وقتی منو می. یه کم توضیحش سخته... اون  - 
ببین، تینا، مشکل از . به نظر میاد واقعا اوقاتش تلخ میشه -  نیست

  فهمم؟ منه؟ کار غلطی کردم؟ به خاطر اینه که اوضاع اینجا رو نمی

شماها چایی رو به قهوه  اي هست که خب، یه شایعات شرورانه - 
  .ترجیح میدین

  .زنم تینا، دارم جدي حرف می - 
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. نه اسکاي، تو کارت درسته«. دستش را روي بازوي من گذاشتتینا 
من جاي تو بودم . اگه اون با تو مشکلی داره مشکل خودشه، نه تو

د. شدم نگران نمی اي هست که یه جورایی عجیب و  چند هفته زِ
تر، از خود  عصبانیهمه چیزش بیشتر شده،  - کنه  غریب رفتار می

  ».همه متوجه شدن - تر  راضی

هاي آقاي  به پایان رسید چون باید به دستورالعمل انگفتگویم
به «. کردیم بنشینیم گوش میکجا که قرار است  بندیکت در مورد این

ترین و  باید کوچک. خاطر بارون آخر هفته، آب رودخونه باال اومده
  ».رو وسط قایق بنشونیم تا به بیرون پرتاب نشین ترین فرد سبک

منظورش تویی، اسکاي «: اي به من زد و گفت نلسون سقلمه
  ».کوچولو

به نلسون اشاره  »گیره و تو، یکی از پسراي من پاروي جلو رو می«
مونه شما دو تا دخترا که پشت سر  می. گیري اون طرف رو می«کرد، 
ره کرد که تینا و یکی دیگر از اشا ».شینید ها نزدیک من می اون

ها پارو داد؛ من تنها  به هر دو تاي آن. دخترهاي دبیرستان جلو بیایند
  . نشستم کسی بودم که پارو نداشتم چون باید وسط می



  نجال محقق  به دنبال اسکاي
 

١٠٠  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

د ي  مخصوص کایاکش را درآورده و شلوارك و جلیقه  که لباس زِ
  . نجات پوشیده بود نزدیک شد

  ».گیرن می کایاك رو ایوو  زو«: اعالم کرد

  ».فکر کردم این کار تو بود«. پدرش اخم کرد

ودم یآره، خب، من د -  ه نتو بهتر می ایو. داره آشغال بازي در میاره ز
  .از پسش بر بیاد

جا به این نتیجه رسیدم که مرد گرگی نقش  من همان موقع و همان
  .ها از دست داده است اش را در آموزش ضد قهرمان جذاب شیطانی

 - خیلی چیزها  -خواهد چیزي  رسید آقاي بندیکت می میبه نظر 
  .شود بگوید ولی حضور ما مانعش می

این ترتیب نشستن . سر جاي خودمان در قایق بادي نشستیم
دمتأسفانه منجر به این شد که من کنار  نشینم و نلسون در طرف ب زِ

درسید  به نظر می. بیفتد مدیگر کند به من نگاه  با جدیت سعی می زِ
  .من تبدیل به دوشیزه اسکاي نامریی شده بودم -کند ن

  اسکاي، درسته؟ -دختر وسطی اون جلو  - 

  .زند برگشتم و دیدم که آقاي بندیکت با من حرف می
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  بله آقا؟ - 

 .قفل کناگه سختت شد بازوهات رو به بازوي بغل دستیات  - 
دختراي پشت طرف من، حواستون باشه وقتی قایق شروع کرد به 

. ردن پاهاتون توي جاي پایی که کف قایق هست باشهتکون خو
  .کنه توي آب نیفتین کمکتون می

  »پس اصال نگران پسرا نیست، نه؟«: تلخی غر زدنلسون با اوقات 

د کنه مردا باید بتونن از خودشون  اون فکر می«. صداي او را شنید زِ
  »مشکلی داري؟. مراقبت کنن

  ».نچ«. ري تکان دادي او را فهمیده بود س نلسون که کنایه

به عنوان یک فمینیست دو . شد فکر کردم سالی عاشق این ماجرا می
. کرد آقاي بندیکت یک دایناسور تمام عیار است آتشه حتما فکر می

دخیلی تحت تأثیر    .گرفت هم قرار نمی زِ

و نلسون چند  زِد. آقاي بندیکت مهار قایق را باز کرد و آن را هل داد
ا به بعد، از اینج. و ما وارد جریان آب شدیم ي محکم زدند ضربه

پاروها عمدتا براي هدایت قایق بود چون تنها یک جهت در مسیر این 
آقاي . خیلی سریع به سمت پایین رودخانه -رودخانه وجود داشت 
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زد و سکان عقب  ها را فریاد می بندیکت با صداي بلند دستور العمل
ستنم چسبیده بودم و سعی من به محل نش. کرد کشتی را هدایت می

کردم در حالی که قایق، سنگی را که از آب بیرون زده بود دور  می
وقتی از آن رد شدیم تازه دیدم . هایم را فرو بدهم زد جیغ می

  .جلویمان چه چیزي است

  !امکان نداره جون سالم به در ببریم. واي خدا - 

آب با  عظیم دارد زیر اي پنکهرسید که انگار  طوري به نظر می
ها  کرد؛ صخره قطرات آب در هوا پرواز می. چرخد بیشترین سرعت می

دیدم  در فواصل مختلف از آب بیرون زده و تا جایی که من می
دیده بودم که در مخلوط کن چه . حرکت بین آنها غیر ممکن بود

  .آمد ثانیه بعد همین بال سر ما می دو - آید ها می بالیی سر تخم مرغ

نلسون زد زیر . جیغ زدم. اي ناگهانی به جلو پرتاب شد قایق با ضربه
پارویش را چرخاند تا کمک کند از  »!ییی هااا« :خنده و داد زد

دطرف دیگر من، . ها دور شویم صخره با خونسردي همین کار را  زِ
ی متوجه شده من ، خطر یا اینکه حتاي از هیجان کرد و هیچ نشانه

  . روز ندادب ام شدهخفیفی وحشت  ي دچار حمله



  نجال محقق  به دنبال اسکاي
 

١٠٣  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

. دیگ شیطان یه کم چموشه«: اش داد زد آقاي بندیکت از باالي شانه
  ».ما رو تو مرکز نگه دارین پسرا

چموش . کرد کمی بیشتر از چموش بود محلی که به آن اشاره می
یک روز بهاري در هاي سرحالی که در  براي کره اسب لغتی است که

رود؛ این، یک خرس  یکنند به کار م می ززیر نور آفتاب جست و خی
خواست براي زمستان به  وحشی پاییزي با جنون درندگی بود که می

پر از انسان  به نظر من که یک قایقِ. افی چربی ذخیره کندکاندازه 
  . صورت غذاي کاملی بود

  .مغزم شروع به نواختن کرد رها د فیلم آرواره ي آهنگ زمینه

لحظه زیر سطح آب آن براي یک  ي دماغه. قایق حرکت تندي کرد
جیغ زد ولی وقتی آب  تینا. ي ما را با آب یخ خیس کرد رفت و همه

من روي . از همه طرف کوفته شده بودیم. دور شد زد زیر خنده
دنلسون افتادم بعد روي  آرنج نلسون انداختم ولی  بازویم را دور. زِ

دجرأت نکردم همین کار را در طرف دیگر هم انجام بدهم،  خیلی  زِ
نلسون با حالتی دلگرم کننده دست مرا فشار . رسید س به نظر میعبو
  .داد

  .چکید آب از صورتش می »گذره؟ خوش می«: داد زد
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 من قراره هر لحظه بمیرمبا یه حالت وحشتناك «: من هم فریاد زدم
  ».آره

ي قایق بین دو صخره گیر کرد و فشار آب  درست همان موقع، دماغه
  . موج از آن طرف روي ما را گرفت. ما را به یک طرف هل داد

همه به طرف . خوام قایق رو خالص کنم می« :آقاي بندیکت داد زد
  ».راست

باید همه یک طرف قایق  -  در ساحل این کار را به ما یاد داده بود
در نهایت عین . شدیم تا نصف آن از رودخانه بیرون بیاید جمع می

دساندویچ بین نلسون و  ام  ي پاروي نلسون به چانه گیر افتادم؛ دسته زِ
  .گیر کرده بود

  !چپ - 

قایق کم کم سر خورد و رها . با دستور او، همه به سمت دیگر افتادیم
  .شد

  !برگردین سر جاهاتون - 

دتا دستور را اجرا کنم، ناگهان کردم  طور که تقال می همان  زِ
بازوهایش را دور من حلقه کرد و مرا در حالی که صورتم در آبی که 
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. به زمین انداخت فرو رفته بود قوزك پا کف قایق جمع شده بود تا
  ».محکم بچسب وگرنه میفتی تو آب«: در گوش من نعره زد

 قسمتام رفت، وحشت کردم و در حالی که قایق در  آب در بینی
کرد تالش کردم خودم را نجات  حرکت می از رودخانه سریع دیگري

ن خودم را از قایق جدا دستم به جایی بند نبود براي همی. بدهم
  .کردم و از پشت در آب افتادم

آب، مرا مثل . به سطح آب برگشتم. سرما، آب خروشان، جیغ، سوت
یک برگ صنوبر از دیگ دور کرده بود و ده متري با قایق فاصله پیدا 

  . کرده بودم

 -این دستور مثل مشت راهش را در مغز من باز کرد  '!شناور شو'
دبیه صداي صدایی در سرم که ش   . بود زِ

که اجازه بدهم جریان آب مرا هر جایی که  اي نداشتم جز این چاره
خواهد ببرد و سعی کردم تا جاي ممکن روي آب دراز بکشم و  می

چیزي ساق . هایی که از آب بیرون زده بخورد نگذارم پاهایم به صخره
پایم را خراش داد؛ کاله محافظم برخورد مختصري با یک تخته 

در . باالخره داخل آبهاي آرام یک جریان مخالف افتادم. داشتسنگ 
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هاي سفید به تخته سنگی  ام مثل عنکبوت حالی که انگشتان یخ زده
  . چسبیده بود، به آن آویزان شدم

  »حالت خوبه؟! واي خدا، اسکاي«: تینا جیغ زد

دآقاي بندیکت قایق را به طرف من هدایت کرد تا  و نلسون بتوانند  زِ
پشت دراز به کف قایق نفس نفس زنان . ز رودخانه بیرون بکشندمرا ا

  . کشیدم

د یه ذره . حالش خوبه«. بررسی سریعی کرد که زخمی نشده باشم زِ
  ».خراشیده شده ولی خوبه

من ي راه را ادامه دادیم ولی حالمان گرفته شده بود و با افتادن  بقیه
ختی و احساس سرما، کر. هم از گروه رفته بود سرخوشیحس 

  .کردم عصبانیت می

داگر    .آمد به من حمله نکرده بود مشکلی برایم پیش نمی زِ

آقاي بندیکت ما را به محل پیاده شدن، جایی که یک جیپ و یک 
. تریلر منتظر بودند تا قایق را دوباره به رودخانه برگردانند هدایت کرد

دشدم به  وقتی در ساحل پیاده می   .نگاه نکردم زِ

  »اسکاي، واقعا خوبی؟«. تینا مرا بغل کردروي خشکی، 
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ي فوق العاده از کی بود؟  راستی این ایده. خوبم«. به زور لبخند زدم
  »ي بذار یه خارجی بکشیم؟ هفته - چی بود این 

  .فکر کردم تو رو از دست دادیم - 

دونی چیه؟ من براي این تفریحات عالی فضاي باز شما  تینا، می - 
  .مها ساخته نشد کلرادویی

  .فقط بدشانسی آوردي. معلومه که شدي - 

دآقاي بندیکت و    .قایق را بار زدند و بعد به طرف ما آمدند زِ

  »حالت خوبه اسکاي؟«: آقاي بندیکت پرسید

سرم را به عالمت تأیید پایین آوردم؛ به خودم اطمینان نداشتم که 
  .حرف بزنم

  .کرد زِداین سؤال را از » چه اتفاقی افتاد؟«

د«: داستان خودم را گفتماول من  روي من افتاد؛ باعث شد تعادلم  زِ
  »!رو از دست بدم

د سعی کردم  - م قراره چه اتفاقی بیفته دیمن فهم«. مخالفت کرد زِ
  ».بهش هشدار بدم
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  ».تو باعث شدي این اتفاق بیفته«. صورتم را در هم کشیدم

 ».کردم به حال خودت باید ولت می -سعی کردم جلوش رو بگیرم «
  .هایش به سردي رودخانه بود او هم به من اخم کرد؛ چشم

جا تا حد مرگ  وقت من این اون - کردي  آره، شاید باید این کارو می - 
  !زدم یخ نمی

اسکاي، قبل از اینکه بیشتر «. آقاي بندیکت ما را جدا کرد »!بسه«
د. سردت بشه برو توي جیپ   ».، یه کلمه حرف دارمزِ

داق پیچ شده بودم، پدر و پسر را دیدم که به در حالی که با حوله قن
دکه  وقتیبحثشان ادامه دادند تا  با عصبانیت دور شد و به طرف  زِ

  .جنگل رفت

به خاطر این «. آقاي بندیکت سوار شد و روي صندلی راننده نشست
  ».ماجرا متأسفم اسکاي

دونم چرا ولی به نظر میاد پسر شما  نمی. عیبی نداره آقاي بندیکت«
. دیدي گفتمنگاهی به تینا انداختم تا بگویم  ».من مشکل داره با
ش رو با من  شاید فقط بتونه فاصله. نیازي به عذرخواهی نیست«
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دلیل روي من  دوست ندارم مردم بی. حفظ کنه یا همچین چیزي
  ».بیفتن

د بگم در حال حاضر یاگه باعث میشه حس بهتري داشته باشی با«
هاي محزون آقاي بندیکت پسرش را  چشم ».فکرش خیلی مشغوله

یه فرصتی بهش میدم تا . من انتظار زیادي ازش داشتم«. دنبال کرد
  ».اوضاع رو درست کنه

  »دیدي منظورم چی بود؟«: زیرلبی به تینا گفتم

  جریان چی بود؟. آره، دیدم - 

بدجوري به نصیحت او احتیاج داشتم؛  ».واقعا خبر ندارم -دونم نمی«
اش  و دستیار دست و پا چلفتیمرشد اعظم به به سرعت تبدیل 

دامیدوارم بودم او بهتر از من پسرها یا دست کم . شدیم می را  زِ
  . بفهمد

  .خیلی عجیبه - 

: رفتند هاي ماشین با شدت گرفتن باران جلو و عقب می کن برف پاك
  ...از من متنفره، از من متنفر نیست، از من متنفره، 

  »تو که سر به سرش نذاشتی، نه؟«: رسیدتینا بعد از مکثی کوتاه پ
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در مورد تعداد دفعاتی که دنبال او در  ».نه، معلومه که نذاشتم«
الزم نبود در مورد جزئیات شیفتگی . چیزي نگفتم ممدرسه گشته بود

  .امروز باعث شد درمان بشوم. من در مورد این یارو چیزي بداند

یلی از دخترا به امید خ. نبوديتو اولین نفر حتی در این صورت هم  - 
  .اینکه دوست دخترش بشن، خودشون رو آویزونش کردن

  .پس جدا احمقن - 

اون پسر خیلی . چیزي که گفت مجبورم با تو موافقت کنم از بعد - 
ریزه دور و  خوام وقتی بیرون می خشم نهفته داره و من یکی که نمی

  .برش باشم
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  7فصل 
  

مورد اخطار تینا فکر کردم و آن روز بعد از ظهر و بیشتر شب را در 
آن را در ذهنم باال و پایین کردم تا با نقش جدید تینا در داستان 

کشش این پسره خیلی زیاده : ام هماهنگ شود هاي درونی پردازي
د. نصیحت خوبی بود، مرشد تینا .داره فراوونیولی خشم  من  براي زِ

ن تا با غیض مرد گرگی را رها ک. مدمآ زیادي بود؛ از پس او بر نمی
نگیرم ولی  جديکردم این جریان را  سعی می. خودش سر کند

بخشی از وجودم به طور غریزي از احساسات خشونت باري مثل 
. توانند آزاردهنده باشند دانست می کرد چون می دوري میاحساس او 

گفت قبال خیلی نزدیک به کسی  اي به من می احساس ناراحت کننده
کسی که مربوط به  - ام  شد زندگی کرده که به شدت خشمگین می
دانستم که کلمات خشن تبدیل به  می. زمانی قبل از پیدا شدنم بود

عالوه بر آن، از دست خودم هم عصبانی . شوند مشت و کبودي می
کردم وقتی در خطر هستم  که فکر می مسلما باید به خاطر این. بودم

دصداي  باید خودم را . گرفتم ي احمق بزرگ را می ام درجه را شنیده زِ
دکردم و کل جریان  جمع و جور می   .کردم را تمام می زِ
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ي پارکینگ مدرسه رد  وقتی فردا صبح همراه تینا از محوطه
شدیم، تصمیم بزرگ من هنوز تغییري نکرده بود؛ البته تا زمانی  می

دکه نگاهی را که  د. به من انداخت دیدم زِ ي  دست به سینه با بقیه زِ
هایشان ایستاده بود و جمعیتی را که وارد  ار موتور سیکلتپسرها کن

وقتی چشمش به من افتاد، براي . کرد شد بررسی می ساختمان می
مدتی طوالنی مرا برانداز کرد و بعد انگار که به این نتیجه رسیده 

  .باشد که ارزشش را ندارم، نگاهش را برگرداند

   ».محلش نذار« :تینا که این جریان را دیده بود زیر لب گفت

خواستم به طرف او بروم و به او سیلی بزنم  توانستم؟ می چطور می
هایی نیستم که جرأت  ولی راستش را بگویم من از آن مدل آدم

مطمئن بودم تا وسط راه . اي را راه بیندازم داشته باشم چنین صحنه
به خودم قول دادم کاري به او نداشته . زدم رفتم و بعد جا می می
  .باشم

  دختري یا موش؟. گفت برو، این کار را بکن خشمم به من می

  !همیشه موش

دیک چیزي در مورد . رهمیشه به جز این با ندیکت بود که مثل  بزِ
  . سوزاند میتا حد انفجار  مراکرد و  کبریت آتش مرا روشن می
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  ».تینا، یه لحظه ببخشید«: گفتم

ج کردم و به طرف او کنم، مسیرم را ک قبل از اینکه بفهمم چه کار می
خواهر براي خودمون ي  ترانه - داشتم  1آرتا فرانکلینی حسیک . رفتم

ي به من داد تا ا از ذهنم گذاشت و شجاعت متهورانه یه کاري بکنیم
آلودم به سایر  خشماحتماال قصد من از این حرکت . زودتر به او برسم

به سمت  توانستم ببینم سرها دانش آموزان منتقل شده بود چون می
  .گردد من بر می

  اوهو، واقعا من این حرف را زدم؟ »مشکل تو چیه؟«

د اش را  دستش را در جیبش کرد و عینک دودي» چی؟«: گفت زِ
بیرون آورد و به چشمش زد در نتیجه حاال به تصویر خودم در عینک 

زدند و منتظر  چهار پسر دیگر به من نیشخند می. کردم او نگاه می
دبودند    .مرا بگیردحال  زِ

به لطف تو دیروز من تقریبا غرق شدم و تو یه جوري وانمود کردي  - 
  .انگار تقصیر من بوده

در سکوت به من خیره شد؛ یک تاکتیک مرعوب کننده که تقریبا 
  .جواب داد

                                                             
1Aretha Franklin ه هفتاد آمریکاییبانوي خواننده سیاه پوست ده  
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اثر آرتا  ».تو براي اتفاقی که توي قایق افتاد بیشتر از من مقصري«
  .زمزمه کم شده بود رفت و صدایش در حد یک داشت از بین می

از این که کسی جرأت د اد نشان میحالت صدایش  »من مقصرم؟«
  .استکرده و رو در رویش این طور با او صحبت کرده متعجب 

برو خودت حساب کن  - دونستم  رانی نمی من هیچی در مورد قایق - 
  .کی بیشتر مقصره

داین جوجه عصبانی کیه، «  :یکی از دوستانش پرسید   »؟زِ

د   ».هیچ کس«. اي باال انداخت انهش زِ

 لیو. من هیچ کس نیستم«. دردناك بود - ضربه را احساس کردم
خفه شو  ».حداقل یه از خود راضی مزخرف با پوزخند دائم هم نیستم

  . حتما آرزوي مرگ کرده بودم. اسکاي، خفه شو

  .دوستانش با شنیدن این حرف ریسه رفتند

د«:  مز داشت گفتروغن زده قر يیکی از آنها که موها ، حالت رو زِ
  . ي جدیدي به من نگاه کرد و با عالقه ».گرفت

د اي باال انداخت و با سر به  شانه ».س آره، این یه چیز دیگه«: گفت زِ
  ».بزن به چاك، بدو برو«. ساختمان اشاره کرد
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ام فشار دادم و به  هایم را به سینه توانستم کتاب با تمام وقاري که می
  .راه افتادم؛ تینا در کنارم بودطرف مدرسه 

  .دستش را به پیشانی من زد تا ببیند تب دارم یا نه »این چی بود؟«

. ام بیرون دادم مدت حبس کردهاین تمام  مدانست نفسی را که نمی
  »قانع کننده بودم؟. عصبانی من بود این مدلِ«

  .تا حدي... ام  - 

  انقدر بد؟ - 

فقط . حقش بود«. رسید ر نمیخیل مطمئن به نظ »!نه، عالی بودي«
بهتره وقتی دیدي داره میاد طرفت خوب بلد باشی قایم بشی؛ از 

  ».ي رفقاش این جوري حالشو گرفتی خوشش نمیاد اینکه جلوي همه

  »حالشو گرفتم، نه؟«. هایم پنهان کردم صورتم را در دست

معموال زیادي  - عادت نداره دخترا ازش انتقاد کنن . آره، گرفتی - 
  ؟نهترین پسر ریکنریجه،  دونی که اون جذاب می. ش هستن تهشیف

ي هوا تو دنیا هم باشه حاضر  آره، خب، من که حتی آخرین ذره - 
  .نیستم با اون دوست بشم

  !اوخ، چه خشن - 
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  .س نه، منصفانه - 

تا یه . شدم من بودم نگران نمی«. تینا با دلداري بازوي مرا نوازش کرد
  ».کنه و نگاه نمیمیلیون سال دیگه هم به ت

بعد از این گفتگو، مثل کماندوهایی که در خاك دشمن هستند 
دمراقب راهروها بودم تا اگر دیدم  . شود پنهان شوم نزدیک می زِ

گرفت  حاال گروهی از دوستانم را داشتم که اگر تصمیم میدست کم 
توانستم بین آنها پنهان  با پوزخند تالفی کند می را فوران خشمم

ل از همه مسلما مرشد تینا بود، ولی زویی که به خاطر شوخ او. شوم
کمی بدجنس مناسب بود به همراه  ايِ اش براي نقش زن گربه طبعی

آنها در برابر . هم جزئی از گروه من بودند ،مرد االستیکی، نلسون
کردند؛ شینا و گروهش کماکان  هاي خون آشام از من دفاع می عروس

ا حدي براي این بود که احساس انداختند که ت مرا دست می
هاي خون آشام در مکیدن  عروس. کردند من آسیب پذیر هستم می

ي پارکینگ پخش شده بود و  حتما جریان صحنه. خون مهارت دارند
اي از جنون  که من رگه رسیده بودندي منطقی  به این نتیجهمردم 
ی در زندگتینا، زویی و نلسون تنها چیزي بودند که بین من و . دارم

توانستم آنها  می. هاي ناجور ایستاده بودند وصله گروه حاشیه همراه با
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را در ذهنم تصور کنم، سه مدافع من، دست به سینه مثل سپري بین 
داشت و  موج بر می ربادهایشان د من و خطرات ایستاده بودند، شنل

  .و کات... شد  موسیقی قهرمانی نواخته می

این رویاها تمام زندگی مرا . رفتم رون میواقعا باید بیشتر از خانه بی
  .مختل کرده بود

  

در آخرین جمعه سپتامبر، در مسیر مدرسه در ماشین تینا، اخبار 
  .ناخوشایندي را از او شنیدم

ي ما  همه«: در حالی که از شنیدن خبر وحشت کرده بودم پرسیدم
  »باید تو بازي فوتبال شرکت کنیم، دخترا و پسرا؟

سال یکی مونده به آخریا قبل از اولین بارش برفه،  براي آره، یه رسم«
قراره روحیه تیم رو باال ببره و این جور . ي اکتبر یعنی اولین دوشنبه

اینکه هر چی استعداد  و«. تینا آدامسش را باد کرد و ترکاند ».چیزا
کنم آقاي جو پشت  من شخصا فکر می. پنهانه براي مربی آشکار بشه

باید تا حاال فهمیده باشی که قدرت پشت تخت  - سر این جریانه 
از این فرصت که وانمود کنه مربیه . سلطنتی تو این مدرسه اونه

  ».خوشش میاد
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 ي به اندازهرسید از این چشم انداز ناراحت شده باشد؛ نه  به نظر نمی
  .من

زانوهایم را با حالت  ».حتی از جراحی دندون هم بدتره«: گفتم
  .ام چسباندم ه سینهتدافعی بغل کردم و ب

ما از تو انتظارات . چرا؟ من فکر کردم شما انگلیسیا عاشق فوتبالین - 
  .زیادي داریم

  .من تو ورزش افتضاحم - 

  ».چه بد«. تینا خندید

که به پدرم التماس کردم قانون آفساید را براي من توضیح  بعد از این
راري ولی راه ف. بدهد، متوجه شدم که مصیبت دیگري در راه است

د روز نگفت -  ي صد نفرمان همه -ها  به کل سال یازدهمی. نبود
. ها معرفی کنیم به مربی گاهدوشنبه خودمان را در فضاي رو باز ورزش

ها انتخاب  اي تصادفی از اسامی را براي تشکیل تیم کامپیوتر، مجموعه
آقاي جو، در یک اقدام نابخردانه براي اینکه دختر انگلیسی . کرده بود

ي خودش است و ورزش ملی خودش را بازي  ساس کند در خانهاح
کند، مرا به عنوان کاپیتان تیم ب انتخاب کرد که به این معنی  می
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و حدس بزنید . کردیم بود باید در بازي اول با تیم الف بازي می
  کاپیتان آنها که بود؟

دخب، « آقاي جو سکه را کنار گذاشت و  ».، تو شیر یا خط رو برديزِ
بازي قرار گرفته بود، حتی  وواقعا در ج. ش را به صدا در آوردسوت

هر نیمه «. اي هم در جیب باالیش داشت یکی از آن چیزاي دفترچه
االن «. ي من زد سر راه به شانه »!موفق باشین. ست پونزده دقیقه

  »!انگستان رو سربلند کن. وقتشه بدرخشی اسکاي

هایم سر در خواهد  د از کابوسمطمئن بودم که این مکان از این به بع
بدون  ،کردند و من چندین ردیف آدم که از سکوها نگاه می: آورد

هایی بود  شبیه آن خواب. ترین سرنخی که چه کار باید بکنم کوچک
  .که آدم در آن برهنه است

ام شروع به التماس و  در موسیقی متن درونی 1دافی !تحقیر کامل
  . تقاضاي ترحم کرد

خواي  می. خب کاپیتان«. شیطنت آمیزي به من زد نلسون لبخند
  »کجا وایسیم؟

                                                             
1Duffyخانم خواننده اهل ولز 
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شناختم دروازه بان و مهاجم نوك  هایی که در فوتبال می تنها پست
  .نلسون را آن جلو گذاشتم و خودم در دروازه ایستادم. بود

  »مطمئنی؟ تو براي دفاع یه کم، خب، کوتاه نیستی؟«: شینا پرسید

منظورم این بود از  ».این عقب باشمبهتره من . نه، عیبی نداره«
هاي دیگه رو  پست... اممم ... ي شما  بقیه«. ي خطر دور باشم منطقه

  ».تمام تالشتون رو بکنین -  بین خوتون تقسیم کنین

فراموش . ام بعد از شروع بازي، متوجه شدم به شدت اشتباه کرده
شما  کرده بودم وقتی کاپیتان تیم حریف بازیکنی باشد که خط دفاع

نصف آنها هم مثل من بازي  - کند میرا تبدیل به گوشت کوبیده 
  .شود آن وقت ناگهان سر دروازه بان خیلی شلوغ می -دستشان نبود 

تیم من سر و صداي اعتراض . میعقب بود 0- 5بعد از ده دقیقه 
داگه مهاجمان تیم . آمیزش را شروع کرد یک دقیقه مرا تنها  زِ

  .شدم کندم و در آن پنهان می زمین میگذاشتند یک چاله در  می

من گل دهم را . گل عقب بودیم 9بین دو نیمه، به طرز اسف باري 
تیم من با حال . هم خورده بودم ولی نلسون معجزه کرد و یک گل زد

  .خواهند کسی را دار بزنند دورم جمع شدند و هواي گروهی که می
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  »تاکتیک؟«: شینا با نیشخند گفت

ي  دعوت کنم که روي زمین فرود بیاید و دروازهیک شهاب سنگ را 
این : مرا محو و نابود کند؟ از طاعون بیفتم و بمیرم؟ بس کن اسکاي

  .کند کارها کمکی نمی

سعی کنیم . نلسون کارت خوب بود، گل عالی بود - خب ... ام «: گفتم
  ».بیشتر بزنیم، لطفا

هایش  ناخنبه  »همین؟ تاکتیکت اینه؟ گل بیشتر لطفا؟«: شینا گفت
کنین  فکر می. یکیش شکست. ایشش، نگاه کن«. نگاهی انداخت

  »اجازه بدن به عنوان مصدوم کنار بکشم؟

. خواستم کاپیتان باشم نمی. کردم من تو خونه فوتبال بازي نمی«
  .اي باال انداختم با بیچارگی شانه ».متأسفم

ی خیل«: کرد غرغر کرد نیل که تا آن موقع با من خوب رفتار می
  ».آقاي جو قول داده بود تو کارت عالیه. تحقیر آمیزه

پس اشتباه کرده، «. کردم دوست دارم گریه کنم کم کم احساس می
مونه  من فوتبالم خوب باشه مثل این می نه؟ اینکه انتظار داشته باشن
اعضاي تیم  ».ها بتونن آواز بخونن ي ولزي که انتظار داشته باشی همه
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خب، پس چیزي در . مند به من نگاه کردندبدون اینکه چیزي بفه
فقط نذارین این همه از نفراتشون با توپ از «. مورد ولز نشنیده بودند

شما رد بشن، اون وقت من مجبور نیستم جلوي این همه گل رو 
  ».بگیرم

تو حتی جلوي یه ! جلوشو بگیري«: شینا جیغ تمسخرآمیزي کشید
  ».خورم فشام رو میاگه بتونی بگیري من ک. گل رو هم نگرفتی

ام رفتم ولی  با زحمت به سمت دروازه. سوت نیمه دوم به صدا در آمد
د خواي به رخم  دیگه چی؟ می«: به او پریدم. جلوي راهم را گرفت زِ

  ».هام قبال این کارو کردن تیمی مبکشی که افتضاحم؟ الزم نیست، ه

نیمه خواستم بگم شما این  می. نه اسکاي«. به پشت سرم نگاه کرد
  ».اون طرف زمین هستین

مچ دستم را روي چشمانم . گریه نزدیک بود بزنم زیرایشششش، 
باید از میان . زمین بروم جا برگشتم تا به طرف دیگر کشیدم و همان

  .شتمذگ کردند می هایی که مرا مسخره می صورت ردیف

داعضاي تیم . هایم را به هم زدم پلک ي صورتی  ، همگی با هالهزِ
ي من به رنگ ذغالی  هاله. احاطه شده بودند ال خوششانحتمشکی 
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دیدم یا فقط  واقعا این چیزها را می. الي آن قرمز شده بود بود که البه
  !بس کنکردم؟  خیال می

  .شدم گاهی اوقات واقعا خل و چل می

ادامه پیدا کرد تا حدي که براي همه،  -  ببخشید، بازي - قتل عام
من موفق نشده بودم یک توپ . لت شدي خجا حتی تماشاگرها، مایه

دبعد شینا، . کنترل کنمرا هم  را در محوطه جریمه انداخت و من  زِ
ها فهمیدند یک ماجراي  وقتی تماشاچی. گرفتم باید یک پنالتی می

ها و هو  دبیرستانی کالسیک در حال شکل گرفتن است، خنده
د: هایشان بیشتر شد کردن ر خارجی در براب ، بهترین بازیکن فصلزِ
  .استعداد بی

  »!تونی برو اسکاي، تو می«: تینا از بیرون زمین داد زد

  .توانستم، ولی او یک دوست واقعی بود نه، نمی

دو با ي لعنتی ایستادم  ازهودر مرکز در در کمال . رو در رو شدم زِ
کرد؛ حتی کمی هم براي من متأسف به نظر  ، فخر فروشی نمیتعجب
توپ را با دقت روي نقطه . ترحم انگیز بودمآنقدر که من  -رسید  می

  .پنالتی گذاشت و به من نگاه کرد
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  '.به طرف چپت شیرجه بزن'

هایم را  چشم. رسما قاطی کرده بودم. دوباره صدایش در سر من بود
  .مالیدم، سعی کردم ذهنم را خالی کنم

د   '.به طرف چپت شیرجه بزن'. نگاهش را به من دوخت زِ

. قدر اوضاعم به هم ریخته بود که توهم زده بودمآن !لعنت بر شیطان
توانستم  هیچ امیدي به گرفتن توپ نداشتم براي همین دست کم می

بگذار به نیمه پر . فایده بزنم ي نمایشی و در عین حال بی یک شیرجه
  .خودم را به تیر دروازه بزنم و بیهوش شومشاید  - لیوان نگاه کنیم 

د به زد و من خودم را به سمت چپ به جلو دوید و به توپ ضر زِ
  .پرتاب کردم

  .با درد دور آن حلقه زدم. توپ درست وسط شکمم خورد! اووووف

دهاي  تیمی حتی از طرف هم -  اي بلند شد صداي تشویق کر کننده   .زِ

باورم نمیشه، «: رقصید داد زد تینا در حالی که با زویی از شادي می
  »!توپ رو گرفت

  .شد دستی جلوي چشمانم ظاهر

  خوبی؟ - 
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د   .بود زِ

  .توپ رو گرفتم - 

  . لبخندي زد و مرا باال کشید ».آره، دیدیم«

  تو به من کمک کردي؟ - 

 زِدپشتش را به من کرد و به  »براي چی باید همچین کاري بکنم؟«
  .عالی بود. ادب اولین مالقاتمان تبدیل شد بی

  '.خیلی هم ممنون، اي بزرگوار'

روي غریزه رفتار کنم و فکرم را با همان  ام باعث شد از اوقات تلخی
انگار که یک . بفرستمبه طرف او روشی که صدایش را شنیده بودم 
د. تکه چوب را توي سرش زده باشم  - چرخید و به من زل زد  زِ

خشکم زد . توانستم تشخیص بدهم وحشت زده است یا متعجب نمی
کرده باشم،  اي انگار که به یک حصار الکتریکی برخورد و براي لحظه

درونم جریان داشت مثل فریاد احساسی را که . میخکوب شدم
غیر ... او که متلک مرا نشنیده بود، شنیده بود؟ این . سرکوب کردم
  .ممکن بود
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عالی بود «. آقاي جو بین ما پرید، و سوت کوچکش را به صدا در آورد
ه فقط یه دقیقه موند. ادش رو داريدونستم تو استعد من می. اسکاي

  ».توپ رو دوباره به جریان بندازین - 

  .باختیم 1به  25در نهایت، ما 

  

کردم چون  میبند کفشم بازي در اتاق رختکن دختران، متفکرانه با 
چند تا از . حمام کنم استخواستم وقتی این همه آدم دور و برم  نمی

دخترها آمدند و چیزي در مورد نمایشم در زمین گفتند؛ اغلب آنها 
گرفته بودم به شدت ذوق و شوق  شانسیرا  زِداینکه پنالتی  به خاطر
پاك  را در دروازه عملکرد تراژیکم ،ظاهرا همین یک حرکت. داشتند

کردند که باید براي شام  دوستان شینا او را مسخره می .کرده بود
  .کفش ورزشی سرخ کرده بخورد

دي نشونش دا«. اي زد تینا از عقب روي من پرید و به پشتم ضربه
هیچ وقت از اینکه تو اون پنالتی رو گرفتی جون سالم به  زِد. دختر
  ».بره در نمی

  .شاید - 
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صدایی در سرم شنیده بودم؟ واقعا احساس کردم  ولی جریان چه بود؛
پاتی، اسمش همین بود، نه؟ من به  تله - زند  که دارد با من حرف می

من . اه مثل رنگ. این چیزهاي عجیب و غریب اعتقادي نداشتم
. کردم می کنیفراف - برد؟  اي را به کار می روانکاوم چه کلمه - داشتم 

  .فکنیفراآره، 

کنی من رو براي تیم انتخاب  خب، فکر می«: به شوخی گفتم
  .سعی کردم نگذارم تینا متوجه شود که حواسم پرت است »کنن؟ می

 ولی شاید مربی دو و. وقتی جهنم یخ بزنه - آره، تو که حتما هستی «
. عین برق حرکت کنیتونی  میخواي  وقتی می. میدانی بیاد دنبالت

 ».من تا حاال ندیده بودم کسی به این سرعت از زمین فرار کنه
دچیزي بین تو و «. اش گذاشت وسایلش را در کیف ورزشی ه که من زِ

  »باید بدونم؟ بیشتر از اون تنفر در نگاه اول و اینا؟

  .وردمام را درآ هاي ورزشی کفش ».نه«

تمام . به نظر نمیومد از اینکه تو پنالتی رو گرفتی عصبانی باشه - 
  .کرد مدت بازیاي بعدي داشت به تو نگاه می

  .چه دروغگویی بودم ».واقعا؟ من متوجه نشدم«
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  .شاید االن ازت خوشش میاد - 

  .نمیاد - 

  مگه ما کالس اولیم؟: چت شده. میاد - 

  .تممن هیچ وقت کالس اول نرف. دونم نمی - 

 ».خیلی رفتاراي بچگونه هست که باید یاد بگیري. براي همینه پس«
خوام قبل فارغ  من می. زود باش«. مرا به طرف حمام هل داد

  ».التحصیلیم برسم خونه



  نجال محقق  به دنبال اسکاي
 

١٢٩  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

  8فصل 
  

بودم که پنالتی  ناچیزي چند روز بعدي در مدرسه درگیر شهرت
کرد این  ینلسون فکر م. ام برایم به ارمغان آورده بود گرفتن شانسی

که مرا انگشت  دار است و هیچ فرصتی را براي این جریان خیلی خنده
  .داد نما بکند از دست نمی

رفتیم جلوي من  وقتی من و تینا و زویی به طرف کالس علوم می
شهروندان ریکنریج، راه رو براي «: گفت رفت و می عقب عقب راه می

  »!باز کنین ترین استعداد جدید فوتبال زنان جذاب

: هاي دور و برمان بود تته پته کردم در حالی که حواسم به خنده
  ».کنم نلسون، خواهش می«

. بردهایش را در پهلوي او فرو  یکی از چنگال. تینا کار بهتري کرد
  ».بسه دیگه نلسون«

  ؟1شی، تین بانو تو مدیر برنامه - 

  .کنه آره و اون با تو مصاحبه نمی - 
                                                             

1Tin girl 
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  .چه زن سرسختی هستی تو - 

  .حاال بکش کنار. اینو درست فهمیدي - 

  .نلسون برگشت و به طرف کالسش دوید ».من که رفتم«

  ».این پسره یه حرص درآر بزرگه«. تینا اعالم کرد

  ».س کنه بامزه فکر می«: گفتم

چند تار موي کامال » .حدود نصف اوقات -  هست«: زویی گفت
که  کنم یممن همیشه فکر «. صافش را متفکرانه دور انگشتش پیچید

  ».چون خیلی از تینا خوشش میاد سر به سرش میذاره

  ».یه بار دیگه اینو بگو تا بکشمت«: تینا گفت

  .دونی از کالس چهارم از تو خوشش میومد؛ خودت هم می - 

و  ».گوش نمیدم. خوام در این مورد چیزي بشنوم نمی«: تینا گفت
  . هل دادزویی را 

تگو به نفع او تمام شده براي زویی به این نتیجه رسید که این گف
راستی اسکاي، امروز میاي بازي تیم بیسبال «. همین ادامه نداد

  ».کنیم مدرسه رو ببینی؟ با تیم آسپن بازي می
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  اگه بیام، یکیتون برام توضیح میده جریان چیه؟ - 

تمام عمرت . دونی به من نگو قوانین بیسبال رو نمی«. کرد  زویی ناله
  »؟ تو غار؟کردي کجا زندگی می

  ».ریچموند. نچ«. خندیدم

حتما، بهت میگیم «. تینا با آرنج به زویی زد تا به من گیر ندهد
  ».بیسبال باحاله. اسکاي

د«. شیطنت آمیزي به تینا انداختزویی نگاه  هم توي تیمه،  زِ
  ».دونی که می

اي که روي تابلوي اعالنات بیرون آزمایشگاه زده  وانمود کردم به برگه
  ».تونستم حدس بزنم می«. مندم عالقه بودند

  ».یه دلیل دیگه براي اومدن«: زویی گفت

  »جدا؟«: با خونسردي جواب دادم

  .چیزیه که همه میگن - 

  .ه براي نیومدنکردم یه دلیل من که فکر می - 
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 - هستم  ایومن خودم از اون دختراي عشق «. زویی نخودي خندید
منو  ش هر بار سخونیدر لاون عینک کوچولوي بامزه و حس و حا

  ».شبیه یه هري پاتر خیلی جذابه. کنه جذب می

طور که زویی انتظار داشت خندیدم ولی فکرم خیلی مشغول  همان
دآیا همه در مورد من و . بود کردند؟ چرا؟ ما  خیاالتی می زِ

ي  همهینکه جلوي افقط براي . ترین زوج مدرسه بودیم غیرمحتمل
ي بعد از ظهر را به  کمک کرد و بقیههاي سال یازدهمی به من  بچه

  ...من زل زده بود 

نگاه کن کی داره «: چه زد تینا با آرنج به پهلوي من کوبید و چه
  »!میاد

د: دشمن در پیش رو زد از  در حالی که با پسر دیگري حرف می زِ
ام را به کار بستم  من تکنیک استتار کماندویی. آزمایشگاه بیرون آمد
  .هان شدمو پشت سر تینا پن

دسالم «: اي گفت زویی با صداي مصنوعی دخترانه   ».زِ

ي او  انگار که ما یک مشت دختر کشته مرده. از شرمندگی آب شدم
  .باشیم



  نجال محقق  به دنبال اسکاي
 

١٣٣  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

دنگاه  ».اوه، سالم« از روي ما گذشت و بعد دوباره به طرف من که  زِ
دوستش را رها . شدم برگشت به سختی از بین تینا و دیوار دیده می

فرصت نکردم بهت «. و خودش رو به روي ما ایستاد کرد که برود
  ».فوق العاده پنالتی رو گرفتی. تبریک بگم اسکاي

  . کرد می ام مسخره و؛به ا لعنت

  ».آره، به نظرم باور نکردنی بود«: با طعنه گفتم

د بند کیفم را روي  ».من که به همه میگم شانس آوردي«: گفت زِ
  . ام باال کشید شانه

و معنی آن چه بود؟ . این حرکت تقریبا مالکانه بود. ختدلم پایین ری
د   .مهربان شده بودندیکت با من ب زِ

با جدیت به او خیره  ».و من هم میگم یه کمک کوچولو داشتم«
فته بود چه کار گقصدش از این بازي چه بود؟ واقعا به من . شدم

دانستم چه چیزي واقعی است و چه چیزي را تصور  که نمی کنم؟ این
  .کرد ام می ام دیوانه کرده
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دتو لو رفتی «  ».همیشه به توپ ضربه نزدي مثلدونیم  همه می ؛زِ
داي که  او هم متوجه حالت عادي. تینا لبخند نگرانی به من زد به  زِ

  .بند کیف من دست زد شده بود

د من فقط داشتم «. هایش را به حالت تسلیم باال گرفت دست زِ
دفعه بعد بهش رحم . اس امنیت کنهزدم تا احس اسکاي رو گول می

  ».کنم نمی

برد زد زیر  هاي پنهانی گفتگوي ما لذت می زویی که از الس زدن
. نه بابا«: زویی گفت. عقیده نبودیم خنده؛ هر چند من و تینا با او هم

د ترین پسر سال رو دست  شهرت بدجنسبندیکت، تو براي خودت  زِ
ي دختراي بلوند ریزه  ه مردهدونیم تو کشت و پا کردي و حاال ما می

  ».دفاع هستی میزه با چشماي معصوم و بی

اي نزدیک  هایش به طرز ناراحت کننده حرف »!زویی«: اعتراض کردم
  ».خنگمیه جوري حرف نزن انگار من «. به جریان خرگوش بود

دختر «: ي جواب تند و تیز من شده بود گفت زویی که شیفته
این اخالقت دونستم تو  من می! میدهشایسته داره اخالقش رو نشون 

  ».یه جایی قایم کرديرو 
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هیچ کس . شدي ت شبیه من بود همین طوري می اگه تو هم قیافه - 
  .گیره منو جدي نمی

وقتی هر سه نفرشان از خنده ریسه رفتند عصبانیتم باز هم بیشتر 
  »ي شمام، نه؟ ي خنده پس من مایه«. شد

. از این شود که با عصبانیت دور شومتینا دستش را بلند کرد تا مانع 
فقط اینکه وقتی این حرف رو زدي خیلی جدي و . ببخشید اسکاي«

  »...خشن بودي 

آره، واقعا «. کرد نخندد موافقت کرد زویی در حالی که سعی می
  ».با یه مسلسل 1مثل بمبی. ترسناك

و فقط براي اینکه روشن بشی، هیچ کدوم از ما فکر «: تینا گفت
  »کنیم؟ می. یم تو خنگیکن نمی

  ».قطعا نه«: زویی پرید وسط

د ولی من باید با زویی موافقت «: کرد لبخند نزند گفت که سعی می زِ
. شاید باید برات کالس بذارم. بدجنسی به تو به اندازه من نمیاد. کنم

دستش را با مالیمت روي بازوي من کشید و  »مراقب باش، خب؟
  .ده بودرفت؛ در دلم رقص پا راه افتا

                                                             
  آهوي کارتونی١
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دزویی که از نماي عقب  پسر، چه باسن «: برد، آه کشید لذت می زِ
  ».باحالی

این حرف دوباره  ».مورد باسنش حرف نزن رد«: با اوقات تلخی گفتم
 آیا »!دیگه هم به من نخندین«: ادامه دادم. آنها را به خنده انداخت

د   داد؟ باز هم داشت به من اخطار می زِ

کنیم، ولی وقتی همچین چیزایی  سعی می«. زداي به من  تینا سقلمه
کنیم، نه  توئه ما هم دیگه نگاه نمی مالبهم بگو . میگی کار سختیه

  »زویی؟

وارد داشتند ي دانش آموزان  که بقیه زویی بدون توجه به این
خب، من ممکنه نگاه «. شدند لبخند شیطنت آمیزي زد آزمایشگاه می

 سر به سر گذاشتن با من ».کنم ولی دیگه چیزي در موردش نمیگم
که معلم زیست شناسی بود تر از چیزهایی  خیلی لذت بخش برایش

  .ممکن بود بگوید

  ».مال من نیست«: گفتم

تونه  کنم می ولی من فکر می«. اش انداخت زویی کیفش را روي شانه
  ».گرده قطعا داره دور و بر تو می. مال تو باشه
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ما «. و بعد صدایش را پایین آورد تینا ایستاد تا زویی وارد کالس شود
دکنم  کردیم اسکاي، ولی جدي، من حس می داشتیم شوخی می یه  زِ

من هیچ وقت ندیدم دور و بر دخترا اینجوري رفتار . اي داره برنامه
  ».خب، خوش رفتار... کنه؛ اینقدر، 

دبه انتهاي راهرو نگاه کردم تا مطمئن شوم  تو «. واقعا رفته است زِ
  »شدي؟هم متوجه 

شد نشم؟ آخرین باري که شما دو تا با هم بودین تقریبا  مگه می - 
  .خون و خونریزي شد

  .از خود راضیه جناب آقايآره، ولی اون هنوزم  - 

قبال «. بند کیفم را کشید تا منظورش را برساند ».و بعدش این«
. کرد کاش االن هم همین کارو می. ش رو نگه داشته همیشه فاصله

  ».خوره تو نمیاون به درد 

  »خوره؟ پس کی به درد من می«. اخم کردم

منظورم اینه «. به غرغر من لبخند زد ».یه بمبی دیگه، احتماال«
تونم ببینم تو آدم رمانتیکی هستی، قدم  می. کسی که مالیم باشه

  ».زدن طوالنی، گل سرخ، این جور چیزا
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دو  -    این تیپی نیست؟ زِ

براي یه دختري که خودش . الزم نیست من این رو بهت بگم - 
  سرسخته، مشکلی نیست ولی تو نرم و نازکی، نه؟

  ».دونم واقعا چه جوریم نمی. شاید«بودم؟ 

  قول میدي مراقب باشی؟ - 

د تونه انتظار  نمی. دونم چه فکري بکنم نمی«. هم همین را گفته بود زِ
  ».داشته باشه بعد از رفتاري که با من کرده عاشقش بشم

  .ادت بمونههمین رو ی - 

  .دونم دنبال منه یا نه نمیاصال  - 

  »دونی؟ نمی«. تینا نگاهی به ساعتش انداخت و مرا به کالس کشید

  

ي ورزش  شدم که دبیرستان ریکنریج شیفته به سرعت متوجه می
شد؛  ها محدود نمی تشویق کنندهکار پوچ اصال به این موضوع و . است

به پوشیدن دامن کوتاه و  تر از یک تمایل عجیب و غریب خیلی عمیق
ا حتی اگر ي م رفت همه براي مثال، انتظار می. پام بود تکان دادن پام

خیلی . کردیم براي حمایت از تیممان حضور داشته باشیم بازي نمی
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دانستم پیش دانشگاهی ما  من حتی نمی -  با انگلستان فرق داشت
  .تیمی هم داشت یا نه

خب، پس «: شتم و تکرار کردمبردا  یک مشت بزرگ از ذرت بوداده
تونی یه تیم رو از زمین خارج  بیسبال به اینه که چقدر با سرعت می

پدر  »تونی بیاري؟ کنی و وقتی خودت تو زمینی چند تا امتیاز می
و ذرت بود انجمن اولیا و مربیان هاي  زویی، مسؤول بوفه خوراکی

از یه  سه نفر وقتی«. ي خیلی بزرگ و نوشیدنی به ما داده بود بوداده
  ».از بازي خارج شدن جا عوض میشه تیم

هوا در این . اش را به چشم زد و پاهایش را دراز کرد تینا عینک دودي
  ؤ.ههمین«. ارتفاع خنک ولی نور خورشید واقعا قوي بود

هاي خاص رو براي پوشیدن انتخاب کردن چون  و اونا این لباس فرم«
دفکر کردم حتی  »؟... بلند سفید کرد تا در شلوار  ش میهم باید تال زِ

هایی شده بودند که  شبیه نوجوان. راه راه بیسبال باحال به نظر برسد
لباس خواب دور هم جمع عجیب و غریب با تم براي نوعی مهمانی 

  .اند شده

  ».رسمه؛ فکر کنم«: تینا گفت
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معلوم شد از آن طرفدارهاي  ».براي محافظت«: زویی مخالفت کرد
دستکش مخصوص و همه چیزهاي دیگر . ل استمتعصب بیسبا
پوستشون خورن  باید وقتی که روي زمین سر می«. بیسبال را داشت

  ».بپوشونهرو 

زن ما را حذف کرده بود و  آسپن توپ. دادند بازي ادامه میبه ها  تیم
  .بود ها جا به جایی تیماالن نوبت 

دو  -    بهترین بازیکن ماست؟ زِ

. یه کم دمدمی مزاجه. تونست باشه می«. رداش را باز ک زویی نوشابه
دوست داشتنی  ایوش به جز اي برادر همه. کنه مربی رو دیوونه می

کردن ولی هیچ  خودم، وقتی تو دبیرستان بودن توي تیم بازي می
مربی کارتر سعی . کدوم از اونا براي بورسیه ورزشی اقدام نکردن

دکنه  می ولی  -  ه بندیکتهی رويآخرین شانسش  - رو راضی کنه زِ
د موفق نشدههنوز    ».رو وادار کنه زیر بار بره زِ

دبه  ».آهان« صورتش . گشتانش را روي توپ کشیدننگاه کردم که ا زِ
ار که نوایی از گجدي و در عین حال دور بود ان ،از فرط تمرکز
اولین . توانست بشنود شنید که کس دیگري نمی موسیقی را می



  نجال محقق  به دنبال اسکاي
 

١۴١  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

تماشاچیان با . زن را شکست داد متر توپپرتابش با اختالف چندین 
  .سر و صدا تشویق کردند

  ».روي فرمه«: زویی نظر داد

  »!سالم دخترا«. نلسون کنار تینا پرید و سر راه به او سقلمه زد

  »!هام رو ریختی ایششش، نلسون، ذرت بوداده«: تینا اعتراض کرد

م کمکت تون می«: نلسون نگاهی به پاهاي او انداخت و پیشنهاد داد
  ».کنم برشون داري

ها را از روي پاهایش کنار  به سرعت ذرت ».کنی یهمچین کاري نم«
  .زد

  ».کنی داري تفریح منو خراب می«: نلسون گفت

  .این حرف حالم رو خیلی بهتر کرد خوبه، - 

. نلسون با حالتی نمایشی آه کشید و بعد تکیه داد تا مسابقه را ببیند
اق موسیقی داشتیم، با نلسون خیلی از زمان گفتگویی که در ات

ي بلند مدتش براي  کردم و امیدوار بودم نقشه احساس همدردي می
 واريتینا خیلی به او امید. به نتیجه برسدبه دست آوردن محبت تینا 

  .داد نمی
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د«: گفت ، نلسونجایی انجام شد جا بهوقتی    ».امروز رو فرمه زِ

بوداده به او تعارف کرد؛ تینا با حواس پرتی یک مشت ذرت  ».آره«
  .آنقدر محو بازي بود که فراموش کرد از دست او عصبانی است

 »کنه، نه؟ بین دو تا ضربه دائم به این بخش از سکوها نگاه می«
  .ي تینا خورد نلسون یک قلپ از نوشابه

و بعد خنده ریزي کرد که اثر  ».دونم چرا نمی«: زویی معصومانه گفت
  .آن را از بین برد

ادعا کردم تقریبا  متوجه شدموقتی  ».دونه من اینجام ون حتی نمیا«
  .ي او هستم سرخ شدم که من دلیل عالقه

دونه عزیز جان،  می«. نلسون پاهایش را کنار پاهاي تینا دراز کرد
  ».دونه می

خوام  می«. زویی با تلفنش از من عکس گرفت ».یه لحظه صبر کن«
دتري که توجه دخ. این رو براي آیندگان نگه دارم بزرگ رو جلب  زِ

عکس را به من نشان  ».بود کنار گذاشتهها رو  ي ما محلی همه. کرده
داد تا تأیید کنم؛ از یک برنامه استفاده کرده بود تا تاجی روي سر 
من بگذارد ولی هنوز هم فقط کمی بهتر از عکس کارت شناسایی 
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فکر . ار میذارهاون فقط با دختراي خارج از شهر قر«. ام بودم مدرسه
یکی از دوست دختراي سابقش باشه، هانا یه چیزي،  دختره کنم اون

  ».هاي تیم آسپن کاپیتان تشویق کننده

دخترك پاهاي . به طرزي غیر منطقی احساس حسادت کردم
تا زیربغلش داشت و موهاي فندقی صافش مثل  زمینباشکوهی از 

تشویق . س منکدرست برع - اي در پشتش ریخته بود  رودخانه
رسید کامال دلبرانه  کنندگی از نظر من مسخره بود، به او که می

دودم بامیدوار . شد می   .متوجه نشده باشد زِ

  .او هم مرد بود، نه؟ و براي او خوشایند بود. ولی البته که شده بود

کردند  تینا، نلسون و زویی هنوز در مورد زندگی عشقی من بحث می
  .همات حسادت آمیزم بودمدر حالی که خودم غرق در تو

دي  که انگلیسیه یعنی احتماال براي سلیقه این«: تینا متفکرانه گفت  زِ
ریکنریج قدیمی کسل اهالی از . هست ي کافی خارجی به اندازه

  ».کننده نیست

کرد انگلیسی بودن من یک مزیت  اولین بار بود که کسی اشاره می
اید تفاوت چیز من سعی کرده بودم قاطی بقیه شوم ولی ش. است

  خوبی بود؟
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رگ  ».بهتره فکر کنم اگه اسکاي رو تنها بذاره«: نلسون گفت
شناختم به این  حاال که او را بهتر می. بیرون زده بوداش  حمایتی

  .عوض کنم 1نتیجه رسیدم که نقش او را به دکتر دفاع

آره، بهتره جلوي اون وایسیم، اسکاي رو از سر «. تینا تأیید کرد
  ».نگه داریم راهش دور

چی؟ تفریح رو خراب کنیم؟ فقط «. اش به او زد زویی با کاغذ برنامه
هیجان  -  با یکی از دختراي ریکنریج قرار بذاره زِد -  فکرش رو بکن

  ».ماجرایی میشه که بعد از تب جستجوي طال اتفاق افتاده ترینانگیز

دن تو هم که اصال اهل اغراق کر«: اي بی احساس گفت تینا با چهره
  ».نیستی

  !هرگز - 

لطف دارین . دونین که ها، من اینجام، می ببخشید، بچه«: گفتم
کنین ولی شاید  ش رو برام برنامه ریزي مینزندگی عشقی من یا نبود

هم برایم جالب بود و هم از دست  ».من هم یه نظري داشته باشم
  .آنها عصبانی بودم

  »رت چیه؟و نظ«. اش به من تعارف کرد تینا از ذرت بوداده
                                                             

1Doctor Defence 
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قبال هم . کنم ولی دارم در موردش فکر می. دونم در واقع، اصال نمی - 
  .من حتی ازش خوشم نمیاد. در کار نیستي زِدمن و  که گفته بودم،

اسکاي، الزم نیست از همچین پسري «. زویی به من چشم غره رفت
براي . یکی دو بار کافیه -فقط باید باهاش قرار بذاري . خوشت بیاد

  ».کنه ي عمر شهرتت رو تأمین می بقیه

  چی؟ ازش استفاده کنم؟ - 

  .آرهههه - 

  .خیلی زشتهاین که زویی،  - 

  من عالیم، نه؟. دونم می - 

  .هیجان جمعیت بیشتر شد جایی، بعد از دومین جابه

هیچی هم که نباشه، این پسره «. زویی باال پرید و با هیجان رقصید
ونه قانعش کنه براي بورسیه مربی اگه نت! خیلی جذابه، جذاب، جذاب

  ».کشه اقدام کنه حتما خودش رو می

بهتر از اونیه که استعدادش رو : باید این کارو بکنه«. نلسون سوت زد
  ».تلف کنه
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دتوانستم تغییر حالت صورت  می. ولی بعد چیزي تغییر کرد را  زِ
کرد، بیشتر  و کمی حاضرتر بازي می از بین رفتنگاه دورش . ببینم
زن  توپ. پرتابش از عالی به خیلی خوب عوض شد. قیه بودشبیه ب
دانش آموزان ریکنریج . تقریبا توپ را خارج از زمین پرتاب کردبعدي 

  .با صداي بلند اعتراض کردند

میره جلو بعد عقب . کنه همیشه همین کارو می«: زویی شکایت کرد
  »...!آسپن رو داغون کرد و حاال . کشه می

د. کردند مبارزه می و حاال آنها داشتند اي باال انداخت و محل  شانه زِ
اش واگذار کرد و افتخار شکست آسپن را به او  تیمی تاب را به همپر
  .داد

 زِد. دانستم من از ته دل می. توانست این کار را بکند خودش می
همانطور که . توانست آنها را له کند ولی تصمیم گرفت کنار بکشد می

  .ه بودزویی گفت دیوانه کنند

  »چرا این کارو کرد؟«: با صداي بلند پرسیدم

ي بازي را مچاله کرد و در سطل آشغال  تینا برنامه »چی کار کرد؟«
  »منظورت اینه که از کشت و کشتار کنار کشید؟«. انداخت
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  .سرم را به عالمت تأیید پایین آوردم

معلما . شاید دلش با این کار نیست. ش رو از دست میده عالقه - 
ود راضیه که حاضر نیست روي شه بهش میگن انقدر از خهمی
  .گیش کار کنهنهناهما

  .شاید - 

کرد ولی  هنوز هم خوب بازي می. ولی من خیلی هم مطمئن نبودم
عمدا . داد مطمئنم توانایی بیشتري داشت که به کسی نشان نمی

  .خواستم بدانم چرا می. داشت اش را کمی ضعیف نگه می بازي

  

را شکست داد ولی عنوان مرد اول مسابقه به بازیکنی ریکنریج آسپن 
د. از تیم مهمان رسید ها ذوب شد و به  بین جمعیت دور کاپیتان زِ

هانا پا دراز با اشتیاق او را در آغوش کشید . دنبال جلب توجه نبود
دولی  با مالیمت از او جدا شد و رفت تا با بازیکنان تیم حریف  زِ

 کردن به معنی جزئی از کل بودن است دانستم بازي می. دست بدهد
ولی باز هم عدم  - در ارکستر هم همینطور بود، فرد معنایی نداشت  - 

نواز باشد  توانست تک می. تمایلش به شاخص بودن برایم عجیب بود
  .ولی به نفر دوم رضایت داد
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  ».رسونم برسونمت خونه؟ زویی و نلسون رو می«: تینا پیشنهاد داد

برد و  د و تینا همیشه مرا میکردن ر زندگی میآن طرف شه  بقیه
شد بلکه  با وجود دو صندلی در ماشین، نه تنها جا تنگ می. وردآ می

احتماال رساند  چون اول زویی را میبه عالوه، . غیر قانونی هم بود
  ...با نلسون تنها بماند ضرري نداشت 

ید خوام براي سالی خر می. دوست دارم قدم بزنم. مشکلی نیست - 
  .کنم

  .بینمت فردا می. باشه - 

کنار . ها براي بیرون رفتن از پارکینگ صف بسته بودند ماشین
بعد راه افتادم . ایستادم تا اتوبوس آسپن دور بزرگی بزند و بیرون برود

تر  رفتم، ساکت هر چه جلوتر می. و جمعیت را پشت سر گذاشتم
 -رفت  په میخانم هافمن به سرعت رد شد؛ به طرف پایین ت. شد می

رحم در حین مأموریت؛ کمی در نور آبی اعتماد به عدالت  قاضی بی
هایم را مالیدم و خوشبختانه به حالت عادي  چشم. درخشید خود می
برایم دست تکان داد ولی آن طرف خیابان بود براي همین . برگشت

کینگزلی مکانیک با وانتش رد شد . مجبور نبودم بایستم و حرف بزنم
  .دو بوق ز
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اي که بعد از ماجراي سس  ي قوي بنیه ، فروشندهدر فروشگاه، لیان
ي گذشته با او آشنا شده بودم، همانطور که  شوید در چند هفته

کرد کل جریان بازي را از من بیرون  خریدهاي مرا بسته بندي می
ي  و توجه مردم محلی به نتیجه  میزان عالقه هنوز هم. کشید
کردند  طوري رفتار می .کرد مرا متعجب میهاي مدرسه  هاي تیم بازي

هستند نه یک مشت نوجوان طرف تیم منچستر یونایتد  با که انگار
  .آماتور

ها را با احتیاط روي  لیان تخم مرغ »مدرسه به نظرت چطوره؟«
  .کیسه گذاشت

یک کتاب کمیک جدید از قفسه برداشتم و در سبد  ».خوبه«
آمد که  خوششان نمی ها کتاباین پدر و مادرم اصال از . انداختم

  .احتماال به همین دلیل بود من اینقدر آنها را دوست داشتم

حرفش پیچیده که تو . من چیزاي خوبی در مورد تو شنیدم اسکاي - 
  .مند شده خانم هافمن حسابی به تو عالقه. خیلی شیرینی

آره، «. دید ي آبی می را در یک هالهاش  عالقهو مغز معیوب من آره، 
  »...اون ... اون  خب،
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. ي مادون قرمز مثل اسلحه. غیر قابل کنترله«: گفت لیان حکیمانه
. و بعد مرا به بیرون هدایت کرد» .ولی بهتره طرفدارت باشه تا ضدت

  »بهتره تا هوا تاریک نشده برگردي خونه، فهمیدي؟«

رود در  هاي جوهري بزرگی که در زمین فرو می د لکهنها، مان سایه
در ژاکت سبکی که پوشیده بودم احساس سرما . شده بودجاده پخش 

ات آب و هوایی ناگهانی ریکنریج همیشه در معرض تغییر. کردم می
مثل زمانی بود که . این حقیقت زندگی در کوهستان بود قرار داشت؛
مان در ریچموند که پیرمرد بد  ي دیوار به دیوار قدیمی با همسایه

فهمیدم اخالقش چه  وقت نمیهیچ . کردیم اخمی بود زندگی می
در لبخندهاي مرا ها  یک لحظه مثل پدربزرگ -شود  زمانی عوض می
من  بر سري بعد بارانی از فحش و ناسزا  کرد، لحظه درخشان غرق می

همین االن برف مالیمی شروع به بارش کرده بود و پیاده . ریخت می
اعث شده بود ب وکرد  هایی به اندازه یک سکه خیس می رو را با برفابه

  .زیر پایم لیز شود

همین که به داخل یک خیابان ساکت و آرام پیچیدم، شنیدم که 
احتماال کسی . شود کسی از پشت سر دوان دوان به من نزدیک می

. فقط مشغول ورزش بود ولی من نتوانستم جلوي تپش قلبم را بگیرم
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یی شدم؛ ولی ریکنریج شبیه جا در لندن، احتماال حسابی نگران می
ي کیسه خریدم را  دسته. برها در آن ول بچرخند نبود که جیب

چسبیدم؛ قصد داشتم در صورت لزوم از آن به عنوان اسلحه استفاده 
  .کنم

اي  ساك را با فریاد خفه. ام فرود آمد دستی روي شانه »!اسکاي«
قبل از اینکه کیسه به او بخورد . است زِدولی دیدم فقط  - چرخاندم 
  .آن را گرفت

  .ام فشار دادم دستم را به سینه »!منو سکته دادي«: گفتم

فکر کردم بهت گفتم باید مراقب باشی و بعد از تاریکی . ببخشید - 
  .هوا تنهایی نري خونه

منظورت اینه ممکنه یه پسري بپره بیرون و منو تا سر حد مرگ  - 
  بترسونه؟

. لبخند محوي زد که مرا یاد شخصیت دیگرش، مرد گرگی انداخت
همه جور آدم عجیب و غریبی تو کوهستان . معلوم نمیشه که«

  ».هست

  .خب، تو قطعا منظورت رو رسوندي - 
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بیا، اینو بده من «. لبخندش تبدیل به لبخند شیطنت آمیزي شد
  ».باهات تا خونه میام«. کیسه را از بین انگشتانم بیرون کشید ».بیارم

  ».نیستالزم « این چی بود؟ شخصیتش را پیوند زده بود؟

  .خوام خودم می - 

  کنی؟ خواي می و تو همیشه هر کار می - 

  .تقریبا همیشه - 

حرف زدن گشتم ولی هر  يع امنی براودنبال موض. مدتی راه رفتیم
بعد از آن همه . رسید به نظرم ضایع بود چیزي که به ذهنم می

دوار در مورد  تخیالت دیوانه ي نزدیک به او راحت  ، در این فاصلهزِ
خواهد به من  فهمیدم با من خوب است یا می هیچ وقت نمی - م نبود

  . حمله کند

خواستی به من بگی که تو  خب، کی می«. اول، او سکوت را شکست
  »هستی؟  1هم سیونت

  »هستم؟ چی«: پرسیدماین دیگر چه جور سر صحبت باز کردن بود؟ 

                                                             
1savant 
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نور هاي ریز برف در  موجی از دانه. مرا زیر چراغ خیابان متوقف کرد
ر مییچراغ به پای زدند خوردند و بعد در تاریکی چشمک می ن س .

  .ي ژاکت مرا باال زد یقه

نگاهش روي من  ».س حتما فهمیدي این موضوع چقدر فوق العاده«
هایش بر خالف ظاهر التینش غیر معمول  رنگ چشم -ثابت شده بود 

رنگ . به نظر من، در مرز بین آبی و سبز بود. و مجذوب کننده بود
  .ي ایري در یک روز آفتابی رودخانه

چی چقدر «. توانستم حالت نگاهش را بفهمم با این حال، هنوز نمی
  »س؟ فوق العاده

داري . گرفتم«. جوشید اش می از درون سینه  خندید؛ صداي خنده
ولی باید . یکن منو به خاطر اینکه آدم مزخرفی بودم مجازات می

من فکر کردم دارم به یه . دتینستم تو خودو درك کنی که من نمی
  ».ي حواس پرت اخطار میدم تا کسی بهش چاقو نزنه غریبه

  »زنی؟ در مورد چی حرف می«. ام کنار زدم دستش را از یقه

که تو شهر ارواح همدیگه رو ببینیم یه الهام  چند شب پیش از این - 
  تو هم از این چیزا داري؟ -داشتم 
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  . سرم را تکان دادم. ودتر ب این گفتگو از عجیب هم عجیب

. خون ،جیغ ،چاقو ؛دویدي ی توي تاریکی تو خیابون میتو داشت - 
اي داشته  یه فایده شاید که فقط محض این -  دادم باید بهت اخطارمی

  .باشه

. کردم من مشکل دارم ولی این پسره جدا بیمار بود میفکر . باوشه
د... ام «. شدم باید از او دور می ران من هستی ولی ، ممنون که نگزِ
  ».بهتره من االن برم

منی، شریک  رباي روحاسکاي، تو . آره، انگار که من میذارم بري - 
  .تونی همینطوري بذاري بري که نمی من؛

  ؟تونم نمی - 

که جواب منو دادي  به محض این. حتما تو هم حسش کردي«
 دونم چه جوري بگم، انگار که مه از بین مثل این بود، نمی - فهمیدم 
ي  انگشتش را روي گونه ».تونستم واقعا ببینمت من می. رفته باشه
دونی احتمال اینکه ما دو تا همدیگه رو پیدا  می«. لرزیدم. من کشید

  »چقدره؟ مکنی

  ؟ربا روح. یه کم بکش عقب. اووو - 
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دیگه «. تر کشید لبخند شیطنت آمیزي زد و مرا نزدیک ».آره«
چند روزي طول کشید تا . نیست زندگی نصفه و نیمه براي ما در کار

ش منتظر بودم تا با تو صحبت کنم تا بتونم  شوکش از بین بره؛ همه
  ».م بدم بعدش این خبر رو به خانواده

اش گذاشتم و  هایم را روي سینه دست. حتما مرا سر کار گذاشته بود
دونم داري در مورد چی حرف  ، من اصال نمیزِد«. او را عقب هل دادم

دونم چه  اصال نمی... من ... لی اگه تو انتظار داري من و. زنی می
تو از من خوشت نمیاد؛ . انتظاري داري ولی همچین اتفاقی نمیفته

  ».فراموشش کن. دمن از تو خوشم نمیا

د ها تمام  فراموشش کنم؟ سیونت«. حاضر نبود قبول کند زِ
کنی  رو پیدا کنن و تو فکر می رباشون روحکنن تا  زندگیشون صبر می

  ».تونم فراموشش کنم من می

  !دونم سیونت چی هست چرا که نه؟ من حتی نمی - 

تو هم «. با انگشت به من زد ».من هستم«. اش مشت زد به سینه
حداقل . باعث میشه تو سیونت بشی -  ، اسکايهات موهبت. هستی

  ».بفهمیباید این رو که 
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این یکی از  ي زیادي در مغزم جا داده بودم ولی من چیزهاي احمقانه
یک قدم به عقب . توانستم سر هم کنم فراتر بود هر چیزي که می

  »میشه کیسه خرید رو بهم بدي لطفا؟«. برداشتم

کشف زندگیمون رو کردیم و تو فقط  نتری چی؟ همین؟ ما بزرگ - 
  خواي بري خونه؟ می

خانم . نگاه سریعی به اطراف انداختم؛ امیدوار بودم کسی را ببینم
به . آره... امم «. پدر و مادرم از آن هم بهتر بودند. بود هافمن خوب

  ».نظرم

  !تونی نمی - 

  .صبر کن ببین - 

متر آخر به سمت بین انگشتانش بیرون کشیدم و چند کیسه را از 
  .خانه را دویدم

در حالی که برفابه  »!تونی به این جریان توجه نکنی اسکاي، نمی«
کرده، زیر چراغ خیابان  هاي گره ریخت با مشت میان موهایش می

  ».باید باشی - تو مال منی «. ایستاد

  .باشم. نباید. نه - 
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  . در جلویی را به هم کوبیدم
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  9فصل 
  

با توجه به چیزي که در خیابان  البته، .توانستم بخوابم آن شب نمی
دبین من و  . آشغال از خود راضی. اتفاق افتاده بود تعجبی نداشت زِ

است اعالم کند من مال او هستم و من در  فکر کرده بود فقط کافی
ممکن بود در موردش خیاالتی بافته باشم ولی به این . آغوشش بیفتم

د. آید معنی نبود که از او خوشم می اگر . ادب بود ، سرد، خشن و بیزِ
ا در عرض پنج دقیقه ررفتم م آنقدر احمق بودم که با او بیرون می

  .کرد خرد می

خب، این دیگر خیلی غیر عادي  -  ربا روح در مورد و اون مزخرفات
  .بود

  و سیونت دیگر چه کوفتی بود؟

از تخت بیرون آمدم و روبدشامبري پوشیدم؛ آنقدر ناآرام بودم که 
توانستم در رختخواب دراز بکشم و گفتگویمان را بارها و بارها در  نمی

ترسیدم  فهمیدم ولی می خیلی چیزها بود که نمی. ذهنم مرور کنم
آن چیزهایی که در مورد الهام گفته بود رسما . یحی بخواهمتوض
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خواستم  ولی نمی. تقریبا حرفش را باور کرده بودم - رسناك بود ت
فقط براي اینکه یک نفر خواب دیده که ممکن است اتفاقی براي من 

توانست بگوید من باید  بعدش چه؟ می. ام را عوض کنم زندگیبیفتد 
مکن است اتوبوس مرا زیر کند؟ فقط به فقط نارنجی بپوشم وگرنه م

رفتم؟ نه، این فقط یک  خاطر حرف او شکل نارنگی به مدرسه می
  .مخواهد را انجام ده نقشه بود تا مرا وادار کند کاري که او می

  که چه چیزي بود؟

با حالتی . کردم تنها نیستم احساس می. پشت گردنم به خارش افتاد
موسیقی روان نوعی الی که عصبی به طرف پنجره رفتم و در ح

  .زد محتاطانه پرده را کنار زدم پریشی در سرم فریاد می

ددر حالی که قلبم به دهانم آمده بود خودم را رو در روي  »!آااااي«  زِ
د. م تا جیغ نکشمگرفت رسما باید زبانم را گاز می. یدمد از درخت  زِ

پنجره . ودي درخت نشسته ب سیب باال رفته و بیرون اتاقم روي شاخه
کنی؟ برو  اونجا چی کار می«: کردم با عصبانیت زمزمه. را باز کردم

  ».برو پایین، از اینجا

ر داد ».بیام تو بذار« خودش را در طول شاخه س.  
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وحشت زده فکر کردم آیا باید سیمون را صدا  »!بس کن، برو پایین«
  .کنم یا نه

د   ».حرف بزنممن باید با تو . نه، بابات رو صدا نکن«: گفت زِ

  ».خوام اینجا باشی نمی! برو«. هایم را به طرفش تکان دادم دست

. منصرف شدکه به زور وارد اتاق من شود  فکر ایناز  ».دونم می«
  »دونی که سیونت هستی؟ اسکاي، چرا تو نمی«

ي عجیب و غریب رومئو و  فکر کردم پنجره را بر روي این صحنه
  ».تونم جواب بدم فهمم نمی وقتی سؤال رو نمی«. ژولیتی ببندم

ي  تو دنبال اشاره. توي سرت -  زنم تو شنیدي من باهات حرف می - 
  .من نرفتی، کلمات رو شنیدي

  ...من ... من  - 

  '.تو به من جواب دادي'

پاتی بود، نه؟ نه،  تله - کرد  دوباره داشت این کار را می. به او زل زدم
  .افتاد عا اتفاق نمیها واق این - کردم  نه، من فقط فرافکنی می

  .تونن این کار رو بکنن ها می ي سیونت همه - 
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  ».نیز فهمم در مورد چی حرف می نمی. شنوم من چیزي نمی«: گفتم

  .بینم و باید بفهمم چرا دارم می - 

توانستم به کار ببرم  اي که می گیج و مبهوت بودم و تنها استراتژي
مطمئنم «. کشیدم می یینپاباید او را از روي درخت سیبم . انکار بود

پس . خوام بخوابم ه ولی دیر وقته و مییخیلی سحرآمیزي  مسألهکه 
دشب به خیر ... امم ...   ».بذار یه وقت دیگه در موردش حرف بزنیم. زِ

  .مثال هیچ وقت

  .هایش را به سینه زد دست »حاضر نیستی به حرف من گوش کنی؟«

  چرا باید این کارو بکنم؟ - 

  .توام رباي روحچون من  - 

ادب و  تو بی. تو براي من هیچی نیستی. فهمم من نمی. بس کن - 
کنی  یفاده مسردي و حتی از من خوشت نمیاد و از هر فرصتی است

  .تا از من انتقاد کنی

پس در مورد من «. هایش را در جیب شلوارش فرو کرد دست
  »کنی؟ اینطوري فکر می
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دونم،  د این، چه میشای«. سرم را به عالمت تأیید پایین آوردم
که وانمود کنی  این – ي جدیدت براي تحقیر کردن من باشه نقشه

  ».خواي منو می

عالیه، «. اي کرد ي خفه خنده »تو واقعا از من خوشت نمیاد، نه؟«
  ».دونه من هیچی در مورد من نمی رباي روح

ام گره کردم تا این حقیقت را که داشتم  هایم را روي سینه دست
رو  آدماي بیخودخواي بفهمم؟  چی رو می«. پنهان کنم لرزیدم می

  ».راحت میشه تشخیص داد

د هاي پشت سر هم من عصبی شده بود به طرف من  که از پس زدن زِ
  .حرکت کرد

وقتی به بیرون  ».از درخت من برو پایین«. یک قدم به عقب برداشتم
  .لرزید کردم انگشتم می اشاره می

رد، فقط صورت مرا بررسی کرد و درکمال تعجب من، مخالفتی نک
ما باید . ولی این جریان تموم نشده اسکاي. باشه«. بعد سر تکان داد
  ».با هم حرف بزنیم

  .برو بیرون - 
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شب ناپدید دل و با این حرف روي زمین پرید و در  ».دارم میرم«
  .شد

، پنجره را بستم و روي مکرد در حالی که از شدت آرامش هق هق می
پتو را دورم پیچیدم، چمباتمه زدم و فکر کردم که . تخت افتادم

  .افتد دقیقا چه اتفاقی میدارد جا  این

  .و من باید در مورد آن چه کار کنم

  

. آن شب، دوباره همان خواب را دیدم ولی این بار با جزئیات بیشتر
چند روزي بود که به جز چیپس و  -  را به یاد آوردم ام گرسنگی

مرا در حالی رها کردند . ري خورده بودمشکالت به سختی چیز دیگ
زانوهایم کثیف بود و موهایم در آن . کردم که احساس بیماري می
ها روي آن دراز بکشم به هم چسبیده  دادم شب طرفی که ترجیح می

دهانم احساس تلخی داشت و لبم از جایی که در داخل دهانم . بود
ودم بها نشسته  ي چمن وقتی روي لبه. پاره شده بود باد کرده بود

کردم از هر چیزي به جز ترس تهی هستم؛ احساس  احساس می
توانستم با تمرکز روي  در ته دلم که تنها میوحشتی فلج کننده 

آنها خیلی سفید بودند، حتی در . هاي مرواریدي آن را از بین ببرم گل
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زانوهایم . درخشیدند هاي بسته، روي چمن می تاریکی هم با گلبرگ
  .دم و خودم را مثل یکی از آنها جمع کردمرا بغل کر

و . بوي سگ، دود ماشین، و آشغال - آمد جا خوشم نمی از بوي این
صداي  ،هیاهوي اتوبان ادامه داشت. از آتش متنفر بودم. آتش بازي

براي یک دختر کوچک  کسی و با عجله بود و پر هیاهوترافیک 
  . نداشتوقت گمشده 

  .منتظر شدم

د – این بار زنی با روسري به طرف من نیامد. بعد رویا عوض شد  زِ
  .باالي سر من ایستاد و دستش را دراز کرد. بود

  ».من اومدم ادعاي مالکیت تو رو بکنم. تو مال منی«: گفت

زد بیدار شدم؛ سپیده تازه از پشت  در حالی که قلبم با شدت می
  . ها سر زده بود کوه

  

در مقایسه با . ي آرام بود در مدرسه مثل یک شکنجه يچند روز بعد
دیدم، حاال در هر گوشه و کناري  را می زِدهاي اول که به ندرت  هفته

شدم یا در راهرو  ن غذاخوري رد میلوقتی از سا. خوردم به او بر می
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تهدید آمیز او را روي خودم توانستم نگاه خیره و  میرفتم  راه می
ه برساند و حتی کردم مرا به خان به تینا التماس می. احساس کنم
زدم تا مجبور نباشم تنها در  گشتم به خانم هافمن سر می وقتی بر می
د. خانه بمانم اشتیاق به مرد گرگی از راه دور . مرا زندانی کرده بود زِ

که متوجه شوي روي تو تمرکز کرده است یک چیز  نییک چیز بود؛ ا
  .دیگر

لی هنوز در سیمون و سا. ي ما را زد شنبه صبح زود کسی در خانه
رختخواب بودند براي همین من با لیوان چاي در دست رفتم تا در را 

  .آورده باشد کارگاه هنريباز کنم؛ انتظار داشتم پیک چیزي براي 

د قبل از اینکه بتوانم در . بود؛ یک دسته گل بزرگ در دست داشت زِ
بذار دوباره «: ویش ببندم آن را در دست من چپاند و گفترا به ر
اسم . بندیکت هستمزِدسالم، من «. دستش را دراز کرد ».کنیم شروع

  »تو چیه؟

  .بنفش و آبی - ي من بودند  رنگ مورد عالقه -  ها ور رفتم به گل

د من اسکاي برایت هستم و از . اینجاش راحته -  زود باش«: گفت زِ
زد که احساس  اي حرف می ي مسخره با چنان لهجه ».انگلستان اومدم
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از ام  میلی کمی از احساس بی ،تمایل شدیدم به خندهکردم به خاطر 
  .رود بین می

  ».زنم من اینجوري حرف نمی«: گفتم

  .زود باش بگو. زنی معلومه که می - 

  .از ریچموند انگلیس اومدم. یت هستماسالم، من اسکاي بر - 

چطوره بیاي تو یه . هاي قشنگی واي، چه گلحاال باید بگی،  - 
  فنجون چاي بخوري؟

نگاهی به پشت سرم کردم و فکر . گذاشت این لهجه را کنار می باید
  .کردم ممکن است سالی و سیمون پایین بیایند

د   »خب؟«. با سر به داخل خانه اشاره کرد ».اونا خوابن«: گفت زِ

جا  این. زدیم شاید واقعا باید حرف می ».ها قشنگن خب، این گل«
آمد اهل  به نظر نمی »قهوه؟«. از سر راه کنار رفتم. بود بهتر از مدرسه

  .چاي ارل گري باشد

لبخندي که کمی براي او عصبی بود با  ».کنی حاال که اصرار می«
  .داخل شد
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خودم را با روشن کردن کتري و پیدا  ».بیا تو آشپزخونه«: گفتم
  »چرا اومدي اینجا؟«. کردن گلدانی براي گلها مشغول کردم

  .ستم عذرخواهی کنمخوا می. واضح نیست؟ خرابکاري کردم - 

در واقع،  ».شروع خوبیه«. ریختم ها گل کمی داروي تقویتی در آب
در روز کمتر احساس . داد اولین باري بود که کسی به من گل می

پدر و مادرم همین باال دانستم  کردم چون می عصبی بودن می
کرد باید معذرت خواهی کند، من هم  احساس می زِداگر . هستند
ددانست  احتماال اگر تینا می. ا این گفتگو کنار بیایمتوانستم ب می  زِ
در برابر یک دختر کوچک کرده،  قدر ایندیکت بزرگ خودش را بن

  . کرد ارزش دارد در صدر اخبار قرار بگیرد فکر می

د   »کنه؟ این چطوري کار می«. رفت ور می 1جوش قهوهفنجان با  زِ

چقدر قهوه در آن باید را از دستش گرفتم و به او نشان دادم فنجان 
  »خیلی تو آشپزخونه راحت نیستی، نه؟«. ریزدب

ما ي  خونواده«: انگار که این حرف همه چیز را توضیح بدهد گفت
رو عالی درست   پودر قهوه -ساز داریم  دستگاه قهوه. ست پسرونه
  ».کنه می

                                                             
1cafetière 
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  و اسم این دستگاه مامانه؟ - 

در خدمت مامانم ي ما همه عین نوکر  تو خونه. عمرا«. خندید
  ».هستن

در مورد چیزهاي معمولی . را ادامه بدهم روش توانستم این خب، می
  .کردیم یک گفتگوي معمولی می

خب یه چیزي در مورد «. فنجانش را گرفت و پشت میز نشست
  »تو چی؟. زنم من درام و گیتار می. خودت به من بگو

  .پیانو، ساکسوفون و گیتار - 

  .دون اینکه بترسونمت حرف بزنیمتونیم ب بینی، می می - 

شکار  ي ثل خرسی که آمادهمزیرچشمی نگاهی به او انداختم؛  ».آره«
. کرد ماهی، روي یک سوراخ در یخ چمباتمه زده باشد به من نگاه می

  »تو همه جور موسیقی رو دوست داري یا فقط جاز؟... تو «

د  ».کار کنم البداهه همه، ولی دوست دارم آزاد باشم تا فی«: گفت زِ
نشستم ولی . روي جایی نزدیک خودش روي نیمکت ضربه زد

دوست دارم از چیزي که باید «. ي بین خودمان را حفظ کردم فاصله
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مونه که  براي من مثل یه سقوط آزاد میموسیقی . باشه آزاد باشم
  ».ها چتر نجاتش هستن نت

  ».منم خوشم میاد«: گفتم

مثل بعضی کارها . هاست ندا موسیقی نوع موسیقی، مخصوصاین «
 ».سر راست نیست ولی وقتی واقعا براش وقت بذاري ارزشش رو داره

درك کنم معنی به این معنی بود که باید به من انداخت که نگاهی 
منظورم اینه که باید «. اش وجود دارد دیگري زیر این کلمات سطحی

نوازي کنی و  خیلی از خودت مطمئن باشی که بدون آمادگی تک
هر کسی ممکنه اگه عجله . ي خاص و عام نکنی ودت رو مسخرهخ

  ».کنه و زود دست به کار بشه، اشتباه بکنه

  ».فکر کنم«: گفتم

د   ».دونستی تو واقعا نمی«: گفت زِ

  .خواست بحث سیونت را پیش بکشد واي خدا، دوباره می

دونی چرا من اون روز بهت هشدار  و هیچ نمی«. سرش را تکان داد
  ».خواستم تو رو بترسونم کنی می ر میفک. دادم
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خواستی؟ با اون حرفایی که در مورد چاقو و خون  نمی«: گفتم
  ».زدي می

تش را روي بند انگشتان انگشت شس ».نظورم یه چیز دیگه بودم«
اینجوري با تو نشستن «. من که به میز بین ما چنگ زده بود کشید

نگار که داري روي کنم، ا من خیلی چیزا ازت دریافت می. س بامزه
  ».کنی پخش می اطالعات ها تمام فرکانس

  »یعنی چی؟«. اخم کردم

توضیح «. با پاهاي من کرد خفیفیبرخورد  د؛پاهاي بلندش را دراز کر
  ».ادبانه برخورد کردم متأسفم که با تو بی. دادنش سخته

ادبانه؟ من فکر کردم تو به دختراي انگلیسی بند انگشتی  بی - 
  .ي داريحساسیتی چیز

د   »تو اینجوري هستی؟«. مرا برانداز کرد زِ

هنوزم منتظر اون رشد ناگهانی «. به پاهایم خیره شدم ».آره.. امم «
  ».که سالی از وقتی چهارده ساله بودم بهم وعده داده هستم

آسا هستم؛  اي سرخ غوله ي درخت من از یه خانواده. قد تو عالیه - 
هیساي تغییر دلچسب نیه ب.  
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شناختم حتما به خاطر این حرف یک  اگر بهتر او را می! ساي  نب
کشیدم چیزي  چون خجالت می. زدم مشت محکم به پهلویش می

  »خواي توضیح بدي که مشکل من چیه؟ پس نمی«. نگفتم

خوام ریسک کنم براي بار دوم  یه بار خرابکاري کردم؛ نمی. امروز نه«
دست مرا گرفت و  ».مهاین مسأله خیلی مه. کنم شهم با عجله خراب

  ».حقم بود - بیا«. با آن به پهلوي خودش مشت زد

  .اي تو دیوونه - 

داند من  ولی باز هم توضیح نداد از کجا می » .جوریم آره، من این«
  .خواستم این کار را بکنم می

خوام شانسم رو از دست  نمی. باشه، من دیگه برم«. دستم را رها کرد
  ».بینمت بعدا می. اسکاي از دیدنت خوشحال شدم. بدم

  

ي پسر بد اعتماد نداشتم ولی مشخص  به این رفتارهاي تحول یافته
دبود  رساعت مدرسه، کنار روز دوشنبه آخ. ول کندخواهد  نمی زِ

  .ماشین تینا منتظر من بود

  سالم تینا، چطوریایی؟ - 
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. دزِخوبم «. تینا به او زل زد، بعد با ابروهاي باال رفته به من نگاه کرد
  »تو چطوري؟

یک کاله کاسکت موتورسواري  »اي بریم خونه؟ اسکاي، آماده. عالی«
  .را به طرف من گرفت

  ».رسونه تینا منو می«: گفتم

خوام مطمئن بشم  می. مطمئنم ناراحت نمیشه من برسونمت - 
  رسه خونه، باشه تینا؟ اسکاي می

شتر از شود، به خصوص که او هم بی رسید تینا ناراحت می به نظر می
دمن به    ».برم من گفتم اسکاي رو می«. اعتماد نداشت زِ

د   »؟کنم خواهش می«. کاله کاسکت را به طرف من گرفت زِ

د و . بست جهنم داشت قندیل می! ؟کنم خواهش میبندیکت بگوید  زِ
که  این: کرد یکی از رویاهاي خصوصی مرا برآورده کند او پیشنهاد می

دانستم یک  می. مدرسه بیرون بزنمشیک و جذاب از پشت یک موتور 
  .جور کلیشه است ولی حرف نداشت

  »اسکاي؟«  :تینا که نگران شده بود پرسید
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دفکر کردم این تواضع  مشکلی «. باید مورد تشویق قرار بگیرد زِ
دمن با . ممنون تینا. نیست   .کاله کاسکت را گرفتم ».میرم زِ

قب انداخت؛ حرکتی اش را ع موهاي بافته ».اگه مطمئنی«: تینا گفت
  .کند دانستم یعنی احساس آرامش نمی که می

  ».بینمت فردا می«. واقعا مطمئن نبودم

نگاه آخرش شکی برایم باقی نگذاشت که قرار است فردا از  ».باشه«
  .من بیرون بکشد بعد از رفتنش چه اتفاقاتی افتاده است

د حال  چند تایی از دانش آموزان در. مرا به طرف موتورش برد زِ
  .کردند هاي متعجب به ما نگاه می بیرون رفتن با نگاه

من تا حاال «: شدم اعتراف کردم همانطور که پشت او سوار موتور می
  ».سوار یکی از اینا نشدم

 - اینه که محکم بگیري مشل.  

د توانستم صورت نمی توانستم قسم بخورم  را ببینم ولی می زِ
ایم را دور کمرش حلقه به طرف جلو خم شدم و بازوه. خندد می

موتور را  از پارکینگ بیرون آمد و. خورد کردم؛ پاهایم به پهلویش می
تر او را  سرعت را زیاد کرد و من محکم. به سمت تپه هدایت کرد
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خواست به  ت دستم را نوازش کرد؛ میماحساس کردم با مالی. گرفتم
  .من اطمینان بدهد

  .اون پشت اوضاع رو به راهه - 

  ».بهخو«: گفتم

حدود . رم باال تو کوهستانتونم ب اي یه کم باالتر بریم؟ میخو می - 
  .نیم ساعت وقت داریم تا تاریک بشه

  .شاید فقط یه کم دورتر - 

. رفت گذشت و از جاده باال رفت ي ما می از پیچی که به طرف خانه
ي  چیز زیادي این باال نبود، فقط چند کلبه. مسیر پر پیچ و خمی بود

د. کی دو تا آلونک دور افتادهشکار و ی یک برآمدگی که به دره  روي زِ
خورشید رو به روي ما در حال غروب بود و همه . دید داشت ایستاد

علی شد  باعث میکه غرق کرده بود چیز را در نور طالیی دلنشینی 
  .داشته باشیمرغم سرماي هوا حس گرما 

د اي  و چند دقیقه موتور را پارك کرد و به من کمک کرد پیاده شوم زِ
ي شبانه هنوز در  شبنم یخ زده. در سکوت از منظره لذت ببرم

شان سفید شده بود  ها که لبه شد و برگ دار دیده می هاي سایه قسمت



  نجال محقق  به دنبال اسکاي
 

١٧۵  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

توانستم کیلومترها جلوتر را  می. کردند خرچ صدا می زیر پا خرچ
شان هایی که تمام روز آنها را نادیده گرفته بودم دوباره راه کوه بینم؛ب

کردند در مقایسه  و به من یادآوري می کردهرا به افکار خودآگاهم باز 
  .اهمیت هستم ا چقدر بیهبا آن

د   »خب، اسکاي، روزت چطور بود؟«: گفت زِ

داي از  چنین سؤال عادي مرد گرگی تبدیل به : جاي تعجب داشت زِ
قدر  وقتی این. آورد؟ فکر نکنم توله سگی شده بود که دمپایی می

خوب «. کرد اعتماد کردن به او تا حدي سخت بود رفتار میعادي 
  ».ساعت ناهار یه کم موسیقی کار کردم. بود

  .پشت پیانو دیدمت - 

  نیومدي تو؟ - 

د خیلی . کنم دارم احتیاط می«. هایش را باال برد خندید و دست زِ
  ».تو دختر ترسناکی هستی. کنم خیلی در مورد تو احتیاط می

  من؟ - 
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جلوي دوستام تو پارکینگ منو تیکه پاره کردي، . نفکرش رو بک - 
ي پنالتی منو گرفتی، منو از درخت سیب پایین  بهترین ضربه

  .آره، تو واقعا ترسناکی - انداختی 

  .سوپر اسکاي ».از این ایده خوشم میاد«. لبخند زدم

د   افکار مرا که حدس نزده بود، زده بود؟. لبخند شیطنت آمیزي زد زِ

ترسونه اینه که خیلی چیزا در  بیشتر از همه منو می ولی چیزي که - 
  .دونی چی ي ما وجود داره و تو حتی نمی مورد رابطه

دباشه «. نفسم را با صدا بیرون دادم سعی کن دوباره برام توضیح . زِ
  ».کنم این بار گوش می. بدي

زنم چیزي در مورد  حدس می«. سرش را به عالمت تأیید پایین آورد
  »دونی؟ یها نم سیونت

  .دونم در مورد فوتبال بیشتر می - 

د پس االن یه کم اطالعات بهت میدم، «. به این حرف من خندید زِ
مرا بلند کرد تا بتوانم  ».بیا یه دقیقه اینجا بشینیم. فقط براي شروع

روي تنه درختی که افتاده بود بنشینم؛ وقتی به آن تکیه داد 
ان قایق سواري، تا این حد از زم. هایمان در سطح همدیگر بود چشم
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به هم نزدیک نشده بودیم و ناگهان حواسم به نگاهش جلب شد که 
کردم انگشتانش به  تقریبا احساس می. مرا به دقت زیر نظر داشت

خواي بشنوي؟  مطمئنی می«. کند جاي نگاهش پوست مرا نوازش می
م  ي اعضاي خانواده چون اگه بهت بگم، باید ازت بخوام به خاطر بقیه

  ».مثل راز نگهش داري

  .به طرز عجیبی نفسم بریده بود »به کی بگم؟مثال «

 ».یه کمیته از مجلس. 1اپرا. ي اخبار ملی شاید مجله. دونم چه می«
  .اش جدي بود حالت چهره

، نه، نه و قطعا مام«. را حذف کردم ها ت آن تکخندیدم و با انگشتانم 
  ».نه

نوعی . ام کنار زد ا از پیشانیلبخند یک رشته مو ربا  ».پس باشه«
کردم، انگار که خودش را کنترل  قدرت متزلزل در او احساس می

در حالی که کمی . ترسد افسار خودش را رها کند کند و می می
ل سهاي معمولم براي ایجاد فاصله متو عصبی بودم به یکی از تکنیک

شدم و سعی کردم این مالقات را به صورت یکی از تخیالت 
د. توانم هاي کمیکم تصور کنم ولی متوجه شدم که نمی نداستا  زِ

                                                             
1Oprah 
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ها  رنگ. باعث شده بود که اینجا و در زمان حال بمانم، کامال متمرکز
] هاي کمیک مثل تصاویر داستان[ -  هایش ها و لباس موها، چشم - 

. براق و پرزرق و برق نبودند بلکه لطیف، درخشان و چند رنگ بودند
  . شد پخش میت باال کیفیباتصاویر در سرم 

د م هستن ولی  ي خانواده همه. خب من هستم: سیونتو اما «: گفت زِ
ي  مادرم هم بچه. من یه کم دوز باالتري دارم چون پسر هفتم هستم

  ».هفتم بوده

  این طوري بدتر میشه؟ - 

نظیرش را احاطه  هاي بی هایی را که چشم توانستم تک تک مژه می
  .کرده بود بشمرم

دارن؛ مثل یه  خاص موهبتها یه جور  سیونت. ر نمایی دارهآره، اث - 
ي اضافه تو ماشین که باعث میشه نسبت به مردم عادي یه کم  دنده
  .تر و بیشتر حرکت کنن سریع

  ».قبول. درست«: گفتم

کشید تا مرا  روي زانوي من می یآرام به وار دستش را به صورت دایره
. با هم حرف بزنیم ذهنی تونیم به صورت یعنی ما می«. آرام کند
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کسانی که ژن سیونت رو ندارن، یه جور احساس غریزي، و حس 
این چیزي بود که وقتی . شنون ؛ صدایی نمیکنن پیدا میناخودآگاه 

وقتی . من تو زمین فوتبال با تو حرف زدم فکر کردم اتفاق میفته
  ».در اصل، نفسم برید -  حرف منو فهمیدي خیلی تعجب کردم

  چون؟ - 

و . کنی می ي ذهنی مکالمهچون معنیش این بود تو هم «: گفت دزِ
زنه، مثل اینه  با شریکش حرف می ي ذهنی مکالمهربا با  وقتی یه روح

تو باعث شدي من مثل . که چراغاي یه ساختمون رو روشن کردن
  ».وگاس بدرخشم

ها را باور کنم ولی یادم  خواستم هیچ کدام از این حرف نمی ».گرفتم«
قتی از قایق در آب افتاده بودم صدایش را شنیدم که به من آمد و

اجازه  - ولی حتما یک تصادف بود . گفت روي آب شناور بمانم
  .دادم چیز دیگري باشد نمی

حرکت نامحسوسی کردم تا عقب بکشم . سرش را به سر من تکیه داد
ولی انگشتانش را پشت گردنم حلقه کرد و با مالیمت مرا نزدیک 

  ».بازم هست. هنوز نه. نه، نرو«. داشتخودش نگه 
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. شدي گردنم آرام  به درونم نفوذ کرد و عضالت گرفتهگرماي دستش 
  ».فکر کردم که باشه«

  تولدت کیه؟ - 

. اول مارس... امم «توانست داشته باشد؟  این دیگر چه ربطی می
  »چرا؟

  ».جور در نمیاد«. سرش را تکان داد

  ».ي قبول کردنروزیه که من رو به فرزند«: گفتم

ام زد  را به آرامی روي شانه انگشتانش ».براي همینه. فهمیدم آهان،«
و بعد دستش را پایین آورد تا دست مرا که روي پاهایم مشت کرده 

احساس کردم . در سکوت باقی ماندیمطور  همانمدتی . بودم بپوشاند
  .حضوري وجود دارد - اي  در ذهنم سایه

د   ».کنم امتحان میدارم . آره، منم«: گفتزِ

  ».کنم نه، من دارم خیال می«. سرم را تکان دادم

تونم در مورد  نمی. کنم دارم حقایق رو چک می«. آهی طوالنی کشید
 - عقب رفت و احساسی که داشتم ».ربا اشتباه بکنم چیزي مثل روح
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تو از . فهمم حاال می«. ماندمتنها  که با من است کم شد و من این
  »اومدي، نه؟ي تاریکی  گذشته

  توانستم به این حرف بدهم؟ چه جوابی می

د   »دونی پدر و مادر اصلیت کی هستن؟ نمی«: پرسید زِ

هایی که از یک سیب  ؛ انگار کرمه بوداعصابم دوباره به هم ریخت ».نه«
گندیده بیرون بریزند در دلم باشند به طرز وحشتناکی منقبض شده 

د. مبود ها  وقتی اجازه بدهی آدم. ودزیادي در مورد من فهمیده ب زِ
  .شد این جریان باید متوقف می - نزدیک بشوند زجرآور است 

  ».خاص داري موهبتدونستی یه  پس تو هیچ وقت نمی«: پرسید

اي اینجا  ي اضافه هیچ دنده. من معمولیم. خب، براي اینکه ندارم«
  .اي زدم به سرم ضربه ».نیست

دونی  می. لی وجود دارهو. چیزي که تو پیداش کرده باشی نیست«
تو  اش هم تقریب ي گمشده اسکاي، وقتی یه سیونت به دنیا میاد، نیمه

ي بغلی  خونه تونه می. یی تو زمین به دنیا میادهمون زمان یه جا
انگشتانش را در  ».باشه، شاید هم هزاران کیلومتر دورتر باشه

تو نصف موهبت خاص ما رو داري، من «. انگشتان من حلقه کرد
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با هم خیلی خیلی . ما دو تا با هم کامل میشیم. ش رو ي دیگه نصفه
  ».قدرتمندتریم

هاي پریان، ولی  قشنگه، مثل داستان«. مدهایم را گرد کر چشم
  ».تونه حقیقت داشته باشه نمی

ت رو  ي گمشده که نیمه شانس این: فکرش رو بکن. قشنگ نیست - 
هستیم که بدونیم یه  اکثر ماها محکوم به این. پیدا کنی خیلی کمه

پدر . تونیم پیداش کنیم چیز بهتري اون بیرون وجود داره ولی ما نمی
ریش سفیداي هاش بودن؛ به لطف یکی از  و مادرم از خوش شانس

هیچ کدوم از . بوده ربا روح پیدا کردني پدرم که موهبتش  قبیله
ضوع با این مو نبرادرام هنوز شریکشون رو پیدا نکردن و هر کدوم دار

 تونه ی همه چیز میست که بدون کشنده. کنن دست و پنجه نرم می
من آدم . براي همین بود که من عجله کردم. خیلی بیشتر از این باشه

  .که با یه ضیافت رو به رو میشه بودم اي گرسنه

  رباشون رو نبینن؟ و اگه هیچ وقت روح - 

با . شناامیدي، خشم، پذیر - پیش بیاد تونه  میچیزاي مختلفی  - 
. هنوز واقعا منو نگران نکرده بوداین موضوع . گذشت زمان بدتر میشه

  .من خیلی خوش شانسم که از این وحشت جون سالم به در بردم
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بافت باور کنم و تصمیم گرفتم  اي را که او می حاضر نبودم این رشته
تونن تو  نمی. ست به نظر من که ساده«. به شوخی برگزار کنم
ها بذارن؟ مشکل  یابی سیونت سرویس جفت فیسبوکی چیزي یه

  ».حله

ولی دقیقا روز . انگار که به فکر خودمون نرسیده«. لبخند محزونی زد
که باعث  - تولد مطرح نیست، روزي که نطفه شکل گرفته مهمه 

فکر کن چقدر آدم تو دنیا . میشه تو نه ماه کلی تغییرات داشته باشه
هاي نارس یا اونایی  بعد بچه. میان روز تولد تو یا همون حدودا به دنیا

تعداد . هزارها نفر میشه. که دیر به دنیا میان رو هم در نظر بگیر
ي  و همه. یک در ده هزار یا چیزي در این حدود - ه ها کم سیونت
شون  کنن که تو خونه ها هم در کشوري مثل ما زندگی نمی سیونت

  ».ننیا حتی به زبون ما حرف بز. کامپیوتر داشته باشن

خواستم کل این جریان را باور کنم که  اگر می تقریبا؛ ».آره، گرفتم«
  .خواستم نمی

ولی با وجود تمام این «. ام را با مالیمت در دستش گرفت چانه
اسکاي . اون هم تو یه زمین فوتبال. کردم پیدااحتماالت، من تو رو 

  ».برایت، از ریچموند، انگلیس
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  »ها یعنی چی؟ ایني  و همه«: یدمپرس. این جریان خیلی عجیب بود

د   ».براي تمام عمر. یعنی اینکه ما دو تا با همیم«: گفت زِ

  کنی؟ شوخی می - 

  .سرش را تکان داد

  ».ولی من فقط براي یه سال اینجام«: گفتم

  فقط یه سال؟ - 

  .برنامه اینه - 

  گردین انگلیس؟ کنین؟ بر می و بعدش چی کار می - 

. کردم خونسرد هستم ولی نبودم وانمود میام را باال انداختم؛  شانه
سخت میشه براي من . بستگی به سالی و سیمون داره. دونم نمی«

ي درسی اینجا با انگلیس  چون یه سال اینجا درس خوندم و برنامه
  ».خوام دوباره از اول شروع کنم نمی. کامال متفاوته

د بالت میام یا من دن. پس باید یه راهی پیدا کنیم که بمونی«: گفت زِ
  ».انگلیس
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به شدت به انگشتانش بود که در انگشتان من گره حواسم  »میاي؟«
وقت فکر نکرده بودم دست در دست پسري  من هیچ. خورده بود

  .خوب بود ولی همزمان کمی هم ترسناك بود. دارد حسیچه  داشتن

د انگشتان مرا  ».جدیهاین موضوع . آره بابا«. به من اطمینان داد زِ
دختره فرار نکنه بره یه وقت تا «. تر در دست گرفت کماد و محفشار د

  ».ها سمت تپه

  یعنی چی؟ - 

انگشتانش . هاي مرا بلند کرد و در جیب ژاکتش گذاشت یکی از دست
هنوز دور انگشتان من بود؛ برگشت و نگاهش را به مسیر دید من 

  .دوخت

 وقتی فکر کردم ممکنه اولش یه کم در مقابل من احتیاط کنی تا - 
  .مدل خوب من، نه مدل آشغال من .عادت بکنی نم به

  »احتیاط؟«: پرسیدم

  .ي بد منو دیدي؛ توي فکرات دیدم مرد گرگی، یادته؟ تو جنبه - 

همین االن منو بکش، چرا خدایا از مرد گرگی هم خبر داشت؟ 
  کشی؟ نمی
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د   ».س ، بامزهحرفش رو هم نزن«: گفت زِ

  .کردماي  ي خفه با احساس حقارت ناله

. کرد، موش کثیف از شرمندگی من تفریح می. ي ریزي کرد خنده
مثل وقتی که تو  - دونم گاهی حرف زدن با من سخت میشه می«

اوضاع «. سرش را تکان داد »... تو موقعیتمن . شهر ارواح بودیم
خیلی چیزا روم سنگینی . و گاهی، فقط توش غرق میشم. سختیه
  ».کنه می

توانستم  ولی نمی کردم ربا را باور نمی به روح مربوط هاي حرفقبول، 
اش در بیرون کشیدن افکار از ذهنم را نادیده  توانایی غیر طبیعی

به  »کنی، نه؟ در نمیاري؟ یه کاري می تو اینا رو از خودت«. بگیرم
خواهم بگویم  رسید چیزهایی که می کردم که به نظرم می این فکر می

  . فهمد را قبل از گفتنم می

شد و  خورشید در افق محو می ».کنم من خیلی کارا می«: گفت دزِ
دوست دارم یه کارایی «. کرد به طالیی تیره تغییر می آن نور عسلی

اشتباه کردم که عجله کردم . هم با تو بکنم اسکاي، اگه خودت بخواي
باید خودت به جایی برسی که من  - رباي منی  و ادعا کردم تو روح
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باشه، باقی عمرمون رو وقت داریم که این هر چی ن. االن هستم
  ».جریان رو راست و ریس کنیم

چه . تینا به من در این مورد اخطار داده بود. آب دهانم را فرو دادم
اي  گوید تو براي او ساخته شده چیزي از پسري که به تو می

ها مردان خالفکار براي  تر است؟ این کاریست که در داستان فریبنده
دهند، این طور نیست؟  انجام میلوح بیچاره  هاي ساده دمفریب دادن آ

ها فکر کنم؛ به تنها چیزي که  توانستم به این در حال حاضر نمیولی 
امیدوار ... خب، ... بود که اینجا ایستاده بود و  زِدتوانستم فکر کنم  می

  »چه جور کارایی؟«. رسید به نظر می

د و انگشتانش را در دست آزادش را به آرامی روي بازوي من کشی
  .گذاشتدست من 

  .بریم موتور سواري - 

  ».ما که االن این کارو کردیم«. خجالت زده لبخندي زدم

تونیم بریم آسپن  ي بعدي می دفعه. پس این گزینه رو عالمت زدیم - 
سینما یا ریسک کنیم و تو ریکنریج شام بخوریم و همه تمام شب 

  .بهمون زل بزنن
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  ».ا خوبهسینمبه نظرم «: گفتم

  با من؟ - 

ولی هنوز زیاد . یه بار. ممکنه ریسک کنم«. نگاهم را پایین انداختم
  ».ازت خوشم نمیاد

  .خندید هایش می با جدیت سر تکان داد ولی چشم ».کنم درك می«

 بجایی براي انتخا. کنم من باور نمی - ربا و این جریانات روح - 
  .ات تعیین کرده باشهنمیذاره، مثل یه جور ازدواج اجباري که کائن

د با . قدم به قدم. پس فعال اون رو میذاریم کنار«. شکلکی در آورد زِ
  »من میاي بیرون؟

دگفتم؟ من از این  چه باید می دآمدم،  خوشم می زِ ي که گل زِ
زد تا یک دانش آموز جدید تحقیر  هاي آسان می آورد و پنالتی می

. موش نکرده بودنشود ولی مرد گرگی خطرناك و عصبانی را فرام
  ».باشه، یه فرصت بهت میدم«

د انگشتان مرا به طرف دهانش برد، به شوخی گاز گرفت و بعد رها  زِ
  ».پس قرار گذاشتیم«. کرد
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  10فصل 
  

بخشی از وجودم از . به خاطر تصمیمم عذاب کشیدم ،بعد هايروزدر 
داینکه  درست . هیجان زده بود ،قات کردهاز من درخواست قرار مال زِ

را قبول کنم ولی  شاست که مرا طوري بازي داده بود که درخواست
طور که زویی قبال به  همان. کردم انسان نبودم اگر احساس غرور نمی

کشید دوست داشت یک  یمن گفته بود، هر دختري که هنوز نفس م
خواستم این  با این حال، نمی. کند او را براي قرار دعوتبندیکت 

و دلیل اصلی تان دختر نزدیکم هم بگویم جریان را حتی براي دوس
 این فکرِ. کنم حقیقت دارد باورکردم  آن این بود که جرأت نمی

ي  وار به سرم زده بود که اگر آن را بلند بگویم مثل کالسکه دیوانه
در ضمن نگران بودم تینا . خواهد شدسیندرال در نیمه شب ناپدید 

 .رو از دست دادي؟عقلت هاي  چیزي در مایهحتما . گوید می چه
دبا او حرف بزنم قانعم کند که  رترسیدم اگ می دهد؛  مرا بازي می زِ
ي پسرهاي بد مرا رها  د عاشق من است و بعد مثل همهگوی می
که قبال او فکر کنم : جدید اعتماد کنم زِدخواستم به  من می. کند می

ما تواند مهربان و مالیم باشد، که  را بد فهمیده بودم، که او می
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م با گذر زمان چیزهاي مشترك یتوان و می داریمي مشترکی  زمینه
دیگر را هم باید در نظر  ولی خیلی چیزهاي. بیشتري پیدا کنیم

اصال واقعی (گفته  سیونتچیزهایی که در مورد مثل  -  گرفتم می
ترین ترسم این  عمیق. ربا که به آن گیر داده بود ماجراي روح و )بود؟

دبود که  آید چون به دلیلی که  از من خوشش می کندانمود فقط و زِ
  .م هنوز تصور کنم به من نیاز داردستتوان نمی

  . مادرم متوجه حواس پرتی من شد ولی دلیل آن را حدس نزد

  کنی؟ اسکاي، به من گوش می - 

  »بله؟.. امم «: گفتم

  .دادي گوش نمی - 

  گفتی؟ چی می. دادم باشه، گوش نمی - 

سالی  ».افتتاحیه براي تو یه چیز خاص بخریم گفتم باید براي روز«
نگاهی به محتویات محدود کمد من  بود سلیقهخوش که معموال 

  ».تو نگران این بودي، نه؟ همین ناراحتت کرده بود«. انداخت

  ...امم  - 
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باید یه لباس جدید برات . اینجا چیز به درد بخوري نداري موافقم، - 
  .بخریم

هاي  مهمانی شب با لباس، یک  احیهافتت به مناسبتمرکز هنري 
ي ساکنین ریکنریج  رفت همه انتظار می. رسمی ترتیب داده بود

در دیگري هر چه نباشد، تا فصل اسکی، تفریح  -  حضور پیدا کنند
اسبی کرد من لباس من و اگر سالی فکر می. این شهر وجود نداشت

د ندارم به دردسر افتاده بودم چون   .هم حتما آنجا بود زِ

تونیم بریم خرید؟ من  دوست دارم لباس بخرم ولی کجا می«: گفتم
  ».که طاقت ندارم این همه راه تا دنور برم

  »...خانم هافمن «: مامان گفت

  .اي کردم ناله

گفت یه فروشگاه خیلی خوب تو آسپن هست، که فقط چهل و ...  - 
  .پنج دقیقه تا اینجا فاصله داره

ي  مانی که اینجا رسیدیم به اندازهگفت ما از زهم در نهایت سیمون 
در . با ما آمدگذرانیم و  خانواده با هم وقت نمییک  نکافی به عنوا
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و بعد وقتی من و سالی به  دادما ناهار به یک رستوران ایتالیایی 
  .فروشگاه سر زدیم خودش را گم و گور کرد

: ها کشید و گفت سالی با اشتیاق انگشتش را روي ردیف لباس
  ».براي خودم هم یه چیز جدید بخرمممکنه «

جریان به من  !ي پنهان آشکار شد آهان، حاال نقشه«: به شوخی گفتم
یک پیراهن قرمز بلند را  ».ش براي خودته همه - مربوط نمیشه 
  ».این یکی رو امتحان کن «. بیرون کشیدم

بعد از نیم ساعت تردید، دو پیراهن انتخاب کردیم که سالی سعی 
بازان منحصر  آسپن میزبان اسکی. یشان را نادیده بگیردها کرد قیمت

ها باید در  اول هالیوود بود براي همین قیمت ترازبه فرد و بازیگران 
  .بود همین سطح می

. ها سرمایه گذاریه این«: مامان کارت اعتباریش را بیرون آورد و گفت
  ».هم مناسبهمدرسه لباس تو براي مهمونی تابستون 

و فکر کنم پدر و مادرا باید . مهمونی رقص«: کردم حرفش را تصحیح
 اون مهمونی هم دست تو جیبشون مخصوصبراي یه لباس جدید 

  ».رسمه. بکنن
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هایش را بست و  چشم ».پس باید چند تا نقاشی دیگه بفروشم«
  .حساب را امضا کرد صورت

  

چی  شدیم مثل دو تا دسیسه وقتی براي مهمانی آن شب آماده می
  .خندیدیم دیوانه می

اون چیزي . در مورد کفشا به سیمون چیزي نگو«: سالی هشدار داد
 کفشا«. لبش را گاز گرفت ».فهمه در مورد لزوم هماهنگی نمی

  »وحشتناك گرون بودن، نه؟

  »!دختراي من کجان؟ دیرمون میشه«: ها داد زد سیمون از پایین پله

  .ست گرفتها پایین رفت و با پیراهن قرمزش ژ اول، سالی از پله

  .نفس سیمون بند آمد

   »خوشگل شدم؟«: سالی با اخمی نامحسوس پرسید

لبخند شیطنت  ».بمونیم خونه. نظرم عوض شد«: سیمون گفت
امیدوارم «. آمیزي زد و دستش را پشت لباس ساتن سالی کشید

اگه کمترین شباهتی به تو . تر پوشیده باشه اسکاي یه چیز پوشیده
  ».شب دنبال پسرا باشمداشته باشه باید تمام 
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یک پیراهن دکلته به رنگ آبی گل . من هم خودم را نشان دادم
. رسید که درست تا باالي زانویم می مفراموشم مکن پوشیده بود

ي  حلقه حلقه پشتم ریخته و با دو شانه وموهایم را باز گذاشته 
  .دار جلوي موهایم را باال زده بودم نگین

دخترا، . کر نکنم بتونم از پسش بر بیامف«. سیمون سرش را تکان داد
  ».برگردین اتاقتون

  .خندیدیم و بازوهاي او را گرفتیم و به طرف ماشین کشیدیم

ولی یه نگاهی هم به خودت «: پاپیون سیمون را صاف کردم و گفتم
 جزء »!بکن، با کت و شلوار جیمز باندت خیلی جذاب شدي

کرد  همیشه ما را مجبور میزند و  که پاپیون واقعی می بود اتشافتخار
من و سالی باید با چوب کوکتل و شیرینی با «. آن را برایش ببندیم

  ».دخترا بجنگیم

از هر دوي شما «: سیمون در آینه عقب به من چشمک زد و گفت
  ».انتظار دارم از من دفاع کنین

هاي پشت سرش بود و با  سقف مرکز هنري رودنهایم بازتابی از قله
اي نامنظم که با نور آبی روشن شده بود به دو قسمت  یک هرم شیشه

تناقض  ها شکلمثل امشب، این  صافیدر شب سرد و . شد تقسیم می



  نجال محقق  به دنبال اسکاي
 

١٩۵  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

توانست  تقریبا می. چشمگیري با آسمان ستاره باران شب داشت
. کرد فضایی باشد که در کهکشان آلفا سفر می کشتیي یک  دماغه
. کامال اوج گرفته استتوانستم از پشت شیشه ببینم که مهمانی  می

آقاي کنیلی خودش را براي امشب شیک کرده بود و در سالن پشت 
هایی پر از  ها با سینی پیشخدمت. نواخت پیانو موسیقی مالیمی می
هاي تند  هاي تزیین شده گرفته تا لقمه غذاي انگشتی، از سوشی

  .چرخیدند مکزیکی، در بین جمعیت می

حتی به خودش زحمت نداد کارت  .تینا مسؤول پذیرش مهمانان بود
  .ورودي ما را چک کند

جدا که ! عالی - واي عالیه «: ما سه نفر را پذیرش کرد و اعالم کرد
  ».خوب به خودتون رسیدین

اغلب آدما اگه درست از کارت اعتباریشون استفاده «. سالی لبخند زد
  ».کنن بلدن خوب به خودشون برسن

  !و کفشاتون - 

  ».حرفی از کفشا نزن«: دسالی او را ساکت کر

  »چی گفتین؟«  :پرسیدسیمون 
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  .هیچی عشقم - 

فکر کردم شاید بتوانم  »خواي؟ کمک نمی«: امیدوارانه از تینا پرسیدم
کمک به تینا اینجا بنشینم و از شر مکالمات کوتاه خالص  ي به بهانه
  .شوم

در ! فکرش رو هم نکن اسکاي«. به من اشاره کرد برومتینا با دست 
  ».کنم میام پیدات می. حال، شیفت من تقریبا تموم شده هر

 لیوانیک . سیمون دنبال پیشخدمتی که سینی نوشیدنی داشت رفت
شراب سفید براي خودش و سالی  گیالسو دو براي من  نوشابه
  .برداشت

سالی گیر گزارشگر هنرهاي . دو دقیقه بعد پدر و مادرم گم شدند
ی یکرد از چنین رویدادها محلی آسپن افتاد و سیمون فراموش

با دانشجوي  1آید و به صحبت مفصلی در مورد هاکنی خوشش نمی
من که تنها مانده بودم، قدم زنان . جوان مصممی از دنور مشغول شد

  .اي با دوستانم صحبت کردم ولی جاي مشخصی نایستادم چند کلمه

                                                             
1Hockneyنقاش انگلیسی 
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: زد اعالم کرد زویی در حالی که سس را از روي انگشتانش لیس می
مرا به طرف در هل  »!ایه که ارزش دیدن داره حاال این یه صحنه«
  ».اي نیست چیز عادي -ي بندیکت اومدن  هکل طایف«. داد

حاال که به مناسبت . جا بودند اي بندیکت این پس پسران افسانه
توانستم درك کنم چرا مردم فکر  امشب به خودشان رسیده بودند، می

ها به نظر  بیه یک تیم از ابر قهرمانش :کردند آنها دردسر هستند می
که طرف  رسیدند، هر چند هنوز رأي هیأت منصفه در مورد این می

دنگاهم اول روي . خیر هستند یا شر صادر نشده بود که با پیراهن و  زِ
  .رسید ثابت شد شلوار مشکی واقعا عالی به نظر می

  .گذشت تصحیح فکرم همراه با حسی از لبخند از ذهنم. 'بلوز شلوار'

  'زنی؟ دونم در مورد چی حرف می نمی'

  'دونی؟ نمی'

توانست از آن طرف اتاق کاري کند من سرخ شوم؟ در  چطور می
  '.از سر من برو بیرون'. توانست اصال با من حرف بزند واقع، چطور می

کسی بهت گفته با این . تونم قطعش کنم االن که شروع کردم نمی'
  'زي؟تونی تصادف راه بندا لباس می
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دادم  از اینکه به یک صداي بدون جسم جواب می 'خوبه یا بد؟'
  .گرفت حرصم می

  '.خیلی خیلی خوبه. خوبه'

واي خدا، «. ي ریزي کرد زویی که از گفتگوي ما خبر نداشت خنده
د قلب پر تپش . خواد بخوردت کنه انگار می یه جوري به تو نگاه می زِ

  »!من آرام بگیر

م خونسردي خودم را به دست آورم طوري کرد در حالی که سعی می
دام به طرف  ایستادم که شانه   »!همچین چیزي نیست«. باشد زِ

البته، هنوز تریس، یوریل، ! کنه، در کمال تأسف به من که نگاه نمی«
به . خودم هستن که باهاشون حال کنیم ایوویکتور، ویل، زاویر، و 

  .را چرخاند اي پیدا نکرد و فقط دستش کلمه »...نظرت اونا 

  »کدوم به کدومه؟«: پرسیدم

خیلی . تازه فارغ التحصیل شده. زاویر اونیه که از همه بلندتره - 
تونه بره  جوري ادامه بده می اگه همین. کنه جدي اسکی رو دنبال می

. فکر کنم تریس توي دنور پلیسه. تو تیم اسکی مارپیچ المپیک
رسه انگار  به نظر میهمونیه که خونسرد و با اقتداره و یه جوري 
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یوریل داره تو . تونه بدون اینکه خم به ابرو بیاره تیغ هم بخوره می
ویل اونیه . خونه؛ فوق لیسانس علوم پزشکی قانونی دانشگاه درس می
هاي پهن داره؛ اون هم دانشجوئه ولی مطمئن  که درشته و شونه
شون دیرتر آمپر  یه کمی شوخه و از بقیه. خونه نیستم چی می

  هممم، کی مونده؟. چسبونه می

  .ویکتور - 

خیلی اسرار . اوه، ویکتور«. اش گذاشت زویی دستش را روي سینه
دونه داره چی کار  تازگی از شهر رفته ولی هیچ کس نمی. آمیزه
کنه ولی خیلی  شایعاتی هست که با تریس تو دنور زندگی می. کنه می

  ».فکر کنم جاسوسی چیزي باشه. مطمئن نیستم

  مونه کی به کیه؟ جوري یادت می چه - 

... اممم ... تریس، تنومند؛ یوریل، یوزپلنگ؛ ویکتور  :تس ساده - 
  ...وحشتناك مرموز 

  .تقلب کردي - 

، ایو، زبل ورزشکار؛ زوویل، وارسته؛ «. زویی لبخند شیطنت آمیزي زد
دایول داره؛ و   ».رو هم میذارم خودت یه چیزي براش در بیاري زِ
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اگه براي آموزش حروف از «. حروف الفبا را زمزمه کردزیرلب آهنگ 
کردیم  کردن، ما دخترا خیلی بیشتر دقت می ها استفاده می بندیکت

  ».یاد بگیریم

شون این آخر هفته رو برگشتن  تو فکرم که چرا همه«. خندیدم
  »!خونه

 گی؟ آقا و خانم بندیکت خیلی خوبن،جشن تولد خانواد«: زویی گفت
شون بزنی  یب و غریبن ولی اگه یه سري به خونهگاهی یه کم عج

  .نوشیداش  کمی از نوشیدنی ».کنن همیشه خوب برخورد می

  .آقاي بندیکت رو دم رودخونه دیده بودم - 

عالیه، نه؟ تنها چیز عجیب اینه که چرا کسی به باهوشی آقاي  - 
. خواد عمرش رو به مدیریت یه تله کابین اسکی بگذرونه بندیکت می

از اونایی که خواهرم تو  -شون رو ببینی، پر از کتابه  کتابخونهباید 
  .خونه، فلسفه و این چیزا دانشگاه می

  .شاید از اون مدل آدماي اهل فضاي بازن - 

ولی اینجا یکی هست که «. به من سقلمه زد ».شاید«: زویی گفت
  ».خواد تو فضاي باز باشه فعال نمی
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د به هر . آمد تقیم به طرف ما میبرادرانش را ترك کرده بود و مس زِ
  ».سالم زویی، اسکاي«: دوي ما لبخند زد و گفت

دسالم «: زویی گفت که از آن طرف اتاق به او نگاه  ایوو براي  ».زِ
  »همه اومدن خونه؟«. کرد دست تکان داد می

  .هر دو تون عالی شدین. یه کم مسائل خانوادگی داشتیم - 

دزویی از حالت  در حالی که دستبندهایش تلق  ؛مطلب را گرفت زِ
یک  اش انداخت و مانند کرد، موهاي بلندش را روي شانه تلق می

دممنون «: و در همان حال گفت کردستاره، ما را ترك  خودت هم . زِ
  ».بینمتون می. بزنم ایومن میرم یه سري به . خیلی بد نشدي

د. ي جمعیت تنها گذاشت به آرامی دور شد و ما را در حاشیهزویی   زِ
کرد  ي اتاق کور می جلوي من ایستاده بود و دیدم را نسبت به بقیه

  .کردم انگار فقط من و او هستیم براي همین احساس می

  ».سالم«: با صداي آهسته گفت

واي خدا، این پسره خیلی  ».فکر کردم قبال سالم کردیم«: گفتم
  . جذاب بود

  .خودت بود این یکی فقط براي. قبال به تو و زویی سالم کردم - 
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  ».سالم«. ام را بگیرم لبم را گاز گرفتم تا جلوي خنده ».آهان«

دستش را دراز کرد و  ».کردم وقتی گفتم عالی شدي شوخی نمی«
  »ها از کجا اومد؟ این«. یک حلقه مو را پشت گوش من زد

  .تونه باعث زحمت بشه می. کنم توي مدرسه قایمشون می - 

د   ».ممن اینجوري دوست دار«: گفت زِ

  .هاشو باز کنی خب، تو که مجبور نیستی هر شب شونه بزنی و گره - 

  .در کمال میل داوطلب میشم - 

  .اوه - 

د . ي من انداخت خندید و بازویش را دور شانه ».آره، اوه«: گفت زِ
  »بریم قاطی جمعیت؟«

  مجبوریم؟ - 

  .خوام مامان و بابام رو ببینی می. اوهوم - 

ربا را باور  هاي مربوط به روح این حرف »چیزي بهشون گفتی؟«
  .کرد م در این باره چه کار میستدان نمی و کردم ولی او باور داشت نمی
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ها میگیم تو هم در مورد این مسأله  خوام وقتی به اون نه، می - 
  .وقتی خبر رو بهشون بدم غیر قابل تحمل میشن. خوشحال باشی

و کالف را  کرد اش این بود یا فقط با من بازي می دلیل واقعی
شد  چرخاند تا مرا گیر بیندازد؟ وقتی موضوع به او مربوط می می
  .ام اعتماد کنم یا نه توانم به غریزه دانستم آیا می نمی

  »ها رو ببینم؟ تونم اون برادرات چی؟ می«: پرسیدم

شناسیش و دیگه کاریش  رو ببینی چون از قبل می ایوتونی  می - 
  .کامال از بقیه دور نگه دارمخوام تو رو  نمیشه کرد ولی می

  چرا؟ از من خوششون نمیاد؟ - 

د مگه «. بازوي مرا نوازش کرد و باعث شد پوستم مور مور شود زِ
که  فقط این. میشه کسی از تو خوشش نیاد؟ موضوع این نیست

هاي خجالت آوري در مورد من بهت میگن و بعدش  وقت داستان اون
  ».زنی تو دیگه با من حرف نمی

  .نکنم احتمالش باشه فکر - 

  ».نه، من هم فکر نکنم«. با لبخندي مالیم به من نگاه کرد
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کنار آقاي کنیلی ایستادیم و وقتی اجرایش پشت پیانو تمام شد 
آقاي کنیلی براي حضار ابراز . همراه بقیه او را تشویق کردیم

داحساسات کرد و بعد وقتی  هایش در هم  را همراه من دید اخم زِ
  .رفت

مشخص  »دوست داري تو هم چیزي بزنی اسکاي؟«: پرسید از من
  .کند راه خوبی براي جدا کردن ماست بود که فکر می

  ».امشب نه. نه، ممنون آقا«: گفتم

د خواین براتون یه  می«. ي مرا بیشتر کرد فشار دستش روي شانه زِ
  »نوشیدنی بیارم آقا؟

را دوباره  همراهی ما ».رسونه لطفت رو می«. آقاي کنیلی جا خورد
بینم اسکاي تأثیر خوبی روي تو  خوشحالم می«. ارزیابی کرد

  ».گذاشته

  ».هنوز روزاي اوله«: زیر لب گفتم

  ».کوکا - خورم  یه نوشابه می«: آقاي کنیلی گفت

 ي من کشید و وارد جمعیت دستش را از شانه زِد ».گردم االن بر می«
کرد مرا تحت  طور که سعی می این. شد تا یک پیشخدمت پیدا کند
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تواند مؤدب باشد  دهد وقتی بخواهد میبتأثیر قرار دهد و نشان 
  .دار بود تقریبا خنده

کند راهی براي مطرح کردن یک  مشخص بود آقاي کنیلی سعی می
 :هاي موسیقی را ورق زد و پرسید برگه. کند موضوع سخت پیدا

  »راحت جا افتادي اسکاي؟«

  .بله، ممنون - 

  ؟همه مراقبت هستن - 

  ».بله آقا«: به او اطمینان دادم

دونی که مشاور مدرسه  مشکلی با کسی داشتی، می... اگه هر جور «
استاد موسیقی به دفاع از من بر  »هست، نه؟] براي کمک[

کنم آمادگی داشت مستقیما با مرد  هر چند فکر نمی - خواست  می
  .گرگی رو به رو شود

  ».واقعا. وبمولی خ. بله، آقاي جو به من گفته«: گفتم

د   »اي بریم اسکاي؟ آماده. یه نوشابه آقا«. برگشت زِ

  .بله، خداحافظ آقاي کنیلی - 
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 ».زِداز نوشیدنی ممنونم «. آقاي کنیلی با نگرانی به من لبخند زد
  .کرد 1نشست و شروع به نواختن موسیقی تدفین مالر

د   »داره به من پیغام میده؟«: پچ پچ کرد زِ

  ».تونن درك کنن چرا ما با هم هستیم دم نمیمر. یا به من«: گفتم

نصیب من  جا اینترین دختر  تونن درك کنن چرا خوشگل نمی«
وقتی دید حرفش باعث شده  ».ي تخیلی ندارن شده؟ پس هیچ قوه

ي من  انگشت شستش را روي گونه. من دوباره سرخ شوم خندید
  »دونستی؟ ي شیرین هستی، می تو مصداق کلمه«. کشید

  .ارم از من تعریف کرده باشیامیدو - 

دادم  حتی اون موقعی که داشتم بهت اخطار می. قصدم همین بود - 
دونی که، در مورد بیرون رفتن بعد از  می - دونستم  میاین رو هم 

  به حرفم گوش کردي، نه؟. تاریکی

در این مورد . دانستم چه کار دیگري بکنم با سر تأیید کردم؛ نمی
  .یدرس خیلی جدي به نظر می

                                                             
1Mahler 
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به خاطر «. لبخندي زد و با یک رشته موي خودم گردنم را قلقلک داد
 -کردم خیلی عصبانی بودم  که باید به خاطر خوابم این کار رو می این

ولی حتی همون موقع هم، از بین اون  -هنوزم در موردش نگرانم 
  ».دیدم که یه جورایی بانمکی همه عصبانیت می

  .هیچ وقت نشون ندادي - 

. ش با لبخندي که نشان از اعتماد به نفسش بود پیچ خوردهای لب
فکر کنم . کردم دونی که، منم باید شهرتم رو حفظ می خوب می«

تر از یه زن  هیچی جذاب. همون روز توي پارکینگ گرفتارت شدم
  ».عصبانی نیست

دخواست که  خیلی دلم می . حقیقت را بگوید ولی هنوز شک داشتم زِ
  ».ینجوري نیستمبانمک و جذاب؟ من ا«

د ي  من یه دیاپازون هستم، تو هم ضربه. معلومه که هستی«: گفت زِ
  » .کاملی هستی که باعث میشی من شروع به نواختن بکنم

د«. کرد ها مرا آشفته می این حرف   »!، هیسسزِ

  چیه، از تعریف خوشت نمیاد؟ - 

  .دونم باهاش چی کار کنم فقط نمی - معلومه که خوشم میاد  - 
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ترین حرفی بود که تا حاال  این قشنگ -  زِداي، ممنون وبگو فقط  - 
  .یه نفر به من زده

  !اصال جواب نمیده - ي الکی انگلیسی رو بس کنی  میشه این لهجه - 

ها به سمت ما  سرش را به عقب انداخت و خندید و باعث شد نگاه
. تو عالی هستی«. دست مرا گرفت و کف دستم را بوسید. برگردد
تونم بفهمم چرا اینقدر دیر فهمیدم جریان تو  ن نمیدونی، م می
  ».چیه

هنوز آماده نبودم در مورد احساسات حرف بزنم؛ باید این رابطه را 
همیشه درست از  - هاي تو  این خواب«: پرسیدم. داشتم واقعی نگه می
  »آب در میان؟

د نگران نباش، اجازه نمیدم اتفاقی براي تو . یه جورایی«. اخم کرد زِ
  ».کنم اسکاي من خوب ازت محافظت می. تهبیف

توانم در مورد چنین تهدید مبهمی  دانستم چه چیز دیگري می نمی
دبگویم ولی  دونی، تینا  می«. موضوع را عوض کردم. مرا ترسانده بود زِ
به آن طرف اتاق، جایی که تینا با سالی  ».کنه تو به من بیاي فکر نمی
ند سبزش خیره کننده شده بود؛ با لباس بل. زد اشاره کردم گپ می
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متوجه شده بود که تینا امشب  -پلکید  ها می نلسون همان نزدیکی
  .زیادي را به خودش جلب کرده است آمیزهاي تحسین  نگاه

درسید  به نظر می »عه؟«   »و کی به تو میاد؟«. سرگرم شده است زِ

  نظر تینا یا خودم؟ - 

  .خودت - 

اش نگاه کنم لبخندي زدم و  قبل از اینکه ریسک کنم و به چهره
کامال عصبی بودم ولی در هر . هاي جدیدم دوختم نگاهم را به کفش

خود  ر به نظر میاد یه آدم قد بلند، ازدر حال حاض«: صورت گفتم
  ».راضی، عصبانی و مخفیانه مهربون به من میاد

  .زد هایش برق می چشم ».نچ، کسی که من بشناسم نیست«

اسکاي، درسته؟ حالت «: ا قطع کردآقاي بندیکت حرف ما ر
اي نگه  دست مرا در دستان بزرگ خودش گرفت و لحظه »چطوره؟
اگر از . دستش گرم و توانا بود و بر اثر کار خشن شده بود. داشت

دیدن من با پسرش بعد از آخرین گفتگویی که در حضور او داشتیم 
بود که البته، برداشت من این . تعجب کرده بود، آن را نشان نداد

بر خالف او، همسرش . دهد اش به ندرت افکارش را بروز می چهره
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هاي درشت تیره داشت، صورتش کامال  بمب انرژي بود؛ چشم
کرد و با حالت یک رقاص فالمنکو ایستاده  احساساتش را منعکس می

حالتی که . خود را از او به ارث برده بودند التینپسرانش، ظاهر . بود
داد  هاي او انداخته بود نشان می ش را دور شانهآقاي بندیکت بازوی

رابطه و انرژي خاصی با یکدیگر دارند، شور و شوق خاموش و پنهانی 
  . شد نسبت به هم در آنها حس می

دمادر  ».اسکاي« ي افکارم را پاره کرد؛ مچ دستم را نوازش  رشته زِ
  .کرد و به من لبخند زد

  .بینم خانم بندیکت خوشحالم شما رو می - 

پسرمون به خاطر طرز حرف زدنش با تو کنار رودخونه ازت «: پرسید
  »عذرخواهی کرد؟

دنگاهی به    ».به روش خودش«. انداختم زِ

روزاي سختی رو . خیلی خوشحالم. کنی بینم که درکش می می«
ام را نوازش کرد و بعد  خانم بندیکت با مالیمت گونه ».گذرونه می

. اش مبهم شد داد و حالت چهرههایش تمرکز خود را از دست  چشم
زندگی کردي، خیلی هم  -تو هم این چیزها رو دیدي - ولی تو «

  ».من خیلی متأسفم. بدتر



  نجال محقق  به دنبال اسکاي
 

٢١١  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

  .قلبم ایستاد

د   ».بس کن. مامان«: به او اخطار داد زِ

تونم جلوي خودم رو  من نمی«. خانم بندیکت به طرف او برگشت
  ».بگیرم و نبینم

د   ».تونی چرا، می«: با ناراحتی گفت زِ

  .این همه ناراحتی، تو سن به این کمی - 

کارال، اسکاي اومده اینجا «. آقاي بندیکت همسرش را از من دور کرد
. اسکاي، هر وقت خواستی به ما سر بزن. که بهش خوش بگذره
  ».همیشه خوشحال میشیم

شدند دوباره آن چیزها را  ها باعث می این آدم. خواستم فرار کنم می
فشرده بودم و  - ها را  رنگ -من آن احساسات را . انستمتو نمی. ببینم

من این . آنها را جایی عمیق در درونم در یک جعبه قفل کرده بودم
دجا با کسی مثل  زدم؟  کردم؟ چه کسی را گول می بندیکت چه می زِ

نباید حتی سعی  - توانستم از پس رابطه با کسی بر بیایم  من نمی
  .کردم می
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د» .متأسفم به خاطر این جریان« ي لباسش را  خجالت زده یقه زِ
  »بریم بیرون هوا بخوریم؟«. کشید

بدنم شروع به لرزش  توانستم حس کنم می ».اونم مثل توئه«: گفتم
اطالعات زیادي هم به دست  - خوند  اون داشت منو می«. کرده است

  ».آورد مثل تو می

. ها پنهان کند جلوتر آمد تا مرا از دید سایر مهمان ».حاال آروم باش«
  ».بهش فکر نکن«

  من چی هستم؟ کتاب بازي، چیزي؟ - 

د   ».فقط تو نیستی. اینجوري نیست«: گفت زِ

  .خوام برم خونه فکر کنم می - 

  .رسونمت من می - 

خواستم  در حال حاضر نمی ».میگم تینا منو ببره. نه، الزم نیست«
  .ها باشم نزدیک هیچ کدام از بندیکت

. رسونه خواي بري، من کسی هستم که تو رو می اگه تو می. الزمه - 
  .من باید تو رو امن نگه دارم. االن مسؤولیت تو با منه
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فقط «. عقب کشیدم. دقیقا برعکس احساسی بود که االن داشتم امن
  ».لطفا. منو تنها بذار

حتما تینا در تمام شب حواسش به من بود چون در یک لحظه 
  »اسکاي؟مشکل چیه «. خودش را به ما رساند

  ».من حالم خوب نیست... من «: گفتم

د خواستم همین االن برسونمش  من می«. خودش را بین ما انداخت زِ
  ».خونه

  ».تونم ببرمش من می«: تینا به تندي گفت

م ببینم از ستتوان می ».من مراقبش هستم. اون با منه. الزم نیست«
  . خواستم از دستش فرار کنم عصبانی است که می این

  »اسکاي؟«  :ا پرسیدتین

خواستم  فقط می. تر بود که بحث نکنم راحت. بازوهایم را بغل کردم
با حداکثر سرعت به خانه برگردم حتی اگر به این معنی بود که چند 

داي با  دقیقه   .در ماشین باشم زِ

د«: گفتم   ».فقط میرم به مامان و بابام بگم. رسونه منو می زِ
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اي از این حالم مادر  دم و حتما نشانهکر می تنشواقعا احساس لرز و 
سیمون قبل از موافقت . و پدرم را قانع کرد که بهتر است خانه باشم

دبه سردي    .را برانداز کرد زِ

د بابات خوب از «: کرد گفت شان را روشن می جیپ خانوادگی وقتی زِ
  ».پسش بر میاد

 سرم. انگار خالی شده باشم -ناگهان احساس خستگی کردم  »چی؟«
  .ي ماشین تکیه دادم را به پنجره

فهموند اگه  داشت به من می. کردن اعتماد به نفس طرفشله  - 
  .کشه انگشتم به دختر کوچولوش بخوره، منو می

دکامال شبیه  ».آره، یه کم غیرتی میشه«. خندیدم   .زِ

دحرفمان را ادامه ندادیم؛  کریستالی که از آینه . از تپه باال رفت زِ
نور را  و رفت اي جلو و عقب می ه طرز هیپنوتیزم کنندهآویزان بود، ب
  . داد بازتاب می

د کرد ماشین را از کنار زمین گل آلودي که  در حالی که سعی می زِ
چرا اونا رو با اسم «: به تازگی آن را پوشانده بودیم رد کند پرسید

  »کنی؟ کوچیک صدا می
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مون توافق  همه .ها زندگی کردم من از وقتی ده سالم بوده با اون - 
که  کردن براي این احساس می. تریم کردیم با اسم کوچیکمون راحت

  .بهشون مامان و بابا بگم زیادي پیر شدن

د . گفت درست می »ها پیشنهاد کردن؟ توافق کردین یا اون«: پرسید زِ
خواستم به  ها باشم و می ي بچه من به شدت نیاز داشتم شبیه بقیه

  .م ولی روش آنها اینطور نبودآنها مامان و بابا بگوی

  ».من با این موضوع مشکلی ندارم«: گفتم

تونم  چی می. این بال رو سر مردم میاره... مامانم «. بحث را ادامه نداد
  »بگم؟ متأسفم؟

  .تقصیر تو نیست - 

اجازه نده . کردم باید مامان رو دور می. من تو رو بردم پیش اونا - 
  .چیزي که گفت نگرانت کنه

تونه  حس خوبی نداره فکر کنی یه نفر می... فقط اینکه « :گفتم
  ».چیزهایی رو در موردت حس کنه

  .کنم من با اون تو یه خونه زندگی می ؛الزم نیست به من اینو بگی - 
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این فکر باعث  »تونه چیزي رو ببینه؟ در مورد تو هم می«: پرسیدم
  .شد حالم خیلی بهتر شود

  .کار راحتی نیست بندیکت بودن اصال. آره بابا - 

زیاد مشتاق . فقط چراغ ایوان روشن بود. بیرون خانه توقف کردیم
دخواستم  نبودم که تنها داخل بروم ولی نمی فکر کند دعوتم معناي  زِ

  .متفاوتی دارد

د فقط . جا تو ماشین ادامه میدیم خوب پس همین«: به آرامی گفت زِ
هاي  بوسه روي لبهایش را براي  بعد خم شد و لب ».یه قدم کوچیک
احساس کردم انگار در . اي مالیم بود به طرز فوق العاده. من گذاشت
. ریزد فرو می او ي آرام شویم و حصارهاي من زیر وسوسه هم ذوب می

د   »م؟ بابات کجاست؟ من مرده«. عقب کشید میلی بیخیلی زود، با  زِ

رده تو گفتی بابام فقط در مورد انگشت فکر ک. اینکه انگشت نبود«
کم  وحشتم از بین رفته بود و کم. سیدر صدایم به گوشم دور می ».بود

دهمراه  - بردم  از اینکه در زمان حال و اینجا هستم لذت می . زِ
  .کرد همانطور که گفته بود بدنم با موسیقی او همنوایی می
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د ي من  هایش را روي شانه دست ».درسته«: فکرم را تأیید کرد زِ
باید . کردم ببخشید، باید این کارو می«. کشیدگذاشت و روي پوستم 
  ».این لباس رو ممنوع کنن

د ».اوهوم« توانست حقیقت  چطور می -بوسید  بندیکت مرا می زِ
  داشته باشد؟

ولی اگه االن بس . آره، من واقعا خیلی تو رو دوست دارم اسکاي«
ار براي ب ».کشه و این میشه پایان یه دوستی زیبا نکنم، بابات منو می

آخر مرا بوسید و عقب کشید؛ به طرف در سمت من آمد تا به من 
کنم و بعد بر  ها رو روشن می من میرم چراغ«. کمک کند پیاده شوم

  ».گردم به افتتاحیه می

  .ي خالی بشم دوست ندارم وارد یه خونه. ممنون - 

در سالن منتظر . کلید را از من گرفت و در را باز کرد زِد ».دونم می«
  .ها را به سرعت بررسی کرد ا اتاقشدم ت

دوست ندارم تو رو تنها «. بعد روي ایوان ایستاد و کلیدها را تکان داد
  ».قول میدي نري بیرون. بذارم

  .قول میدم - 
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  مطمئنی اوضاعت خوبه؟ - 

  ».خوبم. آره«: گفتم

کنه باید  اگه حالت رو بهتر می. و دوباره به خاطر مامانم ببخشید - 
  .، بدتره1لورتاله بگم خواهرش، خا

  واقعا؟ - 

ي ما  هاي خونه اري طرفباورش سخته، نه؟ موقع عید شکرگز. آره«
مرا به طرف خودش کشید و  ».ترکیبشون خیلی ناجوره -پیدات نشه 
  ».شب به خیر اسکاي«. ام را بوسید نوك بینی

  .شب به خیر - 

ي من بود یک قدم به عقب  همانطور که دستش هنوز روي گونه
  ».مطمئن شو که در رو پشت سر من قفل کردي«. برداشت

ي باال تا لباسم را عوض  کاري را که گفته بود انجام دادم و رفتم طبقه
. وقتی از پنجره بیرون را نگاه کردم، دیدم هنوز راه نیفتاده است. کنم

تهدید . داد تا پدر و مادرم برگردند نگهبانی می. در جیپ نشسته بود

                                                             
1Loretta 
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که هم نگران کننده بود و هم  - ي گرفته بود نسبت به مرا خیلی جد
  .دست کم امشب، الزم نبود بترسم. به طرز عجیبی دلگرم کننده
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  11فصل 
  

جنگل فوق العاده به نظر . اولین برف سبک در اواسط اکتبر بارید
هاي  که شبیه کاغذ رنگی آنقدر رنگارنگ بودندها  برگ: رسید می

زها را با و سیمون اکثر رو سالی. رسیدند جعبه شکالت به نظر می
در زمان که هایی  ، با هیجان در مورد چالشهاي آغشته به رنگ ناخن
وقتی در . زدند هاي رنگ و روغن با آن مواجه بودند حرف می نقاشی
، باز هم اغلب چیزهاي کردند لت بودند، حتی اگر تالش هم میاین حا

که  ان و ایني اولیا و مربیان دخترش مثل جلسه اي پیش پا افتاده
 را کی بوده است اند خوردن او را دیدهغذا آخرین باري که هنگام 

کردم ولی دست کم حاال  کمی احساس تنهایی می. کردند فراموش می
ولی در ریچموند . ام را پر کند تا اوقات تنهاییپیانویی در خانه داشتم 

ورتر استودیوي آنها در اتاق زیر شیروانی بود؛ اینجا، چند کیلومتر د
  .در مرکز هنري بودند

شد که نمایش کوچکی را که من مرکز آن بودم از  طور بنابراین، این
  .دست دادند
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دي  نریج در مورد حماسهکماشین شایعه پراکنی دبیرستان ری  زِ
تصمیم من این بود . کرد می به شدت فعالیتاسکاي برایت / بندیکت
دباشد؛  بیرون رفتنفقط در حد  ما ي که رابطه براي خودش  زِ
من  .بودن-او- رباي روح- و-اسکاي- از-محافظت: دیگري داشتي  برنامه

منجر به  ها این حرف - کنم حاضر نبودم در این مورد با او صحبت
دولی با پسري مثل . شد طوفان می شد داشت؟  ، چه انتظاري میزِ

  .توانست ساده باشد وقت نمی رابطه با او هیچ

ددر مورد . کرد ام تینا سر خیابان پیاده گرفت و  به من سخت می زِ
وقتی گفتم از موقعی که تصمیم گرفته برگ جدیدي در دفتر 

کند مرا قانع کند  زندگیش باز کند به شدت مهربان شده و تالش می
  .که بودن ما با هم فکر خوبی است، حرف مرا باور نکرد

ه و از اون پسرایی نیست که دم در تو رو ببوس زِد«: تینا اصرار داشت
  ».از اون مدل پسراي سر به راه نیست - بره 

از دستش ناراحت داشتم کم کم  ».خب، ولی این کار رو کرد«: گفتم
دست کم، من فکر » .خیلی از اونی که به نظر میاد بهتره«. شدم می
  .کردم این طور باشد می

  ».و این فکر رو بکنیتخواد  آره، چون می«: تینا گفت
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کاري که به  -م مشت کردم و محکم کشید دستم را در میان موهایم
هایم گرفته تا  کالسی همه، از هم. دادم جاي جیغ زدن انجام می

دي من با  رابطه ندکرد پیش بینی می ،ها معلم . منجر به فاجعه شود زِ
کار داستان و مرا به  ي آنها مصمم بودند او را به عنوان خالف همه

ممکن است خودش را به دست و پایی که هر لحظه  عنوان دختر بی
نلسون دائما نگران بود و زیر لب . دردسر بیندازد در نظر بگیرند

دکه اگر اوضاع خراب شود چه کاري با  تهدیدهایی در مورد این  زِ
هاي پر رمز و  نصیحتهاي کادر مدرسه،  خانم. گفت خواهد کرد می

 خواهم به من که اجازه ندهم بیش از حدي که می رازي در مورد این
ي کافی افکار بدبینانه  خودم به اندازه. کردند می وارد شود فشار

  . برد داشتم؛ شنیدن آنها از زبان دیگران اعتماد به نفسم را از بین می

دوباره تنهایی «: خانم هافمن صدایم کردوقتی از مدرسه برگشتم، 
  »اسکاي؟

  .فکر کنم - 

  .خواي یه سر بیاي اینجا؟ کیکی براونی درست کردم می - 

  .تکالیفم رو انجام بدم... ممنون، ولی باید  - 

  .پس من یه کم برات میارم - 
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  .عالی میشه - 

اش  هیچ وقت به خانه. دیگر لم کنترل خانم هافمن دستم آمده بود
رفتی مگراینکه قشنگ یک ساعتی وقت اضافه داشته باشی چون  نمی

ر زدي فرا در زنجیرهاي محکمت وول می 1هر چقدر هم مثل هودینی
کمی کار اگر در قلمرو خودت بودي . از گفتگو با او غیر ممکن بود

احترام  تکالیف مدرسه براي و خانم هافمن همیشه شد میتر  ساده
  .شد آن را به عنوان بهانه مطرح کرد بود که در نتیجه میقائل 

طور  همان. دفتر و کتابم را بیرون آوردم رفت وقتی ،دلیل همین به
ي باال  جویدم به اتاقم در طبقه هایش را می تکه یکی از بیسکویی

  .رفتم تا تکلیف تاریخم را انجام بدهم

  'اسکاي، خوبی؟'

توانم  کردم که می بعد از چند هفته مقاومت، باالخره باید قبول می
  . صداي او را در سرم بشنوم

؛ تقریبا انتظار داشتم ماشینش را از پنجره بیرون را نگاه کردم '؟زد'
  'کجایی؟'. ببینم در خیابان

  'خواي بیاي اینجا؟ می. خونه'
                                                             

1Houdini 
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تونیم اینجوري حرف  چطوري می: ؟ نه صبر کن...تونی  چه جوري می'
  '.بزنیم؟ وقتی اینقدر از هم دوریم

  'خواي بیاي؟ می. تونیم دیگه می'

رو در رو  زِدي  اینکه در خانه تنها بنشینم یا با خانوادهانتخاب بین 
  شوم؟

. ن جوان سالیهاي انیشت همایش این رفته یکی از وای. مامان دنوره'
  '.هستیم زوفقط من و بابا و 

شما اون باال نزدیک تله کابین هستین، درسته؟ فکر کنم . باشه، میام'
ژاکتم را از جارختی برداشتم و به طرف پایین راه  '.بتونم پیدات کنم

  . افتادم

  '.میام دنبالت. میشهداره تاریک  -خوام تنهایی بیاي بیرون  نمی! نه'

  '.ترسم من از تاریکی نمی'

  '.به خاطر من. ترسم من می'

هایم را  نشستم و شقیقه هاي پایینی روي پله. گفتگو را قطع کرد
؛ رسید تر به نظر می ي دورتر سخت گفتگو با او از فاصله. ماساژ دادم
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یکی دیگر از چیزهایی که باید از او . تر به نوعی خسته کننده
  .سیدمپر می

ام انداختم و  ژاکتم را روي شانه. ده دقیقه بعد صداي جیپ را شنیدم
  .کلیدهایم را برداشتم و از خانه بیرون دویدم

حتما همه قوانین راهنمایی رانندگی رو شکوندي که به این سرعت  - 
  !رسیدي

د   ».وقتی تماس گرفتم تو راه بودم«. لبخند مالیمی به من زد زِ

. سوار ماشین شدم و به طرف شهر برگشتیم »به این میگی تماس؟«
  ».ي آدما از موبایل استفاده کنی تونی مثل بقیه می«

  .کوه زیاد داره -  اینجا خوب آنتن نمیده - 

  »فقط به همین دلیله؟«: پرسیدم

دهاي دهان  گوشه نه، این جوري باعث میشه تو، خب، «. پیچ خورد زِ
  ».شیاتر ب نزدیک

اي هم  با کس دیگه«. کردم فکر می باید بعدا در مورد این هم
  »زنی؟ طوري حرف می این

  .ما تو کل دره، کمترین قبض تلفن رو داریم. م خانوادهبا  - 
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  »تونی با برادرات تو دنور هم حرف بزنی؟ می«. خندیدم

من گذاشت و در حین این کار گردن تش را پشت صندلی سدست را
  »این همه سؤال براي چیه؟«. کرد یمن را نوازش

دببخشید که این خبر رو بهت میدم «: گفتم زا عادي ی، ولی این چزِ
  ».نیست

به طرف مسیري که در کنار محل اسکی باال  ».براي ما عادیه«
  ».زنم کنار همین جا می«. رسید پیچید اش می رفت و به خانه می

  »چرا؟ چی شده؟«: پرسیدم

نیم شک دارم وقتی وارد خونه بشیم دیگه فرصت ک. چیزي نشده - 
  .خواستم تو رو ببوسم تنها باشیم براي همین فقط می

د«. کمی عقب کشیدم   »خواي با من باشی؟ ، اینا واقعیه؟ تو میزِ

ي اون چیزي هستی که  تو همه. قطعا واقعیه«. کمربند مرا باز کرد
  ».ي چیزي که بهش نیاز دارم همه. خوام  من می

  .فهمم من هنوز نمی - 
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. خورد د؛ نفس گرمش به گوشم میسرش را به سر من تکیه دا
کنم بهت وقت بدم، فرصت بدم تا منو به  دارم سعی می ؛دونم می«

  ».اندازه کافی بشناسی تا بتونی به من و به این رابطه اعتماد کنی

  و ماچ و بوسه؟ - 

تو این زمینه . باید اعتراف کنم به خاطر خودمه«. زیر لب خندید
  ».خودخواهم

دپدر  ما را دید؛ لباس سرهمی کارگري پوشیده بود و  بیرون از خانه زِ
چیزي در حالتش وجود داشت که . کرد یک جعبه ابزار حمل می

هایش چه کار باید بکند؛ یک مهندس  داند با دست داد می نشان می
به رنگ  قدیمیبزرگ ي چوبی  یک خانه ها ي بندیکت خانه. ذاتی

در باالترین قسمت بود که در ابتداي مسیر تله کابین  بستنی وانیلی
  .داشتشهر قرار 

دپس اینجایی « . اي پاك کرد اش را با تکه پارچه هاي روغنی دست ».زِ
  ».دیدم داري میاي«

د   »!بابا«. به دالیلی دلخور شد زِ
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تونیم این  دونی که اگه تمرکز نکنیم نمی می«: آقاي بندیکت گفت
اسکاي، . یادت رفت حفاظ درست کنی. چیزا رو کنترل کنیم

معرفی  همفکر نکنم درست و حسابی به . بینمت وشحالم دوباره میخ
  ».هستم 1ساول بندیکتمن : شده باشیم

  »!سالم«. زاویر جست و خیز کنان از پشت خانه پیدایش شد

د   »!تو دیگه نه«: غرغر کرد زِ

  چرا؟ - 

د   ».بابا من و اسکاي رو دیده«: گفت زِ

من هیچ جا نزدیک . اهممن بی گن«. زاویر هر دو دستش را باال گرفت
  ».تونم حدس بزنم اون تو چه خبر بوده ذهن تو نبودم، هر چند می

د   ».فکرش رو هم نکن«: به او اخطار داد زِ

  »چیه؟ نزدیک ذهن تومنظورش از «: با بدگمانی پرسیدم

توانستم قسم بخورم  می. هر سه نفرشان حالت عجیبی پیدا کردند
  .گردن ساول قرمز شد

  »زدي؟ کردیم با اون حرف می ی داشتیم رانندگی میوقت«: پرسیدم
                                                             

1Saul Benedict 
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د   ».معلومه که نه«: گفت زِ

  »اون خبر داره؟ چطوري؟«: اي پرسید ساول با صداي آهسته

د خودتون که شنیدین مامان در . یهویی شد«. اي باال انداخت شانه زِ
  ».عبور از اون زیاد سخت نیست. ه اسکاي پل -  موردش چی گفت

  ؟بود پل؟ این دیگه چی

من تو  پسر«. ساول با دست اشاره کرد که جلوتر از او وارد خانه بشوم
  »زنه اسکاي؟ ذهنت با تو حرف می

  .شاید... اممم  - 

  اي چیزي نگفتی؟ تو به کس دیگه - 

  ».یه کم عجیب و غریبه. خب، نه«: گفتم

ما ترجیح میدیم مردم «. رسید خیالش راحت شده باشد به نظر می
ندونن براي همین خیلی ممنون میشم اگه پیش  در این مورد چیزي
  ».خودت نگهش داري

  .باشه - 

  »تو با این مسأله مشکلی نداري؟«: ساول پرسید
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دم که به نظر میاد هست چرا ولی بیشتر نگران این« قبل از خودم  زِ
  .ربا بگذریم تازه از جریان روح» .کنم فهمه به چی فکر می می

بله، «. صدا ي بی یک خنده - شد  تر خطوط ریز دور چشم ساول عمیق
دي ما همین حس رو نسبت به  همه هیچ وقتی بچه هم بود . داریم زِ

ولی یاد . رو باور نکردوقت جریان بابانوئلی که از دودکش پایین میاد 
  ».گیري باهاش کنار بیاي می

گلچینی از اشیا و وسایل از دور دنیا : اي داشت خانه فضاي دوستانه
هاي نشیمن  ، در اتاقشد مربوط میریکاي التین که بیشتر به آم
اي  خانواده ها بندیکت داد که این حس را به من می. پراکنده شده بود

اي سرك کشیدم و  به گوشه. آیند هستند که خوب با هم کنار می
  .انبوهی از لوازم اسکی را دیدم که در انباري روي هم ریخته بودند

  ».جالبه«: گفتم

بله، ما اسکی بازیمون رو جدي «: اي گفت تاقانهساول با لبخند مش
دگیریم، هر چند  می   ».بورد رو ترجیح میده نواس زِ

ي  دشمن شماره«: زند و گفت زاویر وانمود کرد برادرش را با تیر می
  ».یک ملت
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  »کنن با اسکی بازا کنار نمیان؟ بورد می نواونایی که اس«: پرسیدم

  »کنی؟ تو اسکی می. همیشه نه«: ساول گفت

د   »کنی؟ نمی«. حتما پاسخ را در ذهن من خوانده بود زِ

  .انبوهش مشهور نیست هاي برف انگلیس خیلی به - 

د آموزش فشرده با اولین بارش . بابا، مورد اورژانسی داریم«: گفتزِ
  ».برف شروع میشه

  ».شک نکن«.ساول با حالتی کاسب مآبانه سرش را براي من تکان داد

  ».خیلی تو اسکی خوب باشم کنم فکر نمی«: گفتم

  .هر سه بندیکت نگاهی رد و بدل کردند

  ».آره، درسته«. زاویر زد زیر خنده

قطعا اینجا چیزهایی در جریان بود که من  ؛عجیب و غریب بودخیلی 
  .فهمیدم نمی

  »کنین؟ چی کار دارین می«: پرسیدم

. نهبیا اینجا تو آشپزخو. بینیم فقط یه کم جلوتر رو می«: ساول گفت
  ».کارال برامون پیتزا گذاشته
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همه . هنگام درست کردن شام لحظات عجیب بیشتري هم پیش آمد
چیز به صورت عادي شروع شد ولی بعد به سمت سرزمین عجایب 

گرفت و ثابت کرد  بر عهدهرا  ظرفشوییساول مسؤولیت . رفت
دزاویر ادعا کرد حتی . تهیه ساالد باشد در تواند یک سرآشپز می  هم زِ
تواند پیتزا را خراب کند براي همین به او اجازه داد مسؤولیت  نمی

  .اجاق گاز را به عهده بگیرد

دمشکل «: زاویر گفت بینه که غذا سوخته و به  اینه که از قبل می زِ
زاویر پاهایش را روي  ».خودش زحمت نمیده چیزي رو عوض کنه

برادرش را  .هاي ساقش را مالید یک صندلی خالی تکیه داد و ماهیچه
  »این یکی قراره چطوري بشه؟«: صدا زد

  منظورش چه بود؟

د و سینی را  ».میشهاز همه بهتر این یکی «: با اطمینان جواب داد زِ
  .داخل فر هل داد

بندم  خب، اسکاي، مدرسه به نظرت چطوره؟ شرط می«: زاویر پرسید
یک چوب شور را به طرف  »چزونن؟ ها حسابی تو رو می ي بچه بقیه

  .ترش پرت کرد برادر کوچک

  ».یه کم با چیزي که عادت دارم فرق داره. خوبه«: گفتم
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ها  بیشتر بچه. ها بهتره آره، ولی ریکنریج از خیلی از دبیرستان - 
  .خوان ادامه بدن تونن کاري رو که می بعدش می

تو چی؟ «. یک مشت خوراکی از روي میزي که بین ما بود برداشتم
  ».در سطح استاندارد المپیک. مارپیچ خوبی اسکی يبه من گفتن تو

ولی فکر نکنم تا اون حد ادامه  ممکنه،«. هایش را باال انداخت شانه
  ».بدم

خواي به  خوري و نمی بینی که شکست می به خاطر اینکه می«: گفتم
  »خودت زحمت بدي عوضش کنی؟

دهی «. خندیدو  »!آاااخ«: زاویر گفت ، دوست دخترت یه رگه زِ
ت کردم سرم  آشپزي مسخره به خاطر اینکه سرِ. ها دارهبدجنسی 
  ».تالفی کرد

د ».دمش گرم« به «. سري به عالمت تشویق براي من تکان داد زِ
تونم آشپزي  من می. هیچ کدوم از مزخرفاتش گوش نده اسکاي

  ».کنم

  .تونه اسکی کنه آره، مثل اسکاي که می - 
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از . ه بینی زاویر خوردیک لیمو از ظرف میوه بیرون پرید و مستقیم ب
  »...چه غلطی «. ام باال پریدم روي صندلی

د«: ساول اخطار داد   ».مهمون داریم! زِ

شما یه جنی چیزي «. هنوز چیزي را که دیده بودم باور نکرده بودم
  »تو خونه دارین؟

  ».آره یه چیزي داریم« .اش را مالید زاویر بینی

  »ه؟خواد اینو توضیح بد سی میک«: اصرار کردم

قبل از این که به این طرز زشت با یه میوه . نه که من«: زاویر گفت
پرت کرد  زِدلیمو را به طرف  »گفتیم؟ حرف منو قطع کنن چی می

کله «: زاویر غرغر کرد. ناگهان وسط راه داخل ظرف میوه افتاد که
  »!خر

دبه  ».زدیم در مورد اسکی بازي تو حرف می... اممم «: گفتم نگاه  زِ
اي سوت  میز با حالت معصومانه کردنپاك ولی او در حال کردم 
  .ي معصومانهدزیا. زد می

خیلی . اي م سراغ اسکی بازي حرفهخب، فکر نکنم بر. آهان، آره - 
  .خوام با زندگیم بکنم کارهاي دیگه هست که می
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به نظرم . ولی مطمئن نبودم منظورش چیست ».تونم تصور کنم می«
  .بیشتر شبیه بهانه بود

بدون شکست بازنشسته  ،من به عنوان قهرمان جوانان کلورادو - 
  .میشم

د و هیچ وقت نمیذاره ما این موضوع رو فراموش «: اضافه کرد زِ
  ».کنیم

  .منفجر شد: عجیبی براي لیمو افتاد قدر این لحظه اتفا

  »!پسرا«: ساول روي میز زد

ا کثیف زاویر بلند شد ت ».ببخشید«: صدا و مطیعانه گفتند هر دو هم
  .کاري را تمیز کند

ها مرا  این بندیکت »توضیحی هم در کار نیست، درسته؟«: پرسیدم
  .خواستم بخندم کردند ولی در این لحظه فقط می گیج می

و  ».اون خودش بهت میگه. نچ، از طرف من که نه«: زاویر گفت
و ناگهان به طرف اجاق  ».بعدا«. پرت کرد زِددستمال را به طرف 

داه، « .شیرجه زد از همه این یکی  یفکر کردم گفت! ، گذاشتی بسوزهزِ
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هاي فر را برداشت و پیتزایی را که کمی سیاه  دستکش ».میشه بهتر
  .بیرون آوردشده بود 

د   ».کنم دارم پیشرفت می. فقط ته گرفته. عالیه«. بو کشید زِ

ي دهر بودن چیه وقتی حتی  ي عالمه فایده«. ي او زد زاویر پس کله
  »ونی یه پیتزا بپزي؟ت نمی

د از خودم خودم هم هر روز همینو «: با خوش خلقی جواب داد زِ
  .و چاقوي پیتزا را بیرون آورد ».پرسم می

  

دبعد از شام،  در جنگلی که کنار مسیر اسکی بود قدم پیشنهاد کرد  زِ
  .هاي پنیر پیتزا را بسوزانیم بزنیم تا کالري

چون من غذا رو «: یح دادژاکت مرا برایم گرفت که بپوشم و توض
وپختم  براي همین ما آزادیم ،مسؤول تمیز کاریه ز.«  

  پختی؟ این کاري بود که کردي؟ - 

  .سوزوندم. قبول - 

خانه حیاط نداشت فقط . دست مرا گرفت و از در پشتی بیرون برد
. قبل از انتهاي مسیر اسکی و پایین تله کابین یک نرده وجود داشت
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فقط شیب تند جنگل که از  ،ي کوه را دید شد قله از اینجا نمی
رفت و درختان صنوبر که مثل فرشی  ایستگاه تله کابین باال می
نفس عمیقی کشیدم، هوا در پشت . شد گسترده شده بود دیده می

. شد پوست صورتم کش بیاید گلویم سرد و خشک بود و باعث می
  . ارتفاع گذاشتمرفت که آن را به حساب  سرم کمی گیج می

د   »باال یا پایین؟«: به شیب اشاره کرد و پرسید زِ

  ».اول باال«. تر را انجام دهیم تا تمام شود بهتر بود اول کار سخت

مه و دوست دارم  من یه جایی دارم که مورد عالقه. انتخاب خوبیه - 
  .به تو نشون بدم

بیشتر برفی که به خاطر بارش سبک دیروز . ها رد شدیم از زیر درخت
سبز  يها ها ریخته و ذوب شده بود و برگ بود از شاخهجمع شده 

هوا صاف و بدون ابر . شد تر صنوبر دیده می و سبز روشنسوزنی تیره 
با  تضادها در   شد ستاره درخشید و باعث می بود و مثل کریستال می
آهسته به راه افتادیم و از بین درختان حرکت . آسمان به چشم بیایند

تري رسیدیم که با شروع  هاي عمیق برف کمی باالتر به. کردیم
  . شد زمستان از کوه به پایین سرازیر می
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د تر برف روي زمین  تا عید شکر گذاري، از اینجا پایین«: توضیح داد زِ
  ».مونه نمی

د .ي دیگر هم راه رفتیم دست در دست هم چند دقیقه با مالیمت  زِ
ظرم به طرز به ن. کرد بند انگشتانم را از روي دستکش نوازش می

عجیبی شیرین بود که این پسر که به خشونت در ریکنریج شهرت 
تناقضاتش به شدت . داشت ظاهرا از راه رفتن به این حالت راضی بود

  .جذاب بود

گفت و او فقط چیزي بود که فکر  البته، مگر اینکه تینا درست می
ي  چه خوب یک لحظه: دمت گرم اسکاي. خواهم کرد من می می

  .خراب کردي روتنی دوست داش

توانست  هاي معمولی من نمی رسید و کفش برف تا قوزك پا می
  .پاهایم را خشک نگه دارد

اي کفشم  یک تکه یخ را قبل از اینکه آب شود با لگد از نوك پارچه
  ».کردم باید فکرش رو می«: کنار انداختم و غرغر کردم

 ؛کنه یالهاماتم زیاد براي مسائل کاربردي مثل این کمک نم - 
  .گفتم چکمه بیاري باید می. ببخشید



  نجال محقق  به دنبال اسکاي
 

٢٣٩  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

، فکر ي ذهنی مکالمهخب، به جز این «. گاهی واقعا آدم عجیبی بود
  اي داري؟ هاي دیگه کنی چه قدرت می

د تونم آینده رو  چیزاي مختلف، ولی اصلش اینه که می«: گفت زِ
  ».ببینم

ق فضاي بازي در جنگل که برف عمی یی خیره کننده،زیبا بادر محلی 
  »خواي فرشته درست کنیم؟ می« .توقف کرد ،و دست نخورده بود

: گفتم. چنان عادي وسط صحبتمان این حرف را زد که ماتم برد
  ».نذار من جلوت رو بگیرم. اول تو برو«

هاي عمیق افتاد و  لبخند شیطنت آمیزي زد و از پشت روي برف
  .ها و پاهایش را باال و پایین برد تا فرشته بسازد دست

  .کنی دونم که این کار رو می می ،بیا - 

  تونی آینده رو ببینی؟ چون می - 

  .خوام این کار رو بکنم نچ، چون می - 

به سرعت نشست و قبل ازاینکه فرصت مقاومت داشته باشم مرا کنار 
  .خودش پایین کشید
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روي . کردم ، باید یک فرشته درست میمخب، حاال که اینجا بود
لی که به آسمان پر ستاره خیره شده بودم پشت دراز کشیدم و در حا

و خطرات  نهایم در مورد سیونت بود ه ندهم نگرانیزسعی کردم اجا
گیر جنگل در شب را خراب  احتمالی که در کمینم بود زیبایی نفس

را در کنارم احساس کنم که منتظر بود قدم  زِدتوانستم  می. کند
  .دیگري به طرف او بردارم

داز    »تونی ببینی؟ چیزایی رو می چه«: پرسیدم زِ

ي  تونم آینده نمی. تونم تونم؛ همیشه هم نمی همه چیز رو نمی - 
ما خیلی به هم . م رو ببینم یا به ندرت ممکنه پیش بیاد خانواده
  .تداخل زیاد داریم، متغیرها خیلی زیادن ،نزدیکیم

  »ها هم همین حالت رو دارن؟ اون«: پرسیدم

د نشست و برف را از آرنجش  ».مامانمخوشبختانه فقط «: گفت زِ
  ».اي دارن بقیه استعدادهاي دیگه«. تکاند

  ي من رو دیدي؟ تو اون الهام؟ تو آینده - 

ولی اگه به تو بگم دقیقا چی دیدم . شاید«. دستی به صورتش کشید
تونم دقیق  نمی -ممکنه شرایط رو عوض کنه یا دلیل اون اتفاق بشه 
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. تر میشه تر بشم دیدم قوي اق نزدیکهر چی به یه اتف. تشخیص بدم
تونم قطعی بدونم چی  فقط حدود یکی دو ثانیه قبل از یه اتفاق می

توي قایق همین طور . از آب در بیادتازه ممکنه کامال غلط . میشه
کردم جلوش  وقتی دخالت کردم باعث شدم چیزي که سعی می ؛شد

  ».رو بگیرم اتفاق بیفته

  »سکی باز خوبی میشم یا نه؟پس به من نمیگی ا«: پرسیدم

نه، حتی این رو هم «. سرش را تکان داد و به پیشانی من ضربه زد
  ».نمیگم

  .خوبه، فکر کنم ترجیح میدم ندونم - 

  .شد تر می هاي زیر درختان عمیق سایه. ها پیچید نسیمی در شاخه

تونی تحمل کنی که  چه حسی داره؟ چطور می«  :با مالیمت پرسیدم
د »؟اینقدر بدونی من خیلی کم : از بسیاري جهات برعکس من بود زِ

ام؛ او خیلی چیزها در  دانستم، در مورد گذشته در مورد خودم می
  .دانست مورد آینده می

د . اغلب اوقات، مثل یه نفرینه«. بلند شد و مرا هم باال کشید زِ
امتیاز  ، فیلم چطور تموم میشه،خوان بگن دونم مردم چی می می
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خوان بهش فکر کنن،  کنم یا نمی برادرام درك نمی. بازي چی میشه
خودمون دست و پنجه  هاي موهبتما هر کدوم با . که چه حسی داره

  ».کنیم نرم می

اگر همیشه جلوتر از بقیه . داشتتعجبی نداشت در مدرسه مشکل 
، پس تحت توانست نتایج را عوض کند و نمی دانست بود، همیشه می
همین . مثل سوختن پیتزا - رار داشت وحشتناکی ق فشار حس پوچی
ها خیلی  این«. شد سرم درد بگیرد کردم باعث می که به آن فکر می
  ».عجیب و غریبه

آره، درك «. اش کشید بازویش را دور من انداخت و مرا زیر شانه
دونی اسکاي، مثل اینه که،  می. درك کنیتو نیاز دارم ولی . کنم می

ل اینه که تو یه آسانسور که موسیقی دونم، فکر کنم یه کم مث چه می
داره اون پشت پخش میشه ولی تا وقتی . کنه باشی مالیم پخش می

ولی هر از گاهی، یه ترومپت شروع . فهمی بهش توجه نکنی نمی
شناسم یا  ها رو نمی همیشه آدم. ها واضح میشن صحنه. میشه
. ممفه یتا بعد از اون اتفاق نم لدر هر حا. فهمم معنیش چیه نمی

ممکنه سعی کنم و جلوي اون رو بگیرم ولی باالخره یه جوري که 
رو  کنم جلوي دیدنشون سعی می. کردم اتفاق میفته تصورش رو نمی
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که یادم میره بر  ولی به محض این - تونم  براي یه مدت می - بگیرم 
  ».گردن می

به محض . به نظر من که بیشتر شبیه یک نفرین بود تا یک موهبت
  .کرد یک قدم جلوتر از بقیه بود تنظیم میرا  موجاینکه 

  .بعد، فهمیدم

تعجبی نداره «. هایش سقلمه زدم با آرنج به دنده »!اي متقلب لعنتی«
  »!زنی شکست ناپذیري کنی یا گل می وقتی توپ پرتاب می

د به . آره، این مزایا رو هم داره«: به طرف من برگشت و نیشخند زد زِ
  »تو که کمک کرد، نه؟

  ».اوه«. را که گرفته بود به یاد آوردم گلی

  .زنی عالیم رو به خاطر تو قربانی کردم رکورد گل. آره، اوه - 

  .قبلش بیست باري گل زده بودي ،زیاد هم نه - 

که من  مردم چه چیزي از اون بازي به یاد میارن؟ اینولی  آره؟ - 
ین هیچ وقت از ا. که تو اون یه دونه رو گرفتی کلی گل زدم یا این

  .برم به در نمیجون سالم جریان 

  .با مشت به او زدم ».احمق«
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باید قبل از اینکه . تموم شد«. اینقدر جرأت داشت که به من بخندد
  ».براي بار دوم من رو بزنی دوباره حواست رو پرت کنم

طورکه به جلو خم شده بود تا مرا ببوسد ناگهان شیرجه زد و  همان
پشت سر ما  يدو متردر ي درخت  یک تنه. مرا به پشت پرت کرد

  .همزمان، صدایی شبیه انفجار احتراق ناقص ماشین شنیدم. خرد شد

د ي درختی که افتاده بود کشید و به زمین فشار داد و  مرا پشت تنه زِ
  .داد فحش می. با بدن خودش مرا پوشاند

  !قرار نبود همچین اتفاقی بیفته - 

  »اون چی بود؟! اراز روي من برو کن«. سعی کردم بلند شوم

د . دوباره فحش داد، این دفعه بدتر ».همون پایین بمون«:  گفت زِ
  ».خبر میدم زودارم به بابا و . یکی به طرف ما شلیک کرد«

  .زیر او دراز کشیدمآرام تپید  در حالی که قلبم به شدت می

تیر دیگري به درختی که زیاد از باالي سر ما فاصله نداشت ! تق
  . خورد
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د ر خورد و از روي من کنار رفت زِ غلت بزن ! باید حرکت کنیم«. س
برو اون طرف تنه درخت و به طرف اون کاج بزرگی که اونجاست 

  ».بدو

  »؟هکن زنی بگی داره به طرف آدم شلیک می چرا داد نمی«: گفتم

  !برو. دنبال ماست: حیوون شکار کنه اسکاينیومده اون  - 

توانستم صداي  می. ند شدم و دویدماز زیر تنه درخت بیرون رفتم، بل
ددویدن  دبعد  -  شلیک سوم - را درست پشت سرم بشنوم  زِ از  زِ

آرنجش به چشم  در حال افتادن بودیمپشت روي من پرید و وقتی 
چهارم به درخت جلوي ما درست هم ارتفاع با جایی  تیر. من خورد

  . که سر من بود خورد

د این «. چرخیدند دور سرم می ها ستاره ».ببخشید. لعنتی«: گفت زِ
  ».یکی رو دوباره خیلی دیر دیدم

  '.مصدوم بودن بهتر از مردنه'

دنبال  زوبابا و . حرکت دراز بکش فقط بی. ولی باز هم ببخشید. آره'
  '.شکارچی ما هستن

  '.فکر کنم بیشتر از یه نفره'
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د» چی؟« از «. کمی سرش را بلند کرد تا به صورت من نگاه کند زِ
  »دونی؟ یکجا م

  .کنم فقط حضورشون رو احساس می. دونم نمی - 

د   .ي من شک نکرد و اخبار را به پدرش انتقال داد به غریزه زِ

  .بهش گفتم مراقب باشه - 

د همانطور روي من دراز کشید؛ حاضر نبود ریسک کند و مرا در  زِ
باید . ممکنه تله باشه که بابا رو بکشونن بیرون«. خط آتش قرار دهد

اگه به اونجا . یه نهري درست باالي اون برآمدگیه. تو خونهیم برگرد
  »باشه؟. تونیم مخفی بشیم و دور بزنیم برگردیم برسیم می

  »چطوري به اونجا برسیم؟. باشه«: گفتم

د تا االن اکثر آدما . تو حرف نداري اسکاي«. لبخند محزونی زد زِ
  ».من میرم اول. مثل مارمولک - سینه خیز میریم . کرده بودنقاطی 

. روي شکم بر روي زمین خزید و بعد آن طرف برآمدگی ناپدید شد
که از پشت تیر خوردن چه حسی  این بهکردم  در حالی که سعی می

توانستم  خیلی تاریک بود و نمی. دارد فکر نکنم، به دنبال او رفتم
ببینم آن پایین چه خبر است بنابراین فقط باید به او اطمینان 
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ر خوردم؛ چرخیدم و روي باسنم انه سخسر به طرف رود با. کردم می
  .در آب سرد فرود آمدم

د   ».از این طرف«: گفت زِ
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  12فصل 
  

د ،رفتیم دوال دوال راه می همانطور که ي  مرا در مسیر یک رودخانه زِ
خودش چکمه پوشیده . ریخت هدایت کرد کم عمق که به ایري می

خورد و  ها لیز می ي سنگاي من رو هاي ورزشی پارچه بود ولی کفش
  .دادم دائما تعادلم را از دست می

  '.تقریبا رسیدیم. ژاکت من رو بگیر' ]:به من گفت[

تر آمد و فرصت پیدا  ي آن پایین کنارهرودخانه، تر شدن  عمیق با
دار پوشیده از چمنی  از مسیر شیب و کردیم که از آب بیرون بیاییم
  . که جلوي خانه بود سر درآوردیم

  »کنی؟ چیزي احساس نمی«: پرسید دزِ

  »نه، تو چی؟«  :گفتم

به «. بازوي مرا فشار داد ».بیا تا خونه بدویم. تونم چیزي ببینم نمی«
  »!سه -دو  - یک . سه شماره
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کرد، با این حال در طول زمین  هایم شلپ شلپ می پاهایم در کفش
ر را صداي قفل د. خالی دویدم و از در جلویی به داخل خانه پریدیم

دنکه  از پشت سرم شنیدم که بدون اي   . به آن دست بزند بسته شد زِ

وبابات و «: نفس نفس زنان پرسیدم خوبن؟ ز«  

دور و اي  لحظهکرد،  اش را بررسی می وقتی وضعیت اعضاي خانواده
  .مبهم به نظر رسید

دو نفر : گفتی تو درست می. اونا خوبن ولی شکارچیا رو گم کردن - 
. ماشین شاسی بلند بدون عالمت از شهر خارج شدنبا یه . بودن

صدتا ماشین مثل این تو کوهستان . هاي دودي مشکی، با شیشه
بذار یه نگاهی به . جا بمونیم بابا میگه تا وقتی برگردن همین. هست

  .چشمت بندازم

د . ي وان نشاند ي پایین کشید و روي لبه مرا به طرف حمام طبقه زِ
کرد متوجه شدم  ي اولیه جستجو میها ي کمک وقتی در جعبه

  .لرزد می

  ».چیزي نیست«. دستم را روي بازویش گذاشتم 
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د هاي  یک بسته پنبه را باز کرد و گلوله ».چرا هست«: جواب داد زِ
قرار بود اینجا «. پنبه را روي سینک دستشویی پخش و پال کرد

  .بیشتر از شوك، عصبانیت باعث شده بود بلرزد ».جامون امن باشه

دچرا نباید جاتون امن باشه؟ جریان چیه  -  خیلی هم از اینکه یه ؟ زِ
  .خواسته تو رو با تیر بزنه تعجب نکردي نفر می

روشنه برام به طرز وحشتناکی همه چی «. اش توخالی بود خنده
اي را خیس کرد و روي چشم من  یک دستمال پارچه ».اسکاي

جا نگهش  همون«. گذاشت؛ سرما باعث شد درد آن کمی کمتر شود
کنم  درك می«. هاي مرا تمیز کرد ها و خراش بعد با پنبه زخم ».دار

رسه، ولی براي خودت و  خواي بدونی چرا اینطوري به نظر می که می
  ».ما بهتره که ندونی

ه قدمی با تو بزنم، به ه با این مسأله کنار بیام؟ برم یو من قرار«: گفتم
تونم با انفجار  سم چرا؟ من میاندازي بشه و قرار نیست بپرمن تیر

ردي. ي چیزها کنار بیام ولی این فرق داره لیمو و بقیه تو تقریبا م.«  

د . ي من فشار داد ، دستمال را که رها کرده بودم دوباره روي گونهزِ
  ».دونم از دست من عصبانی هستی می«
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من از دست آدمایی که همین االن ! من از دست تو عصبانی نیستم - 
  به پلیس خبر دادین؟! کشتن عصبانیم ما رو میداشتن 

احتماال . رسن به زودي می. کنه آره، بابا به این موضوع رسیدگی می«
. دستمال را کنار کشید و سوت زد ».خوان با تو هم حرف بزنن می
  ».چشمت رو سیاه و کبود کردم: این براي اولین قرارمون چطوره«

  .این حرف مرا تکان داد

قرار بود؟ وقتی از من خواستی بیام اینجا منظورت یه این «: پرسیدم
  »قرار بود و من متوجه نشدم؟

د آره، خب، پسراي زیادي نیستن که تو قرار اول دخترا رو «: گفت زِ
باید به خاطر این روش . به عنوان هدف براي شکار اردك دعوت کنن

  ».منحصر به فردم به من امتیاز بدي

  »قرار بود؟ یه این«: تکرار کردم. ه بودمي اول رد نشد من هنوز از پله

 ؛قرار بود«. اش گذاشت مرا در آغوش کشید و سرم را روي سینه
کردم کاري کنم به من عادت کنی، یه جورایی تو  داشتم سعی می

  ».تونم، قول میدم ولی از این بهتر هم می. زیستگاه طبیعی خودم

  گالدیاتوریه؟ ي ي بعد مبارزه چی؟ دفعه - 
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ممنون که اون بیرون «. موهایم را نوازش کرد ».فکر خوبیه این هم«
  ».خونسردیت رو حفظ کردي

  .نجات داديممنون که ما رو  - 

د«: ساول از راهرو داد زد   »؟ اسکاي؟ شما خوبین؟زِ

د اسکاي یه کم صدمه دیده ولی . من خوبم. اینجاییم بابا«: گفت زِ
  ».حالش خوبه

چه اتفاقی افتاد؟ «. طرب بوداش مض ساول دم در پیدایش شد؛ چهره
  »؟زِدخطر رو ندیده بودي 

د بذار دوست دخترم بعد فکر کردم . چرا، معلومه که دیدم«: گفت زِ
البته که . رو ببرم بیرون یه قدمی بزنیم و اون رو به کشتن بدیم

  ».خودت هم حسش نکردي - ندیدم 

به . تو راهه 1ویک. اي بود ببخشید، سؤال احمقانه«: ساول گفت
تریس هم هر وقت بتونه . برگردنزنگ زدم که  ایومامانت و 

  ».گرده میبر

  کار کی بود؟ - 

                                                             
1Vickمخفف ویکتور 



  نجال محقق  به دنبال اسکاي
 

٢۵٣  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

تونه انتقام  می. ها سه شنبه محکوم شدن 1کلیدو تا . دونم نمی - 
  .دونستن از کجا ما رو پیدا کنن ولی نباید می. باشه

ددر میان بازوهاي  ها کی  کلی«. چرخیدم تا به ساول نگاه کنم زِ
  »هستن؟

اسکاي، تو صدمه «. ول براي اولین بار صورت مرا درست دیدسا
  ».، بیا اینجازو! دیدي

پلکیدند زیادي  حمام با وجود این همه بندیکتی که باالي سر من می
  .شلوغ شده بود

  ».خوام فقط جواب می. من خوبم«: گفتم

و صورتش انگار آتیش گرفته. خوب نیست«. دوان دوان آمد ز.«  

  .دم تا اعتراض کنمدهانم را باز کر

و تونم چیزي رو که  به خودت زحمت نده اسکاي، من می«: گفت ز
دستش را دراز  ».یه جور بازتاب از اون رو. کنی احساس کنم حس می

سوزشی شبیه مور مور . گذاشت کبوديکرد و نوك انگشتش را روي 
  .شدن در یک طرف صورتم حس کردم

                                                             
1Kelly 
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  کنی؟ چی کار داري می - 

و کنم یه کاري کنم فردا شبیه پاندا به نظر نیاي یسعی م«: گفت ز. «
  ».موهبت منه«. انگشتش را برداشت

کرد ولی از  با این که هنوز زق زق می. م دست زدمتبا احتیاط به صور
  .شدت درد کم شده بود

ش خالص  وقت نداشتم از شر همه. مونه یه کم کبودي باقی می - 
دست  ؛بره شتر زمان میدرد سریع رفع میشه، کبودي یه کم بی. بشم

  .نزده دقیقه دیگهوکم حدود پ

هر چی بیشتر از این . ش بهتره اسکاي رو ببریم خونه«: ساول گفت
  .ما را به بیرون از حمام هل داد و  ».افتضاح دور بشه بهتره

د . هاي تمیز به من داد یک جفت جوراب خشک از سبد لباس زِ
  »خواد اظهاراتش رو ثبت کنه؟ پلیس نمی«

کنه بهتره پلیس محلی رو درگیر  فکر می. کنه ویک درستش می - 
تونه  اگه بخواد با اسکاي حرف بزنه می. افراد خودش رو میارهنکنیم؛ 

  .بره سراغش
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 »و افرادش کی هستن؟«. یک سرنخ دیگر براي من که آن را بکشم
  . ام را ماساژ بدهم هایم را از پایم درآوردم تا پاهاي یخ زده کفش

  ».اف بی آي«: ساول گفت

  »اي؟ جاسوس و اینا؟ آي مثل سی«: پرسیدم

هایی که بین مرزهاي ایالتی  ي تحقیقات فدرال با جرم اداره. زیاد نه - 
. لباس شخصی هستن. خالفکارهاي گنده. اتفاق میفته سر و کار داره
  .بیشتر کاراگاهن تا پلیس

ایم را را در آوردم و موه مدرهم و برهم ي هبافتموهاي کش انتهاي 
زویی همیشه میگه ویکتور خیلی «. به صورت دم اسبی جمع کردم

  ».اسرار آمیزه

دساول نگاهی به  در مورد  قدر اینکه من  کرد، مشخص بود از این زِ
  . ام ناآرام است اش اطالع کسب کرده خانواده

اون زندگیش بدونن بهتره، در مورد  کمترهر چی مردم ولی  - 
  فهمیدي؟

  ها؟ ي بندیکت گی دیگهیه راز خانواد - 
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دساول یک دسته کلید به  »به نظر میاد روي هم انبار میشن، نه؟«  زِ
خوایم کسی  نمی. ولی مستقیم نرو ،اسکاي رو با موتور ببر خونه«. داد

  ».رو به طرف اون هدایت کنیم

ها منو  تونی من رو ببري استودیوي پدر و مادرم و اون می«: گفتم
  ».برگردونن

د. فکر خوبیه -  ، از قول من از خانم و آقاي برایت عذرخواهی کن که زِ
  .نتونستیم از دخترشون خوب مراقبت کنیم

د در «: کرد پرسید طور که مرا به بیرون از خانه هدایت می همان زِ
  »مورد این جریان چی به اونا بگم؟

. فرستم که توضیح بده ویکتور رو می«. ساول پشت گردنش را مالید
فعال، به اونا بگو یه احمقی تو جنگل . و چقدر بگه دونه چی بگه می

ازشون بخواه صداش رو در نیارن تا اولیاي امور . دیوونه شده بوده
از نظر تو اشکالی . فرصت داشته باشن به این جریان رسیدگی کنن

  »نداره اسکاي؟

  .سرم را تکان دادم



  نجال محقق  به دنبال اسکاي
 

٢۵٧  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

ر سرم را بوسید و پسرش را د ».کارت عالی بود. خوبه«: ساول گفت
و . خدا رو شکر که فقط با یه چشم کبود تموم شد«. آغوش کشید

  ».ممنون اسکاي که انقدر در مقابل ما صبر نشون دادي

دپشت  ي نجات چنگ  سوار موتور شدم و به ژاکتش مثل جلیقه زِ
  .زدم

د ي پشتی که ریکنریج رو  خوام از یه جاده می«: به من اخطار داد زِ
   ».محض احتیاط. شما هستین برم زنه به اون سر شهر که دور می

براي . ي پشتی فقط کمی بهتر از جاده خاکی است معلوم شد جاده
که به خودم کمکی کرده باشم تا با این موقعیت کنار بیایم، به  این

هاي  ام برگشتم و این سفر را در ذهنم به صورت نقاشی عادت گذشته
آهوي  ،تشکاف چراغ موتور تاریکی شب را می: کمیک تصور کردم

موتور راه  شد، و خیز کنان از سر راه دور می اي جست وحشت زده
دختر به پسر  ،کرد ي درخت قطع شده باز می خود را از کنار یک تنه

شاید  -تهدید آمیز باشد موسیقی باید مرعوب کننده و . چسبیده بود
توانستم  خطر خیلی واقعی بود؛ نمی ؛اي نداشت ولی فایده... متال هوي
ک داستان از آن فاصله بگیرم، به خصوص که خودم یکی از با ی

  .هاي اصلی بودم شخصیت
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زق  زقسرم دوباره . وقتی به مرکز هنري رسیدیم کثیف و لرزان بودم
  .کرد می

ام را فشار  ي بینی طور که تیغه کاله کاسکت را درآوردم و همان
  »بکنی؟ کنه تونی اون کاري که زاویر می تو هم می«: دادم پرسیدم می

  .تونم از داروخانه برات یه چیزي بخرم نه، ولی می - 

  ».چیزي نیست«: گفتم

د   ».بیا، بیا با موسیقی بابات رو در رو بشیم«. نفس عمیقی کشید زِ

  تونی ببینی چقدر بد میشه؟ می - 

د   ».کنم نبینم سعی می«: جواب داد زِ

اري که ي کافی بد بود ولی اخب چشم کبود براي شروع کار به اندازه
تیر خالص  دادیمکرد تیراندازي اي که در جنگل به ما  دیوانهدر مورد 

  .بود

صدایش در میان دیوارهاي سفید تمیز  »!اسکاي«: سالی شیون کرد
ما تو رو کجا آوردیم؟ «. کرد میاستودیو و سقف مرکز هنري پژواك 
  »!افتاد این اتفاق هیچ وقت تو ریچموند نمی
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د ه حرف من رو باور نکنین خانم ولی معموال ممکن«: مؤدبانه گفت زِ
  ».جا هم از این اتفاقا نمیفته این

تا «: نچی کرد و گفت ام را نوازش کرد و براي کبودیم نچ سالی گونه
   »!وقتی این دیوونه رو دستگیر نکنن نباید از خونه بیرون بري

خواي بیرون بري  و چرا به ما نگفتی امشب می«: سیمون پرسید
دا خصومت آشکاري به ب »اسکاي؟ کرد که زیاد هم تعجب  نگاه می زِ
د ؛ به خصوص کهآور نبود اش به طرز  با کت چرم موتور سواري زِ

که  با توجه به این ولی فکر کردم. رسید خاصی تهدید آمیز به نظر می
نقش . دیگر زیادي بوداین سؤال  سیمون خودش به ندرت خانه بود،

، سیمون خیال و بیآرام  يهنرمند آن حسگیر با  ي سخت پدرخوانده
توانست  رسید کامال می تناقض زیادي داشت ولی هر وقت به من می

در ذهن او، من همیشه ده ساله بودم نه . ا قائل شودراین استثنا 
  .شانزده ساله

فکر . فقط شام رفتم اونجا. اي بود یه تصمیم آخرین لحظه«: گفتم
  ».نه منم برگشتمکردم قبل از اینکه شما برگردین خو می

د هاي منو براي  بابات همین االن داره اندازه'، اعالم کردبه من  زِ
  '.گیره تابوت می
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  '.طوري نیست این'

شون دردناکه و چشم انداز  همه - کنم  دارم یه تصاویري دریافت می'
  '.کنه خوبی براي پدر شدن من در آینده ترسیم نمی

ن اجازه از خونه بیرون اسکاي، به خاطر اینکه بدو«: سیمون غرید
مشخص بود که در حال  ».بمونیتو خونه باید رفتی تنبیه میشی و 

  .حاضر حس پدرخواندگی به خودش گرفته است

  »!نیست انصافاین ! چی«: داد زدم

  '.نگرانهداره عکس العمل بیش از حد نشون میده چون براي تو '

  '.نیست انصافهنوزم '

د . ن بود که اسکاي امشب بیرون رفتمتأسفم، آقا، تقصیر م«: گفت زِ
کرد بین من و عصبانیت سیمون مانعی  سعی می ».من دعوتش کردم
  .نامریی ایجاد کند

طور باشه ولی دختر من باید  ممکنه این«. پدرخوانده آن را نابود کرد
دو . مونه تو خونه می. یاد بگیره که مسؤولیت تصمیماتش رو بپذیره

  ».هفته
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شاهد این جریان بود خجالت  زِدکه  از این »!سیمون«. اعتراض کردم
  .زده بودم

شب به خیر، ! جوان خانمکاري نکن که به چهار هفته برسونمش،  - 
د   .زِ

د بهتره . کنه به حرف من گوش نمی. متأسفم'. دست مرا فشار داد زِ
  '.برگردم

د مرد گرگی . رفت و بعد صداي غرش موتورش را از بیرون شنیدم زِ
  .خیلی ممنون. شد ي خطر دور می قهبه سرعت از منط

اي عصبانی روي زمین  دستهایم را به سینه زدم؛ پایم مثل دم گربه
اگر قرار بود سیمون نقش پدرخوانده را بازي کند، من . زد ضربه می

انتظار داري وقتی تو و «: منفجر شدم. بودم 1هم اسکاي ابرعصبانی
با  تا کاري نکنمکنین من تو خونه بشینم و  سالی اینجا بازي می

  »!این نامردیه !دوستام به من خوش بگذره

موهایش را در ظرفشویی پرتاب  سیمون قلم ».جواب منو نده اسکاي«
  .موها محکم به آب خورد و به ژاکتش پاشید کرد و قلم

                                                             
1SuperAngry Sky 
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وقتی ! دونی حق با تو نیست زنی براي اینکه می این حرف رو می - 
تین من شکایت سر کار گذاششما دوشنبه آقاي اوزاوا رو تو مدرسه 

دونستم چی به اون  من نمی. با اینکه خیلی تحقیرآمیز بود نکردم،
  .من شما رو براي اینکه پدر و مادر مزخرفی بودین تنبیه نکردم. بگم

من به آقاي اوزاوا «. سیمون با شرمندگی نگاهی به سالی انداخت
  ».تلفن زدم و معذرت خواهی کردم

براي اینکه منو به فرزندي قبول کنین یه دونم که تصمیمتون  می«
کنم شما یادتون  اي بوده ولی گاهی فکر می تصمیم آخرین لحظه
به محض اینکه این حرف را زدم از گفتنش  ».میره من هم هستم

  .پشیمان شدم

هایش را روي دهانش  دست »!این حرف رو نزن«: سالی گفت
ساس درخشید و باعث شد اح هایش می گذاشت، اشک در چشم
  .شرمندگی و حقارت کنم

ام تا االن هم  چاله »...رویه که  براي همین یه کم زیاده«: ادامه دادم
یه کم «. دادم به گود کردن آن ادامه میهنوز هم حسابی عمیق بود و 

خوام  رویه که منو به خاطر اینکه شما رو در جریان کاري که می زیاده



  نجال محقق  به دنبال اسکاي
 

٢۶٣  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

دونم شماها کجا  هیچ نمی اکثر وقتا من. گذارم دعوا کنین بکنم نمی
  »!هستین و مطمئنم شما متوجه این موضوع هم نمیشین

ام عصبانی شده بود به  که سالی را ناراحت کرده سیمون که حاال از این
احتماال خودش هم ناراحت  ».این دو تا با هم فرق داره«: من پرید
  ».چهار هفته«. دانستم خودم ناراحت هستم می. شده بود

معموال خیلی طول . ه چیزي مرا تسخیر کرده بوددانم چ نمی
کشید تا عصبانی شوم ولی امشب به من تیراندازي شده بود،  می

ها کلی راز و اسرار روي سرم ریخته بودند، چشمم کبود شده  بندیکت
اي  بود و سیمون آن را به چیزي تبدیل کرده بود که تنبیه بچگانه

  .استمثل ماندن در خانه برایش مناسب 

  »!گندش بزنن«: فتمگ

  !با من اینطوري حرف نزن - 

زیادي آمریکایی شدم؟ خب، خودتون منو به این کشور لعنتی ! آخ«
ي اینا  از همه! کنن من که نخواستم به طرفم تیراندازي! آوردین

با عصبانیت بیرون رفتم و در را  »!از شما خسته شدم - خسته شدم 
از دست خودم  - ی بودم از دست او عصبان. م کوبیدمپشت سرم به ه
در خیابان راه افتادم؛ به یک قوطی خالی جلوي پایم . عصبانی بودم
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اي در درونم با این  موسیقی هیچ. دادم زدم و هر بار فحش می لگد می
که تمایلم به ضربه زدن و به صدا  کرد، مگر این خروج همراهی نمی

  .کردم درآوردن قوطی را موسیقی حساب می

  .شنیدم دوید پشت سرم می صداي کسی را که

باید درك کنی «. مرا گرفت و در آغوش کشید. سالی بود »!عزیزم«
عادت . تو هنوز دختر کوچولوي اون هستی. که پدرت براي تو نگرانه

 دهاتیخواد یه آدم  و قطعا نمی. نداره تو رو با یه پسر بزرگ ببینه
  ».روانی تو جنگل به تو صدمه بزنه

ي اتفاقاتی که در چند ساعت گذشته افتاده  همهدر حالی که زیر بار 
من از . متأسفم سالی«. کردم زیر گریه زدم بود احساس بدبختی می

  ».چیزایی که در مورد پدر و مادر مزخرف گفتم منظوري نداشتم

بندم  شرط می. پدر و مادر مزخرفی هستیم ولی ما. دونم عزیزم می - 
دونم خودم که  می ،این هفته یه غذاي درست و حسابی نخوردي

  .نخوردم

شما منو پیش خودتون . من یه دختر به درد نخورم. نیستین - 
  ...آوردین و تحملم کردین و من 
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ما به تو دادیم و تو صد برابر بیشتر از چیزي که «. سالی مرا تکان داد
ترین حالتمون هم حتی یه لحظه  غیر قابل تحمل ما در. به ما دادي
به سیمون فرصت بده آروم بشه و . رو داریم کنیم که تو فراموش نمی

  ».کنه مطمئنم حتی ازت عذرخواهی هم می

  ».کردن تیراندازي میبهم . من ترسیده بودم سالی«: گفتم

  .دونم عزیزم می - 

د -    .دونست چی کار بکنه می. واقعا عالی بود زِ

  .پسر خوبیه - 

  .ازش خوشم میاد - 

  ».باشه فکر کنم بیشتر از خوش اومدن«: سالی گفت

دانستم چه  اصال نمی. ام را باال کشیدم و دنبال دستمال گشتم بینی
داحساسی در مورد  گیج شده در مورد ارتباطات سیونتی  - دارم  زِ

کرد  اي که او ادعا می بودم و تردید داشتم که کسی مرا به اندازه
  .گرفتم که به او اعتماد کنم بخواهد؛ تازه داشتم یاد می

اگه زیادي . تو روح حساسی داري. یاط کن اسکاياحت«: سالی گفت
  ».به پسري مثل اون وابسته بشی ممکنه لهت کنه
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دتوانند روي  کردند می چرا همه فکر می »پسري مثل چی؟یعنی «  زِ
  اسم بگذارند؟

ست، و  اون خوش قیافه«. سالی آه کشید و مرا به طرف ماشین کشید
دي نیستن که مدت آدماي زیا. شنیدم یه کم وحشیهطور که  اون

یه بخشی از آموزش  این - طوالنی با عشق دبیرستانشون بمونن 
  ».زندگیه

  .ما فقط یه قرار با هم داشتیم - 

با خونسردي رفتار . پس اجازه نده تخیلت زیادي فعال بشه. دقیقا - 
  .ش رو به تو حفظ کنه کن تا عالقه

که  ممن بود ؛ش به من را حفظ کند مشکل این نبود که او عالقه
 - ولی مامان من همینطوري بود . تمشدا رابطه را معمولی نگاه می

و این « :پرسیدم .بودوقتی تیرها در حال پرواز بودند نگران قلبم 
  »در مورد روابط به نقل از دکتر سالی برایت؟  چیه، توصیه

الزمه دوباره در مورد اون موضوع صحبت «: سالی به شوخی گفت
  ».ازده سالت بود در موردش حرف زدیمکنیم؟ فکر کردم وقتی دو

  .قضیه رو فهمیدم. نه، نه، ممنون - 
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  .ها رو به کار ببري کنم که در عمل اون پس بهت اطمینان می - 

  .تو به من اطمینان داري ولی سیمون نداره - 

نه اون همیشه در مورد تو خیلی احساس مسؤولیت «. سالی آه کشید
شاید هم به خاطر . یت کنهباید ازت حما کنه فکر میکرده و  می
که وقتی تو رو آوردیم صدمه دیده بودي از حد معمول هم بیشتر  این
اگه بتونه تو رو توي یه برج حبس کنه، دورش رو خندق بکنه و . باشه

ي اونها هم سیم خاردار بکشه، این کار رو  مین گذاري کنه و دور همه
  ».کنه می

  ».ونه حبس میشمکه فقط تو خ فکر کنم شانس آوردم«: مگفت

ش ترتونم راضیش کنم دو هفته کم احتماال می. آره، شانس آوردي - 
کنه ولی فکر کنم با خیال راحت بتونیم بگیم که تو خونه حبس 

.میشی
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  13فصل 
  

ي بندیکت،  سومین پسر خانواده که به رختخواب رفتیم، بعد از این
سیمون را  توانستم صداي بد و بیراه گفتن می. ویکتور، سراغ ما آمد

گشت تا روي تیشرت و شلوارکش  وقتی دنبال روبدشامبرش می
  .سالی دنبال من آمد. بپوشد بشنوم

  هنوز نخوابیدي؟ - 

  »چه خبره؟. نه«: گفتم

  .خوان یه کلمه با ما حرف بزنن می. تو آشپزخونه نآي اومد بی افاز  - 

موهاي بلند و . ویکتور همراه یکی از همکاران خانمش آمده بود
کت و شلوار مشکی شیکی  وصافی داشت که دم اسبی بسته  ي رهتی

اي از  ویکتور هم مثل پدرش هاله. اي بسته بود پوشیده و کراوات نقره
توانست او را متعجب  آرامش داشت، انگار که چیزهاي زیادي نمی

قلمش را روي دفترچه . تر بود همکارش به نظرم عصبی. کند
روي صورت جغدوارش سایه افتاده زد؛  اش می یادداشت الکترونیکی

  .ایش را پشت گوشش زده بود بود و موهاي کوتاه قهوه
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ویکتور دستش را جلو آورد تا با من دست بدهد و مرا به  ».اسکاي«
 ،ي رفتارش نحوه. اي که جلوي خودش بود هدایت کرد طرف صندلی

سالی و سیمون . عجیب بود ،کند ي ما را کنترل می انگار او آشپزخانه
بدون یک کلمه حرف به او راه داده بودند و خودشان در حالی که 

ویکتور به  .پلکیدند کرد در اطراف می ویکتور نمایش را اداره می
هامون  از نظر تو اشکالی نداره صحبت« .بري روي میز اشاره کرد بلک

  »رو ضبط کنیم؟

  .سرش را تکان داد. نگاهی به سیمون انداختم

  ».دارهاشکالی ن. باشه«: گفتم

ي هفت، هفت، هشت، خط  واقعه. ضبط میشه«. اي را فشار داد دکمه
افراد حاضر در اتاق، کارگاهان ویکتور . ي چهارم مصاحبه. تیره ده

. و شاهد اسکاي برایت، زیر سن قانونی 1آنیا کووالسکیبندیکت و 
  ».همچنین، پدر و مادر شاهد، سیمون و سالی برایت هم حضور دارند

  .یه دادگاه بودواي خدا، شب

ي چایی که روي میز افتاده بود دست  که روي لکه در حالی
  »من کار اشتباهی کردم؟«: کشیدم پرسیدم می

                                                             
1Anya Kowalski 
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به جز اینکه با «. حالت صورت ویکتور نرم شد و سرش را تکان داد
اسکاي، تو شونزده سالته، درسته؟ تاریخ . گردي نه برادر احمق من می

  »تولدت کیه؟

  ...اممم - 

هیچ کس مطمئن نیست چون وقتی شش سالش «. پرید وسطسالی 
ما تاریخی که اون رو به . پدر و مادر اصلیش رو از دست دادبود 

رو به عنوان روز تولدش س فرزندي قبول کردیم، یعنی اول مار
  ».انتخاب کردیم

  .کاراگاه جغدي یادداشت برداشت

حاال «. اي به من انداخت نگاه موشکافانه ».باشه«: ویکتور گفت
خوام به زبون خودت براي ما بگی امشب توي جنگل چه  اسکاي، می

  ».تونی جزئیات رو به یاد بیار ه میاتفاقی افتاد و تا جایی ک

ي شکر را که روي میز بود با انگشت این طرف  همانطور که چند دانه
بازگو کردم؛ مثل ضبط  براي دوبارهزدم، آن تجربه را  و آن طرف می
فریم به فریم در ذهنم اجرا کردم و آن رادوباره  هایم یکی از داستان

دفقط این حقیقت را که من و  کردیم  استفاده می ي ذهنی مکالمهاز  زِ
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کردم الزم باشد در این مورد  فکر نمی !اوه، و بوسه را. کنار گذاشتم
  .چیزي بدانند

خانم کووالسکی وقتی به قسمت مربوط به تیراندازي در داستان 
د«. ردش را داخل کرسیدم خود ي گفت تو بودي که متوجه شد زِ

  »چطور فهمیدي؟. بیشتر از یه تیرانداز بوده

فکر کردم آیا الزم است چیزي در مورد شنیدن صدایی یا دیدن فرد 
دیگري سر هم کنم یا نه، ولی به این نتیجه رسیدم بهتر است به 

  .حقیقت بچسبم

  .دونین که، مثل حس ششم می ،احساس کردم - 

ز به طر »اسکاي همیشه حس ششم خوبی داشته،«: الی اضافه کردس
. شان کمک کند ن در بازجوییخجالت آوري مشتاق بود به مسؤولی

یادته چطور هیچ وقت از اون معلم خصوصی که براش گرفته بودیم «
خوشش نمیومد سیمون؟ معلوم شد قبال درگیر یه جریان زد و خورد 

  ».بوده

. ها پیش اتفاق افتاده بود سال -کرده بودم  من این موضوع را فراموش
و گناه  احساس وحشت در حضورش شد باعث می 1بگشاتآقاي 

                                                             
1Bagshot 
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ریخت و مرا در خود غرق  کنم، انگار که احساساتش بیرون می
  .کرد می

پس تو چیزي . جالبه«: ویکتور انگشتانش را در هم پیچید و گفت
  »ندیدي، فقط حس کردي؟

  .یدم؛ سر دردم برگشته بودهایم را مال شقیقه ».بله«

. ویکتور دستش را در جیبش کرد و یک بسته آسپیرین بیرون کشید
  ».گفت یادت میره قرص بخوري. ها رو فرستاده این زِد«

د ندیده بود که وقتی براي قدم زدن بیرون  لیاین را دیده بود و زِ
بینی آینده هم به طرز  پیششود؟  رویم به ما تیراندازي می می
یک قرص با یک قلپ آب خوردم و . کمبود داشتاي  هندهد آزار

  .داستان را تمام کردم

و سالی  »کسانی رو که این کار رو کردن گرفتین؟«: سیمون پرسید
جزئیات اتفاقاتی را که افتاده  سیمون، هر دو، رنگ پریده بودند؛ آنها

  .رانشنیده بودند ها چقدر به ما نزدیک شده بود لولهیا اینکه گ

  ».نه آقا«: ر گفتویکتو

  زدین؟نکی بودن  اونا حدسی در مورد اینکه - 



  نجال محقق  به دنبال اسکاي
 

٢٧٣  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

  .فعال نه - 

  اسکاي در خطره؟ - 

. مکثی کرد ».دلیلی نداریم که این فکر رو بکنیم«: ویکتور جواب داد
ما بگم؛ شما باید این خوام چیزي رو به صورت محرمانه به ش می«

ی باید ین تا مطمئن بشین اسکاي امنیت داره ولموضوع رو بدون
  ».ازتون بخوام که اون رو بین خودمون نگه دارین

خواهد جریانات سیونت را  ي ترسناك فکر کردم می براي یک لحظه
  .کردند هیچ وقت حرفش را باور نمی آنها .براي پدر و مادرم بگوید

  ».تونین به ما اعتماد کنین می«. سیمون به او اطمینان داد

ي محافظت از  از یه برنامهي من جزئی  خانواده«: ویکتور گفت
ترسیم که  ما می. آي اداره میشه بی هستن که زیر نظر اف انشاهد

دستان کسانی  محل اقامتشون لو رفته باشه و به گوش هم اطالعات
هدف این حمله . ها به زندان انداختیم رسیده باشه که به کمک اون

که  کنیم تا وقتی همین فکر می ها بودن نه دختر شما، براي اون
  ».نکنه نمیش رو با ما حفظ کنه خطري تهدیدش  اسکاي فاصله
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. سالی مثل عروسکی که بادش خالی شده باشد افتاد و نشست ».اوه«
  ».شما که باید تحت چنین فشاري زندگی کنین  آخی، بیچاره«

حاال که مکانتون دیگه مخفی «. سیمون قدم بعدي رو حدس زد
  »نیست باید جا به جا بشین؟

کنیم  مون تالش می همه. طور نباشه امیدواریم که این«: گفت ویکتور
  »...کنیم تو چشم نباشیم  و سعی می

بدون شکست  به عنوان قهرمان جوانان کلورادو،من زاویر گفته بود 
خواست خارج از مرزهاي ایالتی زیاد سرشناس  نمی. بازنشسته میشم

وجه کند که در زمین بیسبال بدرخشد و جلب ت از این زِد. شود
  .اجتناب کرده بود

ولی هنوز براي تصمیم گیري زوده و جا به جا کردن کل خانواده ...  - 
ترجیح ما اینه که با این تهدید رو به رو بشیم، کنترلش کنیم . سخته

  .ي کار هستیمو ببینیم بعدش کجا

آي داشته  بی و اگه جاسوسی توي اف«. اي کشیدم با سر انگشتم دایره
وگرنه مشکل  شناسایی کنینجایی اون رو  ل از جابهباشین باید قب

  ».جور دنبالتون میاد همین
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  »تو دختر باهوشی هستی، نه؟«. تر شد نگاه ویکتور دقیق

  ولی درست میگم؟ - 

تا وقتی بتونیم مطمئن بشیم امنیت برقراره، در محلی که . آره - 
  .تونیم از خودمون محافظت کنیم م بهتر مییشناس  می

  .ممتوجه شد - 

 آره، متوجه شدي، نه؟«. در جیبش گذاشتبلند شد و ضبط صوت را 
از وقتی که گذاشتین . گفت، تو دختر شیرینی هستی بابا درست می

  ».ممنونم، اسکاي و آقا و خانم برایت

مشکلی نبود، «: سیمون آنها را به طرف در راهنمایی کرد و گفت
  ».کارگاه بندیکت

ون هم آن طرف من نشست و سیم. تسسالی کنار من پشت میز نش
  ».خب«: گفت. دستم را گرفت

اش تکیه دادم؛ همدیگر را به خاطر دعواي  سرم را به شانه ».اوهوم«
  .چند ساعت پیشمان بخشیده بودیم
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یا هیچ کدوم تونیم اجازه بدیم اون پسره  متأسفم اسکاي، ولی نمی - 
ریان تا وقتی این ج. نییرو بیرون از مدرسه بباز اعضاي فامیلش 

  .درست بشه

  ».انصاف نیست«: گفتم

  .متأسفم. نه، نیست عزیزم - 

  

دتوانستم  که نمی به خاطر این  مشتاقانهرا در وقت آزادم ببینم،  زِ
منتظر بودم در مدرسه او را گیر بیاورم تا بفهمم قرار است چه اتفاقی 

وقتی چند روز آینده در مدرسه  براي همین .اش بیفتد براي خانواده
که از نگرانی احساس  در حالیمرا . ش نشد خیلی گیج شدمپیدای

واقعا . کردم با یک چشم کبود بدون توضیح رها کرده بود بیماري می
شود بخواهی آرام یک گوشه  که باعث می نوعیاز آن  ؛خجالت آور بود
  .چمباتمه بزنی

: نلسون بعد از اینکه مرا در راهروي مدرسه دید با صداي بلند گفت
  »کردي؟ کاي، بوکس بازي میواي، اس«

  ».نه«. ام بکشم سعی کردم یک دسته مویم را روي کبودي
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باشم، ایر دانش آموزان هم، انگار که به نمایش گذاشته شده کم س کم
  !شود با چشم کبود، وارد می دار خندهدختر . کردند به من نگاه می

  پس چطوري اینجوري شدي؟ - 

بودم قبل از اینکه جریان از زیر تر کردم، امیدوار  هایم را سریع قدم
  . زبانم بیرون بکشد به کالس برسم

دیگر  ».تونی به من بگی هی، اسکاي، می«. نلسون بازویم را گرفت
  »کسی بهت صدمه زده؟«. کرد، جدي شده بود شوخی نمی

دیروز به «. موهایم را از صورتم کنار زدم و مستقیما به او نگاه کردم
  ».مکرد خوردبریه آرنج 

  آرنج کی؟ - 

د -    .چیز مهمی نیست. زِ

اون ! کنی داري شوخی می! لعنتی، کجاش چیز مهمی نیست«
دونستم چیز خوبی ازش  می«. نلسون در مرز انفجار بود »کجاست؟
  ».کرد باید بهتر ازت مراقبت می. در نمیاد

  ».عیبی نداره«: گفتم

د. نخیر، عیب داره -    .براي دختري مثل تو مناسب نیست زِ



  نجال محقق  به دنبال اسکاي
 

٢٧٨  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

  .فاقی بودات - 

خب «. نلسون دستش را جلوي در گرفت تا نگذارد من داخل شوم
  »ن خوردي؟وبه آرنج ا شد ؟ چطوراین اتفاق افتادپس چطوري 

 حرفتوانستم بگویم؟ یک قاتل ما را هدف گرفته بود؟ این  چه می
ل آتش بازي را وسط مدرسه آتش مثل این بود که یک جعبه وسای

  .بزنم

دچرخیدیم و من یه جورایی روي  گل میداشتیم تو جن«: گفتم  زِ
 شکلنلسون، میذاري برم تو؟ به اندازه کافی بد هست که . افتادم

  ».خوام دیر هم بکنم نمیاحمقا شدم؛ 

ولی من هواتو دارم، یادت هست که؟ «. نلسون دستش را انداخت
دبینم  ممکنه اتفاقی بوده باشه ولی نمی ببینه تو حالت  تااینجا باشه  زِ

دمن حتما با . ه یا نهخوب   ».زنم دو کلمه حرف می زِ

  .نزن - 

  .تونی بکنی که جلوي من رو بگیري اسکاي جون هیچ کاري نمی - 

که  این: به خاطرش بترسمکه بنابراین حاال چیز دیگري هم داشتم 
دکند  نلسون با این باور غلط که از من دفاع می   .را پاره پوره کند زِ
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د دویکتور، . ددور روز بعد پیدایش ش زِ را با یک تویوتا پریوس  ایوو  زِ
چون . هاي تیره به مدرسه رساند و نزدیک در پیاده کرد براق با پنجره

فقط در این حد دیدم که با خودم هم بر حسب اتفاق دیر کرده بودم، 
 سیمون اصرار داشت مرا به مدرسه برساند. شدندمدرسه عجله وارد 
 و کار کنم زمان بندي سیمونمجبور بودم بر اساس  براي همین

اي که مجبور بود در جایی حضور داشته  سیمون هیچ وقت تا لحظه
شاید براي هنرمندان اشکالی نداشت ولی براي  -افتاد  باشد راه نمی

  .دانش آموزان اینطور نبود

دویدند،  دیدم که از ماشین به طرف در ورودي میها را  بندیکتوقتی 
حالشان خوب رسند  فشار به نظر می تحت با وجودي که فکر کردم

  .است

  '.زد'

د یک  ایوصداي مرا شنید که در ذهنم او را صدا زدم، برگشت، ولی  زِ
  .رفتندو به سرعت داخل گرفت بازوي او و ویکتور بازوي دیگرش را 

  '.کنم بعدا پیدات می': جواب داد
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و  دادم ام را قورت می باید ناامیدي. خواستم ولی من االن او را می
دادم که چرا براي دومین روز پیاپی  رفتم و به آقاي جو توضیح می می

  .ام مراسم صبحگاهی را از دست داده

ي  بارید و همه بیرون برف می. خانه پنهان شدم زنگ تفریح در کتاب
ما داخل ساختمان آمده و به دنبال سرپناه در مدرسه پراکنده شده 

اب کرده بودم و امیدوار بودم من بخش مراجع کتابخانه را انتخ. بودیم
چشمم هنوز یک تحقیر . هاي کمتري را به خودم جلب کنم آنجا نگاه

داز زمانی که آن روز صبح نگاهم به . رنگارنگ بود افتاده بود، این  زِ
احساس وحشتناك را داشتم که مبادا احساسات من نسبت به او 

من به  .رشد کرده باشداز احساسات او نسبت به من  بیشترخیلی 
کرد  ي که زندگی او را تهدید میري ناچیزي مثل خط خاطر مسأله

 زنگکامال در هم ریخته بودم و او حتی به فکر این نیفتاده بود که 
هایی که در ذهنم  ي پیام همه. بزند و به من بگوید حالش خوب است

واقعا درست بود که تب تند . جواب مانده بود براي او فرستاده بودم بی
ربا فقط چرندیاتی بود که  شاید این مزخرفات روح. کند رق میزود ع

  .براي چند بوسه سر هم کرده بود
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دولی  شاید حتی قبل از اینکه وارد شوم . مرا در مخفیگاهم پیدا کرد زِ
  .رو به روي من نشست و فقط به من نگاه کرد. مرا در آنجا دیده بود

  '.اسکاي، متأسفم'

نه تنها قبض تلفنت  :ذهنی ي مکالمهزیت دیگر براي این هی، یک م
 جلد مربوط به. کنند خانه هم بیرونت نمی شود بلکه از کتاب کم می
دائره المعارف را بیرون کشیدم و وانمود کردم ناگهان  تتا  پ حرف

  .ام مند شده ها عالقه به مطلبی در مورد پنگوئن

  'از دست من عصبانی هستی؟'

  '.نه'

  'کنی؟ پس چرا کم محلی می'

واي خدا، خیلی خوش . ودچشم از من بر نداشته ب. سرم را باال آوردم
اش پنهان کنم و او را  خواست صورتم را در شانه دلم می - قیافه بود 
  .بگیرم در آغوش محکم

  'کنه؟ چشمت درد می'

کرد؛ فقط منو همینطوري شکل خنگا ول  اون رو درست نه، برادرت'
  '.هکرد
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  '.رو جستجو کنن بیامتونستم تا وقتی کل محل  نمی'

  '.حدس زدم یه چیزي مثل این باشه'

  '.ببخشید. ي ما آنتن نمیده تونستم بهت پیامک بدم چون خونه نمی'

  '.کنم درك می. نه، عذرخواهی نکن'

کنی که چقدر براي من سخت بوده؟ من  واقعا؟ واقعا درك می'
بابات با . خواستم اون شب با تو بمونم می - پیش تو باشم  خواستم می

  'دعوا کردي، نه؟

  '.آره، ولی االن با هم خوبیم'

که من نبودم تا مسؤولیت کبودي چشمت رو به عهده بگیرم  تو از این'
  '.ها اذیتت کردن بچه. ناراحتی

  '.نلسون دنبال توئه. اذیت نه، فقط ناجور بود'

  '.حقمه'

  '.دادي تو داشتی زندگی منو نجات می'
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من هیچ وقت نباید تو رو در معرض . ديبو تو اصال نباید در خطر می'
تونیم بریم یه جایی که بتونیم درست و  ببین، می .دادم خطر قرار می

  'حسابی حرف بزنیم؟

  '.ي خوبی باشه فکر نکنم ایده'

د ، موجودات اه پنگوئن'. کتاب را از بین انگشتانم بیرون کشید زِ
. کنی یدونستم داري در موردشون مطالعه م جالبی هستن، ولی نمی

  'خونی؟ ها رو می این درستو کدوم 

  '.موجودات خنگول باید به هم بچسبیم ما درس'

  ».با من بیا«. کتاب را دوباره در قفسه چپاند

  کجا؟ - 

  .محض احتیاط یکیشون رو رزرو کردم. اتاق تمرین موسیقی - 

د خانه  ي من انداخت، مرا به بیرون از کتاب بازویش را دور شانه زِ
اش که به ما پوزخند  و نگاه بدي به شینا و دار و دستههدایت کرد 

یک نگاه او کافی بود تا به سرعت جاي دیگري براي . زدند انداخت می
دوقتی به اتاق موسیقی رسیدیم، . هاي خیره خود پیدا کنند نگاه  زِ

  .اول نگاه کرد که خالی باشد و بعد مرا به داخل کشید و در را بست
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. به پشت در کشید و خودش به من تکیه داد مرا ».اینطوري بهتره«
از وقتی که اون قاتال دنبال ما کردن . فقط بذار یه لحظه بغلت کنم«

  ».فرصت نکردم بهت دست بزنم

. گذاشتم مرا بغل کند و کامال تحت تأثیر احساساتش قرار گرفته بودم
شاید هر  ؛حالتی که مرا در آغوش کشیده بود ردي از ناامیدي داشت

کشیم چقدر  که هنوز نفس می دانستیم همین ا میدوي م
که همدیگر را هم در آغوش به این شانس هستیم چه برسد  خوش
  .بکشیم

د تونم  نمی بیاداسکاي، اگه بالیی سر تو «: در گوشم زمزمه کرد زِ
ام  که براي پنهان کردن کبودي مهایش با موهای دست ».طاقت بیارم

  .کرد باز گذاشته بودم بازي می

  چرا؟ قراره اتفاقی بیفته؟ چیزي دیدي؟ - 

 هاگ. تونم چیز زیادي در مورد آینده به مردم بگم بهت گفتم، نمی - 
این کار رو بکنم ممکنه تغییرش بدم و چیزي بشه که هیچ کدوم از 

  .خوایم ما نمی

  پس فکر کنم مال من چیز خوبی به نظر نمیاد؟ - 
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د کنی اگه  فکر می. دونم کنم، من نمی اسکاي، خواهش می«: گفت زِ
کردم؟ تنها چیزي که  کنه کاري نمی دونستم چی کمک می می
  ».خوام تو در امنیت باشی دونم اینه که می می

ها و اخطارهاي نصفه نیمه مرا  این اشاره. خیلی اعصاب خرد کن بود
  .سیونت بودن حتما خیلی گند بود. کرد دیوانه می

د   ».آره هست«: گفت زِ

بس ! خونی کنی، ذهن من رو می کارو می همون داري دوباره«: گفتم
ام گره کردم و از  هایم را روي سینه دست ».خصوصیه - مال منه . کن

  .او دور شدم

کنم ولی واقعا  به نظر میاد من دائم دارم از تو عذرخواهی می - 
یه  خونم، تر از آدماي دیگه می و واضحتر  من تو رو راحت. متأسفم

  .کنه ن من نشت میجورایی از ذهن تو به ذه

صدایم حالت هیستریکی  »و این حرفت باید حال منو بهتر کنه؟«
  .داشت

دونی، تو باید یاد بگیري حفاظ درست  می. نه، فقط توضیح دادم - 
  .کنی
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  چی؟ - 

ها زندگی  یه خانواده از سیونت يوقتی تو. ها ي سیونت آموزش اولیه - 
  .گیري حفاظ درست کنی کنی یاد می

  ».ن سیونت نیستمولی م«: گفتم

  .دونی کنم تو عمق وجودت خودت هم می و فکر می. هستی - 

خوام  نمی. بس کن«. هایم را در بین موهایم مشت کردم دست
نه، « .همیشه باعث میشی همه ناراحت بشن. بد. تو بدي ».بشنوم
ددیگر با  »!نیستم زدم؛ با صداهایی که در سرم بود حرف  حرف نمی زِ
  .زدم می

هایم دور کرد و  هاي مرا کشید و آنها را از شقیقه مشت زِد» .اسکاي«
دستش دوباره نوازش را شروع کرد؛ در . مرا به طرف خودش کشید
تو . زیباییتو «. افتاد هایم می کرد و روي شانه طول موهایم حرکت می

  ».بد شباهت داريآدماي کمتر از هر چیزي که من تا حاال دیدم به 

چی در مورد جایی که  -بینی تو چی می«  :با صداي آهسته پرسیدم
چیزایی در مورد من . دونی؟ تو یه چیزایی دیدي من ازش اومدم می

  ».دونم دونی که من نمی می
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هیچ «. جوشید بشنوم اش می توانستم صداي آهی را که در سینه می
  ».ه تا من تشخیص گذشته بیشتر موهبت یوریل. چیز روشنی نیست

بد برداشت نکن ولی امیدوارم هیچ وقت « .با حالت لرزانی خندیدم
  ».اونو نبینم

بیشتر شبیه رقصی بدون . زوهایش تکان دادااي مرا در میان ب لحظه
  .با ریتمی مشابهما موسیقی بود؛ هماهنگ شدن 

  خواي بدونی چرا بهت زنگ نزدم؟ می - 

  .با سر تأیید کردم

  .رمباز هم خبر بد دا. ما تو قرنطینه بودیم. تونستم نمی - 

ت رو  وادهخواد خان که یه روانی اون بیرون می چی؟ بدتر از این - 
من باید . ها حالتون خوبهم که شمافهمید بکشه؟ من باید می

  .م تو حالت خوبهفهمید می

تونیم با کسی  یعنی ما نمی. ویکتور ما رو تو حالت کد قرمز گذاشته - 
  .ي درجه یکمون ارتباط برقرار کنیم بیرون از خانواده
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نتوانستم جلوي خودم را بگیرم و به این فکر نکنم که به این ترتیب 
دهر چه نباشد . گیرم هایش کجا قرار می من در ترتیب اولویت ادعا  زِ
  .رباي او هستم کرده بود که من روح

باید یه راهی پیدا . دونیم کی ممکنه به تلفناي ما گوش بده ا نمیم - 
 ي ذهنی مکالمهترسیدم از  یکردم تا بهت پیغام برسونم ولی م می

  .استفاده کنم

  »چرا؟«: پرسیدم

. کنیم یه سیونت تو تیم جنایتکارا هست ما فکر می. خبر بد همینه - 
موهبت بابا اینه . شدن انقدر به ما نزدیک بشن قاعدتا نباید موفق می
ها اون بیرونن مگر  فهمید که اون باید می. کنه که خطر رو احساس می

میشه . نت قدرتمند براشون حفاظ درست کرده باشهکه یه سیو این
رو هم  ي ذهنی مکالمهکنن  طور که صوت رو استراق سمع می همون

من . استراق سمع کرد؛ البته اگه موهبتش رو داشته باشی
  .ها بده کاري بکنم که سرنخی در مورد تو به اونخواستم  نمی

  .بکنن ذهنیي  مکالمهتونن  ي تو نیستن که می پس فقط خانواده - 

 تونن این کار رو بکنن، داریم می رهستن که خب اخیلیبین ماها نه، «
. دونیم زنم خیلیا هم هستن که ما در موردشون نمی و حدس می
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میشه به همون راحتی که از یه موهبت براي کار خوب استفاده 
ش همیشه  وسوسه. کنی براي کارهاي شیطانی هم استفاده کنی می

وص براي اون دسته از ماها که تعادل وجود یه وجود داره، به خص
ي تعادل  تو نقطه«. اش را به موهاي من مالید چانه ».ربا رو نداریم روح

من قبل از این که تو رو ببینم داشتم از خط خارج . منی، اسکاي
که تو من رو از اون موجودیت  تونم بهت بگم این نمی. شدم می

  ».خاکستري نجات دادي چه حسی داره

  »شدي؟ تو داشتی از خط خارج می«  :رسیدمپ

کم استفاده از موهبتم  کم. من بدون تو آدم خوبی نیستم. آره، ناجور«
که کار خودم رو پیش ببرم خیلی وسوسه کننده شده بود؛  براي این

اي  ست یا چه هزینه ناعادالنه  بقیه زیاد هم برام مهم نبود چقدر براي
ز آنچه در مورد خودش فاش صورتش را در هم کشید؛ ا ».داره
تو به من امید کافی دادي که تا «. کرد احساس ناآرامی میکرد  می

وقتی این کار رو . وقتی براي بازکردن موهبتت آماده بشی دووم بیارم
کردي، دیگه هیچ شانسی نیست من به اون چیزي که قبال بودم 

  ».برگردم
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بودم که من او  متوجه نشده »ولی تو هنوز تو امنیت نیستی؟«: گفتم
شد و او تعادلش را از  اگر چیزي اشتباه می. ام را عقب نگه داشته

شد که شجاعت کافی براي امتحان  داد، تقصیر من می دست می
  کردم؟ کردن چیزي که در درونم است نداشتم؟ باید چه کار می

د از من بیشتر . تو به زمان احتیاج داري. هیچی«. سرش را تکان داد زِ
نگران اینم که این جریان براي تو درست گران خودم باشم که ن این

  ».پیش بره

  .ولی من نگران تو هستم - 

بدیم و بعد به  تداري به نیازفضایی رو که  اول ممنون، ولی بذار - 
  .اون کارایی که الزمه انجام بدیم تا تو توي امنیت باشی برسیم

ها که  بود؟ گلوله آیا واقعا چنین اتفاقی افتاده! کار جنایت هاي سیونت
شکی در مورد آنها  -رسیدند  ي کافی واقعی به نظر می به اندازه
  »کنی این سیونته به راه خالف کشیده شده؟ فکر می«. نداشتم

د در  ممکنه هنوز هم. کرد آره، اون با تیرانداز همکاري می«: گفت زِ
هر چی فاصله بیشتر میشه . دونیم ما نمی - باشهاستراق سمع  حال
قبال با همچنین . تره درست سخت به آدمِ ي ذهنی مکالمهتقال ان

  ».کردیم فکرش رو می دبای. چیزي مواجه نشده بودیم
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ي  که پاسخ همه گیرد و از این احساس کردم به خودش سخت می
کردي؟ شما فقط به  چی کار باید می«. سؤاالت مرا ندارد آشفته است

وقتی . ا کشیده شدینخاطر این جریان شاهد و اینا به این ماجر
  »دادگاه تموم بشه خطر رفع نمیشه؟

د اي گناهکار به نظر رسید که برایم  لحظه ».راستش نه«: گفت زِ
  .روشن کرد کامال با من صادق نبوده است

  »!؟راستش نه«: تکرار کردم

. ما خودمون بازجو و مأمور تحقیقیم در اصل ؛ما فقط شاهد نیستیم - 
هاشون رو با هم  ي من موهبت خانواده ،یستفقط این دادگاه اخیر نو 

کار ما . ها صدها نفر رو به زندان بندازن ادغام کردن تا تو این سال
  .اینه

  پس یعنی شما دشمناي بیشتري هم دارین؟ - 

ولی قرار  که ما پشت محکومیتشون هستیم بله، دونستن اگه می - 
به یس اطالعات ما براي هدایت مراجع پل. نیست که این رو بفهمن

. تونه استفاده بشه به کار میره کشف مدارکی که تو دادگاه می طرف
  .ست جاي ما روي سکوي شاهدها نیست، پشت صحنه
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. گفت برایم جا بیفتد کمی طول کشید تا چیزهایی که به من می
ها مثل یک سالح مخفی براي نیروي پلیس بودند؛ هر روز و  بندیکت

  »کنین؟ چطور این کار رو می«: پرسیدم. هر روز در برابر مجرمان

د چیزهاي رو  - کنیم  ما با هم کار می«. اي چشمانش را بست لحظه زِ
  ».بینیم که اتفاق افتاده می

، قتل و جرم و جنایت رو ي اون چیزهاي بد بینین؟ همه می - 
  بینین؟ می

اگه . اعتنا باشیم که بدتره اگه به اون چیزي که اتفاق افتاده بی - 
بدیم کاري براي متوقف کردن کارهاي خالف انجام تونیم  وقتی می

  .، ما هم تو گناهشون شریک هستیماین کار رو نکنیم

  کشین، نه؟ ولی به خاطر این موضوع زجر می - 

د تونیم انجام  در مقابل کارهاي خوبی که می«. اي باال انداخت شانه زِ
  »بدیم چه اهمیتی داره؟

شجاع و مسؤول  رچقد ها شدم بندیکتآن وقت بود که متوجه 
هاي سیونتی  هایشان را فداي به کارگیري مهارت طلبی هستند و جاه
رباي خود  توانستند بروند و به دنبال روح آنها می. اند خودشان کرده
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ته بودند تا به خبگردند ولی در عوض همه چیز را به خطر اندا
داد که  ولی این معنی را هم می. قربانیان جرم و جنایت کمک کنند

توانستند عادي باشند، هرگز آزاد نبودند تا از میان  نها هرگز نمیآ
هاي زشتی که تبهکارترین  ها بیرون بیایند، در میان صحنه سایه

آنها مسیر دشوارتر را . مجرمان به وجود آورده بودند گیر افتاده بودند
 .قدر شریف باشم دیدم که این من در خودم نمیانتخاب کرده بودند؛ 

توانستم  نمی. ها سپري شده بود بیش از حد در سایهزندگی من 
  .زِدنه حتی به خاطر  - دوباره به آنجا برگردم 

د«: گفتم   ».ترسم ، من میزِ

کنم تا وقتی که ما دو تا رو بیرون از مدرسه با هم ندیدن  فکر نمی - 
م هم چیزي  من حتی در مورد تو به خانواده. خطري تو رو تهدید کنه

رسه اینه که  ی که براي محافظت ازت به فکرم میتنها راه. نگفتم
رباي  اگه اون سیونت یاغی بدونه تو روح. م رو با تو حفظ کنم فاصله

  .گیري منی، درست وسط هدف قرار می

  .ترسم که تو صدمه ببینی من می. منظور من این نبود - 

  .مونهاالن دیگه اوضاع تحت کنترل - 

  ر نیست؟ولی باز هم باید مخفی بشین، اینطو - 



  نجال محقق  به دنبال اسکاي
 

٢٩۴  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

د   ».خوام به این موضوع فکر کنم نمی«: گفت زِ

تونم کمک کنم؟ راهی هست که بتونم این جریان رو براي  من می - 
  تر کنم؟ تو راحت

د این کار یعنی که موهبتت رو آزاد کنی و «. سرش را تکان داد زِ
  ».کنم هنوز فکر خوبی باشه همونطور که گفتم فکر نمی

ها رمزي حرفی  ما سیونتشنی چی؟ موهبتم رو آزاد کنم؟ یع - 
  .زنین می

و اگه موهبت تو هم آزاد بشه، تو . ها منظورت اینه ما سیونت«. خندید
  ».درخشی هم وقتی با من هستی مثل من می

اش کشیدم، احساس  تر شدم و انگشتانم رو روي سینه به او نزدیک
من «. ضربان قلبش تند شد. گذارم کردم خطی از آتش به جا می می

  ».کنم همین االن هم احساس درخشان بودن می

د موهایم را بوسید؛ این حرکت او آنقدر لطیف بود که اشک در  زِ
ولی بهتره دیگر از این کارا نکنی وگرنه  - خوبه «. چشمانم حلقه زد

ها را  انگشتان مرا در دستش گرفت و آن ».جفتمون به دردسر میفتیم
  . به لباسش فشار داد
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د -    نها واقعیه؟ي ای ، همهزِ

موهبتت فقط منتظره که تو دستت رو به طرفش دراز . آره، واقعیه - 
  .کنی

  .ترسم این کار رو بکنم می - 

 - تونم صبر کنم  و می. دونم می«. اداش را به باالي سرم تکیه د چانه
  ».بیا، یه دقیقه رو پاي من بشین. تا هر وقتی که تو نیاز داشته باشی

  .برد و روي چهارپایه نشست 1درام تجهیزاتمرا به طرف 

  ».خواي من اینجا روي پاي تو بشینم؟ میفتم پایین می«: پرسیدم

  .اگه رو به روي من بشینی نمیفتی - 

  ».دیوونگیه«. ام کمی غمگین بود خندیدم ولی خنده

  .برم ولی من که لذت می. شاید - 

اش تکیه بدهم و  طوري روي پایش نشستم که بتوانم سرم را به سینه
  .زوهایم را دورش حلقه کنمبا

  جا محکم بشین، شنیدي؟ همون - 

                                                             
1drum kit 
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  .اوهوم - 

هاي درام را برداشت و شروع به نواختن بخش ضربی آهنگی که  چوب
من همراه آن . اولین بار در گروه جاز با هم اجرا کرده بودیم کرد

  .کردم میزمزمه 

م با پیانو هم این آهنگ رو یتون می«: با مالیمت در گوشم گفت
  ».خوام تکون بخوري وازي کنیم ولی نمیهمن

  ».تونیم تصورش کنیم می«: گفتم

هایم را  چشم. آرامش بخش. آهنگ آرام و هیپنوتیزم کننده بود ضرب
دبستم و به صداي  کرد  را زمزمه می هاللویاي  که کلمات قطعه زِ

  .، کامال موزونصدایی مردانه -صداي خوبی داشت  .گوش دادم

  »ینطوري بشینی یا با من بخونی؟خواي هم می«: پرسید

  ».شینمبهمینطوري «: گفتم

  صدات چه ایرادي داره؟ - 

  .خیلی وقته وقت نخوندم؛ هیچ. خونم ن چیزي نمیم - 

  .خندم نمی. فقط من اینجام - 
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خواستم آن  نمی. ممنوعه بود ي در تمام زندگیم، آواز خواندن منطقه
  ».کنم گوش می من فقط« .ي دوست داشتنی کنم را وارد این لحظه

  .کنم بخونی ولی باالخره یه کاري می. باشه - 
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  14فصل 
  

توانستیم  فقط می. هاي بعدي براي هر دوي ما عذاب آور بود هفته
وقت  اي دزدکی در مدرسه همدیگر را ببینیم و هیچ چند لحظه

بودیم که سایر دانش آموزان  باید مراقب می. توانستیم تنها باشیم نمی
ن یک زوج نشناسند چون ممکن بود خبرش به گوش هر ما را به عنوا

دکسی که دنبال خانواده  شد  این مسأله باعث می. بود برسد زِ
ترین دوستانم هم در مورد  احساس گناه کنم چون باید به نزدیک

دو هنوز الهام . چه در جریان بود دروغ بگویم آن هم باعث نگرانی  زِ
من باشد تا مرا در امنیت نگه  توانست کنار او از اینکه نمی - شد  می

کم وقتی بعد از تاریکی هوا بیرون از خانه  دارد عصبانی بود و من کم
شد هر دوي ما  کل این ماجرا باعث می. شدم عصبی می ماندم می

  .بودشده تهدیدها دیگر زیاده از حد . تحت فشار باشیم

مک یک روز بعد از ظهر وقتی به تزیین دفتر مدرسه براي هالووین ک
داسکاي، چیزي بین تو و  «: کردیم، تینا از من پرسید می اتفاق  زِ

  »افتاده؟

  ».نه«. المپ تزیینی کدو تنبل را روي تخته آویزان کردمیک رشته 
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ي شروع  قبل از اینکه چشمت رو کبود کنه به نظر میومد در مرحله - 
  چیز بیشتري از اونی که گفتی اتفاق افتاده؟. یه چیزي هستین

  »مثل چی؟«. قط یه کمآره، ف

اون که «. رسید راحت نیست اش را باال انداخت؛ به نظر می تینا شانه
  »تو رو نزده؟ یا یه همچین چیزي؟

  !نه - 

هیچ کس واقعا . ها یه کم عجیب و غریبن فقط اینکه این بندیکت - 
زنیم ولی من که  البته، ما در موردشون حرف می. شناسه اونا رو نمی

 هدون کی می. درسه تا حاال با اونا قرار گذاشته باشهنشنیدم کسی از م
  اونا اون باال چه اسراري رو مخفی کردن؟

یعنی مثال مادربزرگ «. تصمیم گرفتم آتش را با آتش جواب بدهم
هاي وودویی  شون که تو زیرزمین حبس شده؟ یا عروسک پیر دیوونه

  »که از گردن روي اجساد قربانیانشون آویزون کردن؟

  ».کردم به اینجور چیزا فکر نمی«. رسید رمنده به نظر میشتینا 

د -    .زنهآدمی نیست که دوست دخترش رو ب زِ

  »پس تو دوست دخترشی؟«. تینا حرفم را روي هوا زد
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  ».فقط دوستیم. واقعا که نه«! اوووف

» .باید اعتراف کنم خیالم راحت شد که اینو شنیدم«: تینا گفت
دونی  می«. تابلوي اعالنات پخش کردمقداري مواد تارعنکبوتی روي 

دنلسون سر کاري که    »با تو کرد با اون دعوا کرده؟ زِ

  !نگو - 

  .کتبال، تو رختکن پسرا بعد از تمرین بسآره - 

دبهش که گفته بودم تقصیر من بوده نه  -    !زِ

فکر . حتما متوجه شدي. نلسون خیلی زود غیرتی میشه«: تینا گفت
ي ما  مادربزرگش به اینکه حواسش به همه ي از عالقه چیزاییکنم یه 
  ».به ارث بردهباشه رو 

  کسی هم صدمه دید؟ - 

د. هر دو رو جریمه کرد. مربی جداشون کرده. نه -  دوباره رفته تو  زِ
  .فهرست تعلیق از تحصیل

  .طوري بشه خواستم این من نمی - 

  .ت دعوا کنن؟ باید به خودت افتخار کنیچطوري؟ اینکه پسرا سر - 
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  ».اونا احمقن«: مگفت

  .ذاتا همینطورین. آره، اونا پسرن - 

دببین، من و «. هایم را صلیب کردم انگشت ، از هم خوشمون میاد زِ
دست کم، نه تا وقتی که به آن  ».ولی از این بیشتر پیش نمیره

  .بار رسیدگی کنیم تهدید مرگ

توانستم تشخیص  ولی می ».تو جات امنه. باشه، گرفتم«: تینا گفت
  »زنی؟ خواي با ما بیاي قاشق پس می«. هم که قانع نشده استبد

  این کار بچه کوچولوها نیست؟ - 

لباس . گیره تفریح نکنیم جلوي ما بزرگا رو که نمی«. تینا جواب داد
بریم و بعد میریم  پوشیم، از نمایش خیابونی لذت می مبدل می

سال بریم تونیم ام نم گفت میامام. گیریم مهمونی میي یه نفر  خونه
  ».ي ما خونه

  چه جور لباس مبدلی؟ - 

 یجادوگر، غول، عروسک وودووی. هر نوع لباس تفننی که بخواي - 
اینجور  ؛زیرزمین آویزون شده يي مادربزرگ مرده تو که روي جنازه

  .چیزا
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  .به نظرم باحاله - 

ي درست کردن لباس  من، سیمون خیلی از ایده در نهایت شرمندگیِ
کردم و در  معموال، وقتی اشتباه می. ین خوشش آمدمبدل براي هالوو

کرد و  گفتم، از مواد هنریش استفاده می مورد قاشق زنی به او می
این بار، یک لباس اسکلتی از . شد کمی زیاده از حد هیجان زده می
درخشیدند و یک ماسک صورت  مواد شبرنگی که در نور سفید می

براي . درست کرده بوداي واقعا متقاعد کننده براي من  جمجمه
  .خودش و سالی هم لباس مبدل درست کرده بود

ها را در آشپزخانه به نمایش  صبح روز هالووین، وقتی سیمون ماسک
  »شما که خیال ندارین با من بیاین؟«: گذاشت با وحشت پرسیدم

لحن حرف زدنش جدي بود ولی خنده را در  ».معلومه که میایم«
پدر : خواد ن چیزي که یه نوجوون میدقیقا همو«. هایش دیدم چشم

در اولین شب بعد از تموم شدن حبس خونگی با اون بیان و مادرش 
  ».به مهمونی دوستاش

  »!بگو دروغ میگه«: به سالی التماس کردم

ما داشتیم در مورد رسم و رسوم . معلومه دروغ میگه«: سالی گفت
ه عنوان کردیم و فهمیدیم ب آمریکاییا براي هالووین مطالعه می
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ترین  شهروندان خوب و شریف ریکنریج، وظیفه داریم به ترسناك
ي دندون رو  شکل ممکن جلوي در خونه باشیم و مواد فاسد کننده

  ».تر شهر پخش کنیم بین جمعیت جوون

  خواین با این لباسا شیرینی پخش کنین؟ شما می - 

  .ایش ضربه زد سیمون با محبت به ماسک جمجمه ».آره«

  .که خونه نیستم خوشحالم - 

 ي خواروبار فروشی قرار گذاشته و دوستانم، ساعت هفت، بیرون مغازه
ها را تشکیل داده  ارواح و زامبی گروه درهم و برهمی از جادوگرها،

کردن   تاریک، بدون ماه، و حتی براي جذاب: فضا عالی بود. بودند
اي  دهاالع وقآشامی ف زویی، لباسی خون. فضاي توهمی مه هم شده بود

تینا . بود گذاشته هاي سفید و نیشپوشیده دوزي قرمز  با شنل حاشیه
را انتخاب و صورتش را با  کاله نوك تیز و رداي بلند ،لباس جادوگرها

 -نلسون شکل یک زامبی آمد . اي تزیین کرده بود هاي نقره ستاره
ام  من در لباس چسبان اسکلتی. چندان به خودش زحمت نداده بود

  .کشیدم ت میکمی خجال

تق، تق، کی «: اي من زد ي پارچه اي به جمجمه ضربهنلسون 
  »اونجاس؟
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  .منم، اسکاي - 

  اسکاي کیه؟ - 

  .خفه شو نلسون - 

  »این لباس رو از کجا آوردي؟ اجاره کردي؟. عالی شدي«. خندید

  ».نه، سیمون درست کرده«. ماسک را در آوردم

  .س فوق العاده - 

  .ي همین شکلی تو خونه هستنلباساخودش و سالی هم با  - 

نه بابا؟ پس باید بریم «. مان کشید نلسون به شوخی مرا به سمت خانه
  ».اون باال

اگه به بقیه هم این پیشنهاد رو بدي، «. سقلمه زدم پهلویشبه 
کشم بیرون و میدم  هات می ت رو از تو گوش شخصا مغز مرده
  ».ت بخورن دوستاي زامبی

  .خوشم اومد د،بو تهدید تصویري خوبی! آخ - 

  »میشه راه بیفتیم تینا؟«. ها کمی سردم شده بود با این لباس

  .آره، بریم - 
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به شکل کدو حلوایی که سر چوب زده بود به  یهای تینا فانوس
. هاي شهر راه افتادیم تا مراسم را ببینیم دستمان داد و در خیابان

ل عجیب هاي مبد هاي کوچک همراه پدر و مادرهایشان با لباس بچه
رسید مفهوم ترس و وحشت، جایی  به نظر می. رفتند و غریب رژه می

هاي مهد کودکی  در بین راه کمرنگ شده چون ظاهرا براي دختربچه
شان را  اي مورد عالقه هاي شاهزاده کامال قابل قبول بود که پیراهن

هایی که با لباس مرد عنکبوتی آمده بودند هم کم  بپوشند و پسربچه
. قطعا تأکید بیشتر بر گرفتن خوراکی بود تا آزار و شوخی. نبودند

پاش با هم مبارزه  هاي آب ي بزرگ تر را دیدم که با تفنگ چند تا بچه
کردند ولی بیشتر آنها آنقدر مشغول جمع کردن شیرینی بودند  می

  1.اي بزنند دادند صدمه هایی که جواب نمی که وقت نداشتند به خانه

شدیم، یک گرگینه از میان  می  ي تینا نزدیک طور که به خانه همان
مه بیرون آمد و به گروه ما اضافه شد؛ صورتش به طور کامل با 

هایش مو بیرون زده بود و یک جفت  ماسک پوشیده شده و از گوش
هر شب دیگري بود، همه به وحشت . ي پشمالو داشت پنجه
  .دکس پر دلش هم تکان نخور افتادند؛ در شب هالووین هیچ می

                                                             
اي نزنند هدیه دریافت  لووین، مفهوم قاشق زنی به این صورت است که درمقابل اینکه به صاحب خانه صدمهدر جشن ها1

 .پاش البته این صدمه زدن اغلب جنبه شوخی دارد مثل استفاده از تفنگ آب. کنند می
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بعد خم . گرگینه از بین جمعیت گذشت و خودش را به من رساند
  . شد و در گوش من غرش کرد

د«. نفسم بند آمد   »؟زِ

و چون ممکنه کسی . خوام کسی بدونه من اینجام نمی. هیسس - 
  .دونی که بشنوه، تو فکرت هم با من حرف نزن، می

یند تا مرا بببود به طرز عجیبی از اینکه یواشکی بیرون آمده 
آها، مرد گرگی، تو «. خندیدم ها می خوشحال بودم؛ مثل دختربچه

  ».خالفکارا رو با زیرکی فریب میدي و اي استاد تغییر قیافه

مونی،  دونستم بعد تاریکی هوا بیرون می همرنگ جماعتم، نه؟ می - 
  .براي همین منم اومدم اینجا

ي حقایق هاي دروغین، نیازي به یادآور در واقع، در این شب وحشت
کرد نداشتم ولی حاال که او در کنارم  آوري که ما را دنبال می وحشت

  . کردم بود احساس خوشحالی بیشتري می

مطمئن نیستم «. یک پنجه پشمالو خودش را دور کمر من جا کرد
تونستی یه عبایی چیزي  نمی. کنم یا نه این لباست رو تأیید می

  »بپوشی؟
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حواسش به این لباس ت کردن سیمون موقع درس. واقعا سردمه - 
  .نبود

د بابات این رو «. هاي من انداخت کتش را در آورد و آن را روي شانه زِ
زنیم که  درست کرده؟ داریم در مورد همون مردي حرف می

خواست تا وقتی سی سالت بشه یه جا حبست کنه؟ از آخرین  می
  »باري که دیدمش تغییر شخصیت داده؟

این نبود که دخترش چه  به فکر. ست نهاین لباس هنرمندا«: گفتم
خودش و . ها درست در بیاد خواست اندازه فقط می - شکلی میشه 

  ».ن سالی هم با لباساي مشابه تو خونه

  .به نرمی خندید

  »خب، به مادر و پدرت گفتی که داري میري بیرون؟«: پرسیدم

. یمکنن ما باید توي خونه تو الك دفاعی باش نه، اونا هنوز فکر می - 
  .پشتم رو داره زو. کنم دارم تو گاراژ موتور رو تعمیر می االن من

  چه جوري باشه؟ ونقراره عکس العملش - 

د توي فکر کنم . براي خانواده سخته - تونم ببینم  نمی«. اخم کرد زِ
مبهم رو ها انقدر احتماالت زیادي هست که آینده  ي سیونت خونه



  نجال محقق  به دنبال اسکاي
 

٣٠٨  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

: یه چیز عجیب و. وبایل، مثل تداخل امواج روي تلفن مکنه می
تر میشم، چیزاي کمتري در  متوجه شدم که هر چی به تو نزدیک

  ».بینم موردت می

  تونم تو ورق بازي شکستت بدم؟ یعنی االن دیگه می - 

بانی کمکت کنم، براي همین  ولی ممکنه نتونم تو دروازه. احتماال - 
  .ي منفی هم داره جنبه

لب نیست که تو همیشه انقدر چیز زیاد جا. از نظر من مشکلی نداره - 
  .دونم، اسیر آینده شدم چه می... باعث میشه احساس کنم، . بینی می

د   ».تره عادي. آره، منم اینجوري ترجیح میدم«: جواب داد زِ

پشت هر پنجره : واقعا سنگ تمام گذاشته بود. ي تینا رسیدیم به خانه
یوان با عنکبوت و زدند و ا کاري شده لبخند می هاي کنده کدو حلوایی

هاي  ه مادرش با لباس جادوگري، مژ. خفاش و مار تزیین شده بود
توانستم برادرهاي  می. هاي قرمز در را باز کرد مصنوعی حجیم و ناخن

هاي اضافه را براي آتش  تر تینا را آن پشت ببینم که شاخه بزرگ
  .شکستند روشن کردن می
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د من واقعا . بمونیم بعد در بریم بیا بریم تو، یه مدتی« :پیشنهاد داد زِ
اینکه مجبوریم تو مدرسه . خواد یه ساعتی با تو تنها باشم دلم می
ش نگران این هستیم  چند دقیقه همدیگه رو ببینیم و همهدزدکی 

  ».کشه که یکی سر برسه و مچمون رو بگیره داره منو می

  .تونم خیلی زود جیم بشم باشه، ولی من نمی - 

اگه کسی من رو با این لباس . کنم رو با تو حفظ میم  اونجا فاصله - 
  .تینا واقعا منو دعوت کرده. کنه بشناسه، فکر خاصی نمی

مادر تینا یک دیگ بزرگ پر از . ها در آشپزخانه جمع شدند مهمان
که باید با چشمان بسته به خورد  ي سبز نوعی ژلهذرت بو داده و 

ها بود و لباس  آن عقب زِد .دادیم براي ما آماده کرده بود همدیگر می
  .آورد اش را در نمی گرگینه

اب کردم و تینا با ام انتخ من نلسون را به عنوان شریک ژله خوري
، بیشتر از اینکه رفت همانطور که انتظار می. کرد می ام فریاد راهنمایی

  .ها را در دهانم بگذارد رویم ریخت ژله

ام  ها روي سینه و ژله بعد از اینکه یک قاشق به گردنم برخورد کرد
  »!حاال باید برم حموم. ایششش«: ریخت جیغ زدم
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  ».ن بهترهوا. ي سیب خوري مسابقه«: تینا پیشنهاد کرد

  .زویی بهتر از همه بود. در خوردن سیب هم موفقیتی نداشتم

و وقتی زویی به او آب  ».شه به خاطر دهن گنده«: تینا توضیح داد
  .پاشید جا خالی داد

خواستم با  گشتم براي همین اگر می نیمه شب به خانه برمیباید تا 
د   .کردم جور میهایم را  وقت بگذرانم باید تا ساعت ده و نیم بهانه زِ

کرد تا رقص را  پادش را مرور می هاي آي تینا همانطور که آهنگ
  »براي برگشتن مشکلی نداري؟«: شروع کند پرسید

  ».نه، هماهنگ کردم یکی منو برسونه«: گفتم

  .بینمت فردا می. باشه - 

  .حرف نداشت. به خاطر مهمونی ممنون - 

صداي مرا تقلید  ».عاشق انگلیسی حرف زدنتم اسکاي«. تینا خندید
در حالی که از خنده ریسه رفته بود، به طرف  »!حرف نداشت«: کرد

  . نلسون پرید و او را براي رقص به وسط آشپزخانه کشید

  »اي؟ آماده«: پرسید .منتظر من بود زِده ایوان رفتم؛ ب
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  کجا میریم؟. اوهوم - 

شاپ تو خیابون اصلی هست  یه کافی. ي شما بیا بریم طرف خونه - 
  .که باید االن باز باشه

  امنه؟ - 

د با . هایی که اون پشته میریم تو یکی از غرفه. باید باشه«: گفت زِ
خوام  کنم ولی نمی اینکه خیلی همرنگ جماعت شدن رو تحسین می

  .تمام شب با این ماسک بشینم

باید این رو دوباره سرم کنم؟ واقعا با «. جمجمه را به طرف او گرفتم
  ».کنم این احساس حماقت می

بینن کی  نذاري مردم می روي سرت بهتره به این فکر کنی که اگه - 
  .لباس اسکلتی پوشیده

د دوباره ماسک را سرم گذاشتم و بع ».خوبی بود ي نکته«: گفتم
  »این قرار دوم ماست، درسته؟«. ام را بگیرم نتوانستم جلوي خنده

انگشتانش را در بین  ».کنم دیدي؟ گفتم یه چیز بهتر پیدا می«
هاي  هاي پشمالو در بین استخوان پنجه: انگشتان من گره کرد

  .اسکلتی
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که تمام شب با  کافی شاپ پر از پدر و مادرهایی بود که بعد از این
. خواستند کمی گرم شوند فعالشان پرسه زده بودند، میهاي بیش  بچه

  .ي عقبی خالی شود شدیم تا غرفه باید منتظر می

د   »خوري؟ تو چی می«: پرسید زِ

  .ي مخلفات شکالت گرم با همه - 

یک لیوان بلند که مملو از خامه و مارشملو بود و یک قاشق شکالتی 
ي تلخ گرفته  قهوهبراي خودش . از کنارش بیرون زده بود برایم آورد

  .بود

یک قلپ مارشملوي  ».دونی چی رو از دست دادي نمی«: گفتم
چسبناك که با شکالت قاطی شده بود خوردم و از شدت خوشی آه 

  . کشیدم

د کنم به همون اندازه لذت  فکر کنم همین که تو رو نگاه می«: گفت زِ
 -  دونم قرار سطح باالیی نیست می«. اش را نوشید قهوه ».برم می

  ».ببخشید
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کنم چقدر  آره، خوب منو شناختی، نشستم اینجا دارم حساب می - 
ر تو یه رستوران پنج ستاره رو اي بعد توقع خاوی دفعه. خرج کردي

  .دارم

  .تونم یه برگر هم تو رستوران بهت بدم اي می اگه گرسنه - 

ي بعد مهمون  دفعه. لوس نشو«. هایش را بیرون کشیدم یکی از پنجه
  ».هر دو شریک باشیم ترهبه. منی

. پشت دست مرا نوازش کرد و باعث شد تمام وجودم مور مور شود
حساب شریک بشیم ولی من یه  از نظر من عیبی نداره تو صورت«

. جورایی ترجیح میدم براي کسی که باهاش قرار میذارم خرج کنم
  ».فکر نکنم خوشم بیاد تو پول من رو بدي

  »زرگ شدي، درسته؟ها ب تو با غارنشین«. خندیدم

  .من دیگه حرفی ندارم. تو که بابا و برادرام رو دیدي - 

هاي  کوه. تر شده بود قدم زدیم هایی که حاال خیلی آرام در خیابان
هاي سفید در  ها مثل نقطه درخشیدند، ستاره برفی زیر نور ماه می

  .رسیدند آسمان تیره، دور دست و به طرز عجیبی درخشان به نظر می
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ترین ستاره فکر  ي بین ما و نزدیک لی که به کیلومترها فاصلهدر حا
  ».باعث میشه احساس کنم خیلی کوچیکم«: کردم گفتم می

اصال دوست ندارم این خبر رو به تو بدم اسکاي، ولی تو واقعا  - 
  .کوچیکی

به شکمش مشت زدم و او هم مطیعانه آخی گفت هر چند شک 
ببین، من داشتم یکی از اون « :مگفت .زده باشم اي به او داشتم صدمه

رو تجربه  نیست؟  العاده واقعا این جهان خارقلحظات عرفانی 
  ».یه کم احترام بذار. کردم می

د وقتی لباس اسکلتی پوشیدي کار «. لبخند شیطنت آمیزي زد زِ
زنی؟ من تا حاال با کسی  دونی داري زیر نور ماه برق می می. سختیه

  ».نذاشته بودمکه همچین کاري بکنه قرار 

و شما دقیقا با کی قرار گذاشته بودي آقاي بندیکت؟ تینا میگه  - 
  .ي شما با دختراي ریکنرج بیرون نمیرن خانواده

 ».آسپن زبیشتر ا ،من با چند نفري قرار داشتم. تو استثنایی. درسته«
  »تو چی؟« .مچ دستم را فشار داد
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. وع نکرده بودمسرخ شدم و آرزو کردم کاش اصال این گفتگو را شر
دوستاي من تو انگلیس یه بار براي من یه پسري رو جور کرده «

  ».جواب ندادانقدر که عاشق خودش بود؛ . جعه بودفا. بودن

  خواسته؟ پس تو رو فقط براي تشریفات می - 

  چی؟ - 

  .براي نمایش - 

براي . فقط دو بار با هم بیرون رفتیم؛ از سرم هم زیاد بود. فکر کنم - 
  .ي من خیلی محدوده بینی که تجربه همین می

د از مهمونی . شنوم متأسفم تونم بگم از اینکه این رو می نمی«: گفت زِ
  »خوشت اومد؟

  .بازیاش مسخره بود ولی خوش گذشت - 

من که خیلی تحت تأثیر . امیدوار بودم حرف بازیا رو پیش بکشی«
م، آره، اوهو«. بوسیدگردن مرا  ».بالیی که سر ژله اومد قرار گرفتم
  ».قطعا نتونستی کامل پاکش کنی

  .بردم از صمیم قلب نبود، زیادي از توجهش لذت می ماعتراض »!زِد«

  .من مشغولم! هیسس - 
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دوقتی چیزي که  گفت تمام شد، به راهمان  می تمیزکاريبه آن  زِ
هاي تبر به  در همان زمان، دو پسر که لباس مبدل قاتل. ادامه دادیم

کشیدند از  د در حالی که از ته حلق فریاد میدست را پوشیده بودن
هایشان خونی بود و چاقوهاي قالبی از  دست. دویدندمیان مه بیرون 

  .هم در دستش داشت کارديیکی از آنها . وسط سرشان رد شده بود

گرگه رو ! اینجا بازم آدم براي کشتن هست«: فریاد زدیکی از پسرها 
ي  به طرف من دوید؛ بستهمستقیم  »!حمله! رو بکش هاسکلت! بکش

سرعتش را کم . ها روي پیاده رو پخش شد و شکالت دشکالتش ترکی
که سعی کردم  با این. ش کامال قانع کننده بودا ریزي نکرد؛ جنون خون

که تقریبا از او  در حالی. جا خالی بدهم چاقویش به طرف من آمد
  .ترسیده بودم جیغ زدم

د چرخاند تا چاقو روي زمین  مچ پسرك را گرفت و. دیوانه شد زِ
بعد روي او پرید و او را به زمین دوخت و بازوهایش را محکم . بیفتد

  .پشتش پیچاند

دبس کن «: ماسکم را از صورتم کشیدم و فریاد زدم خوام  من نمی! زِ
  ».الکی بود - صدمه ببینه 
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دپسر دیگر روي  ها در هوا به گردش درآمد، هر سه  پرید و مشت زِ
. لولیدند ترکیبی از خون مصنوعی و عرق در هم می نفر آنها در

دتوانستم به آنها نزدیک شوم تا پسرها را از روي  نمی . کنار بکشم زِ
  .ها را بیرون کشید هاي آنها همسایه هاي من و فحش جیغ

من به پلیس ! پلیس«. اش بیرون آمد خانم هافمن به سرعت از خانه
  . شد دوباره داخل خانه ناپدید »!زنم زنگ می

دبس کن ! نه، زنگ نزنین«: گفتم   »!بس کن -  زِ

تشخیص  صداها اوضاع بدتر شد؛ پدر و مادرم صداي مرا از میان بقیه
  . دادند و بیرون آمدند

  »اسکاي، چی شده؟«: سیمون به طرف من پرید و داد زد

  !جلوشون رو بگیر سیمون، جلوشون رو بگیر - 

. پشت شلوارش گرفت ترین پسر را از سیمون دخالت کرد و کوچک
پسرك دست و پا زنان باال آمد و درست همان وقت یک ماشین 

صداي آژیر کوتاهی آمد و بعد . پلیس داخل خیابان ما پیچید
دو همسایه دیگر هم قبل از . هاي چرخان صحنه را روشن کرد چراغ
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دها بتوانند از ماشین پیاده شوند سر معرکه رسیدند و  که پلیس این  زِ
  .مکش تبر به دست جدا کردندرا از آد

کی قراره «. پلیس نگاهی به آن آشفته بازار کرد و آهی کشیدمأمور 
تو رو «. اش را بیرون آورد دفترچه »بگه جریان از چه قراره؟

هستن،  1گوردانوبندیکت، و این دو تا هم دوقلوهاي  زِدشناسم،  می
  »بانوي کوچولوي اسکلتی؟... امم ... آره؟ و این

. دختر من. ه، اسکاي برایت اسمش اسکاي« :ه خشکی گفتسیمون ب
  ».کرد اون دعوا نمی

  ي انگلیسی هستین، درسته؟ شما اون خانواده - 

  .بله، آقا - 

من این پسرا رو «: گفت به دوقلوها نگاهی کرد و مأمور پلیس
. هیچ وقت دردسري درست نکردن. هاي خوبی هستن شناسم، بچه می

  »؟این دعوا رو کی شروع کرد

دنگاه خیره مأمور پلیس به طرف من و  کرد  فکر می. برگشت زِ
  .داند چه کسی مقصر است می

                                                             
1Gordano 
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د   ».اون به اسکاي حمله کرد«. اش پاك کرد خون را از لب شکافته زِ

، مردکردم  داشتم بازي میفقط من ! خوب، آره«: پسر تبردار گفت
ده، یادته؟ _وین_لو_ها هایش را  هو دند ».دیوونه شد، سرکار حسین زِ

  .مالش داد

 کشیکمن دکتر . بذارین این جریان رو تو کالنتري حل کنیم پسرا - 
کنم تا یه نگاهی به شما بندازه و به پدر و مادراتون زنگ  رو خبر می

  .زنم می

ه«. دوقلوها غرغر کردند   » !سرکااار. اَ

  .بپرین تو ماشین - 

د ر حال افشا قرار مخفی ما د. با بیچارگی نگاهی به من انداخت زِ
  .شدن بود؛ آن هم به بدترین شکل ممکن

و تو، خانم جوان، فکر کنم به اظهارات شما هم در این مورد احتیاج  - 
ظاهرا من . شاید پدر و مادرت بتونن تو رو بیارن کالنتري. داریم

  .هاست دست و بالم پر از قاتالي روانی و گرگینه

  ».من میارمش«: سیمون با لحن خشکی گفت

  .ي دو به کالنتري ختم شد قرار شماره. بودعالی 
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  15فصل 
  

سرکار حسین اجازه نداد ما با هم حرف بزنیم تا بتواند شرح ماجرا را 
ي  مکالمهمن جرأت نکردم از . بر اساس نظر هر کدام از ما بشنود

ولی . ي آن خیلی شدید بود استفاده کنم، هر چند وسوسه ذهنی
جوشید که  سیمون بیرون می آنقدر احساسات خشمگین زیادي از

  .زا عبور کند شک داشتم هیچ پیغامی موفق شود از این ابر طوفان

ن را محکم گرفته بود و به طرف یکه فرمان ماش سیمون در حالی
من قصد ندارم تا وقتی «  :راند، با عصبانیت گفت کالنتري می

  ».کردي چی کار میپسره نرسیدیم خونه ازت بپرسم با اون 

  !داشتم که انتظارش را بکشم هم دیگري حاال چیز

تو به اعتماد ما . سکايادردسر افتادي  يولی تو«: سیمون ادامه داد
ما از تو خواستیم به خاطر امنیت خودت از اون پسره . خیانت کردي
  ».فاصله بگیري

طور نبود که براي آن  ولی این. معلوم است که حق داشت. حق داشت
ما فکر . ط با جریان اتفاقات همراه شدمفق. برنامه ریزي کرده باشم
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هاي الزم را براي یک قرار ساده در یک کافه انجام  کردیم احتیاط
  .ایم داده

و انتظار نداشتم که امشب رو به رسوندن تو به بازداشتگاه شهر  - 
  !بگذرونم

  .کرد بغل کردم؛ سرم دنگ دنگ میزانوهایم را 

خوبی براي خودمون  کنیم تو ریکنریج شهرت ما داریم سعی می - 
ي تو کمکی به این قضیه  رفتارهاي بچگانه. دست و پا کنیم اسکاي

ر بدي روي مرکز هنري داشته باشیم ممکنه آقاي یاگه تأث. کنه نمی
  .رودنهایم ما رو برگردونه

  .من دختر بدي بودم. ام را روي زانوهاي گذاشتم پیشانی

د که اوضاع رو سیمون به طرف من نگاه کرد؛ سکوت من هشداري بو
  .به راه نیست

ماشین را کنار زد و  ».اه، لعنت بر شیطون، عزیزم، این کار رو نکن«
  ».من فقط نگران تو هستم«. سر مرا نوازش کرد

  ».ببخشید«: گفتم
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من . احساس کنم یه هیوال هستم یکن یه کاري می«: سیمون گفت
نم تو دو می. نه تو ،عصبانیم ولی بیشتر از دست اون پسراي احمق

  ».کنم خواهش می. ربطی به این جریان نداشتی

هاي من  حتما اشک را در چشم. سرم را باال آوردم و به او نگاه کردم
  ».خواستم با اون باشم من فقط می«. دیده بود

  .دونم عشق من می - 

  اشتباهه؟ - 

  .در شرایط عادي نه، اشتباه نیست - 

و خیابون بودیم وقتی ت. شاپ ما فقط رفتیم کافی«: ادامه دادم
  ».رو سرمون بودهامون تقریبا تمام وقت  ماسک

و  يخور فقط یه قهوه می !شونزده سالگی«. سیمون آه عمیقی کشید
  ».کشه ي پلیس می کار به اداره

قاتله اون پسر . به خاطر اون اتفاقی که تو جنگل افتاد عصبیه زِد - 
نستم جلوي تو نمی -و من جیغ زدم  - رسید  خیلی واقعی به نظر می

  .فکر کرد من به خطر افتادم زِد. خودم رو بگیرم
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کنم  من این رو درك می. پس بیش از حد عکس العمل نشون داده - 
تونیم  بیا بریم ببینیم چی کار می. چون ایراد اساسی خودم هم هست

  .براش بکنیم

  

د که اجازه  در اتاق انتظار نشسته بود ولی افسر کشیک بدون این زِ
مرا به دفتر افسر . م حرف بزنیم مرا به جلو هدایت کردبدهد با ه

زمان دوقلوهاي گوردانو تحت نظارت  ؛ همپلیس حسین بردند
آرزو کردم کاش وقت داشتم و لباس . مادرشان از دفتر بیرون آمدند

  .کردم ام را عوض می اسکلتی

  ».تقصیر دختره نبود«: تر زیرلب گفت ل بزرگقُ

به نظر من که «: را باال گرفته بود گفتاش  خانم گوردانو که بینی
  ».آشغاله

یک بطري آب را به طرف  ».اسکاي، لطفا بشین«: سرکار حسین گفت
فکر کنم تصویر کلی دستم اومده ولی چرا تو هم « .من هل داد

  »داستانت رو به من نمیگی؟
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به طور خالصه اتفاقاتی را که از زمان ترك کافه افتاده بود تعریف 
  .کردم

و تازه  داشتطوالنی  یشب. اش را خاراند پلیس با خستگی سینهافسر 
دفهمم اینه که چرا  چیزي که نمی«: گفت. هنوز نیمه شب بود  زِ

متوجه نشد این یه شوخی بوده؟ اون درشت هیکله، و رفته سراغ 
  ».برام جا نمیفته. تره پسري که یه سر و گردن از خودش کوتاه

از دوست دخترش حمایت بندیکت داشته  زِد«  :سیمون گفت
داز اینکه از  ».کرده، سرکار می ممکنه یه «. کرد جا خوردم دفاع می زِ

سر و گردن از اون مرد جوان بلندتر باشه ولی اسکاي از هر دوي اونا 
د. تره کوچیک گاهی . دیده یه پسري با چاقو به اون حمله کرده زِ

  ».تونی درست فکر کنی اوقات وقتی نگران کسی هستی نمی

  »کسی هم صدمه دیده؟«: پرسیدم

دو سه تا دندون بن . جدي نه«. اش ضربه زد سرکار حسین به دفترچه
البته خرج . تونه درستش کنه گوردانو لق شده ولی دندون پزشک می

  ».داره

دشاید «: سیمون پیشنهاد کرد هاش کمک کنه؟ به  بتونه تو هزینه زِ
  ».نظر تنبیه خوبی میاد
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  .و ایستادسرکار حسین بلند شد 

  .الزم نیست براي کسی سابقه درست کنیم. هآره، فکر کنم درست - 

دي  در این فاصله، خانواده. ما را به اتاق انتظار راهنمایی کرد هم  زِ
وپدر و مادرش،  -جمع شده بودند  و  - ، ویکتور، همه آنجا بودند ایو، ز

در خیابان را  او باید سخنرانی آنها در مورد فرار پنهانی از خانه و دعوا
مستأصل بود؛ دوباره بیشتر از اینکه نادم به نظر برسد . کرد تحمل می

به حالت همان مرد گرگی عبوس اولین روزهاي آشناییمان برگشته 
  .بود

. هایش را به هم زد تا توجه آنها را جلب کند سرکار حسین دست
 دزِخوام یه کلمه با  می. خب، خب، بیاین این جریان رو فیصله بدیم«

د ».تونین برین حرف بزنم، بعد همه می را به اتاق عقبی برد و ما را  زِ
  .ها تنها گذاشت با بندیکت

با، ایشون آقاي برایت، پدر اسکاي امامان، ب«. ویکتور جلو آمد
  ».هستن

کنم  فکر نمی. ادنددپدر و مادرهایمان به خشکی براي هم سر تکان 
رسید که  یشتر به نظر میب. کرد من شیرین باشم ساول دیگر فکر می
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لبخند  ایوو  زوفقط . ي تلخی در دهانشان باقی گذاشته باشم مزه
  .اي به من زدند دوستانه

و خواین یه مد  تو و بابات می. پسندم لباست رو می«: آهسته گفت ز
  »جدید راه بندازین؟

تک تک استخوونا از نظر  دونی می. نظیره بی«. ش را خاراندا چانه ایو
ی درست هستن؟ هر کی این لباس رو درست کرده ذهن یه آناتوم

  ».پزشک رو داشته

سیمون هم لباسش را عوض نکرده  ه شدمجمتوهمان موقع تازه 
یک کت پوشیده بود ولی شواهد غیر قابل تردیدي از زیر آن . است

  .به تن داردهاي درخشان  داد که او هم استخوان نشان می

  ».ینو دفنم کن ینهمین االن منو بکش«: نالیدم

و ي اسکلت یعنی یه نفر قبال این  کردم ایده فکر می«: متلک انداخت ز
  ».کار رو کرده

هایش  چشم ».دونی که می خبر این جریان پخش میشه،«: گفت ایو
  .زد برق می پشت عینک

  »!چه خبر آرامش بخشی«: گفتم
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و آره، همه قراره در مورد این حرف «. هاش را به هم مالید دست ز
دزنن که چطوري به ب   ».دستبند زدن و حبسش کردن زِ

  .بهش دستبند نزدن - 

به عالوه، دستبند داستان . ولی پشت ماشین پلیس حبسش کردن«
دفکر کنم . هر دو تاي شما حسابی مشهور میشین. کنه رو بهتر می  زِ

ي  انتهاي آشفته ».خوشش بیاد این حاشیه هم به سوابقش اضافه بشه
با تو حرف  بازمنگران نباش اسکاي، من «. ا کشیدام ر موهاي بافته

  ».زنم می

  »!تو یه قهرمانی. ممنون«: گفتم

ي تبادل اسراي دشمن در  ها مرا به یاد صحنه جدا شدن ما از بندیکت
دمن و . انداخت میهاي جنگی قدیمی  یکی از آن فیلم را از هم دور  زِ

ت بسته به طرف ماشین رنگ . ردندهایمان ب نگه داشتند و بعد کَ
  .ها بود اش شبیه مرده چهره

با وجودي که ممکن بود بشنوند  '.کنم ضربه فنی شدم احساس می'
تونم بدون  نمی' ].و در ذهنش با من حرف زد[ریسک کرد 
  '.باز هم. عذرخواهی برم
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  'چی شد؟'

ش هم به لطف موهبت  همه - کنترلم رو از دست دادم، قاطی کردم '
. ماه پیش دیده بودم قراره چه اتفاقی بیفته دونی که، چند می. لعنتیم

  '.نفهمیده بودم الکیه. دیدم با چاقو به تو حمله شد

  '.ولی اینکه خوبه، نه؟ تهدید واقعی نبود'

ولی فقط تهدید خیالی من با تهدید واقعی آدمکشا جایگزین آره، '
ي بندیکت خوش  ي خانواده العاده تبریک میگم و به دنیاي فوق. شد

  '.کنه بابا داره بد نگاهم می. مبهتره دیگه حرف نزن .اومدي

  'زد؟'

  'ها؟'

  '.مراقب باش'

  '.دوستت دارم. تو هم همینطور'

  .مکالمه را قطع کرد

اسکاي، خوبی؟ رنگت یه کم «: سیمون سوییچ را چرخاند و پرسید
  ».پریده
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د آیا فقط یک اشاره گذرا بود یا واقعا . به من گفت دوستم دارد زِ
  فت؟گ جدي می

  ».فقط باید یه کم بخوابم. خوبم«: گفتم

  ».اول باید به رئیس گزارش بدیم«. سیمون خمیازه کشید

د خواهم حرفش را باور  مطمئن نبودم می. شاید - عاشق من بود  زِ
خواستم این بود که عاشق شوم چون  آخرین چیزي که می. یا نه کنم

  .زند آوردم عشق صدمه می در اعماق وجودم به یاد می

  

به خاطر که وانمود کنیم با هم نیستیم  ي بزرگ ما براي این برنامه
تر از آن بود که بتوانم  بازار شایعات داغ. جریان کالنتري از هم پاشید

د. تفاوتی یا انکار آن را سرد کنم با بی هم حتما متوجه شده بود  زِ
چون بعد از اولین کالسم سراغ من آمد و حتی به خودش زحمت 

  .برد پنهان کند مسأله را که مرا به یک اتاق خالی مینداد این 

  »تو خوبی؟«. مرا در آغوش کشید

  ».خوبم«: گفتم
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. زنن گیر حرف می اسکلت جذاب نفسها در مورد این  ي بچه همه - 
ظاهرا مجبور شده به خاطر یه احمقی که به دو تا بچه سال دومی 

  .حمله کرده به پاسگاه پلیس گزارش بده

  رت چی گفتن؟پدر و ماد - 

خواي بدونی؟ من باید با کار اضافه  واقعا می«. اش تو خالی بود خنده
دوره  براي عذرخواهیقرضی رو که براي دندون بن دارم پس بدم و 

یه . خوردم که دیگه با تو یواشکی بیرون نرم باید قسم می. بیفتم
  »تو چی؟. کاري کردن احساس کنم حدود نه سالمه

  .دونه رو مقصر می سیمون تو. بد نبود - 

  .عالیه - 

دخواستم از  می بپرسم آیا چیزي که در مورد دوست داشتن من  زِ
  .ترسیدم سؤال کنم گفت جدي بود یا نه ولی می

د   ».آره، جدي بود«: مرا در آغوش کشید و گفت زِ

  .از ذهن من چیزي کش نرو - 

اي که تو  فکر کنم از همون لحظه«. اعتراض مرا ندیده گرفت
دونستم ولی دیشب، وقتی تو رو  جلوي من وایسادي می پارکینگ
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کردي دیگه  دیدم که تو کالنتري با لباس اسکلتی از من دفاع می
هایش  سرش را پایین آورد، صورت مرا در دست ».مطمئن شدم

کنم که هنوز با چیزایی که به تو  درك می«. گرفت و به من نگاه کرد
یابی  شتر از یه زوجگفتم مشکل داري ولی این جریان چیزي بی

تصادفیه اسکاي؛ واقعا انقدر احساسم به تو قویه که تا حد مرگ من 
جوري لبخندت، طرز فکر کردنت، ...  تهمه چیز... تو . ترسونه رو می

  ».شقیت کشی، کله که وقتی دستت میندازم خجالت می

ها را بشنوم و هم دوست  هم دوست داشتم این حرف ،به نوعی
  »شقم؟ تو متوجه شدي من کله«. چیده بودنداشتم؛ چقدر پی

از نظر من، تو اون موسیقی متنی هستی که کامال . شد نشم مگه می«
. نگاهش را در نگاهم گره کرد ».با موسیقی متن من هماهنگی داري

  ».من عاشقت هستم«

  هستی؟ - 

دهاي  چشم اسکاي، من تا حاال همچنین «. تر شد یک درجه تیره زِ
  ».ترسناکهحسی نداشت و برام 

. شاید باید سعی کنی و بهش غلبه کنی... اممم . اووهخب، «: گفتم
  ».من تو رابطه و این حرفا خوب نیستم
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د فقط به زمان نیاز داري تا خودت رو وفق . قطعا هستی«: گفت زِ
بازوهایش را دور من حلقه زد تا بتوانم سرم را به او تکیه  ».بدي

  .تپید گوش بدهم ایدار میبدهم و به ضربان قلبش که محکم و پ

ي این مسائل این حقیقت  ربا، همه سیونت، روح. خیلی گیج شده بودم
هاي  من سال. کرد که در نهایت باید به او متعهد بشوم را پنهان نمی

دیگران از  ازقلب خودم  مخفی کردنصرف کرده بودم تا با  زیادي را
نان داشته باشم توانستم آنقدر به او اطی ؛ آیا میمحافظت کنمخودم 
شدم و  ریسک کنم و او را دوست داشته باشم؟ اگر عاشق او می که

  افتاد چه؟ دیدم چه؟ اگر اتفاقی براي او می صدمه می

االن چه خبره؟ ویکتور موفق شد اون آدمایی رو که دنبال «: پرسیدم
  »شما بودن یا اونایی که به شما خیانت کردن رو پیدا کنه؟

د که پشتم  نزدیک کردد و مرا طوري به خودش به میزي تکیه دا زِ
اش  هایش را دورم حلقه کرد و چانه دست ؛اش قرار بگیرد روي سینه

  .را به سرم تکیه داد

  .گرده بر می 1به احتمال زیاد به دانیل کلی میکن فکر می - 

                                                             
1Daniel Kelly 
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 شهی، من یه چیزایی در مورد«. چرخیدم تا به صورتش نگاه کنم
  »سازه؟ می برجنیست که همون . شنیدم

د در حال . کنه که میاین فقط یه بخش کوچیک از کاراییه «: گفت زِ
یه مجتمع . سازه تو الس وگاس می شهر داخل شهرحاضر داره یه 
ولی این کار رو با پول کثیف انجام . و کازینو و آپارتمان  عظیم از هتل

البته، نه اینکه کسی جرأت کنه این حرف رو بزنه چون با یه  - میده 
ش  اعضاي خانواده. کنن یون شکایت دادگاهی خوردش میمیل

بعضیاشون کامال . کنن اي مختلف امپراطوریش رو مدیریت میه بخش
ها رو توي دنور بعد از یه  ما یکی دو تا از اون. بردارن، مثل مافیا کاله

تونیم  کنیم به دستور اون بوده گرفتیم؛ البته نمی خالف که فکر می
اون موقع خبر  -یش به جرم قتل محکوم شدن ثابت کنیم؛ یه ماه پ

  ».داغی بود

  .زدن یادمه تو مدرسه در موردش حرف می - 

هاشون دارن  ویک سعی داره بفهمه اونا سیونتی تو لیست پرداختی - 
اونا حاضر نیستن با یه بندیکت حرف بزنن و . یا نه ولی کار سختیه

لی حاال . منابع ویک خبري براش ندارن ویل و یوریل . دنبال ماستک
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. خونن براي همین هواي همدیگه رو دارن تو دنور توي کالج درس می
  .مون تو حبس خونگی گیر افتادیم بقیه

  .انگشتام را در انگشتانش گره کردم

  »موهبت ویل چیه؟«: پرسیدم

دردسر رو حس  ونهت اون بیشتر شبیه باباست، می«: زد جواب داد
  ».هم عالیه 1کینسیس توي تله. کنه

  اون چیه؟ - 

  .حرکت اجسام - 

  .مثال لیمو - 

  ».تو این کار بهترم زومن از . آره«. پوزخندي زد

  ».م میشهبراي ریاضی دیر «. در راهرو به صدا درآمدمدرسه زنگ 

د   ».دلم براي اینکه با تو باشم تنگ شده بود. چه بد«  :گفت زِ

  .جریمه میشم - 

  .هعالی. پس منم جریمه میشم - 

                                                             
1Telekinesis حرکت اجسام از راه دور با قدرت ذهن 
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تینا گفت دوباره تو  ؛کنی؛ ممکنه بندازنت بیرون نمی این ریسک رو - 
  .دردسر افتادي

. فرستم دفتر مدیر تو رو با لباس اسکلتیت می. نه، جرأتش رو ندارن - 
  .پسر، من عاشق اون لباسم

وقتی قرار شد به کالس نرویم متوجه شدیم یک ساعت دیگر براي 
  .خودمان داریم

من بگی، در مورد  ش رو هم به خواي بقیه خب، می«: گفتم
  »ت؟ خانواده

د ي پنجره نشست و کمک کردم من هم باال بروم و کنارش  روي لبه زِ
تونیم کاراي  مون می همه. آره، فکر کنم وقتش شده«. بنشینم

رو انجام بدیم ولی هر کدوم یه موهبت  ي ذهنی مکالمهمختلفی مثل 
. داريکنه خبر  در مورد بابا که خطر رو احساس می. اصلی داریم

تونه افکار مردم رو بخونه، فکر کنم  بینه و می مامان آینده رو می
تونن از خونه  اونا با هم می. شباهتش به من از همه بیشتر باشه

ها به عنوان  این، بخشی از قدرت ترکیبی اون - محافظت کنن 
اگه به چیزي دست بزنه، . تونه اشیا رو بخونه تریس می. رباست روح
  ».جا آورده ببینه اي رو که اون چیز رو اون واقعه تونه فرد یا می
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  ».براي یه پلیس خیلی به درد بخوره«: گفتم

د شد یا  یا باید پلیس می. کنیم ما هم همین فکر رو می«: گفت زِ
. بینه یوریل، فکر کنم گفته بودم، گذشته رو می. باستان شناس
  »...ها بازي کنه  تونه با فکر آدم ویکتور می

  !؟چی - 

 بینی با هو می وقتی یک. کنه آره، احساسات و افکار رو هدایت می - 
حس کنی زیاد  اینکه نوبت اونه داري با شستن ظرفا موافقت می

تونه انرژي رو کنترل کنه،  می ایوو . ست شفا دهنده زو. نیست خوبی
  .اشیا رو بترکونه، آتیش بزنه و این جور چیزا

به نظر  ب، دوستانه و درسخونخ... ه خیلی ک ایو! لعنت بر شیطون - 
  .میاد

د ي کوچولو بود ترسناك بود، ولی  مامان میگه وقتی بچه«: گفت زِ
  ».االن تحت کنترلشه

  تونن این کارا رو بکنن؟ ي تو چطور می خانواده - 

  .مثل اینه که بپرسم چرا چشماي تو آبیه. تونیم دیگه می - 
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حدس «. باشداین سؤال مثل قطعه یخی بود که در گردنم افتاده 
تونم بفهمم،  زنم از پدر و مادر واقعیم به ارث برده باشم ولی نمی می
  ».تونم؟ اونا من رو ول کردن می

د یه چیزي در این مورد تو . اي بود احمقانه جوابمتأسفم، «: گفت زِ
  ».خاطراتت دیدم

دار بشن براي همین منو به  تونستن بچه سالی و سیمون نمی - 
کردن من  ي آدماي دیگه فکر می که همه با اینفرزندي قبول کردن؛ 

من . دار هستم براي اینکه به فرزندي پذیرفته بشم زیادي مشکل
اونا انقدر صبور . زدم؛ تا وقتی اونا نجاتم دادن چهار سال حرف نمی

  .بودن که من رو از الکم بیرون کشیدن

  .اونا آدماي خاصی هستن - 

  .آره، واقعا - 

هم که در نظر بگیریم، االن اونا پدر و مادر هاي واقعا م از جنبه - 
  .تونم یه ردي از اونا توي تو ببینم می. واقعی تو هستن

  مثل چی؟ - 
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د رفتاري و اون  تو هم مثل مامانت با مردم خوش«: جواب داد زِ
  ».شقیت رو از بابات به ارث بردي کله

سرسختی سیمون را به ارث برده باشم خوشم از فکر اینکه  ».خوبه«
  ».خوشحال میشه بشنوه مسریه. ه1شایر اون اهل یورك«. مدآ

ت به ارث  تو نباید نگران چیزایی باشی که از پدر و مادر بیولوژیکی - 
تونم چیزي ببینم که بخواي به  کنم نمی وقتی به تو نگاه می. بردي

  .خاطرش خجالت بکشی

  ».فقط زیاد دقیق نگاه نکن«. دست به سینه ایستادم

د یک  ».زنم حداقل یکی از اونا سیونت بوده حدس می«: ادامه داد زِ
ي من  خانواده«. حلقه موي مرا گرفت و آن را دور انگشتش چرخاند

 2ي یوت فامیالي بابام یه رگ از قبیله. از هر دو طرف سیونت هستن
مامان میگه خون  .یه قبیله از سرخپوستاي بومی آمریکا - دارن 
. ي خانوادگیش هست تو شجره یگهها و انواع و اقسام چیزاي د کولی

من که . اون وسطا یه ذره هم ایرلندي و یه دوز باال مکزیکی دارن
  ».میگم ما از زمان تولد محکوم به سیونت شدن بودیم

                                                             
1Yorkshire دندگی مشهور هستن یورکشایر به یکاهالی   
2Ute 
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  ؟هاینجوری روندش پس - 

 هستن، 1هاي کلیدي شبکه سیونت پدر و مادرم هر دو از مهره. آره - 
آدماییه که یه موهبتی  یه جور شبکه وب جهانی براي اون دسته از

هایی رو که عضو شبکه میشن  کنه اون موهبت مامان کمک می. دارن
  .چک کنیم و مطمئن بشیم به دالیل درستی اونجا اومدن

  درخواست بدن؟ تونن نمی هاي بد پس آدم - 

د شبکه دنبال . خوان نمیخودشون هم  البته«. سرش را تکان داد زِ
ما خودمون رو . بقیه استفاده کنیمهامون به نفع  اینه که از موهبت
داریم تا بتونیم تا جاي ممکن عادي زندگی کنیم ولی  مخفی نگه می

  ».تونی کمک کنیم این کارو نکنیم این باعث نمیشه وقتی می

  »کنی من هم سیونت هستم؟ و تو فکر می«: پرسیدم

  .کنم آره، اینطور فکر می - 

  .تونم چیزي و حرکت بدم ولی من نمی - 

  حان کردي؟امت - 
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یه بار فکر کردم یه چیزایی . دونم چی کار باید بکنم نمی. خب، نه«
در هر  ».بینم ولی دیگه نمی - فکر کنم بهش میگن هاله -دیدم 

  .کنم حال، به دیدنش اعتراف نمی

. مدتی، دست در دست هم نشستیم و از پنجره بیرون را نگاه کردیم
وع شده و به سرعت و برف شر. آسمان پر از ابرهاي خاکستري بود

بعد کرد و  ا به صورت افقی پخش میبارید و باد شدید آنها ر انبوه می
  .افتادند با مالیمت روي زمین می

د دوست دارم . ت و حسابیاولین برف درس. فکر کنم همینه«: گفت زِ
  ».باشی امنیت نداريبیرون اسکی یاد بدم ولی اگه با من  بتونم بهت

  .ستاحتماال فکر خوبی نی - 

  .باید تینا رو راضی کنی تو رو ببره، کارش خوبه - 

  .خنده ولی به من می. ممکنه این کارو بکنم - 

  . خواند آینده را می - کرد  دوباره داشت همان کار را می ».آره، حتما«

ي اون لباس اسکلتی خجالت آور  هر چند هیچی به اندازه«: گفتم
  ».نیست
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د خوام  دارم و می ون رو نگه میمن ا. به لباس توهین نکن«: گفت زِ
  ».بهت التماس کنم که تو موقعیتاي خاص بپوشیش

شدم ولی  عاشق این پسره میمن واقعا نباید . خودم نهیب زدمبه 
خودم را در آغوش او جا بدهم و هیچ وقت او را ترك خواستم  می
ت  خوام خانواده حفاظ درست کردن رو به من یاد میدي؟ نمی«. نکنم

  ».گذره بخونن که از ذهنم می هر فکري رو

دونی که،  می. خوایم نه، ما اینو نمی«. یک بازویش را دور من انداخت
اونی رو دوست دارم که تو . کنم من گاهی بعضیاشون رو دریافت می

  .را در گوشم زمزمه کرد و باعث شد از خجالت بمیرم  بقیه »...

  ».اظ الزم دارممن حف حفاظ،«: هایم از سوزش افتاد گفتم وقتی گونه

د بهتره از . ست ولی تمرین الزم داره تکنیکش ساده. باشه«. خندید زِ
دیوار چند تا تصور کن داري . ي تخیل و تجسم استفاده کنی قوه
سازي و خودت رو داخل اونا قرار میدي و احساسات، عقاید و  می

  ».داري افکارت رو پشت موانع یه جاي امن نگه می

  »اري؟چه جور دیو«: پرسیدم

  .دیوار خودته؛ خودت تصمیم بگیر - 
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  .اي فیروزه. هایم را بستم و کاغذ دیواري اتاقم را به یاد آوردم چشم

د   ».خوبه«: گفت زِ

  بینم ببینی؟ تونی چیزي رو که می تو می - 

بینم،  کنه من یه سایه می وقتی کسی حفاظ درست می. بازتابش رو - 
  .مال تو یه رنگ آبی روشنه. یه چیز خالی

  .دیوار اتاق خوابم - 

وقتی اون رو بین خودت و کسی که گوش . امن و آشنا. آره، خوبه - 
تالش  ولی. کنه قرار میدي، براشون سخته که ازش عبور کنن می

  .مون هر از چند گاهی یادمون میره همه ،الزم داره

داز  اون تا  - کرد  نتی که براي تیرانداز کار میاون سیو«: پرسیدم زِ
  »ش رو انداخته؟حاال حفاظ

د  -کارش خوبه  مدونی براي همینه که می«. سرش را تکان داد زِ
  ».یا اینه یا خیلی وقته رفته، ولی شک داریم. قدرتمنده

  کنن؟ سعی میبازم  - 

طور باشه چون حاال که  امیدواریم این. کنیم بکنن ما فکر می«
و  انتظارشون رو داریم، شانسمون براي دستگیر کردن اونا بیشتره
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ولی حاال که . آي دارن رو هم لو بدن بی ممکنه جاسوسی که تو اف
انگشتش را  »دونی جریان چیه، بیشتر احتیاط کن، قول میدي؟ می

  .با مالیمت پشت دستم کشید و باعث شد مورمورم شود

  ».قول میدم«: گفتم

تو ارزشمندتر . م من جریان تو رو یه راز نگه داشتم، حتی از خانواده - 
  .ی که حتی نزدیک این گندکاري بشیاز اون

  

دتوانست درك کند چرا من از  تینا نمی به من اسکی خواهم  نمی زِ
و  - ناحیه دوست پسرته بازاي  یکی از بهترین اسکی«. بازي یاد بدهد

ه من نگفته بودي از دستت در ضمن من هنوز از اینکه راستش رو ب
  »اد بدم؟خواي به تو اسکی ی وقت از من می اون - عصبانیم 

هاي  را از شیشه فیک پارو برداشتم و به او کمک کردم بر ».درسته«
  .ماشینش در پارکینگ مدرسه پاك کند

  »چرا؟«: تینا پرسید

دچون به نظر  -  تو مرشد . هاي اسکی حرف نداري شیب ي، تو توزِ
  .اعظم من هستی و من دستیار وفادار توام
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کردم حواسش به  میفکر ن. ممنون«. تینا از تعریف من ذوق کرد
  ».دخترایی مثل من باشه

اونقدري که به نظر میاد . کنی نیست اون جوري که تو فکر می زِد«
جلوي مردم ... فقط این مشکل رو داره که . غیر قابل دسترسی نیست

و نصف اوقات هم به خاطر اینکه شاهد جرائم  ».تونه راحت باشه نمی
ولی الزم نبود تینا این را اي است تحت فشار قرار دارد  بی مهم اف
و پدر و مادرامون چندان مایل نیستن ما با هم وقت بگذرونیم «. بداند

  ».مخصوصا از وقتی که کارمون به کالنتري کشید - 

  !شده 1واي خدا، شبیه داستان وست ساید - 

فیلم ام در مورد آن  اگر حافظه. کردم خیلی درست باشد من فکر نمی
کر نکنم هیچ کدام از آنها تحت تعقیب کرد، ف موزیکال یاري می

  .فوق عادي بوده باشند اداركهایی با  آدمکش

به عالوه، مگه یه دختر چند بار . باشه، بهت یاد میدم«: تینا ادامه داد
خواد تحت تأثیر قرارش بده با باسن  تونه جلوي پسري که می می

  »بخوره زمین؟

  .گرفتم اد میشاید بهتر بود از او ی. گفت در واقع، درست می
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  .گویید مرشد تینا سنجیده سخن می - 

نه،  - من باید قلمبه سلمبه حرف بزنم  - اینجوري نگو«. تینا خندید
اینطوري  1اون مرد سبز کوچولوئه یودا - هر دومون اشتباه کردیم 

  ».زد حرف می

م  پس من فقط باید لب و لوچه. راست میگی«. م ضربه زدما یبه پیشان
کنی یه چیزي یادم بدي اشتباه  وقتی تو سعی می رو آویزون کنم و

  »2.کنم

. ش بهتره نتیجه اداي لوك رو در بیاري تا آناکین، سعی کن بیشتر - 
حدود . اسکی برمت اگه دوست داري یکشنبه صبح بعد از کلیسا می

  .یازده کارمون تموم میشه پس من یازده و ربع میام دنبالت

  .عالیه - 

  وسایلش رو داري؟ - 

  چی الزم دارم؟ .نه - 
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خیلی وقته  ،من لباس اسکی قدیمیم رو برات میارم. نگران نباش - 
تونی از فروشگاه ورزشی چوب اسکی اجاره   می. برام کوچیک شده

  .کنی

  .تونم صبر کنم نمی - 

  کنی استعداد ذاتی داشته باشی؟ فکر می - 

  .امم - 

  .اسکاي 1نیرو رو حس کن. معلومه که داري - 

  

ولی در زمین خوردن . به هیچ وجه - ذاتی نداشتم  در اسکی استعدد
قبال هم با . براي حفظ تعادلم تالش زیادي الزم بود. استعداد داشتم

کردم مثل زمانی  بمبی مقایسه شده بودم ولی حاال احساس می
شد و پاهایش در همه  هایش بلند می که اولین بار روي سم هستم

  .خورد جهت سر می

آخرین باري که با صورت روي زمین افتاده  هایی را که بعد از برف
: نفس نفس زنان گفتمبودم در دهانم رفته بود بیرون تف کردم و 
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یه چیز جدیدي رو ... شده گاهی از این تصورات داشته باشی که «
  »امتحان کنی و متوجه بشی یه استعداد کشف نشده داري؟

  ».همیشه«. ام بدهد به پشتم زد تینا براي اینکه دلداري

  .فقط اینکه اینجا همچین خبري نیست - 

توانستم ببینم که  می. هاي بچگانه بودیم هنوز در ابتداي شیب
تر را به باالي قله  اي بازان حرفه مشغول است و اسکی یکابین حساب تله
یک روز عالی  .را بر عهده داشتي بلیط  باجه یتمسؤول زوبرد؛  می

هاي  هایی که با وعده ، برفآسمان آبی کمرنگ - براي اسکی بازي بود 
. خواند درخشیدند، ارتفاعاتی که ما را به خود فرا می کننده می وسوسه

ترین حالت خود بود، آب و هواي پیر مهربان در  کوهستان در دوستانه
ي  خورد و هیچ برنامه اش نشسته بود و به جلو و عقب تاب می صندلی

  .نامطبوعی براي تغییر خلق و خویش نداشت

د«. متوجه جهت نگاه من شد تینا آقاي . احتماال اون باالست زِ
  ».ها به پسرا پول میده بندیکت براي کار آخر هفته

 زوي کافی براي  به اندازه. دست کم اینجا نبود تا شکست مرا ببیند
  .ي تفریح شده بودم مایه
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یادت باشه اسکاي، این اولین . خب، یه بار دیگه بریم«: تینا گفت
  ».آموزش توئه

اش ویراژ  هاي فسقلی اي که با اسکی با ناامیدي به دخترك چهار ساله
  .کرد حتی از چوب اسکی هم استفاده نمی. داد نگاه کردم می

ي  به اندازه. دت رو با اونا مقایسه کنیتونی خو نمی«: تینا گفت
. یه بار دیگه. کنن و تو اون سن نابودنشدنی هستن قدشون سقوط می

  ».نه، نه، نذار از هم باز بشه. هات رو موازي نگه دار یاسک. آره، همینه

هایم با اعتراض فریاد  پاهایم تقریبا از وسط باز شد و ران »!آخ«
  . کشیدند

  ».بهتر بود -خوب بود «: تینا گفت

  »بهتر از چی؟«: پرسیدم

  براي امروز کافیه؟. ي قبل بهتر از دفعه - 

  .واي، آره - 

ري بخورم؟عیبی نداره من برم باال تا  -  یه س  

  .معلومه که نه - 
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  ».تونی بیاي تو هم می«: تینا گفت

  کنی؟ شوخی می - 

ي اون باال  ممکنه از منظره. تونی دوباره با تله کابین برگردي می - 
  .خوشت بیاد

که من  شیطنت آمیزي زدم؛ خوشحال بودم تینا باالخره با اینلبخند 
دو  شومش را ول کرده و  هشدارهاي. با هم بگردیم کنار آمده است زِ

 :گفتم .رسانده بود هشدار زردبه  بحرانسطح تهدید را از حالت 
  ».همین کار رو بکنم شاید«
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  16فصل 
  

ها را کول کردیم و با خستگی به طرف صف تله کابین  چوب اسکی
نگاه . با دیدن من جلوي باجه گرد شد زوهاي  چشم. رفتیم
  .اي به تینا کرد زده وحشت

کنی براي اسکی از اون باال یه  ، فکر نمیجان اي، عزیزاسک«: پرسید
  »کم زوده؟

  ».کنم االن حال خوبی دارم نه، احساس می«. لبخندم را پنهان کردم

  .ممکنه خودش رو به کشتن بده. تینا، باید منصرفش کنی - 

وبه خودت فشار نیار «: تینا گفت کنه یه استعداد کشف  فکر می. ز
  ».نشده داره

و فروشم اسکاي به تو نمی«. ا در دستش پنهان کردبلیط ر ز.«  

ومحض رضاي خدا، «. هایم را گرد کردم چشم من که احمق ز ،
خواد اسکی  تینا می. خوام تا اون باال سواري کنم فقط می. نیستم
  ».کنه
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و گیرم پس پول نمی. عالیه«. خندید که خیالش راحت شده بود ز .
هات  دم مواظب چوب اسکیخو ،ولی فقط براي اینکه مطمئن باشم

  ».هستم

. نظیر بود انداز بی چشم. تینا بلیطش را نشان داد و سوار کابین شدیم
در حالی یم و بعد دها آویزان مان اي باالي سقف خانه بندیکت لحظه

تا در مسیر کابل باال رفتیم ساییدیم  که به نوك درختان صنوبر می
ي کوچکی معلق  رهروي دو وقتی که آنها هم به تدریج کم شدند 

و کاري رفتند  بازان شبیه مورچه جلو و عقب می زیر ما، اسکی. ماندیم
ده دقیقه بعد، به ایستگاه باالي . آسان به نظر برسد اسکی کردند می

ان به کابین براي پایین مشغول سوار کردن مسافر زِد. کوه رسیدیم
مده تنها چند نفر دیگر مثل من براي دیدن منظره آ - رفتن بود 

  .بودند براي همین خیلی طول نکشید

. یه قهوه بگیر«. اي به من زد تا به طرف پیشخوان بروم تینا سقلمه
  ».بینمت نیم ساعت بعد پایین تله کابین می

  .خوش بگذره. باشه - 

ها را به پایش بست و به طرف ابتداي خط سیاه جلو  تینا چوب اسکی
  .رفت
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یه قهوه با «: گفتم اشتی دکه صورت براقپشت پیشخوان به مرد 
  ».شیر و یه دونات لطفا

اسکی «: ام را در یک پاکت سفید به دستم داد و پرسید شیرینی
  »کنی عزیز؟ نمی

  .کارم مزخرفه. اولین باره اومدم اسکی - 

  ».براي همینه که به قهوه دادن چسبیدم. منم همینطور«. خندید

  ؟شد چقدر - 

  .ت ي اسکی به مناسبت اولین تجربه مهمون باش، - 

  .ممنون - 

د از کمر بلند کرد و باال برد و باعث مرا شت به طرف من پرید و پاز  زِ
  اوضاع چطوره؟ «. شد جیغ کوچکی بزنم

  ».زنم من تو اسکی گند می«: جواب دادم

من فقط یه دقیقه وقت دارم «. مرا چرخاند ».آره حدس زدم بزنی«
چی که اون تو داري تا کابین بعدي برسه، انقدر که یه لقمه از هر 

  ».بدزدم
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ددوست دخترته «: مسؤول غرفه پرسید   »؟زِ

  .1خوزهآره  - 

یک فنجان کاغذي را به من  ».چرا بهترینا همیشه یکی رو دارن؟ اه«
  .داد و به من چشمک زد

د توانستیم صداي غژغژ و  می. اش در باالي تله کابین برد مرا به کلبه زِ
را  زِدصورت . داد بشنویم حرکت می کابین را هایی که تله ي چرخ ناله
 -کردم  بود تماشاي کنترل  چیزي روي صفحه مشغول بررسی که

هاي  کرد، عضله هایش وقتی صفحه نمایش را تنظیم می عرض شانه
در قبال متوجه نشده بودم چرا دوستانم . شد بازویش که منقبض می

من  کردند؛ حاال اینقدر وقت صرف تحسین پسرها میي قبلی  مدرسه
آیا این پسر جذاب واقعا مال . هم کامال به جمعشان اضافه شده بودم

  . باور کنم اینقدر خوش شانس هستم دمن بود؟ برایم سخت بو

با حواس پرتی  »فهمی کابین کجاست؟ از کجا می «: پرسیدم زِداز 
  »!هی«. گازي به دونات من زد

د صفحه خندید و پاکت را از دسترس من دور نگه داشت و به  زِ
را که از  یهای چندین ردیف چراغ تعداد کابین. نمایش اشاره کرد

                                                             
1José 
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اون نشون میده «. داد نشان می ندرفت نقاط مشخص شده به پایین می
  ».چهار دقیقه وقت دارم

  .از جا پریدم و دونات را از دستش قاپیدم و مربایش را لیسیدم

د   »عشق شیرینی هستی؟«: پرسید زِ

  متوجه شدي؟هم تو  - 

  .ون شکالت گرم با همه مخلفات یه سرنخ کوچولو بهم دادا - 

  ».تونی تمومش کنی می«. اش را به او دادم یک گاز زدم و بقیه

باید . شیر! اااه«. عین گرگ قورتش داد و بعد یک قلپ قهوه خورد
در حالی که  ».ش رو ببره یه چیزي الزم دارم که مزه. زدم حدس می

. اي زد اش ضربه چانهبه یک چشمش به صفحه نمایش بود 
احساس کردم بدنم تکان . هاي مرا بوسید خم شد و لب »!دونم می«

کرد محکم به او آویزان  سنگینی عجیب که مرا وادار می خورد؛ یک
د. سقوط کنم شوم یا مثل کپه جلوي پایش صدایی از رضایت  زِ

  .تر کرد اش را محکم درآورد و بوسه
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متأسفانه . کرد قطعما را ي  بوسهبازان  ي بعدي اسکی ورود دسته
هاي دبیرستان بودند که وقتی دیدند در کلبه چه خبر  بیشتر آنها بچه

  .است به در مشت زدند و سوت کشیدند

، ماچ بوسه رو بس زِدبیا، «: یکی از دخترهاي کالس علوم من داد زد
  ».کن و ما رو در بیار

  »!ربذارش پایین پس«: اعتراض کردیکی از پسرهاي سال آخري 

د بیشتر از . و مرا روي پاهایم برگرداند ».باشهباشه، «: جواب داد زِ
که خجالت زده باشد از خودش راضی بود در عوض صورت من  این

  .به خود گرفته بودهاي ممکن در طیف قرمز را  تمام رنگ

بازان به طرف مسیرهاي مورد نظرشان هدایت  بعد از اینکه اسکی
ماندم و بعد براي پایین رفتن سوار تله  دزِي دیگر با  شدند، ده دقیقه

  .کابین شدم

د ممنون که «: بست گفت در حالی که در را پشت سر من می زِ
را هاي م با مالیمت لب ».هنوز یه کم شیرینی رو لبت مونده. اومدي

  .بوسید و بعد ژاکتم را مرتب کرد
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کابین  به نظر میاد تله. ببینمت ماوهوم، فکر کنم باید بازم بیا«: گفتم
  ».خوره بیشتر از اسکی به درد من می

  .مراقب خودت باش - 

  .تو هم مراقب خودت باش. کنم سعی می - 

  

ي قبل از  تینا آنقدر در آموزش من پافشاري کرد که در آخر هفته
هاي بچگانه از  توانستم بدون اینکه بیفتم در شیب عید شکرگزاري می

  .باال تا پایین قل بخورم

هاي  شوالیه !وووهوووو«. ینا رقص کوچکی کردوقتی موفق شدم ت
  »!مراقب باشید 1جداي

فکر نکنم هنوز چندان تهدیدي «. اسکی را به سختی درآوردمچوب 
  ».باشم 2براي امپراطوري

این یکشنبه . هاي خودش را برداشت اسکی ».ناامید نشو ،تازه اولشه«
کابین از  تله تر بود؛ نوك ها بودیم ابري از اولین باري که روي سراشیب

                                                             
1Jedi knights 

 اشاره به فیلم جنگ ستارگان٢
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وقتی براي باالرفتن . دید پنهان شده بود و هوا حال خوشی نداشت
  . صف ایستادیم ساول را پشت میز دیدیم

ها  هاي گردان رد کرد ولی میله تینا را از میله ».سالم تینا، اسکاي«
اي نداره امروز  فایده«. ساول مانع رد شدن من شد. براي من باز نشد
و. بري باال اسکاي دبه . شیفته ز یه روز استراحت دادم که بره  زِ

  ».وردب اسکی

  ».اوه، باشه«: گفتم

جا  همین«. تینا براي من دست تکان داد. افتاد کابین داشت راه می تله
هوا خیلی ناجوره؛ . کشه اسکی کنم زیاد طول نمی. منتظر باش

  ».نمیشه زیاد طول داد

  .ندي صف هم داخل رفت بقیه. از سر راه کنار رفتم

کابین سفرش را به باالي تپه شروع کرد، ساول آمد تا در  بعد از اینکه
تونیم  ما نمی«: ي انتظارکنار من روي نیمکت بنشیند و گفت محوطه

دتو و    »رو از هم دور کنیم، نه؟ زِ

به احساس عجیبی . ها لگد زدم به برف ».به نظر اینطور میاد«: گفتم
  . ساول به من مشکوك است گفت من می
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اي پاه ».خوایم هیچ اتفاقی براي هیچ کدوم از شما بیفته ما نمی«
  .مرا یاد پسرش انداخت بلندش را دراز کرد؛ این حرکت او

  »، نه؟خبري نبوداین اواخر . دونم می«: گفتم

دوست دارم باور . دونیم چه فکري باید بکنیم نمی. بله، آروم بود - 
  .اي بهم میگه یگهکنم که تهدیدها برطرف شده ولی ذهنم چیز د

  فعال کنار کشیدن؟ - 

متأسفم که تو هم درگیر این جریان . زنم من اینطور حدس می«
ي من رو بگیرن  دونن اگه یکی از اعضاي خانواده این آدما می. شدي
اش در حالی که به کوهستان نگاه  چهره ».ي ما رو ضعیف کردن همه
طریقی به  احساس کردم ساول به. کرد با وقار و مصمم بود می

اطرف ما تعلق دارد که تعداد کمی از شهروندان اینجا  يها سرزمین
این [ ملودينوا بود، بخشی از  چنین تعلقی دارند؛ با اینجا هم

اش و خطر  مانعی بین خانواده همچون -  1مردکوهستان]. سرزمین
کنه براي اونا مهم  ویکتور فکر می«: ساول ادامه داد. ایستاده بود
ي ما از نظر احساسی  که بقیه زنن؛ فقط این صدمه می نیست به کی

من همه . طوري فلج بشیم که دیگه نتونیم به عنوان یه تیم کار کنیم

                                                             
1MountainMan 
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درو تو قرنطینه گذاشتم نه فقط  وري ادامه ط تونیم این ولی نمی. ور زِ
ه و پسرامون باید آزاد باشن تا هیجاناتشون کار ما سخت و خشن. بدیم

اگه اجازه نداشته باشن عادي رفتار . فراموش کننرو بیرون بریزن و 
  ».تونن کنن نمی

ددر مورد قرنطینه خبر دارم، «: گفتم ولی وقتی اون . بهم گفته زِ
وکنه یه کم در معرض خطر نیست؟ و  بورد می بیرون داره اسکی که  ز

  ».باالست نتنهایی او

 شغال کوچکی را که روي آن بودساول دستی به شلوارش کشید و آ
اقدامات امنیتی رو انجام . نگران پسرا نباش«. با انگشت پرت کرد

کرده،  سیونت از حفاظ استفاده میاون دونیم  میکه حاال . دادیم
، خب، فکر کنم تو جنگلاون بار . دونیم دنبال چه چیزي هستیم می
. این بار دیگه اینطور نیست. پایین گیر افتادیم با شلوارتونیم بگیم  می

  »کنی؟ احتیاط میو تو، تو 

دونن که باید مراقب  سالی و سیمون می. تنهایی بیرون نمیرم. بله - 
  .شناسیم باشن آدمایی که نمی

اي در سکوت نشستیم؛  چند لحظه ».احتیاط رو فراموش نکن. خوبه«
  .گفته بینمان باقی مانده بودناکلمات 
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د«: پرسیدم   »به شما گفته، نه؟ زِ

من و کارال «. ت مرا فشار دادساول دستش را دراز کرد و دس
البته متوجه شده . میشاتر ب تونیم از این خوشحال نمی. دونیم می

به خاطر . بودیم که یه چیز خیلی مهمی براي پسرمون اتفاق افتاده
دخودت، به خاطر  کنیم حق داره تا حل  ، و به خاطر بقیه، فکر میزِ

  ».شدن این مسأله این موضوع رو مخفی نگه داره

  یه؟بق - 

که خودت رو درگیر چه جریانی  کنم تو درك کنی اسکاي، فکر نمی - 
دي یک  تو االن اولویت شماره. کردي هستی، همونطور که کارال  زِ

به . دا کرده براي بقیه سختهتو رو پی زِدکه  دیدن این. براي منه
هو توي  ترین برادر یک کوچکرباي  روحست که  ون ناعادالنهنظرش

رباي خودشون  الی که بقیه هنوز باید دنبال روحبغلش بیفته در ح
دبراي . بگردن خوشحال میشن ولی اگه حسودي نکنن انسان  زِ
  .نیستن

  ».ي شما دردسر درست کنم خوام براي خانواده من نمی«  :گفتم



  نجال محقق  به دنبال اسکاي
 

٣۶١  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

فقط به ما زمان بده که این . دونم می«. پشت دست مرا نوازش کرد
 به خانوادهرود تو رو جریان رو حل کنیم و بعد همه مشتاقانه و

  ».آمد میگن خوش

دمن تازه دارم به . ولی من هنوز در این مورد مطمئن نیستم -   زِ
  .م ي آینده فکر نکرده کنم؛ به چیزي بیشتر از چند هفته عادت می

چیز به موقع   نگران نباش اسکاي، همه«. اي زد ساول لبخند عالمانه
رو در نظر نگرفتی که تو این مسأله . گیره ر جاي خودش قرار میس

خدا و طبیعت تو این مسأله دخیل هستن؛ وقتی آماده باشی تو هم 
  ».کنی این رو حس می

ولی  شد تر می عمیق زِداحساس من به . ویدامیدوار بودم درست بگ
هنوز در حدي نبود که به یک تعهد دائمی که چیزي بود که آنها 

دانستم  ناختم و میش من خودم را خوب می. انتظار داشتند، فکر کنم
تا حاال، . کشم اگه کسی بر این موضوع پافشاري کند حسابی عقب می

درسید  به نظر می   آورد؟ فهمد ولی صبرش تا کی دوام می این را می زِ

را  زِددر پایین تپه چرخیدم، آن بعد از ظهر که با وجودي که  از این
بورد بازي  تینا که به خاطر اسکی. ندیده بودم حسابی سرخورده شدم

  .که تقریبا با او برخورد کرده بود حسابی عصبانی بود زودتر پایین آمد
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د«: مشتاقانه پرسیدم   »نبود؟ زِ

مغز بود که بقیه به اسم نلسون  فقط یه ابله از خود متشکر بی. نه«
 ».کرد من رو تحت تأثیر قرار بده داشت سعی می. شناسنش می

  »اي بریم خونه؟ آماده«. لوازمش را پشت ماشینش انداخت

  پس هنوز نتونسته تو رو وسوسه کنه؟. آره، ممنون - 

؟ ساخته شدیمبه چی؟ که ما براي همدیگه «. دم در راننده مکث کرد
  »!تورو خداااااا

رسید ولی من حالت عصبی را  خب؛ زیاد امیدوار کننده به نظر نمی
ن تر از آن بودم که وقتی تینا در چنی دادم و عاقل خوب تشخیص می

روي صندلی کمک راننده . حالی است به نفع نلسون حرفی بزنم
  .تینا سوییچ را چرخاند و چندین بار سعی کرد تا روشن شود. لغزیدم

. دنده عقب زد ».کرد امروز صبح خوب کار می. چه بدجوره. واااي«
  ».لگن شده«

  »پس فکر کنم برادر محبوبت تنزل مقام پیدا کرد؟«: گفتم

  .شک نکن - 
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کردیم هر  کرد فکر می تینا براي یک تقاطع سرعت کم می هر بار
لک و لک کنان به شهر  ؛ با این حال،لحظه ممکن است متوقف شویم

  . رسیدیم

  »اي پیاده بشی و هل بدي؟ آماده«: تینا با اوقات تلخی شوخی کرد

  .وقتی به خیابان اصلی رسیدیم باتري ماشین از کار افتاد

  ».و ببري تعمیرگاهر ه ماشینتینا، فکر کنم بهتر«: گفتم

به طرف ایستگاه پمپ بنزین  ».آره، خودمم همین حس رو دارم«
کردند و تعمیرگاه براي آخر  ها کار می فقط پمپ. ریکنریج پیچید
کرد و وقتی  کینگزلی مکانیک پشت دخل کار می. هفته بسته بود
: ر موتور ماشین را شنید بیرون آمد و به تینا گفتصداي ناجو

. به داخل سرك کشید و سرش را خاراند ».پوت رو بزن باال عسلکا«
  ».به نظر میاد دینامش از کار افتاده«

  !!این حرف کامال موضوع را روشن کرد

باتري رو «. حتما متوجه حالت صورت ما شده بود چون ادامه داد
کم خالی میشه و اینجوري  بدون اون، باتري کم. کنه شارژ می
   .شاره کردبه ماشین ا ».میشین
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  ».یه ماشین از کار افتاده«. تینا به الستیک لگد زد

فردا برات درستش  .اساسی نیست؛ یه ماشین موقتا از کار افتاده - 
  .کنم می

  .ممنون کینگزلی - 

تونی  می ،جاش امنه. برمش تو تعمیرگاه من هلش میدم می - 
  .وسایلت رو تو صندوق عقب بذاري

تان تواناي کینگزلی سپردیم، بدون که ماشین را به دس بعد از این
  .وسیله ماندیم

  ».خب، عجب دردسري«: تینا غرغر کرد

  »یه مافین شکالتی سه الیه برات بخرم؟«. دانستم درمان آن را می

تو دوست . دقیقا همون چیزي که الزم دارم«. بالفاصله سرحال آمد
  ».هستی اسکاي یخوب

اشاره به اینکه  باموفق شدم . به سرعت در کافه چیزي خوردیم
نلسون فقط در جلب توجه او زیاده از حد مشتاق است و بدجنس 

  .نیست، عصبانیت تینا را نسبت به نلسون کم کنم
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ي گنده  فکر کنم، ولی گاهی عین یه بچه«: تینا با اوقات تلخی گفت
  »تونه بزرگ بشه؟ چرا نمی. کنه رفتار می

  .شاید االن تو فالت یادگیریش قرار داره - 

  »هی، حاال مرشد یودا کیه؟«. زخندي زدپو

نلسون، «. به بهترین وجه صورتم را شکل مردان پیر چروکیده کردم
  ».باید او را فرصتی دهی. جوان مهربانیست

  ».ي انگلیسی نداره یودا که لهجه. بکش کنار«. تینا زد زیر خنده

  »؟یعنی میگی به جز این یه مسأله عین اونم«. یک ابرویم را باال بردم

  .ت باشه اگه کفشش اندازه - 

  .ایشش، از دختراي قد بلند متنفرم - 

و  دش کم تاریک می هوا کم. جدا کردیمبیرون از کافه راهمان را از هم 
ها از قبل هم  سایه ،خیابان زنهاي سوسو چراغ با روشن شدن

  .رسیدند میتر به نظر  تاریک

ه خاطر ماشین ممنون از درس اسکی و ب«. زیپ ژاکتم را باال کشیدم
  ».هم متأسفم
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تونم چند ساعت  باید ببینم می. این چیزا پیش میاد«: تینا گفت
  ».بینمت بعدا می. اضافه تو مغازه کار کنم تا پول تعمیرش رو بدم

دنبال موبایل در جیبم گشتم تا به سالی و سیمون بگویم به خانه 
ارم پیاده د ،ماشین تینا مشکل پیدا کرد. سالم سالی«: گفتم .روم می

  ».از خیابون اصلی میرم خونه

تنها که «. توانستم صداي موسیقی را پشت صداي سالی بشنوم می
  »نیستی؟

تونی بیاي وسط راه همدیگه رو  می. دونم، خوب نیست می. چرا - 
  .خوام تنهایی برم خونه ببینیم؟ نمی

ي ا جایی بمون که افراد دیگه. بینمت کنار مغازه می. االن راه میفتم - 
  .هم باشن

  .مونم باشه، تو فروشگاه منتظر می - 

حدود پانصد متر بین کافه و مغازه فاصله . تلفن را در جیبم گذاشتم
از  .کردم بود و من باید از تقاطعی که چراغ راهنمایی داشت عبور می

رفتم خوشحال بودم چون حسابی روشن بود و  جا راه می که آن این
همانطور که به طرف تپه . ودندهمیشه کلی آدم در رفت و آمد ب
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دخودم فکر کردم  رفتم با می حتما حاال که هوا تاریک . کند چه می زِ
آیا پدرش به او گفته بود که من . کرد بورد نمی شده بود دیگر اسکی
  بودم؟آمده به امید دیدن او آنجا 

. پشت سر من آمد دوان دوانتقریبا به تقاطع رسیده بودم که مردي 
سرش . درشت بود و ته ریش پري داشت. به او انداختمنگاه سریعی 

را تقریبا به طور کامل تراشیده بود و فقط یک رشته موي بلند مجعد 
  .کنار کشیدم تا رد شود. در پشت سرش باقی گذاشته بود

هی، فکر «. اي را به طرف من گرفت مرد یک کیف پول چرم قهوه
  ».کنم این رو انداختی

به کیفم چنگ زدم؛ به خوبی  ».نیست نه، نه، مال من«: گفتم
  .دانستم که کیف پول قرمز من ته کیفم است می

یه جورایی عجیبه براي «. مانندي زد اه لعنت بر شیطونپوزخند 
  ».اینکه عکس تو توي این کیفه

ش ا مبهوت کیف را از او گرفتم و بخش جلویی ».امکان نداره«: گفتم
یک عکس بود که اخیرا از من و . صورتم به من نگاه کرد. را باز کردم

د کیف پر از دالر بود؛ بیشتر از . در حیاط مدرسه گرفته بودند زِ
به مردي که دم اسبی  ».فهمم نمی«. چیزي که در تمام عمرم داشتم
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از او فاصله . آمد چیزي در موردش جور در نمی. داشت نگاه کردم
  ».مال من نیست«. گرفتم و کیف را در دستش چپاندم

  .ومه که هست اسکايمعل - 

  .شروع به دویدن کردم ».نه، واقعا نیست«دانست؟  اسم مرا از کجا می

  »خواي؟ هی، پول رو نمی«: مرد دنبال من دوید و داد زد

توانستم  رفتند که نمی ها آنقدر تند می به خیابان رسیدم ولی ماشین
همان یک . ریسک کنم و بدون اینکه تصادفی بشود از خیابان رد شوم

به طرف من آمد و . برسدداد به من حظه تردید به او فرصت ل
  .هایم فرو رفت احساس کردم چیزي در دنده

تو همین االن بدون اینکه . تر برات توضیح بدم جیگر پس بذار واضح - 
  .توجه جلب کنی با من میاي تو ماشین

شدم نفس عمیقی کشیدم تا جیغ  در حالی که از دستش دور می
  .بزنم

که حاال فهمیدم یک  راچیزي  ».بکن تا من شلیک کنم این کارو«
  .اسلحه است به پهلوي من فشار داد
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هایش  در حالی که الستیکهاي تیره  یک ماشین شاسی بلند با پنجره
  .کردند در کنار خیابان ترمز کرد صدا می

  .سوار شو - 

همه چیز آنقدر سریع و آرام اتفاق افتاد که حتی فرصت نکردم 
هاي عقب ماشین  مرد مرا به داخل صندلی. ي فرار بچینماي برا نقشه

. بست سرم را به طرف پایین فشار داد هل داد و همانطور که در را می
  .ماشین به سرعت دور شد

  '!زد'. در ذهنم فریاد زدم

داره از «: مردي که در صندلی جلو کنار راننده نشسته بود گفت
ساله بود و موهاي قرمز  حدودا سی ».کنه استفاده می ي ذهنی مکالمه

  .کوتاه و کلی کک و مک داشت

د   'اسکاي؟ چی شده؟': بالفاصله جواب داد زِ

بهش بگو ما تو . خوبه«: ي ایرلندي غلیظ گفت مسافر جلویی با لهجه
  ».بگو بیاد تو رو پس بگیره. جیگررو گرفتیم 

دبالفاصله ارتباطم با  تا  کردند آنها از من استفاده می. را قطع کردم زِ
  .ها را بیرون بکشند بندیکت
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  ».دختره قطعش کرد«: مرد مو قرمز گفت

یک نظر . ام بلند کرد مرد گردن کلفت صندلی عقب مرا از پشت یقه
مادرم را دیدم که بیرون فروشگاه منتظر من است و موبایلش را 

  .موبایل من در جیب عقبم زنگ زد .آورد بیرون می

  ».ش، جواب بدهس؟ زود با پسره«: گردن کلفت گفت

موبایل را . ممکن بود اگر بگویم مادرم است اجازه ندهد جواب بدهم
از لباسم بیرون کشیدم ولی مردك آن را از دستم قاپید و دکمه 

  . تماس را فشار داد

چشم در برابر چشم، دندون . خوایم دونی چی می می. ما اونو گرفتیم«
تماس را قطع  ».ر از مادر برابر دندون، دو تا بندیکت در برابر دو نف

نیاز  ذهنی  مکالمهکی به «. کرد و موبایل را از پنجره بیرون انداخت
  ».داره؟ همین کافیه

 ي چند ثانیه. شروع به لرزیدن کردم ».مامانم بود... اونا نبودن «
وجودم را فرا شوك برطرف شده بود و ترسی تا مغز استخوان  ي اولیه
  . گرفت می

  ».ها میگه خودش به بندیکت. فرقی نداره« .نداختاي باال ا مرد شانه
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من برسد بشنوم ي صداهایی را که سعی داشت به  توانستم همهمه می
  .ي افراد خانواده هم بودند نبود، بقیه زِدفقط  - 

! به من کمک کنین'. نتوانستم جلوي خودم را بگیرم و جواب ندهم
  '!کنم خواهش می

  .شد ولی بعد صداها قطع و تبدیل به هیچ

 ».گذاشتم یه بار به طرز رقت آمیزي التماس کنه«: مرد موقرمز گفت
ها دارن حسابی به حفاظ ضربه  ولی اون بندیکت«. پیشانیش را مالید

  ».بیاین زودتر از اینجا دور بشیم. زنن می

  .پس سیونت همین بود

گذاشتی کالم آخر دخترك رو بشنون بعد . 1اوهالورانچه خشن «
  .خندید کلفت می گردن »قطع کردي؟

اشک به چشماشون . کنم حرکت خوبی بود میآره، خودمم فکر «
به خودت فشار نیار «. ک بزندبرگشت تا به من چشم »میاره، نه؟

  ».کنن ها اعضاي فامیلشون رو ول نمی بندیکت. ، میان دنبالتجیگر

                                                             
1O’Halloran 
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توانستم  خودم را جمع کردم، زانوهایم را بغل کردم و تا جایی که می
هایم را بستم و تمرکز کردم  چشم. م و مردها فاصله انداختمبین خود

  .تا راهی از میان حفاظ پیدا کنم

  »!بس کن«: اوهالوران پرخاش کرد

موفق شده بودم . رفت در آینه به من چشم غره می. هایم باز شد چشم
هایم او را تحت تأثیر قرار بدهم ولی اصال در مورد مسائل  با تالش

  .دانستم چطور از آن استفاده کنم شتم و نمیسیونتی اطالعی ندا

 1گیتوراگه یه بار دیگه این کارو بکنی به «. اوهالوران اخطار داد
  ».بزنه بیهوشت کنه میگم

  »چی کار کرده؟«: گیتور دم اسبی پرسید

ها به  ي من و بندیکت حمله. هایش را مالید اوهالوران دوباره شقیقه
  .حفاظش به او فشار آورده بود

دونه با نیروهاش  خبر ندارم چرا نمی. ا یه بچه سیونت اینجا داریمم - 
  .هم بلده ي ذهنی مکالمه. چی کار کنه ولی یه چیزي درونش داره

  ».کنه دیگه چی کار می«. رسید گردن کلفت ناآرام به نظر می

                                                             
1Gator 
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. دونم هیچی تا جایی که من می«. اي باال انداخت اوهالوران شانه
  ».زنه ه نمینگران نباش، به تو صدم

ولی ارزش دانستن را . حاال شدیم دو تا. ترسید ها می گیتور از سیونت
. توانستم در حال حاضر کاري با آن بکنم نه اینکه می -داشت 

اگر . من در امور سیونتی یک بچه بودم: گفت اوهالوران درست می
ضاح بیرون بیایم باید به تفاخواستم به خودم کمک بکنم تا از این  می
  .شدم عت بزرگ میسر

   

از وضعیت وحشت محض گذشته بودم و . یک ساعتی رانندگی کردیم
آنقدر از ریکنریج دور شده  .آوري داشتم حاال احساس ناامیدي مرگ
  .توانست به ما برسد بودیم که دیگر کسی نمی

  »برین؟ منو کجا می«: پرسیدم

حساس ا. رسید گیتور از اینکه حرف زدم تعجب کرده باشد به نظر می
اي براي رسیدن به هدف یعنی گرفتن  کردم که من فقط وسیله می

ها هستم وکسی در ماشین مرا به عنوان یک انسان در نظر  بندیکت
  .گیرد نمی
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  »بهش بگم؟«: از اوهالوران پرسید

اي نامریی با  او هم ساکت بود و در جبهه. سیونت با سر تأیید کرد
فاظ او را بشکنند مبارزه ها که ناامیدانه سعی داشتند ح بندیکت

  .کرد می

بریم که رئیس رو  خب، جیگر، ما داریم تو رو می«: گیتور گفت
اش بیرون آورد و به من تعارف  یک آدامس از جیب سینه ».ببینی
  .سرم را تکان دادم. کرد

  »رئیستون کیه؟«: پرسیدم

  .فهمی خودت به زودي می - 

  کجاست؟ - 

هواپیمایی که در مسیر آسفالت به  ».اون طرف پرواز اون هواپیما«
  .یک فرودگاه کوچک محلی منتظر بود اشاره کرد

  »قراره پرواز کنیم؟«: پرسیدم

  .قطعا پیاده تا وگاس نمیریم - 
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گیتور مرا از ماشین بیرون کشید و از پلکان . کنار جت توقف کردیم
به محض اینکه ماشین رفت، هواپیما بالفاصله . کوتاه هواپیما باال برد

  .سمت جنوب به راه افتادبه 
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  17فصل 
  

ي آخر یک هتل آسمان خراش نیمه کاره در  اتاق من در طبقه
فهمیدم چون  جایم را. وگاس بود در الس 1خیابانی به نام استریپ

نگاهی به باال تا پایین  کهکسی تالشی نکرد جلوي مرا بگیرد 
پخش هاي کازینوها مثل خون در آسمان  نور چراغ. ساختمان نیندازم

هایی  هاي هوایی، همه با وعده درختان نخل نئونی، اهرام، ترن ؛شد می
وار، پس از  ي نازك دیوانه در پس این الیه. درخشیدند دروغین می

. درخشش شهر، بیابان، تاریک و تا حدي معقول گسترده شده بود
ي سرد تکیه دادم و سعی کردم چرخش  ام را به شیشه پیشانی
  . آرام کنمرا درونم وار احساسات  دیوانه

فرود آمدیم و مرا دوباره در  یدر فرودگاه، پس از یک پرواز طوالنی
وقتی وارد یک . یک ماشین سیاه دیگر، این بار یک لیموزین، چپاندند

آسانسور اختصاصی بردند،  ی باپارکینگ زیرزمینی شدیم و مرا به هتل
وران خالص که در انتهاي سفر از دست گیتور و اوهال امیدم به این

هاوس شدیم، مرا در اتاقم  که وارد پنت پس از این. شوم از بین رفت

                                                             
1Strip 
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ي  طبق گفته. تنها گذاشتند و به من گفتند به رختخواب بروم
اوهالوران، نقش من فعال تمام شده بود و به من توصیه کرد کمی 

  .استراحت کنم

نج امکانات هتل پ. استراحت؟ به مبل چرم سفید کنار پنجره لگد زدم
توانستند تلویزیون،  می. داد ستاره تغییري در زندان بودن اینجا نمی

خب، من ... دار خود را بردارند و در  حمام جکوزي و تخت پرده
  .توانند فرو کنند اي داشتم که آن را کجا می پیشنهادات خالقانه

ي فیزیکی به من وارد نشده بود، در حال حاضر  جایی که صدمه از آن
بیشتر نگرانی من به خاطر این بود . سرنوشت خودم بودکمتر نگران 

ددانستم  که می ها پیام  باید به آن. کشند و پدر و مادرم زجر می زِ
خط  -قبال تلفن را امتحان کرده بودم . تدادم که حالم خوب اس می

توانستم در این  در قفل بود و نمی. قطع بود که تعجبی هم نداشت
پس . ها را جلب کنم اي به جز پرنده هارتفاع توجه هیچ موجود زند

د. ماند پاتی می فقط تله تواند  هیچ وقت به این سؤال من که آیا می زِ
با برادرانش در دنور حرف بزند جواب نداده بود ولی موفق شده بود از 

. خودشان با من ارتباط برقرار کندما و ي  ي بین خانه چند متر فاصله
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 1د صد کیلومتري بین کلرادو و نواداي چن از فاصلهآیا تماس با او 
  .امکان پذیر بود؟ مطمئن نبودم دقیقا چقدر فاصله داریم

داشتم، سرم را  محلیپاتی  با به یاد آوردن دردي که بعد از تماس تله
آیا حاال که از . گرفتم و باید اوهالوران را هم در نظر می. مالش دادم
داد تا حفاظ را  میي شهر دور شده بودیم به خودش زحمت  محدوده
دانست من قدرت زیادي به عنوان سیونت ندارم براي  او می. نگه دارد

اي را امتحان کنم  طلبانه همین احتماال انتظار نداشت چنین چیز جاه
هاي  جانب احتیاط را نگه دارد و متوجه تالش خواست ولی اگر می

  .کندشد و ممکن بود مرا مجازات  شد عصبانی می ي من می فایده بی

ي یکی  بخشی از تفریحات شبانه آمد؛ از دور صداي آتش بازي می
توانستم گوي  بود؛ میبین  اسم هتل من فال. ها دیگر از کازینو هتل

هاي آن طرف  چرخید در بازتاب پنجره بلورینش را که روي سقف می
شکل  Tهاي  دکل. تنها یک بخش از آن کامل شده بود. خیابان ببینم

 انتظار در هاي ها، و فروشگاه ، آپارتمانساختمان، دفاترباالي سر باقی 
ایستاده بودند تا اسکلت  ینگهبانبه پایان ساختمان سازي 

روي . هاي آهنی ترکیب شود تر از میله ساختمانشان با چیزي جذاب
هایی که سمت راست ساختمان ریخته بود خزه بسته بود که  سنگ

                                                             
1Nevada 
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طوالنی متوقف شده  یي مدتي ساختمانی برا داد این پروژه نشان می
که با توجه به اینکه مالک هتل نتوانسته بود آن را پیش بینی کند به 

بد نبود سیونتی . طرز کنایه آمیزي با اسم ساختمان تناقض داشت
  .داد داشت تا به او خبر می می

دخودم را بغل کردم؛ چنان به شدت دلتنگ  شده بودم که خودم  زِ
دانستم آینده  یخالف دوست پسرم، نمبر من، . کردم تعجب میهم 

و ناراحتی اوهالوران را قبول  کردهباید ریسک . داردچه چیزي را در بر
توانستم زمان مناسبی را که احتمال خواب بودنش  کردم ولی می می

به ساعتم . کاهش بدهمبیشتر بود انتخاب کنم و شانس لو رفتنم را 
  .کردم اي صبح صبر میه باید تا نزدیک. نگاه کردم، نیمه شب بود

از پنجره دور شدم و اتاقم را بررسی کردم تا چیزي پیدا کنم که به 
آوردم چون زیادي  اول باید لباس اسکیم را در می. من کمک کند

توانستم روبدوشامبر هتل را بپوشم ولی واقعا احتیاج به  می. گرم بود
لباس  .ي بلند احساس خوبی نداشتم لباس جدید داشتم چون با حوله

آن را تکان دادم، . ها بود خوابی به دقت تا شده و روي یکی از بالش
ل تهاي ه عالمت هتل را داشت و شبیه چیزي بود که در فروشگاه

 يفکر کردم آیا کسی به فکرش رسیده لباس بیشتر. فروشند می
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پیدا بگذارد یا نه؛ کمد را باز کردم و تعدادي تیشرت و شلوراك 
  این بود که انتظار داشتند من مدتی اینجا بمانم؟آیا معنی آن . کردم

کردم جاي  احساس می. ها براي من زیاده از حد سخت بود هضم این
اي که  العاده با کیفیت و فوق دید. توانم تمرکز کنم خودم نیستم، نمی

دبا  هاي مانگاسازي،  و مرا دوباره به عادت از بین رفتهداشتم  زِ
تا وقتی صدها . ه پرتاب کرده بودهاي مات و تصاویر گسست رنگ

دبین من و کیلومتر  متوجه نشده بودم چقدر قدر  فاصله نیفتاده بود زِ
توانستیم زمان  که نمی رغم این علی. ام حضورش را در کنارم ندانسته

زیادي را در کنار هم بگذرانیم، این اطمینان و دلگرمی را داشتم که 
د و از ترسم در مورد جاي پاي مرا محکم کرده بواو . او هست

حاال در . کرد گرفتم کم می ها یاد می ي سیونت چیزهایی که درباره
که چه اتفاقی  وار در مورد این هاي دیوانه ها و حدس معرض تمام ترس

د. قرار است بیفتد بودم حفاظ من بود نه آن چیزهایی که در سرم  زِ
  .تمرین کرده بودم

دمتوجه نشده بودم ولی  رباي مرا ایفا کرده بود  قش روحتمام مدت ن زِ
حاال براي گفتن این حرف و . که من او را نپذیرفته بودم حتی با این

  .خیلی دیر بود
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  .توانستم به او دسترسی پیدا کنم شاید می. یا شاید نبود

هایم تار شده بود و باید در کمد را  چشم. به شدت خسته بودم
ام انرژي  براي اجراي نقشهخواستم  اگر می. گرفتم تا تلوتلو نخورم می

حتی چند ساعت هم تفاوت . خوابیدم کافی داشته باشم باید می
به سرعت لباس خواب را پوشیدم و زنگ ساعت . کرد زیادي ایجاد می

  .ي ساتن خزیدم کنار تخت را تنظیم کردم و زیر مالفه

هاي نئون  وقتی سه ساعت بعد با صداي زنگ از خواب پریدم، چراغ
یک هلیکوپتر پلیس چرخ . شد رون روشن و خاموش میهنوز آن بی

آن پایین در . کوتاهی باالي ساختمان زد و بعد به طرف شمال رفت
خواستند  هاي هتل با قماربازانی که نمی ها و سرویس خیابان، ماشین

توانستند حتی در نیمه شب جلوي خودشان را بگیرند، در  یا نمی
آب سرد به چشمانم پاشیدم تا . ندرفت خیابان استریپ باال و پایین می

  .حواسم سر جایش بیاید

وقتش بود امتحان کنم و ببینم اوهالوران به رختخواب رفته یا . خب
اي براي او  کننده بودم که آدم ربایی روز خسته باید امیدوار می. نه

  .ساخته باشد

  'زد؟'
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به تاریکی درون سرم نفوذ کردم و احساس کردم آن لحاف . هیچ
این موضوع باعث . اي که در ماشین بود دیگر وجود ندارد ندهکن خفه

  .شد امیدوار شوم که اوهالوران حفاظ را انداخته باشد

  'شنوي؟ ؟ صداي منو میزِد'

شاید . تمرکز کن. هایم فشار دادم انگشتانم را به شقیقه. جوابی نبود
د   هم خواب بود؟ زِ

د. توانست خوابیده باشد نه، نمی داند مرا  قتی میتوانست و نمی زِ
از من به  پیامیکرد تا  حتما به شدت تالش می. اند بخوابد دزدیده

کردم انجام دهم غیر ممکن  شاید کاري که تالش می. گوشش برسد
  بود؟

کمی در اتاق راه رفتم؛ انگشتان پایم در فرش کلفت اتاق فرو 
  .رفت می

دکنم؟ به چیزهایی که  دانستم چه کار می یا شاید من نمی در مورد  زِ
گفته بود فکر کردم، اینکه چطور بدون اینکه بخواهد  ي ذهنی مکالمه

  .او گفته بود من یک پل هستم. با من تماس برقرار کرده بود
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باز کردن شاید این کار شبیه حفاظ درست کردن بود، ولی برعکس؟ 
  و ساختن یک ارتباط به جاي بستن و ساختن مانع؟

مانند بین ذهن  طاقک پل نازك دوباره سعی کردم؛ تصور کردم ی
دخودم و  آن را مانند تصویري که از قاب یک کتاب . سازم می زِ

کمیک بیرون آمده و به طرزي غیر عادي بین آن تصویر و تصویر 
  .کند تصور کردم بعدي ارتباط برقرار می

بعد از یک ساعت تفکر سردرد زا احساس تغییر کردم؛ جریان خفیفی 
  .بلاز انرژي به جهت مقا

  'زد؟'

فکرش ضعیف بود و مثل تارعنکبوتی در باد متناوبا از  'اسکاي؟'
  .شد دسترس خارج می

  '.من تو وگاس هستم'

  'وگاس؟... من ... چطوري ... تونی  تو نمی'. تعجبش کامال واضح بود

  'تو سیونتی، یادته؟. تو به من بگو'

  '...معجزه ... '

  '.دانی کردنبین زن ي آخر فال و تو طبقهمن. من خوبم'
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  '...آزاد . تو... تونی  نمی'

  '.ي آخر طبقه. بین فال'

کشید ولی مصمم بودم  سرم از شدت درد براي حفظ پل فریاد می
  .پیامم را برسانم

  '...تو ... من '

  .موقعیتم را تکرار کردم. شنید او صداي مرا نمی

  '...میام دنبال ... دوستت دارم ... '

  '!نه'

  '...تر  نزدیک... تر  آسون'

فتنش توانستم ر می. کرد پل داشت سقوط می '.تس این یه تله! نه! نه'
فقط یک . کرد سرم دنگ دنگ می خورد، را حس کنم؛ دلم پیچ می

ن چیزیه که اونا یا. من هم تو رو دوست دارم ولی نیا'. لحظه بیشتر
  '.خوان می

او هم شکست ارتباطمان و قاطی شدن کلمات آخرم را  '!اسکاي'
  .کرد حس
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روي زمین افتادم؛ عرق از پشتم سرازیر بود و حالت تهوع  '!زد'
با . چهار دست و پا به طرف توالت رفتم و باال آوردم. شدیدي داشتم

به زور خودم را به طرف . لرزیدم ولی حس بهتري داشتم که می این
  .ها افتادم و از هوش رفتم تخت کشیدم و با صورت روي مالفه
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  18فصل 
  

هاي رنگ  آسمان از پشت پنجره. ک ظهر از خواب بیدار نشدمتا نزدی
نقص آن را به هم  شده، آبی روشن بود و ابرهاي کوچکی سطح بی

هایم را با  کردم، دندان در حالی که احساس کرختی می. ریخته بود
پوشیدن . ل تمیز کردم و لباس پوشیدمدندان هتمسواك و خمیر 

رسید ولی دماي کنترل  عجیب به نظر میشلوارك وسط زمستان 
شکمم قار و . ي هتل طوري بود که انگار همیشه تابستان است شده

بار را بررسی کردم و یک بیسکوییت شکالتی  محتویات مینی. قور کرد
من درست وسط بحران بودم . و نوشابه خوردم و بعد منتظر نشستم
  .چشم طوفانمثل . ولی همه چیز به طرز عجیبی آرام بود

اوهالوران . تماس بگیرم زِدم ریسک کنم و دوباره با جرأت نکرد
قدر در مورد حمله به حفاظ اطالعات نداشتم  احتماال بیدار بود و آن

دفقط امیدوار بودم . که یک بار دیگر امتحان کنم ا گرفته رپیام م زِ
ما براي نجات من به نقشه نیاز داشتیم . باشد و با عجله به اینجا نیاید

  .یگرنه یک گروگان د
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. از ربایندگانم چنین رفتاري را انتظار نداشتم. ي به در خوردا ضربه
  .مشخص شد گیتور با یک سینی پشت در ایستاده است

  »خوب خوابیدي؟. صبح به خیر جیگر«

  ».راستش نه«: گفتم

گیتور به حرفم توجهی نکرد و سینی را روي میزي کنار پنجره 
  ».تو رو ببینه خواد رئیس می. زود بخور. صبونه«. گذاشت

تصمیم گرفتم او را سر لج . مطمئن نبودم بتوانم چیزي بخورم
نیندازم و به خاطر چیزي به این کوچکی با او مخالفت نکنم، براي 

ها را  توانستم آن تخم مرغ نچ، نمی. همین درپوش ظرف را برداشتم
. ي نان تست را کندم کمی از آب پرتقال نوشیدم و گوشه. بخورم

کنار پنجره ایستاد و وانمود کرد به پرندگانی که باالي . تگیتور نرف
کند و نماي خوبی از موهاي دم  کردند شلیک می ساختمان پرواز می

. اش که با یک بند چرمی بسته بود براي من به نمایش گذاشت اسبی
آمد سرحال است و اصال شبیه کسی که در آدم ربایی  به نظر می

آن موقع بود که فهمیدم هر . رسید دخالت داشته عصبی به نظر نمی
کند وگرنه  کس پشت این جریان است حتما کل این هتل را اداره می
  . گیتور اینقدر در مورد حبس کردن من در اینجا راحت نبود
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این حقیقت . و بلند شدم ».ي کافی خوردم، ممنون به اندازه«: گفتم
سعی کردم . ودي خوبی نب که قرار بود رو در رو رئیس را ببینم نشانه

به سناریویی فکر کنم که در آن براي پنهان نگه داشتن هویتشان در 
  .کشند و چیزي به ذهنم نرسید میآخر کار مرا ن

گیتور بازویم را محکم گرفت و مرا به طرف راهرو  ».باشه، بزن بریم«
به سمت چپ پیچیدیم، از کنار آسانسور گذشتیم و وارد یک . برد

توانستم ببینم افرادي  هاي مات می ز پشت شیشها. سالن انتظار شدیم
اجازه گیتور یک بار در زد، منتظر . اند دور یک میز کنفراس نشسته

  .شد و بعد مرا با خودش به داخل کشید

ایی که جسعی کردم تا . تر شوند ترس باعث شده بود تصاویر واضح
به وار توانستم فرار کنم  توانم اطالعات جذب کنم تا اگر معجزه می

تر  نگاهم به طرف فرد مسن. سه نفر پشت میز بودند. دردم بخورد
ي  کشیده شد؛ مردي با موهاي مشکی رنگ شده و پوست برنزه

کت و شلوارش . کرد چیزي تایپ می تلفن همراهشدرمصنوعی که 
زد کار طراح مخصوص است هر چند کراواتی که انتخاب کرده  داد می

. قالی که با پوستش تضاد بدي داشتبود اینطور نبود؛ یک کراوات پرت
در دو طرفش یک زن و مرد . باالي میز نشسته بود روي صندلیِ
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شباهت خانوادگی آنقدر بود که حدس بزنم از . تر نشسته بودند جوان
  .فرزندان یا اقوام نزدیک او هستند

مرا  ».مونم من بیرون منتظر می. اینجاست آقاي کلی«: گیتور گفت
  .د و بیرون رفتبه طرف میز هل دا

آقاي کلی مدتی در حالی که نوك انگشتانش را به هم چسبانده بود 
بقیه به وضوح منتظر . بدون حرف زدن نشست و به من نگاه کرد

شد من بالتکلیف  بودند او اولین حرکت را انجام دهد که باعث می
ها در محکومیت دو نفر  دانستم که بندیکت فقط در این حد می. بمانم
آنقدر با اعتماد به نفس روي . اند ي کلی نقش داشته اي خانوادهاز اعض

صندلی ریاست نشسته بود که حدس زدم این مرد باید همان دانیل 
اش  پراطوري تجارت کلی باشد؛ مردي که چهرهمکلی معروف، رئیس ا

در صفحات اقتصادي  1بیش از دونالد ترامپ و ریچارد برنسون
  .شد ها دیده می روزنامه

  ».بیا اینجا«. ه من اشاره کرد که نزدیک شومکلی ب

  .با اکراه میز را دور زدم

  .اوهالوران گفت تو سیونت هستی - 
                                                             

1Richard Branson 
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هایم را در جیبم کردم تا لرزششان را پنهان  دست ».دونم نمی«: گفتم
  .کنم

واقعا حیفه که تو توي این . تونم تشخیص بدم می. هستی«: کلی گفت
هایش را  اي به من زد و دندان اهانهلبخند عذرخو ».ماجرا گیر افتادي

  .گذاشتنمایش به که به طرز غیرمعمولی مرتب بود 

ها  بابا، مطمئنی بندیکت«. مردي که سمت راست او بود تکانی خورد
  »کنن؟ هاشون رو با این معامله می بچه

تونن جلوي خودشون رو بگیرن و از آدم  نمی. کنن آره، سعی می - 
  .نکنن مثل این محافظت گناهی بی

و پلیس؟ حتما تا حاال درگیر «. کلی جوان یک فنجان قهوه ریخت
  ».شدن

تونن رد این  اونا هیچ وقت نمی«. آقاي کلی به صندلیش تکیه داد
و این دختره دقیقا همون چیزي رو به اونا . جریان رو به ما برسونن
چه فضاهاي سیاهی در . ست مجذوب کننده. میگه که من بهش میگم

  ».وجود داره ذهن دختره
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د. خواند به نوعی ذهن مرا می کلی .با وحشت عقب رفتم گفته بود  زِ
با . کنم من همیشه اطالعات زیادي را به یک سیونت دیگر منتقل می

  .توانستم دیوارهایم را باال بردم حداکثر سرعتی که می

چه رنگ . اي فیروزه«. کلی انگشتانش را با تنبلی روي میز زد
  »کنی؟ طور فکر نمیاي، این دخترونه

نرم و ظاهر » .ولی زیاد قوي نیست«: تر اظهار نظر کرد زن جوان
تونم  می«. بار ي یک گربه را داشت، براق و تمیز ولی مرگ کشیده

  ».برات بشکونمش بابایی

  .خوام دختره بشکنه فعال نمی. اوه، نه - 

 ها فکر کرده بودند فقط یک سیونت بندیکت. انگار زیر پایم خالی شد
گیر ماجراست؛ چیزي که موفق نشده بودند حدس بزند این بود که رد

این جریان . مثل خودشان داشتند یهای ي کلی هم قدرت خانواده
  .ه بودتر شد ناگهان خیلی خیلی پیچیده

کنی ما  داري فکر می«: کلی دستش را به طرف من دراز کرد و گفت
صورتش از  »خوایم با تو چی کار کنیم اسکاي، اینطور نیست؟ می

رسید از ناامیدي عمیقی رنج  به نظر می. نارضایتی خط افتاده بود
  .خواهد دیگران هم با او رنج ببرند برد و می می
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هایم را در  دادم به یک مار دست بزنم براي همین دست ترجیح می
  .جیبم نگه داشتم

تو دشمن ما . خوایم تو رو بکشیم اگه نگرانی باید بگم ما نمی«
  ».کار من یه تاجرم، نه یه جنایت«. دستش را انداخت ».نیستی

  »چی کار کنین؟خواین با من  میپس «: پرسیدم

به من نزدیک شد، دورم چرخید و . کلی ایستاد و کتش را صاف کرد
برانداز مرا کند  مانند یک منتقد هنري که به اثر جدیدي نگاه می

  .یدخراش حضورش مثل یک موسیقی ناموزن اعصاب مرا می. کرد

تو قراره به پلیس بگی . راره دوست خیلی خوب من بشی اسکايقتو «
به دزدیدن تو نداشتیم و کار دو  یم هیچ ربط که نه من و نه خانواده

تا از پسراي بندیکت بوده که تو رو براي مقاصد شیطانی و چندش 
دونی  تو می«. شیطانی لبخند زد یبا رضایت ».آورشون دزدیده بودن

خاطر قدرت بیش از حدشون چقدر راحت به راه خالف به ها  سیونت
این . چیز زیادي نیست که اونا رو سر عقل نگه دارهو کشیده میشن 

 ،خواستن مانع فرار تو بشن کشته شدن حقیقت که اونا موقعی که می
هاي آمریکایی رو از  اصال ناراحت کننده نیست بلکه مالیات دهنده

  ».دان بدن نجات میدهها رو در زن اینکه خرج اقامت اون
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ها بهتر  آبرو کردن اون فکر کنم بی. خوشم اومد«: مرد جوان نظر داد
  ».از اینه که فقط بکشیمشون

تونی به من  بهت گفته بودم که می. 1شانفکر کردم خوشت بیاد  - 
  .اعتماد کنی که درست و حسابی انتقام عموهات رو بگیرم

تونین  هیچ کاري نمی! نای شما دیوونه«. با وحشت به آنها زل زدم
بکنین یا بگین که باعث بشه من همچین دروغی رو به پلیس بگم، 

دمن اجازه نمیدم شما ! حتی اگه تهدیدم کنین برادراش رو ... یا  زِ
  »!گذارم نمی! بکشین

چه خارجی کوچولوي «. دار بود عصبانیت من به نظر کلی خنده
ي عصبانی هیس  بهاي، اینطور نیست؟ مثل یه بچه گر سرگرم کننده
. خندید ».ست کنه و به همون اندازه هم تهدید کننده هیس می

دونی،  می. البته که چیزي رو که من بهت بگم به اونا میگی اسکاي«
خوام به یاد  تو چیزي رو به یاد میاري که من می. این موهبت منه

دونی، مردم همه همین طورن؛ مثل اون نگهباناي زندان  می .بیاري
کنن از  کنن و فکر می لی زود برادرهام رو از زندان آزاد میکه خی

. اي نداره مقاومت فایده. فرماندار دستور گرفتن که اونها رو آزاد کنن

                                                             
1Sean 
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. هاي خودم تخصص دارم من تو بازي دادن مردم بر اساس خواسته
  ».من ثروتم رو بر اساس اون ساختم و تو هم با بقیه فرقی نداري

توانست کاري  ولی واقعا می. مثل ویکتور بودواي خداي من، او هم 
قدر متفاوت با شخصیتم بگویم یا انجام بدهم؟  کند که من چیزي این

توانستم درك کنم ممکن است وادار کردن یکی دو نگهبان به  می
برداشت اشتباه از وظایفشان امکان پذیر باشد ولی ساختن یک دروغ 

چه؟ قطعا من این کار را  کامل و پیچیده که برخالف تمام شواهد بود
دتوانستم آنقدر خودم را فراموش کنم که به  آیا می. کردم نمی  زِ

  رباي خودم خیانت کنم؟ خیانت کنم؟ به روح

کلی . ي موانعم پنهان کردم این فکر را در عمق وجودم و پشت همه
د فهمید مید ینبا ها  دانست سیونت میاو ، چه معنایی داردبراي من  زِ

ي خودشان انجام دهند  ي گمشده هر کاري براي نیمه حاضر هستند
  .کرد ین نقطه ضعف بدون رحم استفاده میز ااو 

براي رو چه زمانی . واقعا حرف نداري اسکايبه خودم نهیب زدم، 
  .انتخاب کردي رباي خودت قبول کنی به عنوان روح رو زِداینکه 

  .داشتمقبال ترسیده بودم؛ حاال وحشت 
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تونم این  میمن کنی  کم باور می نم که داري کمبی می«: کلی گفت
نگران «. اش گذاشت سینه را در جیب پیش موبایلش ».کار رو بکنم

البته . کنی داري حقیقت رو میگی فکر می. کشی نباش، دردي نمی
من باید تو رو نزدیک به خودم نگه دارم تا مطمئن بشم براي یکی دو 

که همه جریان رو فراموش خونی؛ تا وقتی  سالی همون آواز رو می
  »تونیم براي اون هم برنامه ریزي کنیم، نه ماریا؟ کنن ولی می

تونیم براش یه جایی  فکر کنم می. بله بابا«. زن جوان با سر تأیید کرد
تو خدمات یکی از هتال پیدا کنیم که وقتی دبیرستان رو ول کرد بیاد 

براش قدر بدبختانه، خاطرات ریکنریج ان. تو وگاس زندگی کنه
  ».تونه به اونجا برگرده دردناکه که نمی

  .از کابوس هم بدتر بودها  این »...ولی پدر و مادرم «

از تو محافظت  درکنن  اونا احساس می«. کلی ریاکارانه آهی کشید
کنم فضایی رو که دکترا  شکست خوردن و من اونا رو ترغیب می

ما همه چیز رو در  .میگن بعد از بحران روحیت الزم داري به تو بدن
اینکه شرایط روحیت  -دونیم  ها و فرزند خوندگی تو می مورد اون

مطمئنم انقدر مشغول شغلشون خواهند بود که . ست چقدر شکننده
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و تو این رو  ؛گی خوشحالی زیاد نگرانت نمیشنتا وقتی تو بهشون ب
  ».بهشون میگی

  ».گیرین یشما دارین زندگی من رو ازم م«دانست؟  چطور اینقدر می

  .ي دیگه اینه که بکشیمت و تنها گزینه هبهتر از این - 

ود؛ تر ب یک سر و گردن بلندتر و خیلی چاق. هم کنار پدرش آمدشان 
که شلوار آویزانش را نگه داشته  شکمش روي کمربند نازك چرمی

یک سبیل زورویی پشت لبش داشت که براي . خورد بود تکان می
رسید،  تر بود مسخره به نظر می من بزرگکسی که تنها چند سالی از 

براي شوخی آن را برایش کشیده و او وقتی خواب بوده انگار کسی 
  »گفتی نقاط تاریکی درونش داره؟«. هنوز متوجه نشده است

  »کنی؟ خودت حسش نمی«. کلی اخم کرد

اش باال برد و با چشمان بسته،  شان دست مرا گرفت و به طرف بینی
سعی . کند، کف دستم را بو کشید یفی را بوعطر ضنگار سعی دارد عا

تونم  آره، االن می«. کردم دستم را بکشم ولی آن را محکم گرفته بود
  ».ترك شدن حس ي درد و هاي فوق العاده رگه. حسش کنم
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کنم که وحشتم بیشتر  احساستوانستم  کرد می وقتی مرا لمس می
مثل کاغذي اي که سعی کرده بودم حفظ کنم  شود؛ خونسردي می

  . رفت کنند از بین می که از روي یک هدیه پاره می

رو  احساساتشمیده  حالخیلی چرا این دختره رو نمیدي به من؟  - 
چندین ساعت سرم رو گرم تونم حس کنم  می ،ازش بیرون بکشم

  .کنه می

انرژي احساسش انقدر «. دانیل کلی با مالطفت لبخندي به پسرش زد
  »قویه؟

تا حاال چیزي مثل این حس «. أیید سري تکان دادشان به عالمت ت
  ».نکرده بودم

ها انجام داد  که کارش رو در مورد بندیکت تونی بعد از این پس می - 
فقط انقدري سر حال نگهش دار که . بردارياون رو براي خودت 

  .ش رو قانع کنه به اختیار خودش اینجا مونده خانواده

. بوسید و آن را رها کرد شان کلی کف دستم را ».حواسم هست«
هایش را  لب. لرزیدم دستم را با شلوراکم پاك کردم که میطور  همان
تو و من قراره به زودي همدیگه رو خیلی خوب . هوممم«. لیسید

  ».بشناسیم، شیرینم
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بازوهایم را دورم حلقه کردم و به طرف  »تو چی هستی؟«: گفتم
بزنم ولی این کار  خواستم در صورتش فریاد می. پنجره عقب رفتم

  .ام داد چقدر ترسیده تنها به آنها نشان می

حفار احساساته برادرم «. گرد کردهایش را  صبرانه چشم ماریا کلی بی
منم بدم  .از اینکه چیزي رو از مغز مردم بکشه بیرون نشئه میشه - 

حتی از . نمیومد یه خدمتکار جدید داشته باشم بابایی؛ انصاف نیست
 دیگه اگه شان روي دختره دست بندازه. خوب نیستنظر کاري هم 

آخري فقط یه ماه . دونی خودت هم می - خوره  به هیچ دردي نمی
 شیون کنانصدایش  ».دووم آورد، بعد مجبور شدیم کارش رو بسازیم

  .شد بلندتر می

با حرکت دست  ».کنم عزیزم برات جبران می«: دانیل کلی گفت
باید روي مهمونمون . دیگه بسه«. تسلطش بر موقعیت را نشان داد

گرده و منبع ما گزارش داده  پلیس داره حسابی دنبالش می. کار کنم
وقتشه . ها حرکتشون رو از پایگاهشون شروع کردن که بندیکت

ا، اسکاي، من یه بی. مسؤولین کار رو به این سمت هدایت کنیم
دنبال  دانیل کلی با نگاه ».خوام تو به یاد بیاري چیزي دارم که می
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امکان نداشت به  .من گشت ولی من شروع به دویدن کرده بودم
  .هاي ذهنی او بشوم همین راحتی تسلیم دستکاري

  »!شان«: کلی پارس کرد

از در بیرون پریدم و به سمت آسانسور . تر بودم من از آن دونات سریع
رفتم، امیدوار بودم دست کم یک آسانسور یا راه پله در دسترس 

قبل از . فراموش کرده بودم چه کسی بیرون در استولی . باشد
. که گیتور از پشت زیر پاي من بزند به راهروي اصلی رسیده بودم این

سرم به شدت روي . طوري مرا روي زمین انداخت که نفسم بند آمد
کرد به لگد زدن و گاز  طور که مرا بلند می کفپوش خورد ولی همان

مرا از خودش دورتر نگه داشت و گیتور با دست . گرفتن ادامه دادم
  .تکانم داد

  .بینی اگه کاري که رئیس میگه بکنی صدمه نمی. بس کن جیگر - 

  .شد دیدم به تدریج تار می. چکید خون از زخمی که کنار سرم بود می

  ».بیارش اینجا«: کلی دستور داد

خیلی از «: از من دفاع کرد. کنفرانس کشیدسالن  طرف گیتور مرا به
   ».دختره فقط ترسیده. بانی نباشین آقاي کلیدستش عص
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ي ما عمل  برعکس، من عصبانی نیستم؛ داره طبق نقشه«: کلی گفت
وقتی «. ي پر زرق و برقش نگاهی انداخت به ساعت کارتیه ».هکن می

. کنن تر حرفش رو باور می اونو غرق در خون به پلیس بسپریم، راحت
خیلی سرد  ».کنم شروع می همین االن کارم رو. حاال اون رو بنشون

ي دیگر در فهرست  کرد؛ انگار من یک مورد کسل کننده رفتار می
  .کاري او هستم که باید آن را تمام کند

  »!نه، من رو تنها بذارین«. سعی کردم با چنگ زدن خودم را آزاد کنم

 دستم را بست پالستیکیگیتور مرا روي یک صندلی انداخت و با 
ام پاك کنم و مجبور بودم  ونهم خون را از گتوانست حتی نمی. بست

  .لرزیدم می. ام بچکد بگذارم به پایین سر بخورد و روي سینه

 خالی شدهوقتی اینجوري . شوکه شده«: ماریا با انزجار گفت
  ».تونی زیاد وارد مغزش بشی نمی

هاي من گذاشت  هایش را روي شانه و دست شان پشت سر من خزید
ترس، خشم، و تصورات  -!نوجوو. الی نشدهخ«. و نفس عمیقی کشید

  ».یه ترکیب فوق العاده - وحشتناك 

داري احساساتش رو تشدید . نکن«. هاي او را پس زد ماریا دست
  ».هو قاطی کنه خوایم یک ما نمی. کنی می
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اوه نه، تمایلش به مبارزه زیادتر از اونیه که به این سادگی تسلیم  - 
  .بشه

خواین اون کاراي ذهنی رو روي  می«. خوردگیتور با ناآرامی تکانی 
  »انجام بدین آقاي کلی؟ دختره

  »چطور؟. بله«. مرد تاجر سرش را باال آورد

  ».فقط خیلی کار درستی به نظر نمیاد«: گیتور من و من کرد

دونیم از  ما می! واي، چقدر تو ترحم انگیزي«. ماریا او را کنار زد
  ».ت حقوق میده گیتوره کی بهما بدت میاد ولی یادت باشهاي  قدرت

ها  دادین یکی دو تا از او اون بندیکت باید اجازه می«: غر کردگیتور غر
  ».رو با تیر بزنم

. اه، بسه دیگه. ولی تیرت خطا رفت«: ماریا به خشکی جواب داد
داري نظارت  بابایی، میشه ادامه بدیم؟ من باید به فهرست خرید جامه

  ».کنم

توانستم حضورش را  می. فت و محکم نگه داشتدانیل کلی سر مرا گر
کرد کنترل را در  آورد و سعی می احساس کنم که به من فشار می

دیوارهایم را باال بردم و تصور کردم میز . ادغام و تملک. دست بگیرد
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گذارم  میرسید روي هم  آرایش، تخت و هر چیزي را که به دستم می
توانستم  با این حال، نمی. سد کنمتا جلوي عبور او از حفاظم را 

هایی از چیزهایی را که سعی داشت در  بخش وجلوي خودم را بگیرم 
دخواست تصاویري از  او می. مغزم کار بگذارد نبینم که مرا در  زوو  زِ

خیابان فریب داده و در صندوق عقب یک ماشین قدیمی درب و 
داشتند  میمرا آنجا نگه آنها . داغان حبس کرده بودند در ذهنم بکارد

اند و درست زیر دماغ  کردند به تیم جستجو پیوسته و بعد وانمود می
آنها مرا در یک انبار متروکه . کردند نیروي پلیس محلی با من فرار می

دام  خندیدند که باور کرده نگه داشته بودند، به من می مرا دوست  زِ
  ...دادند  دارد، مرا زجر می

ها این کار را  بندیکت. ی به هم کوبیدمدر را بر روي پیشنهادات کل! نه
حقیقت رو به . کردند هرگز این کار را با هیچ کس نمی - نکرده بودند 

فکر کن کجا . هتل. هواپیما. گیتور و اوهالوران. یاد داشته باش
  .هستی

زیادي با حال، زیادي  - ه براي تو زیادی زِد. ها از تو متنفرن بندیکت'
تو به این قضیه مشکوك شده . ودهمعلومه که کلک ب - تیپ  خوش
همیشه این بال رو سر  زوو  زِد. کرد اون از تو سوء استفاده می. بودي
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باید به اونا شلیک . باید جلوي اونا رو بگیرین سرکار. دخترا رو میارن
  '.ي خودشون استفاده کردم من از اسلحه. کردم می

. شود و خم میتوانستم احساس کنم مغزم زیر تهاجم ا می .نه. نه. نه
  . من هرگز به کسی شلیک نکرده بودم

هایم  تصویر اسلحه در دستم خیلی دقیق و قدرتمند بود؛ حتی ناخن
  .که جویده بودم

 .من به اونا شلیک نکردم. ن هنوز زنده زوو  زِد. این من نیستم
دخواین به  شما به می«. هایم باز شد چشم و برادرش تیراندازي  زِ
  »کنین؟

اش از اینکه من از کنترل او خارج  نتوانست تعجب ناگهانی دانیل کلی
ي من فرو  انگشتر خاتم سنگینش در گونه. شده بودم را پنهان کند

ممکنه تو ماشه رو نکشیده باشی ولی «. ه چشمانم آوردبرفت و اشک 
  ».کنی که این کار رو کردي فکر می

یرگون، تصاویر مجددا به مغزم هجوم آورد، قرمز درخشان، مشکی ق
د. موزن سنگین اسلحه در کف دست. چرخیدند هایی که می رنگ که  زِ

وو همینطور . به دست من کشته شده بود من یک قاتل بودم، حتی . ز
  .اگر براي دفاع از خود بوده باشد
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  '!نه'

. کردم من در مورد اونا اشتباه می. جریان اینطوري اتفاق افتاد. بله'
خواستن هر کسی رو  اونا فقط می. ر بودنبیما ي ها یه خانواده بندیکت

  '.شون بیمارن، بیمار، بیمار همه. که به دستشون میفته شکنجه بدن

  '.غلط بود. این درست نبود'

  .بیهوش شدم

  

کردم انگار  آمدم احساس می در چند ساعت بعد، هر بار به هوش می
. توانستم درست فکر کنم نمی. رود خرده شیشه در مغزم فرو می

هاي سیاه دانیل  اي از چندین جلسه داشتم که در آن چشم خاطره
. سوزاند و سرم را محکم در دستانش گرفته بود کلی ذهنم را می

نوشید و همه چیز را  گاهی شان هم آنجا بود و اثر موج زجر مرا می
م ردک کلی از اینکه هنوز مقاومت می. کرد خیلی خیلی بدتر می
دریج آنقدر گیج شده بودم که رسید ولی به ت عصبانی به نظر می

تر را انتخاب کنم و با آن چیزي  کرد راه ساده ذهنم به من التماس می
  .که او اصرار داشت حقیقت است موافقت کنم
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به من بگو چه اتفاقی «: کلی براي هزارمین بار به من دستور داد
  ».افتاده اسکاي

ز حمام خون تصاویري از او که بعد ا ».شما منو نجات دادین... شما «
شد تا مرا دلداري دهد جلوي چشمانم سوسو  انبار وارد بیمارستان می

او به کمک پدر و مادرم آمده بود، یک اتاق خصوصی براي ما پیدا . زد
ي انگلیسی  نسبت به خانواده. کرده بود، خرج بیمارستان را داده بود

ي اي که در اخبار در موردشان شنیده بود حسابی سخاوتمند بیچاره
  .کرده بود

  و کی تو رو از خیابون دزدید؟. درسته - 

. دانستم نمی. بله -نه  ».ها بیمار و شرور هستن اون. اه بندیکت«
  ».خوام برم خونه می«

خواي اینجا تو وگاس، جایی که احساس امنیت  تو می. خواي نه، نمی«
اتاقی با درهاي : تصویري به زور وارد سر من شد ».کنی بمونی می

  .رسید دار که در آن دست کسی به من نمی هاي میله پنجره محکم و

  ».کنم من احساس امنیت می«: گفتم

  .شان خیلی مهربون بود. با آدمایی که به تو کمک کردن - 
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من صدمه  تخواس. برام صبحانه آورد. گیتور مهربون بود. مهربون - 
  .نبینم

  .بشیاون قراره به تو کمک کنه درمان . پسرم، شان. گیتور نه - 

  واقعا؟ - 

  .ي اون احساسات ناجور رو ازت دور کنه  بله، همه - 

خواستم  نمی. بودخوب  مبه نظر. سرم را به عالمت تأیید پایین آوردم
  .حسی داشته باشم

. در حالی که اوهالوران و گیتور پشت سرش بودند وارد اتاق شدماریا 
ون ها وارد شهر شدن و ا بندیکت. ست؟ خیلی طول کشید آماده«

  ».ویکتور بندیکت آشغال هم براي امالك ما حکم جستجو گرفته

یه کم گیج باشه . بله، فکر کنم حاضره«. ي مرا گرفت دانیل کلی چانه
ها پیغام  پس ببرینش تو موقعیت و به بندیکت. تر میشه قانع کننده
دو تا . تونن دختره رو تو انبار فرودگاه قدیمی پیدا کنند بدین که می
  ».تنها بیان وگرنه معامله بی معامله پسرا باید

  .ي بهشون اجازه نمیدن بقیه اونا تنها نمیان، - 
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بقیه . کنن نشون بدن که تنها هستن و همین کافیه سعی می - 
اونیه که بتونن اتفاقاتی که میفته رو متوقف  شون زیادتر از فاصله
یه کم سر آسیمگی و . ما خودمون به پلیس خبر میدیم. کنن

  .کنه گري همیشه کمک می میانجی

همه چیز قبال اتفاق افتاده بود، نه؟ من . منطقی نبود. سرم را گرفتم
دستم به . شود دانستم به چه کسی تیراندازي می انبار بودم، می در

  .خون آلوده بود

تونه افکارش رو  سیونت کوچولوي ما به سختی می«. ماریا لبخند زد
  ».جمع و جور کنه

تنها کاري که باید بکنه اینه که وقتی . هدرست میش«: کلی گفت
کنن که چرا همه چیز انقدر بد تموم  آي و پلیس دارن بحث می بی اف

ي  مکالمهاوهالوران، تو . اي که تو دستشه اونجا بشینه شد با اسلحه
  »رو خفه کردي دیگه؟ ذهنی

تا وقتی دختره به یکی از اونا نزدیک بشه «. اوهالوران با سر تأیید کرد
  ».وم میارهدو
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اسلحه رو بذار تو دست . داري که یواش یواش برش می مطمئن شو - 
خوام  می. اي برسن از اونجا برو بی دختره و قبل از اینکه پلیس و اف

  .دهنشون باز بمونه که چه اتفاقی افتاده

  .حتما رئیس - 

 ي بعد از امروز، شبکه«. شکستتق  هایش را تق کلی بند انگشت
با آدماي من سر شاخ بشه و تونه  هیچ کس نمی فهمه که سیونت می
حاال اسکاي، فعال خداحافظ . در آینده ما رو تنها میذارن. قصر در بره

. تا وقتی که دوباره براي اولین بار همدیگه رو تو بیمارستان ببینیم
فراموش تا االن ي رمز رو گفتم تو همه چیز رو از دیروز  وقتی کلمه

  ».هت گفتم رو به یاد میاريکنی و چیزایی که من ب می

  

کرد  می رهابست و مرا در میان انبار خالی  وقتی پاهاي مرا میگیتور 
  .اي داشت حالت عذرخواهانه

فقط اون کاري که بهت «: موهایم را پشت گوشم زد و به من گفت
  ».میگم رو انجام بده، بعد همه چیز تموم میشه
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بدنم طوري عکس العمل  .لرزیدم ام تنم بود می که لباس اسکی با این
خواهد بیماري را از خودش دفع  داد که انگار تب دارد و می نشان می

تر پشت  گیتور چند قدم عقب. هیچ چیز حس درستی نداشت. کند
توانستم صدایش را که خشاب اسلحه  می. ها پناه گرفت مانعی از جعبه
  . کرد بشنوم را چک می

مطمئن . توانستم به یاد بیاورم نمیآیا او اینجا بود تا از من دفاع کند؟ 
چه مرگم شده بود؟ مغزم مثل کالف کاموا . نبودم او چه کسی است

  .بود درهم

در . ، صداي کشمکشی از دور آمدطوالنی مثل یک عمرپس از زمانی 
  . کشویی چند سانتی عقب رفت

. بندیکت بود زو» .طور که خواستین تنها اومدیم نوهم. ماییم«
  .دشمن من

دبرادرش،  »اسکاي چی کار کردین؟ حالش خوبه؟با « من او را . زِ
. او دوست پسر من بود. شناختم شناختم، نه؟ البته که او را می می

  .گفته بود عاشق من است

کلمات در مغزم شناور  .فقط تو رو بازي داده -اون عاشق تو نیست 
  .کنم توانستم به یاد بیاورم چرا این فکر را می بودند ولی نمی
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  .ام جمع کردم ساکت ماندم و زانوهایم را در سینه

بگو . من دارم دیوونه میشم! کنم جواب بده اسکاي؟ خواهش می'
  '.حالت خوبه

د نتوانستم جلوي . جایی براي پنهان شدن نبود. بودهم در سرم  زِ
  .ناله کردم - خودم را بگیرم 

  ».زخمی شده! ، اونجاستزو«

و همونطور که توافق . زِدس  ه تلهاین ی«. او را عقب نگه داشت ز
  ».کنیم کردیم عمل می

  . هنوز در معرض دید نبودند

خواین؛ هر چی باشه بهتون  به ما بگین به جاي اسکاي چی می«
دصداي  ».میدیم   .متزلزل بود زِ

چرا . من به آنها شلیک کرده بودم. ها منطقی نبود هیچ کدام از این
  شد؟ ابوس تکرار میاینجا بودند؟ چرا باید دوباره این ک

بیاین یه جایی که بتونم شما رو ببینم، بعد بهتون «: گیتور گفت
  ».میگم
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جایی که هستیم  تونی همین می. نکته اینه که ما احمق نیستیم - 
  .بهمون بگی

یه گلوله به دوست دختر نبرین و بیرون نیاین اگه دستاتون رو باال  - 
  .زنم میکوچولوت 

دمن باید در درگیري با  .قرار نبود اینطوري باشد اسلحه را  زِ
من این اتفاق را دیده . کردم گرفتم و به هر دو بندیکت شلیک می می

  .در مغزم بود -بودم 

  .صدایم ضعیف بود، و در فضاي خالی انبار ارتعاش داشت »زد؟«

  ».اسکاي، تحمل کن عزیزم، ما تو رو از اینجا بیرون میاریم«

خاطراتم شبیه یک کتاب کمیک بود . همه چیز غلط بود - غلط بود 
ها به من صدمه زده  بندیکت .اند هاي اصلی آن را پاره کرده که قاب
مرا چندین ساعت در صندوق . بله، این کار را کرده بودند - بودند 

  . عقب ماشینشان زندانی کرده بودند

حرکتی در انتهاي انبار دیدم، نوك . صدایم گرفت »!کنار... برو «
که از باالي صندوقی که پشت آن پنهان شده بود  انگشتان کسی

د. بیرون آمد   . بود زِ
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رسید مغزم از احساسات و تصاویر متناقض در حال انفجار  به نظر می
هاي انبار از حالت ساده و  رنگ. نفرت، عشق، خنده، شکنجه -است 

  .یکنواخت به چند رنگ و پیچیده تغییر کردند

دهاي  چشم . اینجوري به من نگاه نکن عزیزم«. روي من ثابت ماند زِ
فقط بذار با مردي که تو رو گرفته حرف بزنم بعدش تو . االن اینجام
  ».کنیم رو آزاد می

  .تر آمد یک قدم نزدیک

دوباره در سرم  زِدصداي  'چند نفرن؟ به طرف من نشونه گرفتن؟'
  .طنین انداخت

رفته هایم که اسلحه را گ تصاویر دست .کنم من به کسی شلیک نمی
  .شد هاي نئون روشن و خاموش می بودند مثل چراغ

 ذهنت. بینی ببینم چیزایی رو که میتونم  ت شده اسکاي؟ می تو چه'
  '.اي داره یه حس دیگه

ما نباید . گیتور، به کسی شلیک نکن. اون اسلحه داره«: بلند گفتم
 هی بر - میرن  م ولی اونا نمی من قبال اونا رو کشته. این کارو بکنیم

  ».گردن می
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و تو، بیا جایی که بتونم . ساکت اسکاي«: گیتور از پشت سر من گفت
مطمئنم ترجیح میدي خودت تو خط دیدم باشی تا دوست . ببینمت
  ».دخترت

د توانستم جلوي خودم را بگیرم و با  نمی. کامال جلوي دید آمد زِ
کردم انگار بین دو نقاب حرکت  نبلعم؛ احساس مینگاهم او را 

. یکی مهربان و مالیم و یکی دیگر که بدجنس و خشن بود: دکن می
  .شد صورتش از جلوي چشمم محو و پیدا می

خوام هر دوتاي شما جایی باشین  من می. حاال برادرت«: گیتور گفت
خواي ببینی  نمی. یه کم جلوتر بیا، طرف اسکاي. که بتونم ببینمتون

  »چه بالیی سرش آوردیم؟

دمهربان؛  زِددام را باور داشتم؟ ک. کردم باید انتخاب می   .خشن زِ

د شما اونو «. هایش بدون لرزش باال بود دو قدم جلو آمد؛ دست زِ
اون هیچ . نه اون - هاست  ي کلی با بندیکت جنگ خانواده. خواین نمی

  ».ربطی به ماجرا نداره

اسکاي حس . کردم کردم؟ حرف چه کسی را باورمی چه کار باید می
چیزي . ادرم این را گفته بود، نه؟ حس ششمم. ششم خوبی داره
توانستم مردم را بخوانم، گناهشان را بفهمم،  من می. بیشتر از غریزه
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آن را دفن کرده بودم ولی هنوز هم زیر . خوب را از بد تشخیص دهم
از زمانی که شش  ها در سرم وجود داشت؛ ي آن چرت و پرت همه

ن باید از موهبتم کمک ولی اال. آن را قفل کرده بودم. سالم بود
  .گرفتم می

هایم را آزاد  هایم را بستم و در درونم به دنبال دري که قدرت چشم
  .ذهنم را باز کردم .کند جستجو کردم

احساساتی که در اتاق جریان . نهایت باال رفت ي ادراکم تا بی قوه
هایی از رنگ  آنها را به صورت جریان. داشت قوي و سهمگین بود

یجان و کمی سیاه ترس از پشت سرم؛ درخشش طالیی سرخ ه. دیدم
دي سبز احساس گناه از  عشق و سایه   .زِ

  .ربا روح

اي در من ریشه  ان وجود داشت و مثل ديدرونم علم به این مسأله 
دت چطور آن را ندیده بودم؟ بدنم به طرف نُ. دوانده بود بازگشت؛  زِ

  .آوایی عالی تطابق کامل، هم

دپس چرا  د: کرد؟ به درون سبزي نفوذ کردم ناه میاحساس گ زِ به  زِ
خاطر اینکه اجازه داده بود مرا بدزدند و اینکه به جاي او زجر کشیده 
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صورت خواست او به جاي من با  می. بودم احساس وحشتناکی داشت
  .خونی اینجا نشسته باشدو لباس 

دانستم  دانستم چرا مغزم اینقدر درهم است ولی حاال می نمی
  .چیستتصمیمم 

د«: جیغ کشیدم   ».بخواب رو زمین! زِ

د. اسلحه شلیک کرد اش به  بینی قبال حرکت کرده بود؛ قدرت پیش زِ
تیرانداز دیگري هم آن باال روي . یک شلیک دیگر. او هشدار داده بود

. را کنار در هدف بگیرد زوکرد  و سعی می - اوهالوران  - تیر سقف بود
د . برود به طرف من دوید تن شیرجهبه جاي اینکه براي پناه گرف زِ

اي دیگر از این حرکت را که در آن او سعی  ذهنم نسخه جیغ کشیدم،
. کردم بازسازي کرد داشت به من حمله کند و من به او شلیک می

  .بدون اسلحه. هایم خالی بود ولی دست

پیام را از میان حفاظ اوهالوران با  زو '!کد قرمز! کد قرمز! ویکتور'
تی که داشت رد کرد و به صورت عمومی براي هر کسی که تمام قدر

  .را بشنود فرستاد ي ذهنی مکالمهتوانست  می

د خودش را روي من که زانوهایم را چنگ زده و چمباتمه زده بودم  زِ
  ».پایین بمون اسکايهمون «. انداخت
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  »!کنم خواهش می! شلیک نکنین«: التماس کردم

را در سیلی از رنگ قرمز حس  ي گیتور براي کشتن خشونت و اراده
دپشت . کردم یک هدف آسان بود و تنها دلیل تردید گیتور این بود  زِ

  .که گلوله ممکن بود از او رد شود و به من هم برسد

شد با پاهایم  ناشی می استیصالبا قدرتی ناگهانی که از شدت  »!نه« 
د زمین بین اي که پشت او را هدف گرفته بود به  گلوله. را دور کردم زِ

بعد همه چیز مثل . ما خورد و وحشیانه از روي سیمان کمانه کرد
صداي تیراندازي طنین پیدا کرد؛ مأموران از در به داخل . جهنم شد

چیزي به بازوي  .آي هستند بی زدند که مأمور اف ریختند و فریاد 
. صداي آژیر و فریاد. درد در بدنم پخش شد. راستم برخورد کرد

  .کنان خودم را جمع کردم هق هق. پلیس

د. در آن هیاهو، کسی به کنار من خزید و روي من خم شد فحش . زِ
دستش را روي زخم . داد و اشک از چشمانش سرازیر شده بود می

  .بازوي من فشار داد

احساس کردم . بعد از چندین انفجار مقطع، صداي اسلحه ساکت شد
فرار کرده . و گیتور اوهالوران - حضور دو نفر از افراد اتاق کم شد 

  بودند؟
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د   ».اسکاي گلوله خورده! یه دکتر بفرستین اینجا«: فریاد زد زِ

نه، . آرام دراز کشیدم و سعی کردم با تمایلم به فریاد زدن مبارزه کنم
در تیراندازي کشته شده بودند؛ انرژي آنها . آنها فرار نکرده بودند

  .مکیده شده بود

دد و به یک بهیار پلیس به طرف ما دوی من مراقبش «: گفت زِ
   ».هستم

د . بود هایش خونی شده دستش وي بازویم را کم کرد؛ دست فشار زِ
  .بهیار آستینم را پاره کرد

ي تیر بهش  شاید کمانه. از ظاهرش که به نظر میاد فقط یه خراشه - 
  .خورده

  ».ن اونا مرده«: زیرلب گفتم

د   ».آره«. موهایم را نوازش کرد زِ

  سر من اومده؟ چه بالیی - 

 »سرت هم به جایی خورده؟«. بهیار سرش را از روي بازویم بلند کرد
  »کی صدمه دیدي؟«. خون داخل موهایم را دیده بود
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دنگاهم به سمت  ».دونم نمی« تو منو توي صندوق عقب «. برگشت زِ
  »چرا این کارو با من کردي؟. ماشینت حبس کردي

د   .شوکه شد زِ

اونا این بال رو سرت آوردن؟ واي . م اسکاينه، من این کارو نکرد - 
  .خدا، عزیزم، متأسفم

به حرف . ضربه مغزي نشده باشهبهتره آزمایش کنیم «: بهیار گفتم
د. اشاره کرد یک برانکار بیاورند ».ادامه بده زدن پاهایم را باز بست  زِ
  .کرد

  ».من به تو شلیک کردم«: به او گفتم

  کردن، یادته؟ ما شلیک میاون مردا به . نه نکردي اسکاي - 

  ».دونم چه فکري بکنم من نمی«. تسلیم شدم

  .فقط به این فکر کن که االن جات امنه - 

تصویري از مردي کت و شلوار پوش با پوست نارنجی رنگ که به 
چه کسی . آمد تا مرا نجات دهد جلوي چشمانم آمد بیمارستان می

  بود؟
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مرا به سمت  وقتی. ذاشتنددو بهیار مرا بلند کردند و در برانکار گ
دبردند،  آمبوالنس می   .دست سالم مرا در دستش نگه داشته بود زِ

ولی تو داشتی به من . متأسفم که بهت شلیک کردم«: به او گفتم
  ».کردي حمله می

  رباي من باید به من حمله کند؟ چرا روح

ها را ببینم که دور برانکار من جمع  ي بندیکت توانستم بقیه می
  آنها شرور بودند، نه؟. ندشو می

د کردم و  من به تو حمله نمی«. ي من پاك کرد خون را از روي گونه زِ
  ».تو به من شلیک نکردي

بردند آخرین چیزي که از باقی  وقتی مرا داخل آمبوالنس می
د. اي درهم بود ي بندیکت دیدم ساول با چهره خانواده سعی کرد  زِ

  . ا تکان دادمداخل آمبوالنس بیاید ولی من سرم ر

تونه با  اون نمی. من به او شلیک کردم«: خیلی جدي به بهیار گفتم
  ».من بیاد، از من متنفره

دبهیار به  پدر و . کنه حضور شما مضطربش می. متأسفم«: گفت زِ
  »مادرش کجان؟
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بهشون . ها تو یه هتلی تو خیابون استریپ هستن اون«: ساول گفت
  »رینش؟ب کدوم بیمارستان می. خبر میدم

  .1سدارز - 

د کنین  باشه، اگه فکر می«: میلی دست مرا رها کرد و گفت با بی زِ
سالی و سیمون میان . اینطوري بهتره من مونم، میذارم آروم بشه

  »شنوي اسکاي؟ می. اونجا

شاید . آمد یکی از ما باید مرده باشد تا جایی که یادم می. جواب ندادم
آنقدر پر شده بود که باید  هایم را بستم؛ ذهنم چشم. من بودم
  .بعد از هوش رفتم. دادم اي به خودم استراحت می لحظه

                                                             
1The Cedars 
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  19فصل 
  

در  ي کردیادآورمن چیز به   شنیدم قبل از همه صداهایی که می
انستم صداهاي تو هایم را باز نکردم ولی می چشم. بیمارستان هستم
بوي ، بوها و. پچ چند نفر یک ماشین، پچي  زمزمه ،آرام اتاق را بشنوم

کمی بیشتر که به . گلبوي هاي ناآشنا،  مالفهبوي ضد عفونی کننده، 
به خاطر داروها کم دردم هوش آمدم توانستم درد را هم حس کنم؛ 

بازویم پانسمان شده بود و . شده بود ولی هنوز وجود داشت
به . ها را هم حس کنم توانستم کشش پانسمان روي موها و بخیه می

  .نور زیاد بود. کردمباز  را یمها آرامی، چشم

اي؟ دکترا میگن باید آب  تشنه«. سالی بالفاصله کنارم آمد »اسکاي؟«
  .لرزید هایش می لیوانی را به سمت من گرفت؛ دست ».بخوري

یه لحظه بهش «: سیمون جلو آمد و پشت سرش ایستاد و گفت
  »حالت خوبه؟. فرصت بده عشقم
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سرم هنوز آشفته و پر از . بزنم خواستم حرف نمی. با سر تأیید کردم
توانستم بفهمم کدام واقعیست و کدام را  نمی. تصاویر متناقض بود

  .ام خیال کرده

سالی پشت سرم را گرفت و آب را به لبهایم نزدیک کرد و من کمی 
  .نوشیدم

  »؟صدات برگشتهاالن بهتري؟ «: پرسید

دخودم، صداي  -  بود برگشته ي زیاديهاصدا که مردي صداي ، زِ
هایم را بستم و صورتم را به سمت  چشم. گفت دوست من است می

  .بالش برگرداندم

  . صداي سالی مضطرب بود »!سیمون«

کردم آنجا نیستم  شاید اگر وانمود می. خواستم او را ناراحت کنم نمی
  .شد دوباره خوشحال می

  ».بهش فرصت بده. شوکه شده سالی«: سیمون با لحن مهربانی گفت

. آوردیمش اینطوري نشده پیش خودمون اون اولی کهولی از  - 
  .تونم تو چشماش ببینم می
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اسکاي، هر چقدر بخواي . هو نتیجه گیري نکن یک. هیسس، سالی - 
خواد تو رو هول  شنوي چی میگم؟ هیچ کس نمی وقت داري، می

  .کنه

ما دوستت داریم «. سالی روي تخت نشست و دست مرا گرفت
  ».به همین فکر کن. اسکاي

  .دردناك بود. خواستم ولی من عشق را نمی

سیمون رادیو را روشن کرد و روي کانالی گذاشت که موسیقی 
موسیقی مثل نوازش روي من جریان . کرد کالسیک مالیم پخش می

رفتم، تمام  که از این خانه به آن خانه می کودکی هاي در سال. یافت
هاي عجیب  انهفقط با خواندن تر و .دادم مدت به موسیقی گوش می

زدم که باعث شده بود  وار که خودم ساخته بودم حرف می نیمه دیوانه
ولی بعد سالی و . احتماال بودم. ام سرپرستان فکر کنند من دیوانه

. توانند کاري براي من بکنند سیمون مرا دیدند و متوجه شدند می
من آنها خیلی صبور بودند، منتظر من شدند تا از الکم بیرون بیایم و 

از آن وقت به بعد هیچ چیزي نخوانده . به تدریج بیرون آمده بودم
  .توانستم دوباره آنها را عذاب بدهم نمی. بودم
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مغزم انباري پر از قطعات . نبودم ».من خوبم«: خس خس کنان گفتم
  .اوراقی بود

احتیاج داشتم این رو «. سالی دستم را فشار داد ».ممنون عزیزم«
  ».بشنوم

ما تنها «. و چندین بار گلویش را صاف کردها ور رفت  سیمون به گل
د .خوایم بدونیم حالت خوبه یا نه کسایی نیستیم که می ت و کبندی زِ

  ».ش تو اتاق مالقات اردو زدن خانواده

د وحشت مثل یک شوك الکتریکی درونم . ام بیشتر شد آشفتگی. زِ
باره در را متوجه چیز مهمی در مورد او شدم ولی دو. ردکجریان پیدا 
  .محکم بستم

  .تونم نمی - 

میرم به اونا میگم تو بیدار شدي و . عیبی نداره«: سیمون گفت
ولی متأسفانه پلیس . تونی کسی رو ببینی توضیح میدم که فعال نمی
  ».باید به اونا اجازه بدیم بیان. منتظره با تو حرف بزنه

  .دونم چی بگم نمی - 

  .فقط واقعیت رو به اونا بگو - 
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به سالی اشاره کردم . ها خبر بدهد ون بیرون رفت تا به بندیکتسیم
  .است درهممتوجه شدم صورتش خسته و . خواهم بنشینم که می

  »چند وقت اینجا بودم؟«: پرسیدم

تونن توضیح بدن  دکترها نمی. دوازده ساعت اینجا بودي اسکاي - 
  .ما خیلی نگران بودیم. چرا

 را بیمارستان داشتندها  بندیکت. چیزي باعث شد سرم را باال بیاورم
د. کردند ترك می ي راهرویی که به اتاق من دید داشت  کنار پنجره زِ

احساس وحشتناکی در ته قلبم . مکث کرد و نگاهمان به هم افتاد
د. ترس. متداش خواهد به من برسد دستش را  ایستاد و انگار که می زِ

در اعماق . ردمهایم را روي مالفه مشت ک دست. روي شیشه گذاشت
پارچ آب . وجودم موسیقی ناموزون و خشونت باري طنین انداخته بود

روي میز کنار تخت شروع به لرزیدن کرد؛ المپ باالي سرمان سوسو 
ي زنگ احضار پرستار از جایش بیرون پرید و روي زمین  زد؛ دکمه

دي  چهره. افتاد می ساول آمد و به آرا. تر نوناموزتر شد و صدا  گرفته زِ
د. چیزي در گوش او گفت . سري تکان داد، به من نگاه کرد و رفت زِ

  .ها قطع شدند موسیقی متوقف شد، خاموش شد؛ لرزش
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 ».ي کوچیک بوده حتما یه زلزله. عجیبه«. سالی بازوهایش را مالید
دونستم وگاس هم رو خط زلزله  نمی«. زنگ را سر جایش برگرداند

  ».قرار داره

دکار من بود یا توانستم بگویم  نمی آیا او آنقدر عصبانی بود که . زِ
خواست او را عقب  خواست مرا تکان دهد؟ یا ترس من بود که می می

  براند؟

اجازه دادم سالی موهایم را شانه بزند  شده بودم حس در حالی که بی
  .و ببافد

ازت «: اطراف زخم سرم را نکشد گفت سالی که مراقب بود موهاي
آي  بی چون باید براي پلیس و اف. ی افتاده عزیزمپرسم چه اتفاق نمی

خوام بدونی هر چی هم که شده تقصیر تو  توضیح بدي ولی فقط می
  ».دونه هیچ کس تو رو مقصر نمی .نبوده

. آمد انگار صدایم از فاصله دوري می »دو نفر کشته شدن، نه؟«
بینم که حرکات حرف زدن با سالی را  احساس کردم خودم را می

دهد در حالی که در واقع در اعماق وجودم پنهان شده بودم؛  می انجام
هاي متعدد تا هیچ کس نتواند به من دست پیدا  پشت درها و قفل

  .کردم تنها جایی بود که در آن احساس امنیت می. کند
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هر کدوم از یه . زمان رسیدن آي هم بی پلیس و اف. بله«: سالی گفت
ها حسابی قاطی پاتی  بین اون ارتباط. منبع اطالعات گرفته بودن
. کنه دونست دست چپش داره چی کار می شده بود؛ دست راست نمی
  ».ها کشته شدن اون دو نفر تو تیراندازي

با من خوب . یه دم اسبی فرفري داشت. اسم یکی از اونا گیتور بود«
  .کنم توانستم به یاد بیاورم چرا اینطور فکر می نمی ».بود

  .ه شدپس متأسفم که کشت - 

با مردي غریبه که کت و ویکتور بندیکت  .کسی دم در سرفه کرد
  .اي پوشیده بود دم در ایستاده بودند شلوار تیره

ي  زلزله. کرد ویکتور با دقت خاصی به من نگاه می »میشه بیایم تو؟«
خب، با من ... رسید،  خفیف از چشم او پنهان نمانده بود و به نظر می

کند، انگار یک بمب منفجر نشده یا چیزي  رد میمحتاطانه برخو
  . شبیه آن باشم

خواهش «. سالی از روي تخت بلند شد و براي آنها جا باز کرد
  ».کنم می
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از بخش پلیس  1فارستایناسکاي، ایشون ستوان «: ویکتور گفت
  »مشکلی نیست؟. چند تا سؤال ازت دارن. الس وگاس هستن

دي آفتاب سوخته و میان سال با فارستاین، مر. سرم را تکان دادم
دوشیزه «: یک صندلی را جلو کشید و پرسید. موهاي کم پشت بود

  »چطوره؟ برایت، حالت

گفت واقعا نگران  ام می غریزه -آمد  از او خوشم می. کمی آب خوردم
  . است

  ».یه کم گیجم«: گفتم

بیرون آورد تا اي از جیبش  دفترچه ».دونم چه حسی داره آره، می«
آي رو نگران  بی بخش پلیس دو ایالت و اف«. هایش را مرور کند تهنوش

متفکرانه به دفترش  ».کردي ولی خوشحالیم که سالم پیدات کردیم
به ما بگو چطور تو رو  - شاید بهتر باشه از اول شروع کنی «. ضربه زد
  ».دزدیدن

من از اسکی بر . شد هوا داشت تاریک می«. سعی کردم به یاد بیاورم
  ».خب، از زمین خوردن تو اسکی در واقع - شتم گ می

                                                             
1Farstein 
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تري به خود گرفت به  اش حالت مالیم چهرهوقتی ؛ ویکتور لبخند زد
دشدت مرا یاد  آره، شنیده بودم که داري آموزش «. انداخت زِ

  ».بینی می

  .ماشین تینا مشکل پیدا کرد - 

تعمیرکار متوجه شده که یه «. اش کرد فارستاین نگاهی به دفترچه
  ».کرده دستکارير سر باتري رو نف

دبعد «. هاي بعدي لرزان بود قدم. ام را مالیدم پیشانی ».اوه«  زوو  زِ
منو تو صندوق عقب حبس . منو گول زدن که سوار یه ماشین بشم

تونم ببینم  می«. ام را فشار دادم ي بینی تیغه ».نه، نه، نکردن. کردن
  ».رست نیستکنم د کنن ولی احساس می این کارو می ندار

  »بینی؟ داري چی می«. صداي ویکتور آهسته و مصرانه بود ».اسکاي«

اسکاي، داري میگی که دو تا برادراي «. فارستاین حرفش را قطع کرد
  »بندیکت مسؤول آدم ربایی بودن؟

تر و بدون درد جریان  تر، روان تصاویر آسان. چیزي در سرم جا افتاد
  .پیدا کردند
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خواستن به من صدمه  بودن دوست من هستن، میاونا وانمود کرده  - 
  .بزنن

ویکتور عصبانی بود،  ».دونی که این درست نیست اسکاي تو می«
  . داد هایش را به هم فشار می لب

گاه بندیکت، شما اکار«. فارستاین نگاهی به او انداخت تا ساکت شود
 ي شما با افرادي و با توجه به رابطه. نباید حرف شاهد رو قطع کنی

کنه، پیشنهاد میدم بیرون بایستی و یه همکارت  متهم می شاهدکه 
  ».طرفانه گوش کنه بفرستی داخل تونه بی رو که می

. ویکتور آهسته به طرف در رفت، پشتش به اتاق بود ولی بیرون نرفت
من با برادرام بودم ستوان؛ اونا . چیزي که داره میگه غیر ممکنه«

  'زنی؟ اسکاي، چرا این حرف رو می' ».هیچ ربطی به آدم ربایی ندارن

 - زنه  داره تو سرم با من حرف می«. ها به سالی نگاه کردم مثل دیوانه
درد «. هایم فشار دادم هام را به شقیقه مشت ».بهش بگو بس کنه

  ».داره

آقاي بندیکت، «. سالی دست مرا گرفت و بین من و ویکتور ایستاد
  ».کنین ضطرب میفکر کنم بهتره شما برین، اسکاي رو م
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در حالی که اشک در چشمانم جمع شده بود به طرف فارستاین 
  »من به اونا شلیک کردم، نه؟«: برگشتم

  .نه اسکاي، تو مسؤول کشته شدن اون مردا نیستی - 

د -    کشته شدن؟زوو  زِ

نه، دو تا «: محتاطانه گفت. فارستاین نگاه مضطربی به سالی انداخت
  ».ن کشته شدنمردي که مراقب انبار بود

  ».اون سیونته«. آنها را به یاد آوردم ».گیتور و اوهالوران«

  »اون چیه؟«: فارستاین پرسید

  'کدوم، اسکاي؟'ویکتور مصرانه پرسید 

  ».از سرم برو بیرون«. مالفه را روي سرم کشیدم » !از من دور شو«

بینم که بیشتر از  یم«. اش را بست فارستاین آهی کشید و دفترچه
ما میریم تا . زنیم خانم برایت داشته باشیم داریم ضرر می  ه فایدهاینک

  ».کاراگاه بندیکت، یه کلمه حرف دارم. اسکاي یه کم استراحت کنه

یادت . سخت نگیر اسکاي. بریم تو سالن«. ویکتور سري تکان داد
  ».میاد
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هاي  مالفه را پایین کشیدم و دیدم سالی با چشم. اتاق را ترك کردند
  . کند ده به من نگاه میوحشت ز

و چیزایی  - چیزي یادم نمیاد  دارم دیوونه میشم، نه؟«: از او پرسیدم
  ».رسه که یادم میاد غلط به نظر می

تو دیوونه «. گشت شستش را روي بند انگشتان من کشیدناسالی 
کنیم  ما فکر می. کشه طول می. گذري داري از بحران می. نیستی

ن؛ توي تیراندازي  تو کردن احتماال مردهآدمایی که این کار رو با 
هاي ناتمام رو روشن  کنه بخش پلیس داره سعی می. کشته شدن

  ».کنه

. کرد هاي ناتمام مغز مرا روشن می آرزو کردم کاش کسی بخش
در باد تکان  و  پاره شدهبعد از مهمانی  ی بود کهافکارم شبیه تزیینات

  .بدون هدف، بدون مهار - دخوردن می

د اگه -  کنم اونا این کارو  منو ندزدیدن، پس چرا فکر می زوو  زِ
  کردن؟
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ي آن شام بوقلمون  عید شکرگزاري آمد و رفت و تنها نشانه
کردم شبیه  احساس می. تر نشده بود ذهنم روشن. بیمارستان بود

خرت و مانند ؛ ی پس از گذشتن موج جزر و مد هستمساحل
. و داغان، در جایی نادرست هایی که به ساحل پرتاب شده، خرد پرت

توانستم آنها  درونم آگاه بودم ولی نمی دراز عبور احساسات عظیمی 
چه چیزي حقیقت داشت و چه چیزي نادرست که  این :را مرتب کنم

و  - د کرده و آن را کنترل نکرده بودم من چیزي را در درونم آزا. بود
  .اش ویرانگر بود نتیجه

. تبرئه کردي اتهامات  انش را از همهو برادر زِد ،پلیس الس وگاس
از اینکه آنها را درگیر این . پس چرا من آنها را متهم کرده بودم

کردم و آنقدر شرمنده  جریان کرده بودم به شدت احساس گناه می
از پدر و مادرم . ها را ببینم خواستم هیچ کدام از بندیکت بودم که نمی

توانستم با آنها رو  ند؛ نمیقول گرفتم اجازه ندهند به دیدن من بیای
توانستم از ویکتور اجتناب کنم؛ چندین بار  هرچند نمی. در رو شوم

از او و پلیس . آورم یا نه با فارستاین آمد تا ببیند چیزي به یاد می
دیگر عذرخواهی کردم که اشتباه متوجه شده بودم ولی تعجبی 

  .بود کردم اگر ویکتور از من متنفر می نمی
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ها  این - کابوس، دوشیزه برایت «: با لحنی مطلعانه گفتفارستاین 
  ».وحشتناکی داشتی و ذهنت قاطی کرده ي تو تجربه. کابوسه

که مرا در تحقیقاتش  تشخیص بدهمتوانستم  او لطف داشت ولی می
همه موافق بودند که . فایده فرض کرده و کنار گذاشته است تقریبا بی
انست ثابت کند کسی به جز دو تو اند ولی هیچ کس نمی مرا دزدیده

من کلید حل . نفري که در انبار بودند درگیر این جریان بوده است
  . توانستم هیچ دري را براي آنها باز کنم ماجرا بودم ولی نمی

یک دسته گل یک بسته ورق بازي و  در آخرین مالقاتش فارستاین
کنه  بفرما، دوشیزه برایت، امیدوارم بهت کمک«. برایم آورده بود
ر زد بسته را باز کرد و ورق ».حالت بهتر شه زنم از  حدس می«. ها را ب

شهر من براي بیشتر . ت سر رفته اینکه اینجا گیر افتادي حوصله
مردم جاي خوبی براي گردشه؛ متأسفم که انقدر با ما به تو بد 

  .ها را تقسیم کرد و دست مرا داد کارت ».گذشته

تو که «. کرد ز دم در ما را نگاه میپلکید و ا تر می ویکتور عقب
  »خواي دختره رو از راه به در ببري، نه فارنستاین؟ نمی

  .تونه بدون یه قمار وگاس رو ترك کنه آدم که نمی - 

  ».من زیاد بازي بلد نیستم«: اعتراف کردم
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  .کنیم پس فقط چهار برگ بازي می - 

  اگه بردم؟ - 

  .ها مال تو گل - 

  اگه باختم؟ - 

راخ وها مال تو ولی باید یکی به من بدي بذارم تو س بازم گل - 
  .م دکمه

  .اش زده بود مرا ترك کرد فارنستاین با میخکی که به برگردان یقه

اي کنار پنجره ایستاد و بیرون را نگاه کرد؛ واضح  لحظه. ویکتور ماند
  .بود ناآرام است

دخواي  اسکاي، چرا نمی«: پرسید   »رو ببینی؟ زِ

  .مهایم را بست چشم

دونم  می. تا حاال اینجوري ندیده بودمش. واقعا داغون شده«: ادامه داد
دونه ولی این  خودش رو به خاطر اتفاقی که براي تو افتاده مقصر می

  ».جریان به طرز بدي زندگیش رو زیر و رو کرده

  .چیزي نگفتم
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  .من نگرانش هستم - 

. دل کنداش درد  ویکتور کسی نبود که براي فردي خارج از خانواده
توانستم بکنم؟ به سختی جرأت  ولی چه کاري می. حتما نگران بود

  .ها از خواب بیدار شوم را داشتم الزم براي اینکه صبح

  .دیشب با یکی دعواش شد - 

  »حالش خوبه؟«دعوا؟ 

  .از زد و خورد؟ آره، بیشتر حرف بود تا مشت - 

  »با کی دعواش شد؟«: پرسیدم

و در . ودش رفت دنبال دعوا اسکايولی خ. یکی دو نفر از آسپن - 
انگار که . کشه زجر می. جواب اون یکی سؤالت، نه حالش خوب نیست

  .تونه ببینه کنه کسی نمی از درون خونریزي داره، جایی که فکر می

  .متأسفم - 

  خواي کاري در این مورد بکنی؟ ولی نمی - 

  »خواي چی کار کنم؟ می«. اشک پشت چشمم را سوزاند
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 شبه. دیگه از خودت دورش نکن«. طرف من دراز کرددستش را به 
  ».کمک کن

رحمی در ویکتور بود که اجازه  اي از بی رگه. آب دهانم را قورت دادم
همزمان،  - ام پنهان شوم  ي آشفتگی و گیجی داد پشت بهانه نمی

  ».کنم م رو می سعی...سعی «. ترسناك و چالش برانگیز بود

امیدوارم این کار «. آن را مشت کرد قبل از اینکه دستش را بیندازد
رو بکنی، چون اگه چیز بدي براي برادرم اتفاق بیفته، من خوشحال 

  ».نمیشم

  یه تهدید بود؟... این یه  - 

سرش را تکان داد؛ واضح بود خشمگین  ».نه، فقط حقیقت بود«
به  یه مقدار. تونی از پس این جریان بر بیاي اسکاي تو می«. است

  ».کنه به درمانت کمک می -  کنتوجه  هم بیرون از خودت

  

آخر نوامبر از بیمارستان مرخص شدم ولی مادر و پدرم بر اساس 
  .یک راست به خانه نبرندمرا ي پزشکان تصمیم گرفتند  توصیه
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ارتباطات ناخوشایند «: شناس مشاورم به آنها گفت دکتر پیترز، روان
کامل بدون اسکاي نیاز به استراحت . زیادي تو ریکنریج هست

اي براي آسایشگاهی در آسپن به آنها داد و  توصیه نامه ».استرس داره
من در آنجا ثبت نام کردم و اتاق مخصوص خودم را گرفتم؛ چیزي 
ر ناشناس از وگاس که در اخبار در مورد  که فقط به کمک یک خی

  .امکان پذیر بودبراي ما  من شنیده بود،

گذاشت  کرد و در کشوها می میوقتی سالی وسایل مختصر مرا باز 
اتاقم به  »س، نه؟ اینجا دیونه خونه«: رك و راست از سیمون پرسیدم

توانستم دختري را ببینم که غرق در  می. هاي برفی دید داشت باغچه
  .او را داخل ببرد کهپرستاري آمد  زد تابرکه را دور آنقدر افکارش 

تو هنوز آماده . هاینجا یه آسایشگاه«: سیمون حرف مرا تصحیح کرد
نیستی برگردي مدرسه و ما هم پولش رو نداشتیم که بیشتر تو 
وگاس بمونیم، براي همین این بهترین کاري بود که تونستیم انجام 

  ».بدیم

. تونیم برگردیم انگلیس سیمون می«. سالی بلند شد و کشوها را بست
  ».اسکاي ممکنه بین دوستاي قدیمیش حس بهتري داشته باشه
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ارتباط داشتم  بوك ان قدیمی؟ با بعضی از آنها هنوز در فیسدوست
. صمیمیت قدیمی ما کمتر شده بود ولی به نوعی با گذشت زمان

  .اینطور نبود که به چیزي که قبال بود برگردم

اگه الزم باشه این کار رو «. سیمون یک دستی مرا در آغوش گرفت
  »کنیم، ولی قدم به قدم، باشه؟ می

ما تو مرکز هنري تدریس داریم ولی هر روز یکی «: دسالی توضیح دا
  »خواي دوستاي ریکنریجت رو ببینی؟ می. از ما اینجا میاد

  »چی بهشون گفتین؟«. با بند پرده بازي کردم

ت عکس العمل بدي نشون  ي آدم ربایی گفتیم که تو به حادثه - 
  .زیاد جدي نیست ولی براي بهبود به زمان نیاز داري. دادي

  .م کنن من دیوونه ا فکر میاون - 

  .بینیم داریم می ؛کنن تو بیماري و هستی اونا فکر می - 

  .و نلسون اگه دوست داره بیاد. دوست دارم تینا و زویی رو ببینم - 

د -    چی؟ زِ

رکت باعث شد ناگهان این ح. ي خنک تکیه دادم ا به شیشهسرم ر
  .ملرزید .برج بلند، تابلوهاي نئونیک  -چیزي برایم تکرار شود 
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  چی شد عشقم؟ - 

چیزایی که اصال منطقی  - بینم  اي هم می حاال چیزاي دیگه«: گفتم
  ».نیست

ددر مورد  -    ؟زِ

و من داشتم وقت . آنجا نبود زِد. متوجه شدم ربطی به او ندارد ».نه«
شاید . به ویکتور قول داده بودم سعی خودم را بکنم. کردم تلف می

داگر  دوست دارم «. کرد کردن افکارم کمک میدیدم به مرتب  را می زِ
د   ».فقط یه کم - رو هم ببینم  زِ

هر ساعت . پسره از نگرانی تو مریض شده. خوبه«. سیمون لبخند زد
  ».زنه روز و اغلب ساعتاي شب به ما زنگ می

ناگهان به  ».نظرت رو در مورد اون عوض کردي«: زیر لب گفتم
د. داشتیم به یاد آوردم وضوح بحثی را که یک ماه پیش در مورد او  زِ

کردم او دشمن من  نگفته بود مرا دوست دارد؟ پس چرا فکر می
  است؟ 

رش رو نجات خب، وقتی یه نفر یه راست میره تو تله تا دوست دخت - 
  .اینکه ازش خوشت بیاد اي نداري جز بده چاره
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د -    این کارو کرده؟ زِ

  .یادت نیست؟ وقتی تو زخمی شدي اونجا بود - 

  بود، نه؟ آره - 

  ».گرده دیدي، داره بر می«. ي مرا نوازش کرد سیمون شانه

  

تمام روز کتاب خواندم و از اتاقم بیرون . روز بعد در آرامش گذشت
نیا بود که در مورد پرستارم، زنی با محبت مادرانه از کالیفر. نرفتم

تمام روز آمد و رفت ولی . رادو خیلی حرف داشتنویسندگان کل
حدود ساعت پنج، درست قبل از . حال خودم گذاشت عمدتا مرا به

  . اینکه شیفتش تمام شود، در زد

  بفرستمشون باال؟. عسل يمالقاتی دار - 

  »کی هست؟«. کتابم را بستم؛ ضربان قلبم باال رفت

تینا مونتري، زویی استورات، و نلسون «. نگاهی به لیستش انداخت
  ».هافمن

حتما، اونا رو «. امیدي داشتماحساسی مخلوط از آرامش و نا ».اوه«
  ».بفرستین باال
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  ».سالم«. اول، تینا سرش را از الي در داخل آورد

. ام یک عمر گذشته است کردم از زمانی که او را دیده احساس می
اي قرمز  ي قهوه متوجه نشده بودم چقدر دلم براي انبوه موهاي بافته

  .هاي اعصاب خرد کنش تنگ شده است و ناخن

که من  » .تونین روي تخت بشینین یست ولی مینزیاد جا  .بیا تو«
. در سینه جمع کرده بودم روي صندلیم کنار پنجره ماندم زانوهایم را

  .لبخندم شکننده بود براي همین زیاد تالش نکردم

زویی و نلسون به دنبال او وارد شدند؛ هر سه کمی معذب به نظر 
  .رسیدند می

براي «: کنار تخت گذاشت و گفت تینا یک گلدان سیکلمه روي میز
  ».تو

  .ممنون - 

  ...خب  - 

آخرین چیزي که » ها؟ خب، شما چطورین بچه«: با عجله پرسیدم
. ام را شرح بدهم مغز کامال آشفتهوضعیت م این بود که خواست می
  »مدرسه چه خبر؟«
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هیچ وقت . همه نگران تو بودن، واقعا شوکه شده بودن. خوبه - 
  .ریج اتفاق نیفتاده بودهمچین چیزي تو ریکن

  ».فکر نکنم. نه«. نگاهم به سمت پنجره رفت

خیلی  ،یادم میاد اولی که اومدي با تو در این مورد شوخی کردم - 
میگم تو، . کردم اشتباه می اینطور متوجه شديناراحت شدم که 

  ، خوبی؟اممم

اینجام، من به دور و برت نگاه کن تینا؛ «. اي تو خالی کردم خنده
  »نه؟

اسکاي، اگه اونایی که این کار رو با تو «. اگهان بلند شدننلسون 
  »!شونکشم کردن گیر بیارم، می

  .کنه دست کم پلیس که اینطور فکر می. ن فکر کنم قبال مرده - 

یادت باشه . نکن نلسون«. تینا نلسون را کشید و روي تخت نشاند
  ».قول دادیم ناراحتش نکنیم

بازویش را دور تینا انداخت و سرش  ».متأسفم اسکاي«: نلسون گفت
  ».ممنون«. را بوسید
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اولین لبخند واقعی  - این چی بود؟ نتوانستم جلوي لبخندم را بگیرم 
  »؟...هی، شما دو تا «. من بعد از مدتی طوالنی

آره، اون «. هایش را گرد کرد و به من آدامس تعارف کرد زویی چشم
ودتر خودت رو راست و ریس باید ز. کنن دارن منو دیوونه می. دو تا

خدا رو شکر که  ».کنی اسکاي و من رو تو مدرسه سر عقل نگه داري
شد احساس  باعث می - گرفت  این دیوانگی را به مسخره میزویی 

  .کنم عادي هستم

تینا را  ي مورد عالقهاداي یکی از حرکات  »کی، چطوري؟«: پرسیدم
. کرد می شهای اخناي که با ن تقلیدي ضعیف از اشاره - در آوردم 

  ».جزئیات رو بریز بیرون خواهر«

دونی که،  وقتی تو رو، می«. تینا کمی خجالت زده به پایین نگاه کرد
 خیلی کمکم کرد که قاطی. دزدیده بودن، نلسون خیلی عالی بود

  ».سر جریان ماشین و این حرفا کردم تقصیر منه، من فکر می. نکنم

  ».ینا باالخره روي خوب منو دیدآره، ت«. را مالید نلسون دست او

لیاقت همدیگه رو . براي هر دوتاي شما - خیلی خوشحالم «: گفتم
  ».دارین
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  »هاي چینی بود؟ از این فالاینی که گفتی «. تینا خندید

  ».ازتون تعریف کردم«. بالشم را طرف او پرت کردم ».نه، خنگ خدا«

شدن من  تا وقتی که از موضوع دزدیده. حدود نیم ساعت ماندند
هیچ مشکلی در به یاد آوردن . کردیم، حس خوبی داشتم اجتناب می

. اي چیزهاي مربوط به مدرسه نداشتم، هیچ دردي، هیچ آشفتگی
  .کردم دوباره خودم هستم احساس می

بهتره ما «. ان دادکتینا نگاهی به ساعتش انداخت و براي بقیه سر ت
  ».مالقاتی بعدیت قراره ساعت شش بیاد. بریم

ي بیچاره رو  ممنون که اومدین دختر دیوونه«. هر سه را بغل کردم
  ».ببینین

پس . تو هیچ مشکلی نداري که یه کم زمان درستش نکنه اسکاي - 
کنه حداقل تا آخر هفته اینجا  سالی گفت فکر می. گردیم فردا بر می

  .مونی می

من رسید زمان معناي چندانی براي  به نظر می. اي باال انداختم شانه
بعدا . فکر کنم«. ام خارج شده بودم از حالت عادي زندگی. ندارد
  ».بینمتون می



  نجال محقق  به دنبال اسکاي
 

۴۴۶  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

من به طرف . آنها رفتند و با کسی در راهرو سالم و علیک کردند
توانستم از اتاقم  پنجره رفتم تا رفتن آنها را تماشا کنم ولی نمی

  .پارکینگ را ببینم

  .ي آرامی به در خورد ضربه

  . انتظار داشتم سالی را ببینمبرگشتم، » .بیا تو«

ددر باز شد و  مکثی کرد؛ زیاد از برخوردم . به داخل اتاق آمد زِ
  .مطمئن نبود

  .سالم - 

  ».سالم.. س«. گلویم گرفت

ي طالیی بزرگ که دور آن را روبان ساتن قرمز بسته بودند  یک جعبه
  ».با شکالت اومدم «. از پشتش بیرون کشید

صدایم خونسرد بود ولی درونم  ».نیدر این صورت، بهتره بشی«
موج . خوردند احساسات مثل درختان نخل در برابر طوفان تکان می

  .جزر و مد احساسات برگشته بود

د جعبه را روي تخت گذاشت، بعد آمد و کنار من رو به . ننشست زِ
  . روي پنجره ایستاد
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  .منظره قشنگیه - 

م را محکم در برابر هم فشار دادم و درِ داخل سر رويهایم را  دندان
به من . تونیم بریم بیرون ها صبح زود می ما دیوونه. آره«. موج بستم

 ».گفتن که یه آدم برفی بیرون تو باغ هست که شبیه سرپرستاره
  .لرزید دستم را روي لبه پنجره گذاشتم، انگشتانم می

تو دیوونه «. دست گرمی روي دست مرا پوشاند و لرزشش را آرام کرد
  ».نیستی

به سرعت اشکم را . سعی کردم بخندم ولی تبدیل به چیز دیگري شد
همه همین رو بهم میگن ولی مغزم شبیه یه املت سرد «. پاك کردم
  ».مونه شده می

  .تو هنوز توي شوك هستی - 

دنه، «. سرم را تکان دادم چیزهایی رو . ، بیشتر از این حرفاستزِ
ی تصاویر وحشتناك توي کل. بینم که فکر نکنم اتفاق افتاده باشه می

یه  - ولی تو اینجوري نیستی . زوچیزایی در مورد تو و  - سرم دارم 
کنم به هر دوي شما  و من فکر می. دونه بخشی از وجودم این رو می

بینم  پرم، خواب می نصفه شب با عرق سرد از خواب می. شلیک کردم
سلحه من تو زندگیم حتی یه بار هم دست به ا. یه اسلحه تو دستمه
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دونم وقتی به کسی شلیک کنی چه احساسی  نزدم پس چطور می
  »داره؟

  .مرا به طرف خودش کشید ولی من عقب کشیدم ».بیا اینجا«

دنه  -    .م من داغونم، شکسته... من . خواي به من دست بزنی ، تو نمیزِ

واي خدایا، چه کسی این را گفته  .خوام دختره بشکنه، هنوز نه نمی
  بود؟

د   . ف من گوش نداد و مرا محکم در آغوش گرفتبه حر زِ

و حتی اگر هم بودي، هنوز هم تو رو . تو داغون نیستی اسکاي«
بینی ولی اگه  دونم چرا این چیزا رو می نمی. خواستم ولی نیستی می
شاید اون سیونتی که مرد یه جورایی . بینی حتما دلیلی داره می

باشه ما باالخره  ذهنت رو آشفته کرده؟ هر چقدر تالش هم الزم
، تا زوولی من و «. آه کشید ».کنیم فهمیم چیه و به تو کمک می می

. وقتی که تو رو توي انبار پیدا کردیم، هیچ جایی نزدیک تو نبودیم
  »کنی؟ این رو باور می

فکر کنم باور «. ي او سرم را به عالمت تأیید پایین آوردم روي سینه
  ».کنم می
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د کرد  ت من باال و پایین برد، سعی میهایش را روي پش دست زِ
. فکر کردم تو رو از دست دادم«. هاي پشت مرا باز کند گرفتگی
  ».جوري بغلت کردم برام چه معنایی داره که این تونم بگم این نمی

 ».دونستی ممکنه بهت شلیک کنن اومدي دنبال من تو با اینکه می«
  .آوردم به لطف سیمون این را به یاد می

  .ي ضد گلوله پوشیده بودم جلیقه - 

  .ممکن بود به سرت شلیک کنن. بازم ممکن بود کشته بشی - 

. ام کشید هایش گرفت و شستش را به چانه صورتم را در دست
بدون تو، من سردترین، غرغرو ترین و . ارزشش رو داشت«

ترین آدم روي زمین میشم، بدتر از اونایی که تو رو  بداخالق
  ».دزدیدن

  ».کنم نمیباور «: گفتم

از . داري کنی، تو راه راست نگه می تو منو مهار می. حقیقت داره - 
  .وقتی من رو از خودت دور کردي دارم به راه غلط کشیده میشم

  ».ویکتور گفت«. احساس گناه وجودم را فرا گرفت

د   ».بهش گفتم تو رو تنها بذاره«. اخم کرد زِ
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  .نگران توئه - 

  .تري ولی تو مهم - 

  .کشیدم خیلی خجالت می. ذاشتم به مالقاتم بیايمتأسفم ن - 

د   ».چیزي نیست که به خاطرش خجالت بکشی«: گفت زِ

  .من تو رو ول کردم تا زجر بکشی - 

  .تونم از پسش بر بیام می ؛م من یه آدم گنده - 

  .دعوا کردي - 

  .احمق هم هستم - 

تو احمق نیستی؛ «. ام را به پارچه بلوزش مالیدم لبخند زدم و بینی
  ».کشیدي فقط زجر می

ست که عصبانیتم رو روي دو تا دانشجو به خاطر  باز هم احمقانه«
د ».کردن خالی کنم اینکه به من بد نگاه می به خاطر رفتارش آهی  زِ

دونم االن در مورد خیلی چیزا  می«. کشید و بعد موضوع را رها کرد
 من تو: خوام از یه چیزي مطمئن باشی گیج هستی اسکاي ولی می

  ».رو دوست دارم و اگه الزم باشه براي نجات تو زندگیم رو میدم
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هایی که این اواخر همیشه آماده ریختن بود در چشمم جمع  اشک
همین . تونم احساساتت رو بخونم می. احساس کردم. دونم می«. شد

  ».بود که به من گفت ذهنم داره به من دروغ میگه

د   . ام را بوسید پیشانی زِ

ها، وقتی دوباره خودم رو  ي این کنم، زیر همه و فکر می«: ادامه دادم
  ».کنم که تو رو دوست دارم پیدا کنم، این رو هم پیدا می

  .چه خوب - 

آمدند نگاه کردیم  ها که بیرون می طور ایستادیم و به ستاره و ما همان
قدر  که چرا من این کردیم پیدا کردن توضیح این و هر دو دعا می
  .طول نکشد آشفته بودم زیاد
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  20فصل 
  

. سالی و سیمون چند روز بعد از شروع ماه دسامبر مرا به خانه بردند
هاي کریسمسشان را  بعضی افراد زودتر دست به کار شده و چراغ

درخشید،  هاي براق می ي خانم هافمن با رنگ خانه. آویزان کرده بودند
ي ما  نهخا. زدي اصلی دور  از جاده به خاطرش آنقدر که ارزش داشت

  .شد تاریک بود و هیچ شمع یا چراغی دیده نمی

تونیم تزئین رو شروع  حاال که برگشتی می«. سیمون در را باز کرد
  ».کنیم

خوایم مدل  خب، می«: سالی با خوشحالی زیاده از حد پرسید
  »انگلیسی قدیمی درست کنیم یا وارد دنیاي جدید بشیم؟

خواهند فکر کنند بهتر  ه میدانستم ک من هم با آنها همراه شدم؛ می
کنیم، میشه  اگه این کار رو می«. ام از آن چیزي که واقعا هستم شده

  »م آویزونش کنم؟ منم یه بابانوئل بادي بگیرم و از پشت پنجره

  .گذاریم روي پشت بوم دار می حتما، پس ما هم یه گوزن چراغ - 

  .یک درخت نخل، قطارهاي برقی -زن  هاي چشمک چراغ
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  »چی شده عشقم؟«. بازویش را دور من انداختسیمون 

تصویري گذرا از چیزهایی را : افتاد حاال دیگر تمام مدت این اتفاق می
و هیچ کدام از  - یک صندلی، هواپیماي جت، یک تخت  - دیدم  می

  .فهمیدم آنها را نمی

  .فقط یه لحظه حالم بد شد. هیچی - 

. ارها خیره شدمچمدانم را روي تختم انداختم و نشستم و به دیو
. درست کردن را تمرین کنم کامال یادم رفته بود حفاظ. اي فیروزه

دحتما تمام مدت احساسات و افکارم را براي  ریختم ولی  بیرون می زِ
داشتم که به نوعی دیگر انرژي ن. تر از آنی بود که به من بگوید مهربان

ربایندگان به من گفته بود وقتی  زِد. کنم از جاي قبلی دوباره شروع
ادعا کرده بودم . مرموزم مرا گرفته بودند با او تماس برقرار کرده بودم

 تا وقتی مرا در انبار پیدا کردند شباور کردندر الس وگاس هستم که 
کرد من سعی داشتم به او بگویم دقیقا  او فکر می. سخت بود زِدبراي 

ا بر اساس ه بندیکت. کجا هستم ولی بیشتر پیام من به او نرسیده بود
چیزي که موفق شده بودم بگویم عمل کرده و به وگاس سفر کرده 
 بودند چون آن شهر مقر قدرت دانیل کلی بود و این زیاده از حد

آنها هنوز باور داشتند . شد آن را نادیده گرفت تصادفی بود و نمی
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 گیتور، مردي که در انبار کشته شده بود، :ارتباطی با کلی وجود دارد
کلی بود ولی پلیس نتوانسته بود ارتباطی بین  دام شرکتدر استخ

  .آدم ربایی و رئیس شرکت پیدا کند

که  براي این. ویکتور در مورد کل این جریان حسابی جوش آورده بود
ي کلی که با  خانوادهاعضاي نمک هم روي زخم بپاشند، دو نفر از 

رار ها به زندان افتاده بودند هم چند هفته پیش ف کمک بندیکت
  .اند دانست چطور موفق به این کار شده کردند؛ هیچ کس دقیقا نمی

  »!س اسکاي، شام آماده«: سالی مرا صدا کرد

تم مشتاق شپایین رفتم و وانمود کردم بیشتر از آنچه واقعا اشتها دا
بستنی  پاتیلي مرا پخته و یک  سالی پاستاي مورد عالقه. هستم

کردیم شب موفقیت  ش میي ما تال همه. مخصوص هم آورده بود
  .آمیزي داشته باشیم

  »کنین باید برگردم مدرسه؟ فکر می«. با اسپاگتی بازي کردم

. هنوز نه عشقم«. سیمون براي سالی و بعد براي خودش شراب ریخت
  ».کردم فکر می... امم ... در واقع، من داشتم 
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. سالی که متوجه لحن محتاطانه صدایش شده بود سر بلند کرد
   »ها؟«

. 1توسکاناخانم  اس گرفت؛امروز یه خانمی از الس وگاس با من تم - 
معلوم شد کمک . هاست مدیر یکی از اون کازینو هتل. 1توسکانا
  .اي رو که براي آسایشگاه گرفتیم از طرف اون بوده خیریه

  .اوه، لطف داشته - 

در هر حال، در مورد آدم ربایی چیزایی . منم همین رو بهش گفتم - 
مون رو تو اینترنت دیده؛ فکر کرده شاید یه  کاريي  شنیده و سابقه

هنري امالك جدید  بخشقرارداد جدید براي مشاوره در مورد 
اونا همه جاي دنیا هتل . شهبراي ما جالب با شون اي هاي زنجیره هتل
. رم، میالن، مادرید، توکیو، لندن و کل ایاالت متحده دارن؛

و به اسکاي فرصت میده کشه  قراردادمون بیشتر از یه سال طول می
تو  که به این هم اشاره کرد. تحصیلش رو تو یه مدرسه تموم کنه

حتی چند تایی رو توصیه . هاي خیلی خوبی دارن وگاس دبیرستان
  .کرد

                                                             
1Toscana 
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جا اگه بخوایم . دونم سیمون نمی«. سالی شرابش را در لیوان چرخاند
یی فکر نکنم ماجراجو. ترجیح میدم برگردیم انگلیسبه جا بشیم 

خاطراتش  خب، و وگاس،. مون چندان موفقیت آمیز بوده آمریکایی
  ».خوشایند نیست

. من قولی ندادم«. سیمون ماهرانه اسپاگتی را دور چنگالش چرخاند
قبل از اینکه این ایده رو رد کنیم شرایط رو بررسی پیشنهاد کرد 

ما رو براي آخر هفته دعوت . بیشتر در موردش حرف بزنیمکنیم و 
باید بگم دستمزدي که «. یک لقمه خورد ».همراه اسکاي -ه کرد

  ».پیشنهاد کرد فراتر از انتظارات منه

  »اسکاي؟ نظر تو چیه؟«: سالی پرسید

  .دادم هان؟ اوه، گوش نمی - 

  خواي از حال و هواي ریکنریج بیرون بیاي؟ می - 

  .فکر نکنم بخوام به این زودي جا به جا بشم - 

همه از اتفاقی که برات افتاده خبر دارن  که ینبا علم به اتونی  می - 
اي از نو  هاي مدرسه رو در رو بشی؟ اگه بخواي جاي دیگه با بچه

  .دونیم شروع کنی ما تو رو مقصر نمی
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  میشه فرصت بدین بهش فکر کنم؟ - 

تونیم بدون اینکه تعهدي بدیم  می. البته«. سیمون با سر تأیید کرد
هر چی . کنه تصمیم بگیري ک میبهت کم. بریم یه نگاهی بکنیم

... نباشه، تو نتونستی واقعا وگاس رو ببینی، فقط بیمارستان و اون 
  ».ممکنه از شهر خوشت بیاد. اون انبار

فعال این موضوع را کنار گذاشتم، ذهنم به شدت  ».شاید«: گفتم
درگیر عادت کردن دوباره به خانه بود و فرصت نداشتم در مورد جابه 

  .نمجایی فکر ک

  

از زمان اولین . کارال و ساول بندیکت شنبه صبح به دیدن ما آمدند
دمالقاتی که با مادر  داشتم، هیچ وقت در حضور او احساس آرامش  زِ

اي بروز  رفتار بود و اصال نشانه نکرده بودم ولی امروز خیلی خوش
شدم اگر  که، امروز ناراحت نمی عجیب این. خواند داد که مرا می نمی

ترین  گفت در سرم چه خبر است چون خودم کوچک ه من میکسی ب
ام با پسرش  گفتگویی را که با ساول در مورد رابطه. سر نخی نداشتم

ام،  دیده صدمهدانستند در وگاس  داشتم به یاد آوردم؛ آیا حاال که می
  ي خود بپذیرند؟ قدر مشتاق بودند مرا در خانواده هنوز هم همان
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کردیم، سالی و  در آشپزخانه پذیرایی می ها زمانی که از بندیکت
هایی که وقتی  از هیچ کدام از مسخره بازي. سیمون همراه من بودند

چند تعارف . ها رفته بودیم داشتیم خبري نبود ي بندیکت به خانه
هایی که براي کریسمس  رسمی رد و بدل کردند و در مورد کنسرت

که در  از این. دندو فصل پرکار اسکی حرف ز شده بودبرنامه ریزي 
ریزي کرده بودیم شرکت  اي که براي آن برنامه کنسرت موسیقی

. شد تمرینات در مدرسه بدون من برگزار می. غمگین بودمکردم  نمی
  .به طرف من برگشت سر اصل موضوع مالقات رفت و در انتها، ساول

  .بینم به ریکنریج برگشتی اسکاي، خوشحالم که می - 

  .کتممنون، آقاي بندی - 

د -    .به ما گفت که در مورد خاطرات غیر واقعیت با اون حرف زدي زِ

  .هایم نگاه کردم به دست

  .کنیم بتونیم به تو کمک کنیم ما فکر می - 

خب، آقاي بندیکت، ممنون که اینجا «. سیمون گلویش را صاف کرد
داره به درمانش . اومدین، ولی ما یه دکتر عالی براي اسکاي گرفتیم

  ».کنم درست باشه تو این درمان دخالت کنیمنفکر . کنه نظارت می
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لحن  ».در شرایط عادي این مسأله خیلی هم خوبه«: کارال گفت
ولی ما اعتقادداریم ممکنه مشکل «. صبرانه بود صدایش کمی بی

  ».اسکاي فراتر از قلمرو پزشکی عادي باشه

رابر آنها در ب. نگاهی که سالی و سیمون رد و بدل کردند روشن بود
اي  هر نوع پیشنهادي که خارج از کنترل آنها بود برخورد خصمانه

اي نبودند که در برابر دیگران متحد و  ها تنها خانواده داشتند؛ بندیکت
  . کردند میدست رفتار  یک

طور باشه ولی اسکاي دختر ماست و ما  شاید این«: سیمون گفت
که نشان  ایستادبلند شد و  ».گیریم چه کاري براش بهتره تصمیم می

داد تا جایی که به او مربوط است این دیدار دوستانه به اتمام  می
  .رسیده است

ما دوست داریم تو کمی «. ساول نگاهش را روي من ثابت نگه داشت
کنیم  ما وقتی با هم کار می. ي ما وقت بگذرونی اسکاي با خانواده

  ».کنه می موقعیت تو کمک درتونیم کارهایی بکنیم که به فردي  می

دانستم هر چقدر هم که سالی و  ترساند ولی می انداز مرا می این چشم
برد به  هایی که دکتر به کار می بین باشند، با روش سیمون خوش

  .رسم جایی نمی
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ي شما گذروند باعث این وضعی شد  اون زمانی که اسکاي با خانواده«
د دا سیمون دیگر به خودش زحمت نمی »!که االن پیش اومده

  »...ببینید آقاي بندیکت «. عصبانیتش را پنهان کند

ما با هم مشکالت زیادي رو از . کنم به من بگین ساول خواهش می - 
  .سر گذروندیم و دیگه الزم نیست با هم رسمی باشیم

دساول، ما از «. سیمون که آتشش خاموش شده بود، آه کشید  زِ
گه اونقدري اینجا ولی احتماال اسکاي دی خوشمون میاد، پسر خوبیه،

خواهش . نیست که اون زمانی رو که شما میگین با هم بگذرونن
ي  این عمر کوتاهش به اندازه ياسکاي تو. کنم ما رو تنها بذارین می

کافی مشکل داشته؛ با این ادعاهاتون، به استرسی که االن داره 
  ».چیزي اضافه نکنین

ما «. ه هم فشار دادهایش را در هم گره کرد و آنها را ب سالی انگشت
دونستیم که شرایط روحی اسکاي  همیشه، از وقتی کوچیک بود، می

تقصیر شما نیست ولی مشخصه که ارتباط با . ست خاص و شکننده
. ي شما با مشکالت استثنایی خودش این تعادل رو به هم زده خانواده

  ».کنم اون رو تنها بذارین خواهش می
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تقریبا مثل این بود که من . شد این بحث از روي سر من رد می
  .حضور ندارم

  ».کنم سالی، خواهش می«: گفتم

  .الزم نیست خجالت بکشی. چیزي نیست اسکاي - 

  ».دختر شما به ما نیاز داره«: خانم بندیکت گفت

ن دم در رفت، وسالی هم کنار سیم ».متأسفم ولی من موافق نیستم«
 چی براي اسکايدونیم  ما می«. زبان بدنشان مثل آینه روشن بود

کنم ما اون رو بهتر از  شش ساله که دختر ماست و فکر می. بهتره
  ».شناسیم شما می

کردم مثل استخوانی  احساس می ».تون، لطفا بس کنین، همه«: گفتم
همه آنقدر مشغول . کنند هستم که یک دسته سگ سر آن دعوا می

این بودند که بگویند چه چیزي براي من بهتر است که خودم 
  . توانستم تصمیم بگیرم چه برایم خوب است نمی

کارال، ما داریم اسکاي رو آشفته «. ساول از پشت میز بلند شد
پیشنهاد من سر جاشه «. نگاهی به من انداخت ».بهتره بریم. کنیم می

دبه خاطر . بهش فکر کن. اسکاي   ».و به خاطر خودت زِ
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را به هم کردند، در ماشین سردي خداحافظی ها دم در  بندیکت
من تنها در اتاق نشیمن مانده بودم و انگشتانم را . کوبیدند و رفتند

تصور من بود یا پیانو هم از کوك . کشیدم روي کلیدهاي پیانو می
  خارج شده بود؟

خب، «: گشت گفت در حالی که با اوقات تلخی به خانه بر می یسال
  »ا نفهمه؟یعنی هیچ کس تو ریکنریج نمونده که بهتر از م. واقعا که

متأسفم که شاهد این جریان «. سیمون موهاي مرا به هم ریخت
   ».فکر کنم نیتشون خیر بود. بودي عشقم

در حال حاضر الس وگاس خیلی هم خوب به نظر «: سالی اضافه کرد
  ».میاد

اي که در اوج ترافیک یک فضاي خالی  هاي سیمون، مثل راننده چشم
. واند از آن فرار کند، برق زدت فهمد می بیند و می جلوي خودش می

گیرم، ببینم چی کار  پس من یه تماسی با خانم توسکانا می«
  ».تونیم بکنیم می

ي حرکت با تمام قوا به سمت زندگی جدید خوشم  من از این روحیه
اي که اینجا براي خودم ساخته  خواستم تا با زندگی آمد؛ زمان می نمی

دهمم چه چیزي بین من و خواستم بف زمان می. بودم کنار بیایم  زِ
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ها باید اوضاع سرم دوباره درست  این ي هو براي هم. وجود دارد
  . شد می

میشه یه دقیقه هم در مورد چیزي که خانم و «. در پیانو را بستم
  ».آقاي بندیکت گفتن فکر کنیم؟ شاید بتونن کمک کنن

متأسفم اسکاي، ولی مار گزیده از ریسمان سیاه و «: سیمون گفت
هایش گشت تا یکی را  سیمون میان کارت ویزیت ».ترسه فید میس

درگیر شدن تو ي  نتیجه«. که مربوط به هتلی در وگاس بود پیدا کرد
دما مشکلی نداریم که اینجا . کارهاي اون خانواده فاجعه بود رو  زِ

کنی،  تو داري پیشرفت می. ي اونها بري تونی به خونه ببینی ولی نمی
  ».زنم من االن زنگ می. ه به عقب برگرديخوایم دوبار نمی

در این لحظه انرژي زیادي براي مبارزه نداشتم براي همین قولی 
توانستم  می. روم ندادم، فقط بلند شدم و گفتم به رختخواب می

زد و  صداي سیمون را بشنوم که با هیجان با مخاطبش حرف می
دیدن آنجا  ها آزادیم و چقدر مشتاق کرد کدام آخر هفته اشاره می
من هیچ تمایلی نداشتم به وگاس برگردم؛ چرا باید این کار . هستیم
  .خواستم اینجا بود کردم؟ هر چیزي که می را می
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که پدر و مادرم به  ها پس از این تختم نشستم و تا مدت پایین
آسمان صاف بود و . از پنجره بیرون را نگاه کردم ندرختخواب رفت

زمستان بود و . آبی کبودي در آورده بود برف را به رنگ هي ما سایه
دماي هوا زیر صفر . برف روي هم تلنبار شده و آماده بود تا بهار بماند

هایی آویزان شده بود که روز به روز  ها قندیل ي پشت بام بود و از لبه
. توانستم تحمل کنم نمی. وهایم چنگ انداختمزبه با. شد بلندتر می

ر سرم را بکوبم که دوباره به شکل اولش آنقد و خواستم جیغ بزنم می
شوم ولی  کردم وانمود کنم دارم بهتر می به سختی سعی می. برگردد

م را دو دستی سالمت عقل. شوم کردم بدتر می در واقع احساس می
آرامی روي یخ نازکی که ذهنم را محافظت  نگه داشت بودم، و به

تا همین حاال  و ترسیدم توهم باشد گذاشتم ولی می کرد قدم می می
  .باشمهم حسابی در میان یخ سقوط کرده 

باید . هاي گره کرده به طرف پنجره رفتم شدم و با مشت بلندناگهان 
توانستم  براي اینکه مانع گسترش خرابی شوم تنها می. کردم کاري می

روبدوشامبرم را برداشتم و پنجره را به زور باز . به یک جا فکر کنم
خواهم انجام دهم دیوانگی است ولی  ري که میدانستم کا می. کردم

متأسفانه . ، پس به جهنمبودم  احتماال خودم هم دیوانهدر هر حال 
خواستم ریسک  نمیي پایین بود؛  اي مخصوص برفم طبقهه چکمه
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از سقف ایوان باال رفتم،  - ام خبردار شوند  و مادرم از نقشه کنم و پدر
هاي لطیفم  کفش. افتادمآن سر خوردم و روي زمین  ي روي لبه

این باور که این آخرین امید  بابالفاصله خیس شد ولی االن آنقدر 
  .دادم من است تهییج شده بودم که اهمیتی نمی

از  .رفت شروع به دویدن در جاده کردم؛ پاهایم در برف فرو می
وقتی . حسی رسیده بودم کرد به بی سرمایی که به استخوان نفوذ می

گذشتم آرزو کردم کاش از  ان که در پارکینگ بود میاز کنار ماشینم
ها گذاشته بود  فرصتی که قوانین کلورادو براي رانندگی شانزده ساله

یک بار گفته بود حاضر است به من آموزش  زِد - کردم  استفاده می
اهمیتی نداشت، فقط . بدهد ولی هیچ وقت فرصت آن را پیدا نکردیم

  .توانستم از پسش بر بیایم یم. تر بود چند کیلومتر آن طرف

کابین  ت پیست اسکی که به تلهدار پش زمانی که به مسیر شیب
در اینجا برف . شد رسیدم دیگر توان دویدن نداشتم منتهی می

وقتی به پاهایم نگاه کردم متوجه شدم . کوبیده شده و یخ بسته بود
در کمال . هایم سابیده شده و پاهایم خونریزي کرده است کف کفش

کردم چه  که فکر می طور همان. مهم نبود برایم تعجب، چندان
ها  ي بندیکت اند، با احتیاط به خانه اي نصب کرده سیستم امنیتی
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آنها هنوز منتظر حمله بودند و به این زودي محافظت  .نزدیک شدم
نده به خانه مانعی را حدود صد متر ما. کردند از خانه را رها نمی

میلی و ترس  نع فیزیکی بلکه حسی از بینه یک ما - احساس کردم 
حفاظم را باال بردم و فشار . کرد به عقب برگردم که مرا وادار می

دآوردم؛ تمایلم به رسیدن به  ي منفی  تر از این غریزه خیلی قوي زِ
وقتی مانع را شکستم احساس کردم نوعی زنگ خطر را به کار . بود

ها و بعد  ي باال و اتاق خواب هاي خانه، اول در طبقه چراغ. ام انداخته
  .روشن شد پایین در ایوان

کرده بودم؟ آیا قصدم این بود که نصفه شب بروم و در  يچه فکر
ي  جا آمریکا بود نه انگلیس؛ جایی که همه ي آنها را بزنم؟ این خانه

احتماال قبل از اینکه بفهمند چه . گرفتند مردم تفنگ به دست می
که این کار  اطمینانم از این. کردند می کسی هستم به من تیراندازي

مردد در مسیر . ي خوبی بوده است دود شد و به هوا رفت ایده
و به خانه رفتن انرژي  نکردم آیا براي برگشت ایستاده بودم و فکر می

  .دارم یا نه

. جا وایسا همون«: شناختم کیست گفت صداي مردي که نمی
  ».ونهات رو ببر باال تا بتونم ببینمش دست
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توانستم حرکت کنم و نه  آنقدر سردم بود که نه می - خشکم زده بود 
  .فکر کنم

چیزي که  -تفنگ آمد یک  ضامنو بعد صداي آشناي کشیده شدن 
باگزي : تصاویر شروع به چرخیدن کردند. ها شنیده بودم فقط در فیلم

ي هیستریکم را فرو  خنده. »دستاتو ببر باال و بیا بیرون« -  1مالون
  .دادم

  .بیا توي روشنایی تا بتونم ببینمت - 

  .خودم را مجبور کردم حرکت کنم

  !گفتم که دستا باال - 

  .هاي لرزانم را باال بردم دست

د »!ه تریس، این اسکاي« از خانه بیرون پرید ولی کسی بازویش را  زِ
بزرگترین برادرش تریس، پلیس دنور، . گرفت و او را متوقف کرد

  .یدداد جلو بیا اجازه نمی

  ».ممکنه تله باشه«: تریس اخطار داد

                                                             
1Bugsy Malone 80فیلم کمدي موزیکال گانگستري دهه   
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دور زده بود تا راه مرا سد . ویکتور از تاریکی پشت سر من بیرون آمد
  .اش را پشت من گذاشت کند؛ اسلحه

د   . ولی ساول هم راهش را سد کرد »!ولم کن«. تقال کرد زِ

 »کنی اسکاي؟ استفاده نمی ي ذهنی مکالمهچرا از «: ساول پرسید
بود که انگار کامال عادي است دختري ساعت سه  آنقدر خونسرد

  .نصفه شب با لباس خواب دم در خانه اش سبز شود

ي کافی در سرم صدا  همین حاال هم به اندازه. آب دهانم را فرو دادم
  ».تونم بیام تونم بیام تو؟ شما گفتی می می«. بود

  »تنهاست؟«: تریس از ویکتور پرسید

  .به نظر میاد - 

تونیم  نمی. تو ازش بپرس، مطمئن شو«. پایین آورد تریس تفنگ را
  ».ریسک کنیم

د »!تنهاش بذار! به اون دست نزن ویک« از چنگ برادرش فرار کرد  زِ
  . ها پایین پرید و از پله

  »!زد«: ساول فریاد زد
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د. ولی دیر شده بود واي، عزیز «. به من رسید و مرا در آغوش گرفت زِ
  »!زنی من، داري یخ می

  ».متأسفم که اینجوري اومدم... من «: ه کنان گفتمتته پت

. نیازي به عذرخواهی نیست و مزخرف رفتار نکن، وار انقدر انگلیسی - 
  .همه چیز مرتبههیسس، 

تا وقتی «. دلش نیامد مرا از پسرش جدا کند ساول به ما رسید ولی
درست از وسط . ندونیم براي چی اومده اینجا هیچی مرتب نیست

. تونه بدون کمک این کار رو کرده باشه نمی. تی ما رد شدهمیدان امنی
  ».نداره  اونقدر قدرت

دویکتور به آرامی مرا از آغوش  ي پوالدینش  جدا کرد و با نگاه خیره زِ
کسی تو رو . به ما بگو چرا اومدي اینجا«. هایم زل زد به چشم
ز اجبار اي ا کرد و کلمات را با الیه از موهبتش استفاده می »فرستاده؟
تی که  می. فرستاد به طرف من می گویی به پاسخ توانستم آن را مثل نُ

اسکاي، باید به من «. درد داشت. زیر موسیقی جریان داشت بشنوم
  ».بگی

خودم را از آنها کنار کشیدم  »!بس کن، بس کن«: هق کنان گفتم هق
م پای »!تون از مغز من برین بیرون، همه«. و تلوتلو خوران عقب رفتم
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دادم  هایم فشار می پیچ خورد، افتادم و در حالی که سرم را بین دست
  .ها نشستم روي برف

د ویکتور را هل داد و از سر راه کنار زد و مرا در میان بازوهایش  زِ
نیست شما چی  برم تو و برام مهم من اونو می«. خشمگین بود. گرفت
کنین جلوي و بهتره سعی ن -رباي منه  روح - اون مال منه . میگین

  ».منو بگیرین

به خود تسلیم  حالت اعالم این خبر برادرانش را شوکه کرد و ساول
  .گرفت

د ».نگاهش کنین، از سرما کبود شده« با شانه راهش را از بین  زِ
و. اش باز کرد و مرا به آشپزخانه برد خانواده به همراه ویل، یکی  ز

؛ ندکرده بودم، آنجا بوددیگر از برادرانی که هنوز درست او را مالقات ن
آنها مشغول بررسی صفحه نمایشی بودند که روي میز آشپزخانه کار 

  .شده بودگذاشته 

از در  اي فیلم مدار بسته ».اومد تو همینجوري اون«: ویل گفت
اي از کس  چ نشونهیه«. کرد کابین را نگاه می ورودي مجتمع تله

  ».اي نیست دیگه
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و و بعد متوجه پاهاي  »جریان چیه؟ اسکاي،«: به طرف من برگشت ز
داه، «. من شد کنه؟ بذارش رو  ریزي می ، متوجه نشدي که داره خونزِ
  ».میز

هاي من باقی مانده بود را از پایم بیرون  آن چه از کفش زو وقتی
دآورد  می هایش را بست و کف  چشم زو. مرا بغل کرده بودهنوز  زِ

 بالفاصله سوزشی. شتي پاهاي من گذا هایش را روي پاشنه دست
کردم و بعد حس همراه با احساس رفت  شبیه وقتی پاهایم خواب می

  .درد به انگشتانم برگشت

، زوویل، «. ویکتور تفنگ را روي میز انداخت و خشاب آن را برداشت
  ».یه چیزیه که داداش کوچیکه یادش رفته به ما بگه

  ».ینرباش آشنا بش آره، با روح«. تریس سرش را تکان داد

اي در جریان انرژي،  براي یک لحظه فشار آورد، شبیه ضربه زوتماس 
  . و بعد دوباره به کار درمان برگشت

  »کنی؟ شوخی می«. ویل سوت زد

نگاهی براي کسب تأیید به  ».خودش اینطور میگه«: تریس گفت
  .ساول با سر تأیید کرد. پدرش انداخت
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لبخند شیطنت آمیزي به  ».ش خبر نداره خب، آدم از یه لحظه دیگه«
تر نداري  خواهر بزرگ«. من زد؛ معلوم بود حقیقتا خوشحال است

  »اسکاي؟

د  -خواهري که خودش بدونه نه «. با حق شناسی به او لبخند زد زِ
  ».کنیم بفهمیم ولی به خاطر تو سعی می

وقت «. لبخندش کمی زورکی بود ».ي ما یادت نره بقیه«: تریس گفت
  ».وم میشهبعضیامون داره تم

  ».کنی صبور باش پسر، پیداش می«. ي پسرش زد ساول به شانه

خودت «: با مالیمت پرسید زِدطور که کار درمان ادامه داشت  همان
  »تنها پیاده تا اینجا اومدي؟ چرا؟

کردم بتوانم در آغوشش  آرزو می ».کمک الزم داشتم«: زیرلب گفتم
د. فرو بروم و ناپدید شوم تو «. و من خیلی سردم بودخیلی گرم بود  زِ

  ».رو الزم داشتم

. بودندمشکوك  عجیب من تریس و ویکتور هنوز نسبت به ورود
شد احساس  توانستم موج احساساتی را که از آنها متصاعد می می
 ،من در انبار. واي خدا، موهبتم دوباره به کار افتاده بود. کنم
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در برابر آن خفه خودم را از آن زمان احساسات را خوانده بودم ولی 
ها، قدرت دیدن مردم از روي  ي سیونت کرده بودم؛ اینجا، در خانه

  .احساساتشان دوباره هجوم آورده بود

الزم نبود چشمانم را  ».خوام برادرات بدونن که دارم راست میگم می«
نزدیک در تر  دو بندیکت بزرگ. باز کنم تا بدانم هر کس کجاست

ترس، نگرانی  - حساسات پدر درهم بود ا. ي خانه بودند مراقب بقیه
ویل به میز تکیه داده بود و با رنگ . براي من و حیرت و سرگشتگی

روي درمان پاي من تمرکز کرده و  زو. درخشید سبز بهاري شادي می
دو . حضورش آبی روشنی از تمرکز بود ي طالیی عشق و  ، با هالهزِ

  . درخشید بکند می هاي بنفش نومیدي براي اینکه کاري براي من لبه

کنی من اینجا اومدم براي اینکه کسی  تو که فکر نمی«: زیر لب گفتم
  .را به ژاکتش مالیدم ام گونه »شما صدمه بزنم، نه؟ منو فرستاده تا به

د   ».نه عزیزم«: کرد گفت که موهاي مرا نوازش می زِ

  .تونم بیام بابات گفت می - 

  .دونم می - 
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شون  شماره«: پرسید. میز بود برداشتساول گوشی تلفنی را که روي 
  »چیه؟

  ».م من رفته ندون اونا نمی«. پدر و مادرم را به کل فراموش کرده بودم

بهتره االن بیدارشون کنیم و بگیم تو جات امنه تا اینکه بذاریم  - 
  .ت رو پیدا کنن و نگران بشن تخت خالی

د . ون داشتي کوتاهی با سیم شماره را تکرار کرد و ساول مکالمه زِ
و دنبال من بیایند ولی بپرند دانستم دوست دارند داخل ماشین  می

  .خواستم که این همه راه آمده بودم این را نمی بعد از این

. بعد صدایم را کمی باالتر بردم ».خوام بمونم می«: زیر لب گفتم
  ».خوام بمونم می«

ش بله، سیمون، حال«. ساول نگاهی به من انداخت و سر تکان داد
خواد  مطمئنه که می. یه کم سردشه ولی ما مراقبش هستیم. خوبه
اي نداره نصفه شب  چرا بعد از صبحانه نمیاین دنبالش؟ فایده. بمونه

. تلفن را پایین گذاشت ».آره، خوبه. وقتی نیازي نیست بیاین اینجا
  ».گفت بهتره استراحت کنی و نگران نباشی. فردا صبح میاد دنبالت«

  بیه میشم تو خونه بمونم؟دوباره تن - 
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د   .موهاي پشت گردنم را به هم ریخت زِ

  ».در این مورد چیزي نگفت«. ساول لبخند زد

  ».بندم میشم شرط می«: گفتم

د   ».تا وقتی پنجاه سالت بشه«: گفت زِ

  .کنم منم همین فکر رو می - 

و ربات  هر کاري از دستم بر میومد براي روح«. پاي مرا رها کرد ز
الزمه فعال خودش «. خاصی ادا کرد حالتربا را با  مه روحکل ».کردم

  ».زخماش تقریبا درمان شدن. و استراحت کنه نگه دارهرو گرم 

د . برمش تو تخت خودم امشب می«. مرا بلند کرد ».ممنون«: گفت زِ
  ».مامان یه کم لباس خشک بهش قرض میده

  

دزیر پتوي   گرم و آسوده بودم ولی احساس خواب آلودگی زِ
روي لبه پنجره نشسته بود و گیتارش را در دست  زِد. کردم نمی

کارال کمی در مورد . زد هاي آرامش بخشی با آن می داشت و آهنگ
داینکه در اتاق  خواهد  نمی زِدباشم غرغر کرد ولی وقتی روشن شد  زِ
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بگذارد از جلوي چشمش دور شوم تسلیم شد و گفت به ما اعتماد 
  . داشته باشیم کند که رفتار درستی می

د حرکتی که با توجه به  - اش را به پیشانی مادرش چسباند  پیشانی زِ
اینکه آنقدر از مادرش بلندتر بود، از نظر من به طرز غریبی تأثیرگزار 

  ».من حفاظم رو انداختم. بینی مامان به من بگو چی می«. بود

 بینم که باالي سرش مراقب هستی و مثل یه می«. کارال آهی کشید
  ».کنی تمام معنا عمل میبه آقاي 

د گاهی اوقات مادري که آینده رو . درسته«. به من چشمک زد زِ
  ».بینه یه نعمته می

حاال که به او که در قاب پنجره پشت به آسمان شب نشسته بود نگاه 
  .ام تر از این ندیده وقت چیزي کامل کردم فکر کردم هیچ می

د«: با مالیم گفتم م  الزم نیست صبر کنم تا حافظه. ، دوستت دارمزِ
  ».دونم که دوستت دارم درست بشه؛ می

ن اولین یا«. گلویش را صاف کرد ».خب، حاال«. نواختن را قطع کرد
  ».زنی باریه که این جوري رو در رو این حرف رو به من می

  ».قبال هم بهت گفته بودم؛ مطمئنم که گفته بودم«: گفتم
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  .چ وقت رك و راست نگفته بودينه، اشاره کرده بودي ولی هی - 

یه کمی خجالتی . منظورم اینه دوستت دارم دونی که؛ دارم، می - 
  .تونم بگم هستم براي همین راحت نمی

ترین آدمی هستی  یه کمی خجالتی؟ اسکاي، تو احتماال خجالتی - 
  .که من تا حاال دیدم

  ».متأسفم«: گفتم

د یکی از چیزهاییه  این هم. نباش«. ي تخت نشست آمد و روي لبه زِ
کنی کسی ازت  تو هیچ وقت فکر نمی. که در مورد تو دوست دارم

خوشش بیاد و وقتی همه عاشقت میشن یه حالت تعجب خاصی میاد 
  .به بینی من ضربه زد ».ست خیلی بامزه. ت تو چهره

  ».خوام بامزه باشم من نمی«: گفتم

ي بود ولی اش جد چهره ».خواي مردم جدي بگیرنت دونم، تو می می«
  ».خورم قسم می گیرم، و من تو رو جدي می«. خندید هایش می چشم

  .گیري در این مورد نمی گیري، نمی - 

  کنی؟ حرفم رو باور نمی - 

  ».تونم احساسات رو بخونم دونی که می می«. سرم را تکان دادم
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احساسی  ممکنه صورت بی«. ام کنار زد موهایم را ازروي پیشانی
  ».کنم انقدر مثل کتاب باز باشم باور هم نمینداشته باشم ولی 

تونم چیزي رو که  من واقعا می این موهبت منه،. نشديمتوجه  - 
  .باز شده ...موهبت من . کنی بخونم احساس می

د هایش به ارغوانی روشن بهت و  خودش را عقب کشید و رنگ زِ
ام پردازش  توانستم ببینم چیزي را که گفته می. حیرت تغییر کرد

هاي  افتاد احساساتش به رنگ طور که برایش جا می کند، همان می
پس خوب شد، حاال وقتی «. کرد گرم عشقش نسبت به من تغییر می

دونی که واقعا  تو می. دونی جدي میگم میگم دوستت دارم می
  ».رباي من هستی روح

. فهمم ولی اگه به من در مورد چیزاي دیگه دروغ بگی هم می. بله - 
  .گیره ثبات ابري دورشون رو می ي بی دروغ میگن یه هالهوقتی مردم 

  .اوه، پس که اینطور، انصاف نیست - 

  .تونی آینده رو ببینی تو می - 

  .تونم و االن براي تو دیگه نمی ؛همیشه که نه - 



  نجال محقق  به دنبال اسکاي
 

۴٧٩  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

پس بهتره وقتی دور و بر منی مراقب «. آلوده لبخند زدم خواب 
  ».رفتارت باشی

د که یه بار هم شده از  از این«. من کشیدي  پشت دستش را به گونه زِ
  ».من جلو افتادي حال میکنی ها

آره، االن من دست باال رو دارم، یا هر اصطالحی شما اینجا به کار  - 
  .برین می

. من دراز کشید کنارهل داد و  طرفیمرا به  ».خدا به دادمون برسه«
  »کی این موضوع رو کشف کردي؟«

که  فهمیدم تو به من صدمه نزدي با اینجوري بود که  این. تو انبار«
مکث کردم، تصاویر هنوز  ».گفت این کار رو کردي مغزم به من می
مطمئنی من هیچ وقت بهت شلیک نکردم؟حتی «. خیلی زنده بودند

  »نمایشی مثل جریان اون چاقوي قالبی؟

د چیزي نیست که . و بله، مطمئنم. اون رو یادم ننداز«. اي کرد ناله زِ
  »ه، نه؟یادم بر

دم  من دیوونه«   .خب، اعتراف کردم ».زِ

  .ي تو دیوونه م؛ منم دیوونه. اوهوم - 



  نجال محقق  به دنبال اسکاي
 

۴٨٠  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

  21فصل 
  

هاي بلوز  هایی که خیلی برایم بزرگ بود، در حالی که آستین لباس با
را به جاي  زِدهاي شلوارم را تا زده و یک جفت جوراب پشمی  و پاچه

که پدر و مادرم با  ینبه ا. دمپایی پوشیده بودم وارد آشپزخانه شدم
به من نگاه کنند عادت کرده بودم، دیگر  ناامیدآن حالت متعجب و 

ترسند  ام ولی می دانستم این حالت یعنی آنها را مأیوس کرده می
  .چیزي به من بگویند که نکند روي دستشان بیفتم

صبر بود  کمی بی »سالم عشقم، حاضري بریم خونه؟«: سیمون گفت
  .چرخاند در دستش می و سوییچ ماشین را

د   .به من قوت قلب داددر سکوت پشت سر من آمد و با حضورش  زِ

تونن به من کمک  فکر کنم می. دوست دارم یه کم بمونم لطفا«
دسعی کردم دست  ».کنن   .را پشتم در دست بگیرم زِ

  »؟چه مدتیبراي «. سالی زیر گلویش را لمس کرد

تا «. ها را ناراحت کنم متنفر بودمکه آن از این. ام را باال انداختم شانه
  ».اي داره یا نه وقتی بفهمم نتیجه
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وقتی به . اي چشمانش را بست و در آینده جستجو کرد کارال لحظه
تونیم به اسکاي  کنم می من صادقانه فکر می«. من نگاه کرد لبخند زد

ما فقط یه کم . کنم به ما اعتماد کنین خواهش می. کمک کنیم سالی
تونین اگه نگرانش شدین ظرف چند دقیقه  می. صله داریمبا شما فا
  «.بیاین اینجا

  »مطمئنی عزیزم؟«: سیمون پرسید

  ».مطمئنم«: گفتم

ولی عزیزم، اونا چی «. سالی هنوز حاضر نبود به این جدایی تن بدهد
  »تونیم؟ تونن برات بکنن که ما نمی کار می

  .کنم کار درستیه فقط حس می. دونم نمی - 

پس دوست . کنیم باشه، امتحان می«. کم مرا بغل کردسالی مح
  »پسرت مراقبت هست، نه؟

د   ».بله، هستم«: گفت زِ

ما یه . اگه جواب نداد نگران نباش. بینم می«. سالی سري تکان داد
  ».کنیم و انقدر ادامه میدیم تا حلش کنیم چیز دیگه رو امتحان می

  .ممنون - 
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عضو اه افتادند و مرا با هر نه نفر پدر و مادرم با اکراه به طرف خانه ر
  .شان تنها گذاشتند ي بندیکت در آشپزخانه خانواده

د از پدر و مادرت «: بازویش را دور من انداخت و آهسته گفت زِ
  »کنن، نه؟ ي تو مبارزه می دائم تو جبهه. خوشم میاد

کامال به حضور  ».من خوش شانسم که اونا رو دارم. آره«
الغر  يپسر - هنوز با یوریل آشنا نشده بودم . مودشنوندگانمان آگاه ب

تیره که کنار ویل ایستاده بود و هر دو طوري به من نگاه با پوست 
درباي  روح. کردند که انگار یک موجود خارق العاده هستم می کم . زِ
ي بندیکت از نظر فیزیکی، یوریل، کسی بود  ترین عضو خانواده ابهت

توانست گذشته را  کسی که می. ترسیدم یکه من بیشتر از همه از او م
  .بخواند

  »...خب، کوچولوهاي من «. هایش را به هم زد کارال دست

  .ترین عضو خانواده بود کوچولوها؟ او با اختالف زیاد کوچک

کتور؛ و وی ایو. چاقو و چنگال ؛زو. بشقابا تریس و یوریل؛! صبحانه - 
  .ارشربت افرا رو بی ؛ویل. شما پنکیک درست کنین
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: آورد غرغر کرد در حالی که کاسه را براي مخلوط کردن بیرون می ایو
دپس «   »چی؟ زِ

اون دستش پره، داره دوست دخترش رو آروم «. کارال به ما لبخند زد
  ».شما دو تا، بشینین. کنه و درست جاییه که باید باشه می

د . مرا روي پایش نشاند و من تکیه دادم تا از نمایش لذت ببرم زِ
با اینکه . ترین پسرهاي ریکنریج در خانه کامال متفاوت بودند طرناكخ

تریس و ویکتور مردان بالغی بودند، جرأت نداشتند سر به سر 
حاال که . مادرشان بگذارند و همراه بقیه تسلیم وظایفشان شده بودند

هایشان را جلوي من پنهان کنند، خیلی زود به  مجبور نبودند قدرت
ا که الزم دارند احضار کنند و آنها به طرفشان پرواز اینکه چیزهایی ر
توانم ببینم  متوجه شدم می. مجذوب کننده بود. کنند عادت کردم

این قدرت خودش را به صورت یک نور . کنند چطور این کار را می
باید . داد سفید خیلی ضعیف، شبیه یک رشته نخ به من نشان می

توانم  ردم آیا من هم میفکر ک. شد کردم وگرنه گم می تمرکز می
داشت  تریس که یک تخم مرغ را از جعبه بر می به .همین کار را بکنم

اي آنی شدم و تصور کردم آن را با  نگاه کردم و بعد تسلیم انگیزه
در کمال تعجب من، تخم مرغ از . ام قدرت خودم با طناب گرفته
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رد وادارم ک زِد. کنترل او خارج شد و به سرعت به طرف ما آمد
تخم مرغ به دیوار پشت ما خورد و . درست به موقع جا خالی بدهم

  .روي زمین سرازیر شد

وکی این کار رو کرد؟ «. کارال با عصبانیت جیغ کشید من تحمل ؟ ز
  ».تخم مرغ پرت کنه مونکنم کسی به طرف مهمون نمی

وبه شدت به  کنی تقصیر  چرا همیشه فکر می. من نبودم«. برخورد ز
  »منه؟

سقلمه  زواز پشت به  ».براي اینکه معموال هست«: با طعنه گفت ویل
  .زد و باعث شد چاقو و چنگال را روي میز بیندازد

  .مصمم بود جواب بگیرد »کار کی بود؟«: کارال تکرار کرد

د هر کی «: بازویش را با حالت حمایتی دور کمر من انداخت و غرید زِ
  ».تو میدم ها رو از گردنش فرو ي تخم مرغ بود بقیه

به قد بلند  بودنو نشان داد براي ترسناك  »کی؟«: کارال تکرار کرد
  .نیازي نیست

  ».فکر کنم من بودم... امم«: اعتراف کردم

دفک    .اي براق است بهت و حیرت به رنگ نقره کشف کردم. افتاد زِ
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تونم  و فکر کردم منم میکنین  دیدم شما چی کار می اشتم مید - 
  .تخم مرغ رو با طناب گرفتم. م یا نهاین کارا رو بکن

ها را با یک حرکت دست روي  و چاقو و چنگال از ته دل خندیدویل 
  . قبل از اینکه روي میز مرتب شوند به من تعظیم کردند. میز رقصاند

  »دیدي؟ یعنی چی؟ می«. ساول پشت میز نشست

آرزو کردم کاش . شود هایم سرخ می ستم حس کنم گونهتوان می
اممم «. اي پیدا کنم تا سرخ شدنم را خاموش کند نستم دکمهتوا می
فکر کنم انرژي رو . مثل یه خط سفیده -خب، حرکت دادن چیزا .... 

  ».کنم یا چیزي مثل اون حس می

د تونه تشخیص  می. تونه احساسات رو هم ببینه بابا می«: اضافه کرد زِ
  ».بده دروغ میگی یا نه

کرد که  اي به من نگاه می گرانه ابویکتور با حالت حس ».چه مفید«
در مقایسه با بقیه احساسات . آید از آن خوشم می ممطمئن نبود

  .خیلی کمتري داشت یا شاید در حفاظ درست کردن بهتر بود
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وقتی خانم بندیکت به . رمان کردن آبیهد«. نگاهم را از او گرفتم
مطمئن  در مورد بقیه. آینده نگاه کرد، یه جورایی یه کم کمرنگ شد

  ».نیستم ولی فکر کنم هر قدرتی هویت خودش رو داره

  'چطور؟ ي ذهنی مکالمه: ساول پرسید

که کس دیگري در  صورتم را در هم کشیدم؛ هنوز هم از حس این
یا حداقل اینکه  -تونم اون رو ببینم  نمی«. آمد سرم باشد خوشم نمی

  ».ونم دنبال چی بگردمد نمی

ک به کسی که با اون ارتباط داري انجام وقتی نزدیي ذهنی  مکالمه - 
حتما . بره ها، کمترین انرژي رو می ي موهبت بشه، از بین همه

  .هاش انقدر جزئیه که نمیشه حس کرد نشانه

ددرد حرف زدن با  هایم را  از راه دور را به یاد آوردم و شقیقه زِ
  کردم کجا بودم؟ انبار؟ وقتی این کار را می. مالیدم

د فعال در موردش فکر نکن «. را به خودش نزدیک کرددوباره م زِ
  ».تونم تشخیص بدم که برات دردناکه می. اسکاي

  چرا یادم نمیاد؟ - 
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ولی بعد از . خوایم همین رو بفهمیم ما هم می«: ساول محکم گفت
  ».صبحانه

ددانستم  می »مدرسه چی؟«: پرسیدم باید تا به حال خانه را  ایوو  زِ
  .کرده باشندترك 

. ا جلوي من گذاشتلبخند شیطنت آمیزي زد و اولین پنکیک ر ایو
وقتی دیدم چقدر  ».تونیم از کالس در بریم می -نشست خانوادگی «

خوان بودن او  از اینکه از مدرسه در برود خوشحال است تصور درس
  . کمرنگ شدبرایم تا حدي 

یه جمعه نیومدي مثل اون روز تو سپتامبر؟ «. برگشتم زِدبه طرف 
  ».رسهمد

کردیم کسایی رو که به  داشتیم به تریس کمک می. آره. آهان، اون - 
  .اون خانواده تو معامله مواد تیراندازي کرده بودن شناسایی کنه

آوردم که وقتی شنبه او را در شهر ارواح در پایین تپه  حاال به یاد می
  .دیدم چقدر خسته بود

  اتفاقی افتاده؟بینین چه  شما می ؛هاي خانوادگی و این نشست - 
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آره، ولی نتیجه هم «: تریس با بشقابش پشت میز نشست و گفت
ناخلف «. نگاهی به اخم مادرش انداخت »...ما اون حروم . گیریم می

  ».اوایل سال دیگه میره براي محاکمه. رو گرفتیم

د که با اینکه موهبت من براي خواندن احساسات را نداشت افکار  زِ
. الزم نیست نگران ما باشی اسکاي«: کرداضافه  کرد درك میمرا 

  ».کارمون همینه

و ریخت تأیید کرد هایش می که شربت افرا را روي پنکیک در حالی ز :
ها طبق انتظار کارش رو  ي سیونت شبکه. مونه شغل خانوادگی«
  ».کنه می

به فضاي خالی  ».کنیم و بهش افتخار می«. ویکتور جمع بندي کرد
  »مال من کو؟«: اي زد مقابلش ضربه

 زِد. رکت کردهاي تازه در هوا به سمت او ح نکیکبشقابی پر از پ
  ».طناب بی طناب«. هاي من گذاشت هایش را روي چشم دست

  ».کنم دیگه با غذا تمرین نمی. قول میدم«. خندیدم
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هایش در  ساول رفت تا به کمک. بعد از صبحانه، جو اتاق جدي شد
د همه چیز تحت کنترل است؛ پیست اسکی سر بزند و مطمئن شو

  .هایش تکاند بعد برگشت و برف را از چکمه

  ».بریم اتاق نشیمن خانواده. ست همه چیز آماده«. اعالم کرد

د فضایی در انتهاي خانه که به شکل اتاق بازي درست طرف مرا به  زِ
تریس و ویکتور میز تنیس را جا به جا . کرده بودند راهنمایی کرد

ها را به شکل یک دایره روي زمین  ایو کوسن کردند و یوریل و
  .گذاشتند

به همین زودي عصبی شده  »می خواین چی کار کنین؟«: پرسیدم
  خودم را در چه ماجرایی انداخته بودم؟ .بودم

سمت  ».کنیم ما با این مسأله مثل بازجویی برخورد می«: تریس گفت
قی که که کار درستیه چون اعتقاد داریم اتفا«. راست من نشست
  ».ي یک جرم بوده براي تو افتاده نتیجه

  ».کنم از مغزم دزدي شده واقعا هم احساس می«: اعتراف کردم

هر کدوم از ما از موهبتمون براي خوندن تو «: تریس ادامه داد
اي در کار نیست فقط یه تماس  هیچ چیز تهاجمی - کنیم  استفاده می
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ده ب ».ترین سرنخ کجاست براي اینکه بفهمیم قوي من «. نگاه کرد زِ
دباید دست تو رو بگیرم، البته اگه  ول کنه؛ باید با کسی که روش  زِ

تونم  می. کنهکنم تماس فیزیکی داشته باشم تا موهبتم کار  کار می
تو الزم نیست . قبل از اینکه به انبار بريیعنی  - بگم اخیرا کجا بودي 

تونم  شی من میبه یاد بیاري؛ اگه به صورت فیزیکی اونجا بوده با
پسر شگفت انگیزي که اینجاست، به عنوان پسر . ت کنم ردیابی

  ».اون رو پخش کنهتونه  ي ما قدرتمندتره می هفتم، چون از همه

  »راست میگه؟«. نگاه کنم زِدبرگشتم تا به 

. ي نتایج براي مقایسه. آره، من مثل صفحه نمایش اطالعات هستم - 
  .ینن ببینمب تونم هر چی رو که بقیه می می

سر به سر او انداخت و روي کوسن ویل خودش را سمت دیگر من 
  ».تازه باتري هم الزم نداره«: گذاشت

  توانستم بخشی از تاریکی کردند ولی حاال می آنها داشتند شوخی می
درا که در  اي از شرارت که مجبور بود  دیده بودم درك کنم؛ رگه زِ

دیدند  لکه هر چه دیگران میفقط دید خودش نبود ب. شاهد آن باشد
تر از بقیه  گذشت و به این معنی بود که جامع تر و عمیق نیز از او می
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تعجبی نداشت که تا قبل از اینکه ستون و مهار خود را . شاهد آن بود
  .رود کرد در زشتی فرو می پیدا کند احساس می

  .پسر دوم، یوریل، دانشجوي کارشناسی ارشد، ویل را کنار زد

من تنها آدم . م اسکاي، ما هنوز درست همدیگه رو ندیدیمسال - 
  .م منطقی تو کل خانواده

  ».بینم می«: گفتم

خونم؛ هر چیزي که به گذشته  موهبت من اینه که خاطرات رو می - 
ترسی نکنه رازهات رو بیرون بریزي  دونم که می می. مربوط میشه

گذشته رو به تونم مجبورت کنم که  من نمی: ولی نباید نگران باشی
  .تونم درهایی رو که قفل کردي باز کنم من نشون بدي، فقط می

دوسط پاهاي  ».فهمم می«  اوي  نشسته بودم و از اینکه گرماي سینه زِ
و اگه بخوام در رو بسته «. گرفتم کردم قدرت می را پشتم احساس می

  »نگه دارم؟

زمه یک کنیم که ال ولی ما فکر می. خواي این کار رو بکن اگه می - 
ي چیزهایی که برات اتفاق افتاده بسازي تا  تصویر کامل از همه

  .بفهمی کدوم واقعیه و کدوم رو تصور کردي
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  .مدآ از این کار خوشم نمی. اخم کردم

د تنظیم ارکستر موسیقی با هر ساز . شبیه موسیقیه اسکاي«: گفت زِ
رو تو االن یه مدتی هست که داري این موسیقی . به صورت جداگانه

  ».کنیم نت پایه رو کنار گذاشتی زنی و ما فکر می می

  منظورت اتفاقاتیه که تو بچگی برام افتاده؟ - 

  .همونجا. آره - 

چه . اي از درد و حس ترك شدن هاي فوق العاده رگه. فضاي تاریک
  کسی مرا اینطور توصیف کرده بود؟

فکر  ي اون درها چیه و تو قبال دیدي که پشت همهکنیم  ما فکر می - 
ببندي و مانع از این بشی  بقیهها رو در برابر  تره که اون راحت کردي

این کار باعث میشه که بتونی روي . که مردم تو رو راحت بخونن
خاطرات اخیرت کنترل داشته باشی مثل پیدا کردن قطعات اصلی 

  .توي پازل

که چقدر از این روند وحشت  این چیزي بود که صرف نظر از این
  ».باشه، بیاین درستم کنیم«. خواستم طعا میم، قشتدا
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هاي دور اتاق  با یک بشکن شمع ایوها را کشید و  خانم بندیکت پرده
به یاد آوردم او همان کسی بود که چیزها را منفجر  - را روشن کرد 

دیدم موهبتش را تحت کنترل دارد خیالم راحت  از اینکه می. کرد می
توانستیم صداي  می .دادند یها بوي وانیل و دارچین م شمع. شد

کابین که باال  بردند، غژغژ تله مردمی را که از پیست اسکی لذت می
ها را از دور بشنویم ولی در  خش برگ درخت رفت و صداي خش می

توانستم تماس  می. این اتاق، در این پناهگاه، همه چیز در آرامش بود
 - کنم  ها را حس هاي متفاوت هر کدام از بندیکت سطحی موهبت

د. تنها یک نوازش مالیم، چیزي براي ترس نبود ، آرام و آسوده، زِ
  .بازوهایش را دور من حلقه کرده بود

و اسکاي، از نظر پزشکی تو «. درمانگر اولین کسی بود که حرف زد ز
بینم هر چند  هیچ عالمتی از بیماري روانی نمی - هیچ مشکلی نداري 

  ».تونم اضطرابت رو حس کنم می

د   ».پس دیوونه نیستی«. شت گردن مرا مالیدپ زِ

مسیرهاي . تونم آینده رو واضح ببینم نمی«: کارال اعتراف کرد
  ».احتمالی زیادي از این لحظه به بعد وجود داره
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اون تو اتاقی توي یه . دونم اخیرا کجا بوده ولی من می«: تریس گفت
ي رو هاي ساتن، کلی شیشه، تو یه چیز مالفه -هتل درجه یک بوده 

تونم با  می. که از چرم سفید بوده و یک فرش کلفت رو لمس کردي
اي نگه داشته  اطمینان بگم قبل از اینکه به انبار بري تو رو جاي دیگه

اگه بتونیم اون لباسایی رو که پوشیده بودي گیر بیاریم احتماال . بودن
  ».بتونم بیشتر بهت بگم

حس کردن  يبرا از موهبتش ».تهدید برطرف نشده«: ساول گفت
  .کرد شکارچیانی که دنبال ما بودند استفاده می

کنم بیشتر از یه نفر دنبال تو  من حس می«. ویل با سر تأیید کرد
  ».هستن اسکاي

  »ي اینها رو گرفتی؟ تو هم همه«. برگشتم زِدبه طرف 

د تازه فهمیدم اون دو نفري که تو انبار بودن . اوهوم«: گفت زِ
اوهالوران . ن روز تو جنگل به ما تیراندازي کردنهمونایی بودن که او

اي در حفاظ درست کردن مهارت  سیونت بود و به طرز خارق العاده
اي رو تو ذهنت  یه الیهیعنی ممکنه به خاطر همین باشه که . داشت
  »تو هم دیدي یوریل؟ ؟یه چیز بیگانه ؟کردم میحس 
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کنم بدونم  کر میبله، و ف«. یوریل براي دلداري زانویم را لمس کرد
اسکاي، پدر و مادرت . چیه حتی اگه ندونم چطور رفته اونجا

  »هنرمندن، نه؟

  .با سر تأیید کردم

تو می دونی گاهی چه اتفاقی براي آثار هنري قدیمی میفته؟ یکی  - 
کنه و تو باید یه الیه  داره و روي سطح کار نقاشی می ها رو بر می اون

خب، یه نفر کاري شبیه این . صلی برسیرو از روش برداري تا به اثر ا
  .با خاطرات تو کرده

  »چی اصلیه و چی تقلبی؟ خب«. گوید کردم درست می حس می

  .اینجاست که باید برگردیم سر اول ماجرا - 

ي مرا جلوي چشمان خودم  که گذشته این »بینن؟ همه می«: پرسیدم
  .خواستم ي کافی بد بود؛ تماشاچی نمی بیاورند به اندازه

دنه، فقط «: یوریل گفت هایش موجی از صورتی  رنگ ».، من و توزِ
و ما تا وقتی که تو نخواي به کسی چیزي «. دردي داشت روشن هم
  ».نمیگیم

  .دانستم مجبورم خواستم این کار را بکنم ولی می من واقعا نمی
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د   ».من کنارتم. نترس«: زمزمه کرد زِ

  چی کار باید بکنم؟. باشه باشه - 

فقط آروم باش و حضور من رو «. ند اطمینان بخشی زدیوریل لبخ
  ».بپذیر

وقتی  -  کند احساس کردم خاطراتم را امتحان می. شروعش خوب بود
که چطور موسیقی به درمان  ام را دیدم و این پدر و مادر خوانده که

ولی وقتی که به در . آنها را دفن نکرده بودم. من کمک کرده بود
  .رس کردمعقبی فشار آورد احساس ت

د   '.زنه اي به تو نمی صدمه. مبارزه نکن': گفت زِ

شد؛ چیزي بود که پشت  ولی این یوریل نبود که باعث ترس من می
  .در قرار داشت

د هر چیزي هم که اون پشت ببینیم باعث '. به من اطمینان داد زِ
  '.نمیشه احساسمون نسبت به تو تغییر کنه

ي  که از سایر اعضاي خانوادهتوانستم موج احساس آرام بخشی را  می
کرد که  داشت کاري می زوشد حس کنم؛  بندیکت متصاعد می
  .ضربان قلبم آرام شود
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  '.باشه'. نفس عمیقی کشیدم

یوریل مانع را کنار زد و تصاویر مانند جمعیتی که از درهاي گردان 
  .کنند جریان پیدا کردند عبور می

  .خشمی سوزان در ماشین. یک شب سرد

اون همه . تونستم این بچه رو تحمل کردم گه هر چقدر میمن دی«
زد و زنی با  مشت می نمردي به فرمان ماشی »!کنه چیز رو خراب می

کمی شبیه من . کرد هاي فرو رفته در آینه آرایشش را درست می گونه
بود ولی پوست افتضاحی داشت انگار که چندین ماه غذاي درست و 

ها را پنهان  توانست لکه کرم پودر نمیهاي  الیه. حسابی نخورده است
  .کند

زن  ».تونم بکنم؟ من تنها فامیلی هستم که داره چی کار می«
  .زد صداي بوسه درآورد اش را می همانطور که رژلب قرمز جگري

، به رنگ ی دیگرهای لب. دري به زمانی در گذشته دورتر باز شد
. اهر لب قرمز بودخو ،مامانم. بوسیدند ي مرا می صورتی آدامسی، گونه
وقتی روي من خم . اي داشت اي نقره داد و خنده بوي مالیم عطر می

. خورد شده بود تا قلقلکم بدهد موهاي بلند روشنش به شکمم می
  .خندیدم نخودي می
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  .زنگ در به صدا در آمد

  .ي کنار تخت را باال برد نرده ».جا بمون عروسک همین«

خواستیم او ما را پیدا کند،  ما نمی. اباب. آمد صداي غرولند از راهرو می
نه مامان؟ چرا اینجا آمده بود؟ به خرگوش گوش درازم چنگ زدم و 

  . ها در هال گوش دادم به صداي آن

 2میگل. دونیم هر دوي ما می -  1ایانرباي من نیستی  ولی تو روح«
تونی جلوي من رو  من پیش اون میرم و تو نمی. رباي منه روح

واقعا عصبانی بود ولی ترسیده هم . مامان زشت بودصداي  ».بگیري
  .کردم من هم احساس ترس می. بود

  !تونی با اون انگلیس رو ترك کنی پس بچه چی؟ من چی؟ تو نمی - 

  !کنی فقط حسودي می. خواستی تو که قبال هیچ وقت اون رو نمی - 

  .من نمیذارم تو این کارو بکنی. درست نیست - 

  .تو که باید بهتر از همه این رو بفهمی. باشم میگلمن باید با  - 

  .برم ولی من دخترم رو با خودم می. پس برو - 

                                                             
1Ian 
2Miguel 
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اتاق با خشم قرمز شده بود و . ناله کردم. شدند تر می آنها نزدیک
وار مرا از تختم بلند  مردي سایه. ي نازکی از طالیی عشق داشت الیه

هاي  تکه -چراغ خواب موشی منفجر شد . چسبانداش  کرد و به سینه
  .حباب به پرواز درآمدند

  »!موش«: جیغ زدم

وقتی خیلی جوون بود از  رو 1ديتو «. لرزید مامان از عصبانیت می
ولی . 2ایانو من خیلی خیلی متأسفم  - ربات رو  روح -دست دادي 

ین موضوع دست کشیده در کمال ناباوري، من بعد از اینکه دیگه از ا
حاال بچه رو بذار . اید برم پیش اونپیدا کردم و ب وم رربا بودم روح

  »!زمین

چرا من باید اونی باشم که تنها «. لرزید می. تر فشار داد بابا مرا محکم
نزدیک شد،  ماوقتی مامان به  ».کنم ؟ تحمل نمی3فرنیبمونم، 

هاي من از قفسه بیرون پرید و او  دستش را به طرف او گرفت و کتاب
  .را بمباران کرد

  .کردم من هق هق می. با به حرکت در آمدفرش زیر پاي با

                                                             
1Di 
2 Ian  
3Franny 
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  !کشی ي لعنتی رو به آتیش می کل این خونه. بس کن فرنی - 

ور شد و  عصبانیت مامان شعله »!تونی اون رو از من بگیري تو نمی«
دستش را دراز  ».م رو تنها نمیذارم من بچه«. تخت من آتش گرفت

  .کرد و لباس خواب مرا کشید

د و به او برخورد کرد و او را به دیوار تخت مشتعل در هوا چرخی
  .کوبید

  .هایم را به هم فشار دادم چشم »!مامی«

  .دیگر هرگز آنها را ندیدم

من تنها . خاله لب قرمز مرا از بیمارستان برد. تصویر دیگري آمد
به طرز معجزه  -کسی بودم که از آتش جان سالم به در برده بودم 

شده و مرا در  شناوربیرون  به رهآسایی با نیروهاي نامریی از پنج
هاي خیس از شبنم چمباتمه زده بودم پیدا  که روي چمن حالی
هنوز سردم بود و . کردیم حاال در یک آپارتمان زندگی می. کردند

. رسید ي در نمی ریزه بودم؛ سرم حتی به دستگیره. لباسم کثیف بود
دند از سر آمد؛ به من گفته بو صداي بلند موسیقی از اتاق اصلی می

  .راه کنار بروم براي همین در راهرو مخفی شده بودم
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دوباره همان مرد راننده بود؛ این بار  »!جوري به من نگاه نکن اون«
وقتی با سرعت کافی حرکت نکردم لگدي به طرفم . دوستش با او بود

به سرعت عقب رفتم و خودم را به دیوار فشار دادم و سعی . انداخت
دیدم به آن مرد چیزي داد و در عوض . آنجا نیستمکردم وانمود کنم 

  .پول گرفت

  ».سرت کاله گذاشت«: زیر لب گفتم

بوي دهانش افتضاح بود؛ مثل پیاز سرخ . مرد دوم کنار من زانو زد
  .من به نظرش بامزه بودم ظاهرا »چی گفتی جوجه کوچولو؟«. کرده

به جلو و عقب تاب  ».خوشحاله گولت زده. اون دروغ گفت«
دانستم مجازات خواهم شد ولی دست کم او هم  خوردم؛ می یم

  .شد مجازات می

ي لوس  داري به حرف بچه. هی«: مرد با لبخندي مصنوعی گفت
  »دونه؟ کنی؟ اون چی می دوست دختر من گوش می

ت بیرون آورد و آن را بین انگشت شس مرد پیازي بسته را از جیبش
  »خالصه؟«. زد دیگر لبخند نمی. اش فشار داد و اشاره

  .بهت قول میدم. صد در صد - 
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  .اي بود هاي مرد زرد بیمارگونه رنگ ».دروغ میگه«: گفتم

من پولم رو پس . ممنون جوجه«. آقاي پیاز بسته را به طرف او رفت
  ».قول تو پنجاه چوق نمیرزه. خوام می

  .گناه است پول را پس داد خورد بی مرد همانطور که قسم می

  .بعدش درد داشت

ها پایین افتادم و بازویم  گفت چطور از پله بعدها، شنیدم به دکتر می
از دست من . دروغ بود. من دست و پا چلفتی بودم. را شکستم

  .عصبانی شده بود

قبل از اینکه توجه . یک روز دیگر بود. بعد دوباره به ماشین برگشتیم
بی خاله لب قرمز عص. شدیم جا می دوباره جابه دکسی به ما جلب شو

خواهد به خاطر من او را رها  گفت مردك می کرد و می ناله می. بود
مثل . بینم گفت من زیاد می می. آمد او هم از من خوشش نمی. کند

  .اش مثل خواهر ناتنی احمق مرده. یک جادوگر

تونیم اون رو بدیم به بهزیستی  می«. خاله به من چشم غره رفت
  ».یایمتونیم از پسش بر ب بریستول، بگیم نمی
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ما به . اريحتی وجود د هوقت نذار پلیس بفهم هیچ - قانون اول «
از ماشین دیگري  ».به راهمون ادامه میدیم -گردیم  بریستول بر نمی

  .در بزرگراه سبقت گرفت

  ؟1فیلاز کی تا حاال  - 

  .حمله کرد 2ي کریکترز آرمز از وقتی پلیس به کافه - 

دیدم روي آن  - نگاه کردم  آبی که بیرون بود تابلوییاز پنجره به 
که یک هواپیما از آن رفت  این جاده به جایی می. نشان هواپیما است

شروع به آواز . توانستم آرزو کردم کاش من هم می. کرد پرواز می
  ...کنم  یماي جت اینجا را ترك میدر هواپ. خواندن کردم

گاه ماشین را از جاده خارج کرد و وارد یک ایست »!همینه«: مرد گفت
   ».کنیم ما این جونور رو اینجا ول می«. پمپ بنزین شد

  .زن با حیرت به او نگاه کرد »!چی«

هاي زن بنفش  شد؛ رنگ رنگ سبز لجنی بدجنسی از مرد متصاعد می
کنم  ها نگاه می شد وقتی به آن باعث می. اي از سبز بود تیره با رگه
  .ردمبه جاي آنها به شلوارك کثیفم نگاه ک. حالم بد شود

                                                             
1Phil 
2Cricketer’s Arms 
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  کنی، درسته؟ داري شوخی می - 

تونی یا با اون بمونی  تو می. کنم جا ول می من بچه رو همین. غلطه - 
  .انتخاب خودته. یا با من بیاي

  !جوري ولش کنم تونم همین بر شیطون فیل، من نمی تلعن - 

جایی در انتهاي پارکینگ ماشین را نگه داشت و با حالتی عصبی مرد 
تونم وقتی اون هست کار  چرا که نه؟ من نمی«. دها را نگاه کر آینه
، نه 1جومیشه مشکل اونا، . کنه یه آدم خیرخواهی پیداش می. کنم
 - به تو . شد باید از شر بچه خالص می. ه فرنی حاصل اشتباهاون . ما

هایش زرد  خم شد و او را بوسید؛ رنگ ».هیچ ربطی نداره - به ما 
  .گفته استاي  چاق و چلهدروغ  داد میبدرنگی بود که نشان 

خدایا، . باشه، باشه، یه لحظه وقت به من بده«. زن لبش را گاز گرفت
  »گیرن؟ ردمون رو نمی. یه نوشیدنی الزم دارم

اگه بیرون نریم . پالك ماشین که تقلبیه«. اش را باال انداخت مرد شانه
پدر . اسهشن هیچ کس تو انگلیس اون رو نمی. گیره دوربین ما رو نمی

فکر نیفتن که خارج رو این به  تا وقتی - و مادرش تو دوبلین مردن 

                                                             
1Jo 



  نجال محقق  به دنبال اسکاي
 

۵٠۵  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

کی بعد این همه مدت اونو . چک کنن، این بچه هیچ هویتی نداره
  ».شناسه؟ حتی لهجه هم نداره می

. کنه پس ما اون رو میذاریم اینجا و یکی دیگه ازش مراقبت می«
د کار درستی کرد که دار خاله خودش را قانع می ».بینه اي نمی صدمه
  .کند می

اون براي ما بده، . بینه صدمه می شولی اگه من برگردم دنبال - 
  .کنه چیزي رو که داریم خراب می

بیا این «. زن شجاعتش را جمع کرد و با سر موافقتش را اعالم کرد
  ».کارو بکنیم

مرد برگشت و جلوي  ».فقط فرصت الزم داریم که جیم بشیم«
مونی، بدون  کن جونور، تو ساکت میگوش «. تیشرت مرا چنگ زد
  »فهمیدي؟. گردم و گیرت میارم نق و نوق، وگرنه بر می

آنقدر ترسیده بودم که فکر کردم ممکن است . با سر تأیید کردم
نورش به رنگ قرمز تندي بود درست مثل زمانی . خودم را خیس کنم

  .خواست مرا بزند که می
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. ال برو بیرون و اونجا بشینحا«. دستش را دراز کرد و در را باز کرد
  ».دردسر درست نکن

  .کمربندم را باز کردم؛ عادت داشتم خودم مراقب خودم باشم

  »مطمئنی فیل؟«. زن ناله کرد

بعد از آن صداي ماشین را شنیدم . مرد جوابی نداد، فقط در را بست
  .شد که با سرعت دور می

  .هاي مرواریدي را شمردم من نشستم و گل

  

ي  قهلتی چشمانم را باز کردم در پارکینگ نبودم بلکه در حاین بار وق
دبازوهاي    .دادند نشسته بودم؛ گرم بودم و به من اهمیت می زِ

  .جرأت نداشتم به او نگاه کنم »دیدي؟«: آهسته گفتم

د آره، خدا رو شکر که قبل از اینکه تو رو بکشن ولت «: گفت زِ
الید، موهایم به ته اش را با مالیمت به تاج سرم م چانه ».کردن

  .کرد ریشش گیر می

ه فکر نکنم اسمی از من برد. دونم کی هستم من هنوز نمی«: گفتم
  ».باشن
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. ها بودیم تا وقتی شش سالم بشود همین - خاله جو، فیل و جونور 
، اسمی براي من گذاشته بودند - فرنی و ایان  - اگر هم مادر و پدرم 
م سیونت بودند؛ آنها همدیگر را پدر و مادر. وردمآ آن را به یاد نمی

هایشان را کنترل نکرده بودند و مرا با یک معتاد  کشتند چون موهبت
به خاطر این خیانت از دست آنها خیلی . به عنوان قیم تنها گذاشتند

  .عصبانی بودم

د ».ي یه مواد فروش زیاد جور در نمیاد یه آدم راستگو تو خونه«  زِ
کرد و کف دستم را نوازش کرد تا انگشتانش را دور مچ من حلقه 

من قبال هم وقتی با تریس و «. هاي گره کرده مرا باز کند مشت
شانس آوردي که . کردم از این آشغاال دیده بودم ویکتور کار می
  ».خالص شدي

اي را که در راهرو اتفاق افتاده بود  به عنوان یک بچه، معامله
بی اوضاع فیل رو به من حسا«. کردم فهمیدم، ولی االن درك می نمی

  ».بار اولم هم نبود. اون مرد بهترین مشتریش بود - هم ریخته بودم 

  .زد اون هم بار اولش نبود که به تو صدمه می - 

ها در برابر  خودم را جمع کردم؛ از اینکه چیزهاي زشتی مثل این
  ».فکر کنم«. ها فاش شده بود متنفر بودم بندیکت
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دعصبانیت  ن بود؛ نه نسبت به من بلکه نسبت به به رنگ سرخ آتشی زِ
دوست دارم «. کسی که جرأت کرده بود و به من صدمه زده بود

اي  دستم بهش برسه، بهش بفهمونم بالیی که سرت آورده چه مزه
  ».داره

م کال  خاله. کرد م سوء استفاده می اون آدم کثیفی بود، از خاله«: گفتم
فکر نکنم هنوز با . کنه تونست خودش رو درگیر من بد نبود ولی نمی

  ».هم باشن

مواد و . ن احتماال هر دوشون مرده«: یوریل با حالتی عادي گفت
  ».ي اون با خودش عمر طوالنی و خوشبختی نمیاره معامله

دخسته و مجروح به  که چیزهایی را که دیده  براي این. تکیه دادم زِ
احتیاج بودم سر جایشان بگذارم و خاطراتم را مرتب کنم به زمان 

چه  زدیم، ولی باید با آن ما در مورد این موضوع حرف نمی. داشتم
ربایش بر سر ما آورده بود  وسواس مادرم در مورد پیوستن به روح

ي زشت آنچه را فکر  این موضوع مانند یک لکه. آمدم کنار می
دکردم با  می کند  کردم مرا کثیف می احساس می. کرد دارم آلوده می زِ

  .کند تهدید می - 
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د ما انتظار نداریم در جا همه چیز . ي کافی دیدي به اندازه«: گفت زِ
  ».رو به یاد بیاري

تونیم روي اون  می. ولی ما زیربنا رو پیدا کردیم«: یوریل گفت
  ».بسازیم

توانستم بگویم که  ي افرادي که در اتاق بودند نگاه کردم؛ می به بقیه
ریس از بقیه براي اطالعات ویکتور و ت. امروز انتظار جوابی ندارند

  .کردند آن را پنهان کنند صبرتر بودند ولی سعی می بی

دبورد  اسکیدختره رو ببر . استراحت الزم داري«: تریس گفت ما . زِ
  ».حواسمون هست که امنیت داشته باشین

منظورت از «. تالش کردم تا خاطرات ناراحت کننده را کنار بزنم
بورد  بشکنم؟ چون اگه سعی کنم اسکی استراحت اینه که بزنم پام رو

  ».کنم این بال سرم میاد

وقتی به برادرش  ؛اش آرام شد تریس خندید و حالت جدي پلیسی
، منظورم این ينه، اسکا«. کرد لبخند محبت آمیزي زد نگاه می
د. نیست   ».مراقب تو هست زِ
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  22فصل 
  

سمی  خاطرات مثل یک ابر. ي آرامش بود بیرون رفتن از خانه مایه
هاي دست نخورده  هاي سفید با برف باالي سرم آویزان بود ولی شیب

آنقدر دیدم شفاف . زد همه چیز برق می. فعال البته - زد  آن را کنار می
هاي سوزنی،  تک برگ توانستم تک کردم می بود که اگر تمرکز می

کوهستان امروز مرا . هاي برف را بشمرم دانه و اي کاجه میوه
  .آورد لکه به هیجان میترساند ب نمی

شبیه یک لباس اسکی از کارال قرض گرفته بودم که باعث شده بود 
داي شوم ولی ظاهرا  شیرینی خامه   .کرد بامزه است فکر می زِ

  .کرد نفسم مثل اژدها بخار می »هاي بچگونه؟ شیب«: پرسیدم

د هایش کرد و  دستش را سایبان چشم ».نه، خیلی شلوغه«: گفت زِ
بررسی کرد و به من فرصت داد تا او را که در لباس  کوهستان را
رسید تحسین  اي چسبانش بلند و خطرناك به نظر می اسکی سورمه
وقتی مرا در حال تحسین خودش گیر . ها اي در میان برف کنم؛ کوسه
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از «. انداخت لبخند درخشانی زد و ابروهایش را به شوخی باال برد
  »بینی خوشت میاد؟ چیزي که می

  ».ت کار کنی واقعا باید روي فروتنی! خفه«. رنج به او زدمبا آ

  ».اگه قول بدي بهم یاد بدي - کنم  کار می«. خندید

  .فکر نکنم امیدي بهت باشه - 

اش تمام  وقتی باالخره خنده. این حرف باعث شد بیشتر تفریح کند
یه . خب، اسکاي، حاضري؟ چون ما قراره بریم باال«. شد مرا بغل کرد

اون روزي که تو جنگل به ما تیراندازي کردن . وم هستجاي آر
خواستم تو رو ببرم اونجا، ولی فکر کنم تو زمستون بهتر هم  می

  ».گردیم کابین میریم باال بعد پیاده بر می با تله. هست

خوزه پشت پیشخوانش . ا بوده تر از آخر هفته ي کوه خیلی ساکتباال
دونات بگیرم و  ه بایستم،توانستم مثل همیش ین نمینبود براي هم

  .هاي شلوغ دور کرد و به داخل جنگل برد مرا از شیب زِد. گپ بزنم

ي قبلی که رفتیم تو جنگل  دونی که دفعه فکر خوبیه؟ می«: پرسیدم
  ».چی شد
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د هاي من انداخت و بازوي مرا براي اینکه به من  دستش را دور شانه زِ
تریس، . ینجا رو مانع گذاشتنمامان و بابا دور ا«. اطمینان بدهد مالید

  ».چیزي پیش نمیاد. ویک و ویل هم نگهبانی میدن

  مانع ذهنی؟ - 

کنه، باعث میشه فکر کنن چراغ ماشین رو  آره، مردم رو دور می - 
تو  ،که یادم آورد. روشن گذاشتن یا باید یکی رو توي شهر ببینن

  چطوري دیشب از مانع ما رد شدي؟

حساسش کردم ولی انقدر بیچاره بودم که برام ا«. اي باال انداختم شانه
  ».مهم نبود

براي همین بود که تریس و . شدي رد بشی اصوال نباید موفق می - 
  .ت پیدا شد انقدر مشکوك شده بودن هو سر و کله ویک از اینکه یک

  .شاید این مانع اونقدري که دوست دارین فکر کنین قوي نیست - 

  .باید بفهمیم. که ما فکر کرده بودیم تر از اونی هستی شاید تو قوي - 

ها  خواستم کار دیگري با سیونت نمی ».کنم فعال نه خواهش می«
  .قدرتشان خیلی ترسناك بود - داشته باشم 

د   ».االن وقت بازیه. نه، االن نه«: گفت زِ
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العاده و ظریفی  شدیم و زمین با شیب فوق اي گستردهي  وارد منطقه
هایی که  ها آن طرف دره مثل غول لهق. به پایین شیب پیدا کرد

  .اند نمایش را تماشا کنند بر خط افق سایه انداخته بودند آمده

  ».واي«: گفتم

زیاد کسی اینجا نمیاد چون به جاي خاصی منتهی  عالیه، نه؟ - 
تونی اینجا بدون اینکه  می. نمیشه ولی من اینجا رو دوست دارم

  .بورد خفن کنی سکیبازاي مزاحم سر راهت بیان حسابی ا اسکی

  .آمادگی خفن رو ندارم - 

بوردش را روي  ».دونم، می تونیم آروم و مالیم هم کار کنیم می«
  »تا حاال موج سواري رفتی؟«. برف انداخت

ما تو . دونی معلومه زیاد در مورد لندن چیزي نمی«. خندیدم
  ».شگالي دم ساحل نیستیموریچموند ازین خ

  »کردین؟ روزا چی کار می پس«. لبخند شیطنت آمیزي زد

ي تیمز  رودخونه. تونیم بریم سواري می. ما یه پارك آهو داریم - 
  .هست اگه قایق پارویی دوست داشته باشی

  .بریز بیرون - 
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تو این رشته مدال طالي المپیک . کردم خرید می... اممم ... من  - 
  .م رو هم داشتم و البته موسیقی. دارم

ر بخور. ده کنیوقتشه افق دیدت رو گستر -  اول بدو بعد س.  

  چی؟ - 

  .به من اعتماد کن، بدو - 

گفت انجام  کردم کاري را که می در حالی که احساس حماقت می
  .دادم

د   ».خب، تو راست پا هستی«: گفت زِ

  از کجا فهمیدي؟ - 

ر می« حاال، من طرز ایستادنت رو . خوري با پاي راسته وقتی س
. رد و نشان داد پایم را کجا بگذارمبورد را تنظیم ک ».کنم درست می

. بازویش را دور کمر من انداخت و مرا به جلو و عقب تاب دادبعد 
  ».همه چیز به تعادل مربوط میشه«

  .به من دست بزنی یست تا بتون این که فقط بهانه - 

  عالیه، نه؟. دونم می - 
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. بورد خیلی بهتر از اسکی با چوب بودم در کمال تعجب، در اسکی
رفتار ه، چندین بار افتادم ولی بیشتر شبیه یک کارآموز متوسط البت
  .تا احمق کاملی که در اسکی بازي بودم کردم می

ي کافی روي باسنم زمین خوردم  بعد از اینکه احساس کردم به اندازه
: گفتم زِدبه شوخی به . کار را تمام کنمتصمیم گرفتم براي امروز 

  »!بزرگ رمانکنی قه بذار ببینم تو چی کار می«

د . راحت اونجا بشین و تکون نخور. باشه، قهرمان کوچیک«: گفت زِ
فقط یه کم باید . بورد کرد خوام بهت نشون بدم چطور باید اسکی می

  ».از تپه برم باال

اي از  ي کوچک نشستم و شیب را به دنبال نشانه در پناه یک صخره
د دنش را شروع نگاه کردم ولی ظاهرا خیلی وقت صرف کرد تا دوی زِ
  .کند

  !ووووووهووووو - 

شش متر جلوتر از من فرود  زِدیک بورد از باالي سر من پرواز کرد و 
  . آمد و به سمت پایین تپه ویراژ داد

  .کند زدم چنین کاري می باید حدس می. خندیدم »!خودنما«
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اش  مدتی طول کشید تا با خستگی، در حالی که بورد را روي شانه
نیشش تا طرف من برگشت ولی در کل مسیر گذاشته بود، به 
  .بناگوش باز بود

  »نظرت چی بود؟«: داد زد

  ».قبول شدي«. هایم نگاهی انداختم به ناخن ».هومم«

  !عالی بودم قبول شدم؟ - 

  .به اون ده دارم. دونی، یه پسره اومد و شیرجه و معلق زد می - 

د منم ده «. تبورد را انداخت و روي من پرید و مرا در برف انداخ زِ
  ».خوام می

  ».نمیشه 1بدون پرش سه تایی. نخیر«: گفتم

  .اون مال اسکیته خنگ خدا - 

امتیاز کامل . اون پسره دوستم، موقع برگشت یه دونه ازونا زد - 
  .گرفت

د اعتراف کن، کس . من دوست پسرتم«. در گردنم غرش کرد زِ
  ».اي اینجا نبود دیگه
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  ».براي اون پرش بهت ده بدم تونم بازم نمی«. ي ریزي کردم خنده

هایم  از گردن تا لب »نظرت چیه یه تالشی بکنم و بهت رشوه بدم؟«
  »خب؟ کارم چطور بود؟«. را سر فرصت بوسید

اش در این لحظه کار  در حالی که امیدوارم بود پیش بینی آینده
به نظر . امم، بذار فکر کنم«. نکند، مخفیانه یک مشت برف برداشتم

قبل از اینکه بتواند عکس العمل  »!اید بیشتر تمرین کنیب... من که 
جیر  که باعث شد صداي منشان دهد برف را داخل گردنش فرو کرد

  .ي در بیاورد که تا به حال از او نشنیده بودمجیر

د ها غلتاند ولی در  را در برفم ».خب، اعالم جنگ شد«: گفت زِ
دویدم ولی . ون آمدمکه از خنده نفسم بند آمده بود به زور بیر حالی
د دیگه باید فرو بري «. چند قدم جلوتر به من رسید و مرا بلند کرد زِ

داخل آن انداخت طوري و مرا  اي برف عمیق پیدا کرد تکه ».تو برف
  .که تا نصف بدنم در برف دفن شده بود

به سرعت یک گلوله برفی درست کردم و  »!مهمات بیشتر«: داد زدم
  .به طرف او انداختم

  .لوله در هوا تغییر جهت داد و برگشت و به صورت خودم خوردگ
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  !متقلب - 

د   .از خنده خم شد کهبه عصبانیت من خندید آنقدر  زِ

طنابی را که به تخم مرغ  ».از پس تو یکی بر میام! طور پس این«
دي باالي سر  انداخته بودم به یاد آوردم و تصور کردم شاخه را به  زِ

شاخه باال پرید و کلی برف . را رها کردم کشم و بعد آن پایین می
هایم را  ي کارم راضی بودم، دست در حالی که از نتیجه. ریخت او يرو

  »!اینو داشته باش«. تفاوت به هم مالیدم با حالتی بی

د گفتیم  ما هیچ وقت نباید به تو می«. یخ را از کالهش تکاند زِ
  ».تو خطرناکی. سیونت هستی

! خطرناك - من خطرناکم «. م و باال پریدمهایم را به هم زد دست
  »!یوهووو، من خطرناکم

برف از زیر پاي من حرکت کرد و من در میان  »!ولی تجربه نداري«
دها روي پشتم افتادم و  برف در حالی که با گلوله برفی که در  زِ

خب، در «. باالي سرم زانو زد کرد دستش گرفته بود مرا تهدید می
  »گفتی؟ ی میمورد بورد بازي من چ

  ».نه یازده. قطعا ده امتیاز«. لبخند زدم
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  ».خوشحالم سر عقل اومدي. خوبه«. برف را کنار انداخت

  

آن روز بعد از ظهر، کمی در تنهایی وقت گذراندم و در جنگل پشت 
بعد از . خانه راه رفتم و خاطراتی که یوریل باز کرده بود مرتب کردم

 - ردن به آن را نداشتم مل فکر کتح - ي پدر و مادرم  درگیري کشنده
جایی دائم، توجهات اتفاقی و بدون  کودکی من کابوسی آشفته از جابه

ام با آن دوست پسر دالل موادش  تا وقتی که خالهالبته، . عشق بود
  .ه بودهم وحشتناك نشد یروي هم نریخته بود خیل

یا مادر و آ. دانستم نمی ام آمده بود؟ ي افراد خانواده قیهچه بالیی سر ب
پدرم خودشان پدر و مادر یا پدربزرگ و مادر بزرگ یا خواهر و برادر 
دیگري نداشتند که من پیش آنها بروم؟ این جریان یک معما بود و 

در سن شش سالگی . زدم جواب آن خوشایند نباشد من حدس می
دانستم باید به دو آدم  تنها درك مختصري از شرایطم داشتم و می

زندگی . اعتماد براي مراقبت از خودم تکیه کنم بالغ غیر قابل
دانستم چه کار کنم تا مرا دوست  وحشتناکی بود؛ به دلیل اینکه نمی

بدارند، به درون خودم رفته بودم و قدم هاي کوچکی علیه فیل، 
  .داشتم دانست، بر می ي خود می قلدري که صدمه زدن به مرا وظیفه
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کردم، هر چند  کار تحسین میتا حدي کودکی خودم را به خاطر این 
ها اجتناب  توانستم از مقداري از آن صدمه ماندم می اگر ساکت می

  .کنم

به . اسمم. به خودم فشار آوردم تا چیزهاي بیشتري را به یاد بیاورم
  .آوردم رسید، چیزي که باید به یاد می اي می نظر چیز ساده

د »اسکاي، خوبی؟« ي کافی فکر  دازهبه این نتیجه رسیده بود به ان زِ
  .ام و با یک لیوان یک بار مصرف به دنبال من آمده بود کرده

  ».کردم فقط فکر می. خوبم«: گفتم

بیا، برات شکالت داغ . به اندازه کافی فکر کردي«. لیوان را به من داد
شاپ نیست ولی گرمت  دونم به خوبی مال کافی می. درست کردم

  ».کنه می

  .دوز شکالت احتیاج داشتم همین حاال به یه. ممنون - 

د دونستی  می«. آرنج مرا گرفت و مرا به سمت خانه برگرداند زِ
شکالت مواد شیمیایی خاصی داره که باعث میشه احساس شادي 

  »بکنی؟
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کمی نوشیدم و  ».اي براي خوردن شکالت الزم ندارم من بهانه«: گفتم
ه نبود جلوي موهایش که زیر کال. ي چشم به او نگاه کردم از گوشه

آبی   سبز - هایش امروز شاد بود  چشم. بودنشسته هاي برف  دانه
تو چی؟ تو هم یه کم «. عمق در نور خورشید اي کم کمرنگ رودخانه

  »از همین مواد شیمیایی زدي؟

  ها؟ - 

  .آخه خوشحالی - 

تو  -ربا بودن همینه دیگه  روح. نه، شکالت نبود، فقط تو«. خندید
  ».بخش منی دوز شادي

پدر و مادرم ثابت کرده بودند روح ربا :  این حرف درست نبود نه،
دمن جلوي . داشتن به معنی خرابی است کردم همه چیز  وانمود می زِ
توانستم  نمی -توانستم این کار را بکنم  رو به راه است ولی نمی

این درك خرد کننده باعث شد احساس کنم انگار . ریسک کنم
ام و هنوز در حال  اسکی پریده چوب همین االن از یک صخره با

دخواستم به  چطور می. سقوط هستم بگویم که  - اش  و خانواده -  زِ
توانستم چیزي  بعد از دیدن بالیی که سر مادر و پدرم آمده بود نمی
دادم همه چیز  که آنها انتظار داشتند باشم؟ وقتی این خبر را می
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د. شد خیلی زشت می الن خودم هم از شد و همین ا از من متنفر می زِ
  .خودم متنفر بودم

  .خیلی ترسیده بودم

ها هم دقیقا همان شب را  باري که بر دوشم بود، بندیکتبا وجود 
احساس . براي شروع تزئینات کریسمس خود انتخاب کرده بودند

ساول و تریس در زیر . کردم شبیه یهودا در شام آخر هستم می
  .ه تزئینات برگشتندشیروانی ناپدید شدند و بعد با چندین جعب

 »گیرین، نه؟ شما این جریان رو خیلی جدي می«: با تعجب پرسیدم
اي طالیی در داخلش  اي زیبا را که فرشته با انگشت یک حباب شیشه

در حبابی از وحشت  -این فرشته من بودم . معلق بود لمس کردم
  .توانستم خودم را آزاد کنم بودم و نمی  گیر افتاده

. کنیم ما موقع سفر جنس جمع می. لومه اسکايمع«: کارال گفت
ي سیونت، هر سال برام تزئینات جدیدي  ي من در شبکه خانواده
اگه ازشون استفاده نکنیم به کسی . فرستن تا به اینا اضافه کنیم می

  ».که هدیه داده توهین میشه

د مامان «. هایش را گرد کرد که پشت سر مادرش ایستاده بود چشم زِ
وقتی . ه وقتی میشه ده تا دکور زد چرا یه دونه بزنیماعتقاد دار
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کنی تو بخش کریسمس فروشگاه  کارمون تموم بشه احساس می
  ».وایسادي 1میسی

بردند  تک وسایلی که به کار می تک. نوئل بادي نداشتنداها باب بندیکت
ي  یک مجموعه. اي زیبا و منحصر به فرد بود به طرز خیره کننده

ده از آمریکاي جنوبی، یک رشته چراغ یخی از کاري ش محلی کنده
بخشی از . به چشمم خورداي ونیزي  هاي شیشه کانادا، و حباب

ي گسترده از مردمی با  وجودم آرزو داشت متعلق به این خانواده
هایی مشابه خودم باشم ولی من لیاقت آنها را نداشتم؛ نه در  موهبت

هر  گفتم و ید چیزي میبا. زدم زمانی که راه و رسم آنها را پس می
وقتی قبال تصمیم گرفته انصاف نبود  - کردم  چه زودتر این کار را می
به آنها اجازه بدهم مثل یکی ي آنها جدا کنم،  بودم خودم را از آینده

گذشت  ها می ولی لحظه. ي خودشان با من رفتار کنند از افراد خانواده
  .توانستم شجاعت حرف زدن را پیدا کنم و نمی

برد، درخت  اش به کار می ، عبارتی که کارال براي مردان خانوادهرهاپس
درخت دو . ندبرپا کردکاجی را که از زمین خانوادگی بریده بودند 

بعداز فحش و غرهاي . کرد برابر من بود و اتاق را تا سقف پر می
شده، ساول و  هاي گم هاي خراب و سیم رابط معمول در مورد حباب
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تر خانواده  اعضاي جوان. درخت پیچیدندا دور ها ر چراغویکتور 
دمسؤول آویختن تزئینات شدند؛  مرا روي کولش بلند کرد تا بتوانم  زِ

کارال براي . هاي باالتر بگذارم ام را روي شاخه هاي مورد عالقه حباب
هر کدام از آنها داستانی را تعریف کرد که یا چیزي در مورد فردي 

. بودا در مورد جایی که آن را خریده بود که آن را به او داده ی
هاي بلند  ي بزرگ از اینجا تا آرژانتین با شاخه تصویري از یک خانواده

ي من در مقابل آنها  خانواده. در آسیا و اروپا در ذهنم نقش بسته بود
  .رسید خیلی کوچک به نظر می

کارال با یک سینی شراب داغ کریسمس، شکالت داغ براي من و 
حاال باید سرود «: ارچینی شیرین برگشت و اعالم کردبیسکوییت د

  »!بخونیم

از نورهاي شاد و ولی . کند تریس وانمود کرد که غرغر و شکایت می
درخشید حدس زدم فقط نقشی را که به  سرخوشی که دورش می

رود بازي  ظار میتعنوان فرد ناموفق خانواده در موسیقی از او ان
روي یدم و همراه با وجدان گناهکارم از سر راه کنار کشمن . کند می

دکرد،  یک کوسن نشستم و به ساول که ویلونش را تنظیم می که  زِ
کرد نگاه  آورد و یوریل که فلوتش را سر هم می گیتارش را بیرون می
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قدر  چند سرود مرسوم را بسیار زیبا نواختند؛ بعضی از آنها آن. کردم
ها را  انی که این آهنگبه زمکردم  مسحور کننده بود که احساس می

آن موقع بودم که متوجه  تازه. ام اند برگشته براي اولین بار خوانده
هاي  نه تنها آهنگ. درخشد شدم یوریل در نور مالیم برنزي رنگی می

توانستم ببینم که بخشی از او در آن  نواخت بلکه می قدیمی را می
  . زمان است

  »تریس؟. یمیه خواننده الزم دار «: یوریل اعالم کرد

  .همه خندیدند

تقریبا از جایش  ».خواین این لحظه رو خراب کنین حتما، اگه می«
بلند شده بود ولی ویل با او کشتی گرفت و او را دوباره سر جایش 

  .نشاند

  »اسکاي؟«: پیشنهاد کرد ایو

  ».خونم من نمی«. سرم را تکان دادم

ه که من با تو یادت - تو واقعا هنر موسیقی داري «: چرب زبانی کرد
  ».اجرا کردم

  ».خونم من نمی«. اي از وحشت باعث شد دلم بخواهد پنهان شود رگه
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  ».خوندي قبال می«. هایش را بست اي چشم یوریل لحظه

  .خونم دیگه نمی - 

د به . االن از این موضوع گذشتی ؟چرا اسکاي«: با مالیمت پرسید زِ
امروز یه . ر بذاريتونی اونا رو پشت س خاطراتت نگاه کردي حاال می

  ».شروع جدیده

دفقط نه اون شروعی که  واي خدایا، به من . انتظارش را داشت زِ
  .کمک کن

ها را دور گرداند و سعی کرد تنش را از بین  کارال بشقاب بیسکوییت
هیچ کس اگه . شما سه تا این دختر بیچاره رو تنها بذارین«. ببرد

  ».نخواد مجبور نیست بخونه

دانستم به عنوان یک  در زیر این وحشت، می. استمخو ولی من می
دان عاشق آواز خواندن هستم تا صدایم را به عنوان یک ساز  موسیقی

  .دیگر به کار ببرم

د   ».خونم بیا، من هم با تو می«. دستش را دراز کرد زِ

  »خوبه؟ شادي براي جهان. خونیم همه می«. یوریل پیشنهاد داد
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مادرم چند ساعت پیش آن  ».زنم و میمن ساکسوفونم ر«. طفره رفتم
 دانست وقتی مضطرب هستم براي آرامش به بود؛ میرا آورده 
  . برم پناه میموسیقی 

خوانند بلکه بهتر از هر گروه  ها ثابت کردند نه تنها آواز می بندیکت
حتی . ارکستري که تا به حال شنیده بودم با هم هماهنگ هستند

  . ي چند نت بم را بخواندتریس هم موفق شد بدون آبروریز

ددر انتها،  . زنی تو واقعا عالی ساکسوفون می«. مرا در آغوش کشید زِ
  »رین ساز به صداي انسانه؟ت ی نزدیکستدون می

این ساز راهی براي آواز خواندن من بود بدون . با سر تأیید کردم
شاید نزدیک بود ولی احساس . دخودم باشصداي اینکه در عمل 

د کردم براي می دانست  خواست و می او همه چیز را می. کافی نیست زِ
  .کنم من چیزي را پنهان می

د با وجود ذهن . خوابید زواتاق خوابش را به من داد و شب را پیش  زِ
مضطربم، آنقدر از نظر فکري خسته بودم که موفق شدم بخوابم؛ 

وقتی . خوابیدمکه از زمان آدم ربایی بدون بیدار شدن  بارياولین 
مثل  در طول شب،متوجه شدم که ذهنم  ،صبح روز بعد بیدار شدم

. خود را مرتب کرده است، کرده کامپیوتري که یکپارچه سازي می
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ام گذشته بودم،  ي زندگی از خاطرات اولیه افتان و خیزانحاال که 
لی مرا تکه تکه ک. آوردم همه چیز را در مورد الس وگاس به یاد می

ده بود در مورد او باعث شد. کرده بود وو  زِ فکرهاي بدي بکنم و  ز
به خاطر این کار از او  - ر خود را در ذهن من پخش کرده بود تصاوی

ولی حاال دوباره کنترل ذهنم را در دست گرفته بودم؛ . متنفر بودم
توانستم حقیقت را از دروغ تشخیص بدهم و این مسأله ارزش  می

مشتاق بودم این کشفم  در حالی که به شدت. جشن گرفتن را داشت
درا با کسی در میان بگذارم، به سرعت رفتم تا    .را پیدا کنم زِ

وبا عجله وارد اتاق  »!هی« د. که کنار اتاقم بود شدم ز هنوز داخل  زِ
هم روي تخت با دهان باز پخش و  زوکیسه خواب روي زمین بود، و 

  »!زد«. کرد پال شده بود و خرخر می

بیرون آمد و مرا نزدیک خودش کشید؛ فکر به سختی  »چیه؟.. چ«
  «چی شده؟«. اند کرده بود به ما حمله کرده

  ».همه چی یادم اومد! دونم کی منو دزدیده بود من می«: گفتم

و اسکاي؟ چی شده؟«. و از تخت پایین افتاد غلت زد ز«  
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ناگهان متوجه شدم در حالی که چیزي بیشتر از یک تیشرت بلند و 
کردم و لباس  باید صبر می. ام ام آنجا ایستاده شیدهشلواري گشاد نپو

  . پوشیدم بیشتري می

دامم، «: رفتم گفتم در حالی که عقب عقب می یس و ر، میشه تزِ
  ».ویکتور رو خبر کنی؟ باید یه چیزي به اونا بگم

ددیگر خواب از سر  اي به  با لبخندي شیطنت آمیز ضربه. پریده بود زِ
من اونا رو از رختخواب . سی چیزي بپوشبرو یه لبا«. باسن من زد

امان و بابا هم محتما . بینمت کشم بیرون و تو آشپزخونه می می
  ».خوان اینو بشنون می

به یاد آورده بودم به آنها  خوردیم چیزهایی را که وقتی چایی می
هاي  کردم عادت حاال که خیلی احساس ناآرامی می - گفتم 
هتل، دانیل : این خاطرات ترسناك بود .کرده بودام بروز پیدا  انگلیسی

کرد، پسرش که مثل یک  کلی که تصاویري را به زور در سرم فرو می
  .چرخید ي سفید بزرگ دور من می کوسه

هاي من  ویکتور چیزهایی را که گفتم ضبط کرد و انگار که حرف
  .داد کرد سرش را تکان می شک او را تأیید می
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ي سیونت  یه خانواده«: ه گفتوقتی حرفم تمام شد ساول متفکران
ربا ندارن تا براشون تعادل ایجاد  افرادي که روح. دیگه خارج از شبکه

به نظر من که اون بیرون . و اوهالوران هم در استخدامشون بود. کنه
  ».کردیم هست هاي بیشتري نسبت به اونی که فکر می سیونت

ر باید دونم چطو من می«: ویکتور ضبط را در جیبش گذاشت و گفت
ذهن مردم رو دستکاري کرد ولی هیچ وقت فکر این که کاري با این 

  ».کنم وسعت انجام بدم رو هم نمی

وقتی گفتم شبیه . براي اینکه کلی آدم شروریه و تو نیستی«: گفتم
اون از من دزدي کرد، سعی کرد . کردم دزدي از مغز بود شوخی نمی

ددست  ».ي کنه از شما متنفر بشمرکا . یر میز گرفتمرا ز زِ
دونم واقعی  تصاویرش هنوز هم توي مغزم هست حتی با اینکه می«

  ».نیست

د  »؟نتا حاال موهبتی شبیه اون پسره شنیده بودی«: از ساول پرسید زِ
من اصال از اون حالتی «. انگشتان مرا براي اطمینان زیر میز فشار داد

خوشم  هدکر و همه چیز رو بدتر می هکه دنبال اسکاي افتاده بود
  ».نمیاد
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ي یوت از آدمایی صحبت  تو قبیله«. اش را خاراند ساول متفکرانه چانه
هاي  اونا انگل. کنن میشه که از احساسات بقیه تغذیه و رشد می

  «.ها هستن دنیاي سیونت

  »تونه بکنه؟ و دختره، اون چی کار می«: تریس پرسید

حداقل در  - شاید اون هم یه موهبتی در مورد حفاظ داشته «: گفتم
حفاظم اونقدر در هر حال مورد شکستن حفاظ من که حرف زد ولی 

من . اون خیلی قویه. قوي نبود که در مقابل دانیل کلی مقاومت کنه
  ».تونستم مقاومت کردم تا جایی که می

شاید از چیزي که دخترش انتظار داشته بیشتر «: ویکتور نظر داد
تو تمام مدت سؤال  و درست هم عمل نکرده، نه؟. طول کشیده

  ».کردي می

  »کنین؟ دستگیرش می«: پرسیدم

راستش، مسأله اینه اسکاي، این مدرکی «. اش را نوشید ویکتور قهوه
اون . رو بازداشت کنم ینیست که من بتونم بر اساس اون دانیل کل

اي  هیچ قاضی. تونه سکوت خیلیا رو بخره مرد قدرتمندیه؛ پولش می
ه، به خصوص بعد اون داستان درهمی که کن حرف تو رو قبول نمی
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قبال براي پلیس الس وگاس گفته بودي و بقیه رو متهم کرده 
  ».بودي

  .زوو  دزِ - 

تونستن ربطی به آدم  بعد از اینکه ثابت کردم اون دو تا نمی. آره - 
ربایی تو داشته باشن بازجویی رو متوقف کردن ولی این جریان باعث 

  .وان یه شاهد از دست بديبه عنرو تو اعتبارت  شده

  اي نداشت که این حرفا رو به شما زدم؟ پس فایده. گرفتم - 

و چیزهایی که درك  دونیم ما االن حقیقت رو می. معلومه که داشت«
اینکه . هتونستیم بفهمیم برامون روشن شد کردیم یا نمی نمی

تو دنیاي بیرون هستن که  ناي او هاي دیگه فهمیدیم سیونت
لبخند کنایه آمیز » .اندازه ارزشمنده بیکنن  میفعالیت  کارا خالف

ها  آره، ما هم تو سیونت«. اش زد امحسوسی به این عبارت هالیوودين
خبر بودیم ممکن بود تو  اگه هنوزم بی. کاري داریم یه دنیاي خالف
و این احتمال هم زیاده که جاسوس توي . اي بیفتیم هر جور تله

ممکنه دانیل کلی . کنه اره چی کار میآي اصال ندونه که د بی اف
دستش به یکی از همکاراي من رسیده باشه و اونا رو مجبور کرده 
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باید یه بررسی بکنم ببینم کیا با اون در تماس . باشه خیانت کنن
  ».بودن

در . که فهمیدم اطالعاتم مفید بوده احساس بهتري پیدا کردم از این
هفت و : ساعت را نگاه کردم محالی که از این فکر سر حال آمده بود

  .نیم

حاضر بودم همه چیزم  ».خوام امروز برم مدرسه دونین چی؟ می می«
دوباره با دوستانی باشم  -را بدهم و دوباره احساس کنم عادي هستم 

توانستند فکرم را تغییر دهند، ذهنم را بخوانند یا چیزي را  که نمی
دانستم باید  را که می فتگوي بزرگیگ ،در ضمن این کار. منفجر کنند

دبا    .انداخت داشته باشم به تعویق می زِ

د ي عالی داري  تو یه بهانه«. لیداي زبرش را م چانه »چی؟«: گفت زِ
  »خواي بري؟ براي اینکه از مدرسه در بري، با این حال بازم می

باعث میشه احساس کنم مریضم، . من خوشم نمیاد در برم«: گفتم
  » .م دانیل کلی برنده بشهانگار دارم اجازه مید

پسر، . بهتره برم آماده بشم. خب، حاال که اینطوري میگی باید بریم - 
من اصال به خودم زحمت ندادم براي امتحان فیزیک درس بخونم؛ 

  .مونم کردم با تو اینجا می فکر می
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د«. ساول اخم کرد ، اگه داري از اسکاي به عنوان بهونه استفاده زِ
  »...کار در بري از زیر  تا یکن می

د بینمت  بیست دقیقه دیگه این پایین می«. که برودبلند شد  زِ
  ».اسکاي

  .م چیه پس من به بابا مامانم خبر میدم برنامه - 

توانم به  ام که می قدر بهتر شده که من آن سالی و سیمون از این
  .واقعا خوشحال شدند مدرسه بروم

به . ق داشتی عزیزمتو کامال ح«: سالی پشت تلفن با هیجان گفت
ها بهترین جا براي رفتنت  ي بندیکت تنوع احتیاج داشتی و خونه

  ».بود

حاال که تصمیمم را براي رد کردن دنیاي  ».ولی امشب میام خونه«
  .ها گرفته بودم، ماندن در اینجا زیادي دردناك بود سیونت

  .یه سفر کوچولو - ما برات یه هدیه داریم . عالیه - 

  »وگاس که نیست؟«: ید سیمون افتادم و ناله کردمي جد یاد ایده

اگه تو حالت بهتره، پس باید خاطرات بد رو فراموش کنیم و ببینیم  - 
  .این شهر چه چیزي برامون داره
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  .خوام برم اونجا من نمی - 

شناسی، باید تا آخر  ولی تو که سیمون رو می. خوام عزیزم منم نمی - 
  .چی کار کنیماین جریان بره بعدش تصمیم بگیره 

ي کلی در آن بودند  اي جز برگشتن به شهري که خانواده چاره
  »این زنه که با اون در تماس هستین؛ کی بود؟«. نداشتم

  ».ه ظاهرا از دوستاي آقاي رودنهایم -خانم توسکانا «: سالی گفت

  کنه؟ چه هتلی رو اداره می - 

  .سیرك سیرك بود؟ یه چیزي شبیه این. یادم رفته - 

زمانی خیلی مشکوك به نظر  اسم آشنا نبود ولی این هماین 
رسید؛ تصمیم گرفتم محض اطمینان این موضوع را به ویکتور  می

  ».بینمت بعدا می. باشه سالی«. بگویم
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  23فصل 
  

دساعت هشت و نیم، در حالی که  رفتند وارد  دو طرفم راه می ایوو  زِ
هفته دور بودم  تنها چند: حس عجیبی بود. دبیرستان ریکنریج شدم

هاي  زدم، نگاه طور که حدس می همان. ها گذاشته بود ولی انگار ماه
الزم نبود ذهن . و زیرچشمی زیادي را به خودم جلب کردم کنجکاو

اون  - جاست  نگاه، اون:  کنند آنها را بخوانم تا بدانم چه فکري می
  .دیوونه شده. شنیدیم قاطی کرده. دختره که دزدیده بودنش

د کنه تو  هیچ کس فکر نمی. درست نیست اسکاي«: یر لب گفتز زِ
  ».کنن اونا درك می. اي دیوونه

آقاي جو تقریبا از روي میز . به دفتر رفتیم تا بازگشتم را ثبت کنیم
  .پرید تا مرا بغل کند

یک قطره اشک  »!ما خیلی نگران بودیم! تو برگشتی! اسکاي کوچولو«
ش را باال کشید، بخشی از آن ا هایش پاك کرد و بینی را از چشم

لذت  نمایشی که از این حالت صمیمانه بود و بخشی به خاطر این
  »اي؟ مطمئنی که آماده«. برد می
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  ».بله آقاي جو«: گفتم

شما مراقب هستین که مشکلی «. ها انداخت نگاه دقیقی به بندیکت
  »؟براش پیش نیاد

د   ».بله آقا«: قول داد زِ

آقاي جو کارتی براي حضور و غیاب به  ».حتما این کار رو بکنین«
خواي براي روز اول برگشتت  نمی. حاال راه بیفتین«: من داد و گفت
  ».دیر کنی که

همه حاضر بودند هر کاري : و معلوم شد جریان از این قرار است
هاي  بکنند تا به من کمک کنند دوباره جا بیفتم حتی شینا و عروس

ند، انگار که اگر بدجنسی خون آشامش هم با من مهربان بود
این رفتار به . اي خرد شوم کردند ممکن بود مثل یک حباب شیشه می

خرگوشی آنها  ي طرز عجیبی باعث شده بود دلم براي نظرات احمقانه
ها به جاي  ولی معلمها عقب افتاده بودم  ي درس از همه. تنگ شود

آموزشی  هاي بستهبرایم ، داشته باشندمشکل با این موضوع که  این
دانش آموزان هم پیشنهاد کردند از سایر جبرانی تدارك دیدند و 

هاي خودش برایم  تینا قبال از جزوه. هایشان استفاده کنم یادداشت
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برایم روشن شد که جایی در بین راه مرا به عنوان . کپی گرفته بود
  .کنند اند و از من مثل خودشان مراقبت می عضوي از مدرسه پذیرفته

دار، همراه وقت ناه انتظار داشتم فقط . به اتاق تمرین موسیقی رفتم زِ
مرا . نگاه کنم ولی آقاي کنیلی به هیچ وجه حاضر نبود قبول کند

  .پشت پیانو نشاند

  »!ست ي دیگه ولی کنسرت هفته«: اعتراض کردم

  .ي موسیقی را با حرکتی نمایشی از کیفش بیرون آورد قطعه

ي رو که برات انتخاب کردم یاد ا کلی وقت داري قطعه. درسته - 
  .بگیري

  ؟نوازي کنم تکشما انتظار دارین من  - 

هایم از من حمایت  کالسی به اطراف انداختم؛ امیدوار بودم همنگاهی 
به تاکتیک آقاي کنیلی با شیطنت کنند ولی حتی نلسون هم 

  .خندید می

خواي کسی  نمی اگهاي داشتی؟  انتظار دیگه«: آقاي معلم پرسید
  »گیري؟ نوه چرا اصال سازي رو یاد میبش
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بردم درك کند  کردم لذتی را که از نواختن براي خودم می فکر نمی
مطمئن نیستم آمادگیش رو داشته «. براي همین سکوت کردم

  ».باشم

ي محکمی مثل اونی که تو خوردي  بهترین جواب به ضربه. بیخود - 
  .ست مبارزه

یه . باشه«. هم عقیده بودم فکر کنم من هم در این طرز فکر با او
  ».نگاهی به موسیقی میندازم

: اش گفت ها حرکت کرد و از باالي شانه آقاي کنیلی به طرف ویلون
به محض . م قبال اسمت رو براي برنامه داده. بهتره فقط نگاه نکنی«

اینکه شنیدم امروز اومدي مدرسه به نلسون گفتم اسمت رو بذاره تو 
  ».لیست

  

به ماشینش تکیه داده و منتظر را دیدیم که ویکتور  بعد از مدرسه،
اخبار بدي براي من داشت که البته دور . ي ما پیدا شود بود سر و کله
  .از انتظار نبود
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عکسی از دختر دانیل  و پشت ماشین تویوتا پریوس ویکتور نشستیم
که بیشتر به  - ماریا توسکانا «. نشان دادبه ما کلی را روي لپتاپش 

ماریا با یه کنت ایتالیایی  .یا توسکانا کلی شناخته میشهاسم مار
ازدواج کرده ولی دو سال پیش اونو ول کرد و به امپراطوري باباش 

  ».من که میگم مرده شانس آورد. ملحق شد

کنن از  اونا دارن سعی می«. پس حس ششمم درست کار کرده بود
  ».طریق پدر و مادرم به من برسن

از وقتی دو نفر از آدماشون رو تو . یق تو به ماو از طر«: ویکتور گفت
ها بیشتر هم  ي کلی با بندیکت انبار حذف کردیم، اختالف خانواده

  ».ممکنه همون سرنخی باشه که دنبالش بودم. شده

دبازوي  در برابر موقعیت خطرناکی که در . ي من حلقه زد دور شانه زِ
  .پیش بود هشیار شده و صاف نشسته بود

تونی از اسکاي و پدر و مادرش براي این کار استفاده کنی  تو نمی - 
  .ویک

دست کم  کوبیم، داریم آب تو هاون میما «. تاپ را بست ویکتور لپ
هاي  کل اون خانواده باید پشت میله. در مورد جاي اون دو تا فراري
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تونیم اونایی رو که تو زندون انداختیم  زندان باشن ولی حتی نمی
  ».خیلی اعصاب خورد کنه .اونجا نگه داریم

  »تونم بکنم؟ کنی چی کار می فکر می«  :پرسیدم

فکر من اینه که وقتی براي دیدن ماریا کلی میري دستگاه شنود  - 
  .بهت وصل کنیم

د ویک، اسکاي ! تله يولی اون یه راست میره تو«: اعتراض کرد زِ
  ».کنه همچین کاري نمی

تونیم جریان رو  می نمیره؛گه ما دست پیش رو داشته باشیم ا - 
تا وقتی این آدما رو . برعکس کنیم و به جاش اونا رو دستگیر کنیم

ي خودمون  به اندازه من به اسکاي هم. نگیریم دست بردار نیستن
  .اون االن یکی از ماست کنم، فکر می

م تتوانس کردم می اگر این کار را می. ام بازي کردم با بند کیف مدرسه
هیچ وقت آنها کردم،  اگر کاري نمی. مها کمک کن به بندیکت

که وحشت من  با توجه به این. توانستند یک نفس راحت بکشند نمی
شد و به این نتیجه  در مورد سیونت بودن لحظه به لحظه بیشتر می

کار براي من فرار کردن  -ترین  و مطمئن -رسیدم که بهترین  می
م براي توانست ، کمک به ویکتور حداقل کاري بود که میاست
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دباید به  .ها انجام دهم بندیکت گفتم که به هیچ وجه قصد ندارم  می زِ
خیلی زود باید به . براي او چیزي به جز یک دوست دختر موقت باشم

  .گذاشتم ها را پشت سر می گشتم و دنیاي سیونت انگلیس بر می

د   ».به حرفش گوش نکن اسکاي«: با مالیمت گفت زِ

  ».نمتونم کمک ک ولی می«: گفتم

د امنیت  درمن ترجیح میدم بدونم تو «. رسید مصمم به نظر می زِ
هستی و حالت خوبه حتی اگه به این معنی باشه که خطر از سر 

  ».ي من رفع نشه خانواده

زندونی که دانیل  مون تو یه جور زندونیم، ؟ ما همههاي دار چه فایده - 
  .کنه ش می کلی اداره

د ».من نکنواي خدا، اسکاي، این کارو با « اش را به پیشانی  پیشانی زِ
اي  هاي نقره من چسباند؛ اضطرابش در موجی سیاه رنگ با آذرخش

  .رسید به من می

د همیشه به دنبال محافظت از من بود؛ وقتش بود به من اجازه  زِ
و   ي شکننده من آن دوشیزه. بدهد این لطفش را جبران کنم

هاي خودم را داشتم  قدرت هم کرد نبودم؛ من پریشانی که او فکر می
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توانستم آن شریک شجاعی که او نیاز  اگر نمی. ي خودم را و برنامه
اش دیگر  خواستم مطمئن شوم او و خانواده باشم دست کم می ،داشت

  .بینند اي نمی از جانب این افراد صدمه

مون این کار  کنم، من دارم براي همه نه، من کاري با تو نمی«: گفتم
خوام بعدا عذاب  نمی. که کار درستیه و به خاطر این - کنم  رو می

وجدان داشته باشم که وقتی فرصت داشتم تغییري ایجاد کنم کاري 
اگه من کمک نکنم تا جلوي دانیل کلی رو بگیریم، دیگه . نکردم
  »خواد از مغز کی دزدي کنه؟ می

د   ».ه بدي اتفاقی براش بیفتهنباید اجاز! ویک«: التماس کرد زِ

اسکاي یکی از خودمونه، . قول میدم«. موقرانه سر تکان داد ویکتور
نه؟ من نمیذارم دست اون موجودات نفرت انگیز به ما برسه، براي 

و اون هم بدون محافظ . دست بزنن هم همین نمیذارم به اسکاي
  ».اونجا نمیره

د به نوعی شبیه پدر و مادرم بود؛ مرا . هنوز قانع نشده بود زِ
من . هاي دنیا رو به رو شوم دید که با تهدید می تر از آن شکننده

توانستم از پس آن بر  می. کند خواستم به او ثابت کنم اشتباه می می
  . بیایم
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  »چه جور محافظی؟«: از ویکتور پرسیدم

د تو این کارو . اسکاي، فقط خفه شو«. حاضر نبود قبول کند زِ
نمیذارم تو  - تون بکنن  این آدما چه کارایی می من دیدم. کنی نمی

  ».این جریان قاطی بشی

تو حق نداري به من بگی خفه «. محکم - هایش مشت زدم  به دنده
دشم  نگه پر قو  يکنی انگار باید منو تو یه جوري رفتار می. بندیکت زِ
  ».دونی خودت می - م  من هم چیزاي بد دیده. دارن

  .خوام با تو تماس داشته باشن من نمی. نه چیزي مثل این - 

پس عیبی نداره اگه تو سرت رو با این چیزهاي وحشتناك پر  - 
  کنی؟ فقط من نباید بکنم؟

  .خب، آره - 

  .ست هم مردساالرانه هم احمقانه - 

د«: برادرش اضافه کرد   ».، ما بهش احتیاج داریمزِ

  ».تو دخالت نکن ویکتور«: به او پریدم

  ».چشم قربان«: ویکتور گفت
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خوام این رو بهت  من یه مدتیه می«. به هر دوي آنها چشم غره رفتم
دتو به کمک احتیاج داري . بگم ، براي اینکه با چیزهایی که زِ

دونم تو رو عصبی و  می. ت تو سرت تلنبار کردن کنار بیاي خانواده
کنی،  ي مردم مثال معلما، خالیش می کنه و روي بقیه خشمگین می

  »...رسه  ن نمیچون دستت به اون آدمایی که این کارها رو انجام داد

د   »...یه لحظه صبر کن اسکاي «. سعی کرد حرف مرا قطع کند زِ

اتفاقا من بیشتر از بقیه در مورد  .نه، تو صبر کن، حرفم تموم نشده - 
دونم و تو وقت  تونه سر مغز آدم بیاره می بالیی که تجربیات بد می
که تهدید کلی باالي سرت باشه خودت رو  الزم داري تا بدون این

حال ... پس اینو داشته باش، من میرم وگاس تا . جمع و جور کنی
  .دانیل کلی رو بگیرم

د گل گفتی «. ویکتور برایم دست زد و به من چشم غره رفت زِ
  ».اسکاي

منظورت چه جور . حاال برگردیم سر کارمون«: مختصر گفتم
  »محافظیه؟

د   ».حرفمون هنوز تموم نشده«: غرید زِ
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  !گفتی یویکتور، م. چرا شده - 

خانم تصمیمشون رو «. ویکتور لبخند شیطنت آمیزي به برادرش زد
دگرفتن  اسکاي، من با تو . شدم خیال می من اگه جاي تو بودم بی. زِ
. قبلی خیلی ضعیف بودن ي دفعه. کنم حفاظت رو تقویت کنی کار می

  »دیوار اتاق خواب، درسته؟

  .با سر تأیید کردم

چندین الیه . سازي ي ویندزور می قلعهاین بار به کلفتی دیواراي  - 
  حفاظ، باشه؟

  ».باشه«. لبخند زدم

و چند تا ایده هم دارم که اگه اون آشغال، شان، اومد دور و بر  - 
  .تونی بکنی احساساتت بو بکشه، چی کار می

  .چه بهتر - 

  ».تو یه مبارزي. ازت خوشم میاد اسکاي«. ویکتور دست مرا گرفت

دهستم، نه؟ شنیدي  -  من یه . کنن م نمی ؟ دیگه با بمبی مقایسهزِ
  .اخالق هم ندارم -  1روتوایلرم

                                                             
1Rottweiler ي بزرگ نوعی سگ آلمانی با جثه  
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د   ».یه روتوایلر خیلی کوچیک«: که هنوز قانع نشده بود گفت زِ

  

اي که با آن  ترین مسأله با نزدیک شدن تعطیالت آخر هفته، بزرگ
مواجه بودیم این بود که پدر و مادر من چقدر باید در مورد این نقشه 

کارال، به عنوان یک مادر، موافق افشاي کامل . اشته باشنداطالع د
دانستم بالفاصله قرار  اطالعات بود؛ من مخالف آن بودم چون می
کنند و به این ترتیب  مالقات را کنسل و رفتن مرا قدغن می

ویکتور . شان خبر داریم شوند که ما از نقشه ي کلی متوجه می خانواده
تصمیم گرفتیم که ویکتور با سالی و با من موافق بود؛ در نهایت 

سیمون صحبت کند و بدون اینکه نامی از ماریا توسکانا کلی ببرد 
اشاره کند احتمال دارد کسانی که پشت آدم ربایی بودند هنوز آنجا 

  .منتظر ما باشند

ها  ي بندیکت جمعه شب، آخرین روز قبل از سفرم، روي مبل خانه
دکنار  . کرد دراز کشیده بودم بال تماشا می ي بیس که داشت مسابقه زِ
د ي  یک بازویش را دور من انداخته بود و با دست دیگرش در کاسه زِ

ي افراد خانواده که  بقیه. کرد بزرگ ذرت بو داده کند و کاو می
ددانستند  می که صبح مرا به وگاس بفرستد  خواهد قبل از این می زِ
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من به . کرده بودندمدتی با من تنها باشد، خودشان را گم و گور 
دبررسی  بال، براي همین به  ي بیشتري داشتم تا اسرار بیس عالقه زِ

. اش خیره شده بودم اش، و شیب بینی انحناي گردن او، خط چانه
خب، ... توانست تا این حد و به طرزي جسارت آمیز  چطور کسی می

ي ما  در حق بقیه! بود جذابرسید  اي که به ذهنم می تنها کلمه
کردم آنقدر  فکر می. هاي فانیِ بدون جذابیت انصاف نبود انانس

شود ولی اشتباه  سرگرم بازي است که متوجه برانداز کردن من نمی
د. کردم می   .زد زیر خنده زِ

  .اسکاي، دوباره احساساتت فوران کرد - 

  این که گفتی معادل عشقوالنه بازي انگلیسیاس؟ - 

  .فکر کنم - 

  ».به تو نگاه کنمولی من خوشم میاد «: گفتم

  .این بازي مقدسه بال نگاه کنم، کنم بیس رم سعی میمن دا - 

توانستم این کار  چه مدت دیگر می. خودم را بیشتر به او نزدیک کردم
  ».من که جلوي تو رو نگرفتم«را بکنم؟ 
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تونم نگاهت رو روي صورتم حس کنم، تقریبا انگار داري  می. گرفتی - 
  .زنی بهم دست می

  .رت خیلی قشنگی داريتو صو - 

  .خب، خیلی ممنون دوشیزه برایت - 

اي صبر کردم بعد زمزمه  لحظه ».کنم آقاي بندیکت خواهش می«
  ».خودت هم چندان بدك نیستیاالن باید بگی «. کردم

دیالوگ «. نگاهش را از تلویزیون گرفت تا به صورت من نگاه کند
  »ا؟کاره خاصی براش نوشتن؟ اسمش چیه؟ عشق براي تازه

کنی اونم باید در مقابل تعریف کنه  وقتی از یکی تعریف می. اهه - 
  .دیگه

د پس اینطور دوشیزه برایت، «. اش چین انداخت متفکرانه به پیشانی زِ
  ».اي دارین العاده شما هم گوش چپ فوق

  .یک مشت ذرت بو داده به طرفش پرت کردم

  »خراب کردم؟«: معصومانه پرسید

  .آره، کردي - 
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ا از جلوي دستم برداشت، پاهایش را روي مبل کشید و مرا مهمات ر
روي خودش کشید به طوري که نوك انگشتان پایمان به هم 

اش با انگشت دایره  روي سینه. ي او بود خورد و سرم روي سینه می
د. بردم شود لذت می دیدم مورمورش می کشیدم؛ از این که می با  زِ
ه ضعیف بودم، او قوي جایی که من همیش - من خیلی فرق داشت 

  .بود

پس بذار بهت بگم دوشیزه برایت، شما زیباترین گوش . بهتر شد«
چپ، گوش راست و هر چیزي که وسط این دوتاست و من افتخار 

من به خصوص به موهاي شما . دیدنش رو داشتم رو دارین
چند تار مو را از روي  ».مندم هر چند دائم همه جا پخش میشه عالقه

  .زد دهانش کنار

  ...خب، اگه خودت اصرار داري ببوسیش  - 

ي حقوق شخصی غیر  نامه باید بدم این رو تو اساس. آره، اصرار دارم - 
  .نویسم امشب براي رئیس جمهور نامه می. قابل انتقالم وارد کنن

  »نتیجه چند چنده؟«. سرم را به طرف تلویزیون برگرداندم ».اوهوم«

  کی اهمیت میده؟ - 
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  .واب درستحاال این شد ج

رغم چیزي که فردا  علی. طور با هم دراز کشیدیم اي همین چند دقیقه
ولی . احساس کامل بودن. کردم در انتظارم بود احساس آرامش می

تمام معنا بودم و باید این هماهنگی را به هم  بعد، چون یک احمق به
. کردم، گفتم ریختم و اولین شکاف را بین خودمان ایجاد می می
  »زد؟«

  هومم؟ - 

کنن تا من رو به وگاس برگردونن  کنی این تالشی که می فکر نمی - 
  یه کم، خب، تابلوئه؟

  »منظورت چیه؟«. احساس کردم بدنش منقبض شد

 - دست کم دانیل کلی و ماریا  -ي کلی  به نظرم اومد خانواده - 
. دونن که شماها مراقب من هستین حتما می. آدماي باهوشی باشن

  .هو از ناکجاآباد میاد مشکوك بشین به دعوتی که یک انتظار دارن که

هاي الکتریکی  انگشتانش ستون فقرات مرا نوازش کرد و پالس
خب، معنیش چی . آره، درست میگی«. کوچکی در کل بدنم فرستاد

  »تونه باشه؟ می
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که روي افکار  اي باال انداختم، امیدوار بودم بتوانم به جاي این شانه
روي این احساس دوست داشتنی که او بر مضطربم تمرکز کنم 

تونی ببینی  می. تونم سر در بیارم نمی«. انگیخت متمرکز شوم می
  »قراره چه اتفاقی بیفته؟

یه  -تونم تو وگاس ببینمت  می. تونم نه، نمی«. اي ساکت بود لحظه
همونطور که گفتم، من . ولی جلوتر نمیره -تصویر سریع از یه کازینو 

بینم ندارم؛ در این  م می ایی که در مورد تو و خانوادهکنترلی روي چیز
اي که از نظر زمانی با اتفاقات داریم، متغیرهاي زیادي وجود  فاصله

  ».داره که نمیذاره تصویر روشنی داشته باشم

ي تو رو بیرون بکشن  اگه اونا دوباره از من استفاده کنن تا خانواده - 
. ا بتونه از من محافظت کنهچی؟ ممکنه حدس بزنن ویکتور نزدیکه ت

  .ممکنه مادر و پدرم یا برادر تو رو به یه خطر واقعی بکشونم

دونی که من مخالف این هستم که تو  می. خودت رو یادت رفت - 
  .اگه شکی داري، هنوز دیر نشده که عقب بکشی. بري اونجا

  .مونن ي تو هنوز هم در خطر باقی می ولی اونجوري خانواده - 

  .مونن بله، می - 
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  .انصاف نیست - 

هامون استفاده  کنم اگه همه با هم از موهبت نه، ولی من فکر می - 
اي تو  هیچ کس دیگه. ارزشش رو داره. تونیم موفق بشیم کنیم می
  .کنیم رو انجام بده تونه کاري که ما می ي سیونت نمی شبکه

از  ».طوري زندگی کنم تونم اون من نمی«. هایم بلند شدم روي آرنج
دوي ر زیر داشت او همین االن هم . ي مبل نشستم کنار رفتم و لبه زِ

هیچ وقت چیزي نگفته بود ولی . کشت فشار این کار خودش را می
ها در مورد چیزهایی که شاهدش  حاضر بودم شرط ببندم که شب

فهمید من قرار نیست  کرد وقتی می چه کار می. بیند بوده کابوس می
ربا  م فرار کنم چون از این ماجراي روحخواه می - در کنارش بمانم 

  ترسیدم؟ خیلی بیشتر از دانیل کلی می

هاي مرا حس کرده بود چون مچ دست مرا  حتما بازتابی از ترس
خوام  من می«. گرفت تا مانع از این شود که بیشتر از او فاصله بگیرم

  ».از پسش بر میایم. تو خوشحال باشی

دونی که آدما واقعا  زنی، ولی می می االن این حرف رو«. نه، بر نمیایم
کردم به او اخطار بدهم زیاد روي  سعی می ».تونن مأیوست کنن می
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منظورم اینه که . همه چیز عوض میشه«. من سرمایه گذاري نکند
  ».شک دارم آدما با عشق دبیرستانشون بمونن

من چند روزي . کنی اسکاي انصافی می تو بی«. اش گرفته شد چهره
ربا تغییر کرده  س کردم نظرت در مورد این جریان روحهست که ح

خیلی  - ولی روح ربا هیچ ربطی به عشق دوران دبیرستان نداره 
  ».تره عمیق

شسته بودیم ولی دیگر در آغوش هم نهنوز هم پهلو به پهلوي هم 
نبودیم؛ و قطعا من مقصر بودم چون من کسی بودم که یک قدم به 

  .عقب برداشته بود

. انصافی باشه فکر نکنم بی«. بالغ و منطقی به نظر بیایمسعی کردم 
  ».کنم فکر کنم واقع نگرانه برخورد می

صورتش سخت شد و به یادم آورد که  »بینی؟ جوري می تو منو این«
تو چیزي رو که «. دلیل نبود شهرت او براي دردسر درست کردن بی

من حس کردم احساس نکردي؟ هنوز هم جلوي موهبتت رو 
  »یري؟گ می
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من «. ترساند خیلی زیاد و این مرا می - البته که حس کرده بودم 
دونم که دوستت دارم ولی  می. دونم چی عادیه و چی نیست نمی
  .به خودمان اشاره کردم ».تونم این رو ادامه بدم نمی

همین خب، «. نشست و به انتهاي دیگر مبل حرکت کرد ».گرفتم«
کنی منم  ي خودت حل و فصل میتو داري این موضوع رو برا طور که
  ».ي بازي برسم به بقیه

د -    .ما باید در این مورد حرف بزنیم. کنم خواهش می زِ

ما حرف «. ي ذرت را به پرواز درآورد و روي پایش گذاشت کاسه
تا حاال مشخص کردیم که من فقط یه پسري هستم که تو . زدیم

همدیگه رو پیدا تو داري از این معجزه که ما . باهاش قرار میذاري
  ».کنی کردیم فرار می

خواستم او را ناراحت کنم ولی  نمی. هایم را در هم گره کردم دست
وقتی خودم براي اینکه از نظر احساسی زنده بمانم توانستم  چطور می

د؟ این کار را نکنمجنگیدم  می در من  برايفهمید چه چیزي  نمی زِ
  .خطر است
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دببین، « من . رباي مادرم همدیگه رو کشتن وح، پدر و مادر من سر رزِ
به سرم  ».من چنین قدرتی رو اینجا ندارم. خوام تاریخ تکرار بشه نمی
  .اي زدم ضربه

مامان و بابات کنترلشون رو از . فهمم می«. به خشکی با سر تأیید کرد
 حتی یه ذره هم منطق .طور میشیم دست دادن، پس ما هم همون

از دید من، پدر و مادرت مشکل . نیدو ولی احتماال خودت می نداره
پیدا کردن چون سرنوشت به طرز زشتی حالشون رو گرفته و مامانت 

تر کنار بیاد بابات رو  رباش منصفانه که با پیدا کردن روح به جاي این
  ».اونا اشتباه کردن و تو بهاش رو پرداختی. ول کرده رفته

من دارم سعی «. داز انتقادي که در مورد فرار مادرم کرد خوشم نیام
دکنم احساسم رو برات توضیح بدم،  می   ».زِ

کرد اعصابش را  در حالی که تالش می »و احساس من چی اسکاي؟«
من به خاطر تو «. کنترل کند، یک مشت ذرت بو داده را خرد کرد

ولی . لعنتی، من به خاطر تو رفتم جلوي اسلحه. میرم توي آتیش
من همونی دارم؟ که تو براي  براي تو کافیه که ثابت کنه دوستت

  ».تونم بکنم دونم دیگه چی کار می هستی که باید باشه؟ نمی

  .کنم عصبانی نشو خواهش می - 



  نجال محقق  به دنبال اسکاي
 

۵۵٧  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

  .ناامید شدم. من عصبانی نیستم - 

  ».متأسفم«. خدایا، این بدتر بود

توانستم ببینم  بیند ولی می وانمود کرد بازي را می ».آره، خب«
  .ي بین خشم و رنجش نوسان دارداحساساتش به طرز دیوانه وار

ق او به من ابراز عش. از کاري که کرده بودم به شدت ناراحت بودم
و من آن را  - مثل تخم سیمرغ  چیزي منحصر به فرد، - کرده  بود 

رباي کسی او را پس بزند مثل این بود که  که روح این. خرد کرده بودم
نستم جلوي خودم توا به دو نیمه تقسیم شده باشد ولی به نوعی نمی

مثل . دادم چون خودم به شدت ترسیده بودم او را آزار می. را بگیرم
 .آن کوهنوردي که دست خودش را قطع کرد تا جانش را نجات بدهد

درد االن بهتر از زجر کشیدن در آینده بود، نه؟ خدایا، حق داشتم یا 
  کردم؟ فقط فرار می

  .گیج و وحشت زده، تلویزیون را خاموش کردم

د   .ش را براي گرفتن کنترل دراز کرددستو  »!هی«: گفت زِ

تونی دوباره روشنش  فقط یه لحظه به من وقت بده بعد می«: گفتم
 - من همینم . من واقعا متأسفم«. کنترل را پشتم مخفی کردم ».کنی
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تو خودت یه بار گفتی همیشه . آدم خیلی با اعتماد به نفسی نیستم
کنم انگار تعجب  جوري رفتار میوقتی کسی ازم خوشش میاد یه 

انتظار ندارم مردم از من خوشش . ولی این کارم نمایش نیست. کردم
احساس دوست داشتنی بودن . بشنبیاد چه برسه به اینکه عاشقم 

فکر کنم این شانس بد تو بوده که من . خودت دیدي چرا وکنم  نمی
  ».ربات شدم روح

د کرد افکارش را منظم  یدستی به صورت و موهایش کشید؛ سعی م زِ
  ».دونم من تو رو مقصر نمی«. کند

 ».و همه چی کثافتتو دیدي درون من چیه، . دونی دونم نمی می«
حسابی : تپید قلبم به شدت می. ي کوتاه هیستریکی کردم خنده
دتوانستم وقتی  نمی حاال کاري کرده بودم و خراب کرد  فکر می زِ

شاید . ت ترکش کنماحساساتم نسبت به او کم و ناچیز اس
توانستم به او ثابت  خواست باشم ولی می توانستم چیزي که می نمی

تو گفتی براي این که نشون بدي عاشق منی «. کنم عاشقش هستم
خب، فکر کنم من هم می تونم همین کار رو . رفتی جلوي اسلحه

  ».براي تو بکنم

  »!اصال و ابدا«. از جا پرید
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. انداختم و او غیرارادي آن را گرفت کنترل تلویزیون را به سمت او
ي تو با این جریانات سیونتی کنار نیومدم و هر دوي ما  من به اندازه«

جوري با تو  تونم ریسک کنم و این من نمی. باید با این موضوع بسازیم
ولی «. نفس عمیقی کشیدم ».مفکر نکنم دووم بیار - زندگی کنم

رسه تا به تو ثابت کنم با  میي ویکتور تنها راهیه که به فکرم  نقشه
  ».ي درب و داغونم، عاشق تو هستم وجود کله

دنمی توانستم پاسخ . حرفم را زدم ؛خالص احساساتش  - را بخوانم  زِ
  .سر در گم بود و به طرز شومی ساکت بود

 - من میرم خونه . برگردي سر بازي... امم ... تونی  خب، می«: گفتم
  ».که زود بخوابم

  »اسکاي؟«. رف من دراز کرددستش را به ط

  ه؟لب - 

کنم تا آماده  صبر می. بیشتر از همیشه من هنوز دوستت دارم؛ - 
  .بشی

  .شدم من هیچ وقت آماده نمی. به شدت احساس گناه کردم

د   ».خوام به خاطر من خودت رو به خطر بندازي نمی«: ادامه داد زِ
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  ».دمآره، اینجاش رو حدس زده بو«. هایم را به سینه زدم دست

مرا به طرف خودش کشید، با دست بزرگش پشت سر مرا گرفت؛ 
هات  با ویکتور در مورد نگرانی«. نفوذ کرد ت سرم در منگرما از پوس
 هبینی من ممکن حس آینده. کنم منم بیام اصرار می. زنم حرف می

بینی  تونم تو پیش می. حتی با وجود تداخل هم قبل از اتفاق کار بکنه
  ».کنمها کمک  موقعیت

  ي امن؟ از فاصله - 

انقدر نزدیک باشم که کمک کنم ولی انقدر هم . ي منطقی از فاصله - 
  .ي کلی بده بهونه دست خانوادهنباشه که 

کف دستم را روي قلبش مالیدم و در سکوت براي دردي که  ».باشه«
تونم با این کنار  می«. در قلبش به وجود آورده بودم عذرخواهی کردم

  ».بیام
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  24فصل 
  

آي که چند ماه پیش دیده بودم در دستشویی  بی مأمور زن افهمان 
کارن الس وگاس سراغ من آمد تا دستگاه شنود را به  فرودگاه مک
  .من وصل کند

آنیا . سالم اسکاي«: آورد پرسید در حالی که وسایلش را بیرون می
  ».منو یادت میاد. کوالسکی

  .بله، معلومه - 

ایش در نور چراغ برق  موهاي صاف قهوه در آینه به من لبخند زد؛
  ».کنی ممنون از کاري که براي ما می«. زد می

  .میشه لطفا عجله کنی؟ سالی ممکنه هر لحظه بیاد دنبال من - 

یه گزارشگر محلی داره . احتمالش کمه«. ي نگرانم لبخند زد به چهره
ي نظراتش در مورد استانداردهاي فرودگاه با اون مصاحبه  درباره

  ».نمیذاره در بره. کنه یم

  و گزارشگره کیه؟ - 
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من  لباس زیرریز را در فنر یک میکروفن  ».یکی از آدماي خودمون«
سعی کن زیاد روي اون رو نپوشونی و یادت . همین کافیه«. گذاشت

چون باعث میشه اونی که  - اشه چیزي بهش نزنی، کیف یا هر چی ب
  ».داره گوش میده سردرد ناجوري بگیره

  .خواد همین؟ باتري یا سیم نمی. شهبا - 

. کنه خودش باتري داخلی داره و بیست و چهار ساعت کار می. نچ - 
  .سیم هم نداره که لو بره

  فرسته، درسته؟ ولی سیگنال می - 

  .شنویم هر چی تو بشنوي ما هم می. کنه بله، صدا رو منتقل می - 

  تونه ردش رو بگیره؟ کسی می - 

آي رو  بی هاي داخلی اف فقط اگه فرکانس ولی. از نظر تئوري بله - 
  .قبال که مشکلی نداشتیم. داشته باشه

  ولی اگه دانیل کلی از یکی از شماها اطالعات گرفته باشه چی؟ - 

ولی نگران نباش، تو و . اونوقت بز آوردیم«. صورتش را در هم کشید
  ».کشیم بیرون پدر و مادرت رو می

  .کرد خار میوقتی پیش سالی برگشتم به خودش افت
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گفت . مند شده بود اون مرد جوون واقعا به نظرات من عالقه«: گفت
و میشه آثار هنري  ست بی رنگ و رو و سادهکامال موافقه که فرودگاه 

ي الماس  شاید یه گاو یا جمجمه  - زایی بهش اضافه کرد  چالش
  ».هر چی نباشه اینجا وگاسه -  1دیمن هرست

: اي نداشت غرغر کرد چیدمان عالقه سبک هنريسیمون که زیاد به 
رو هم بازسازي کنی؟ به  2باره تخت امین تا ته خط نمیري یکچرا «

نظر میاد اکثر آدمایی که از ظاهر فرودگاه ناراضی هستن به یه خواب 
  ».خوب احتیاج دارن

  ».رسید باید به فکر خودم می«. سالی چشمکی به من زد

تر  مناسب 3هاي مذاب دالی فکر کنم تابلوي ساعت«: پیشنهاد دادم
  ».المللی کش میاد به نظرم زمان براي مسافراي بین - باشه 

  .پدر و مادرم ایستادند و حیرت زده به من نگاه کردند

   »چیه؟«: با خجالت پرسیدم

  »!کنی تو هنر رو درك می«. نفس سالی بند آمده بود

                                                             
1Damien Hirst هنرمند معاصر انگلیسی 
2Emin تریسیامینهنرمندانگلیسی 
3Dali سالواتور دالی هنرمند اسپانیایی 
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  ؟آره، خب که چی - 

کردم چیزي از  کر میاین همه سال ف«. سیمون با خوشحالی خندید
  .ي سفت و محکمی از من گرفت بوسه ».ما به اون نرسیده

هاي بدبخت  خوام برم رو اون بوم ولی هنوزم نمی«: من و من کردم
ام خوشحال  که چیزي براي شادي به آنها داده از این ».رنگ بپاشم

اجازه داده بودم با چشم بسته  که به خاطر ایني کافی  به اندازه. بودم
  .رد این ماجرا شوند احساس بدي داشتموا

ش رو  در واقع، فکر کنم اصال اجازه. انتظار نداریم این کارو بکنی - 
فکر کن یه هنرمند حواس پرت دیگه هم تو خانواده داشته . میهم ند
  !باشیم

و با سرخوشی ما را  کردسیمون بازویش را در بازوي من و سالی گره 
  .نتظر بود هدایت کرداز فرودگاه به سمت ماشینی که م

نشستم، حقیقت اتفاقی که قرار بود بیفتد  وقتی روي صندلی عقب می
 -این، همان ماشینی نبود که با آن مرا به انبار برده بودند . برگشت

ولی باز هم حس  - براي فرودگاه  بود هتل خطر  بیفقط یک سرویس 
  .کردم بدنم لرزید



  نجال محقق  به دنبال اسکاي
 

۵۶۵  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

  'زد؟'

تر از شما  و تا ماشین عقبمن و ویکتور د. چیزي نیست اسکاي'
کشیم و میذاریم یه مأمور دیگه  یه کم دیگه عقب می. هستیم

  '.کنیم دنبالتون بیاد، ولی شما رو گم نمی

  'طوري حرف بزنیم؟ عیبی نداره این'

زنیم ماریا کلی هم متخصص  حدس می. نه تا وقتی برسیم هتل'
  '.حفاظ باشه براي همین نباید ریسک کنیم

آي وارد عمل  بی ن بگو، چقدر باید اطالعات بگیرم تا افدوباره به م'
  'بشه؟

الزمه اونا به آدم ربایی اعتراف کنن یا یه کار غیر قانونی تو این سفر '
ت رو  انجام بدن، مثال به احتمال زیاد این که سعی کنن حافظه

ي کلی  اگه هر نوع خبري از دو تا فراري خانواده. دستکاري کنن
  '.عالیهبگیریم که دیگه 

اي را که  حاال که باید استراتژي 'چی کار کنم همچین کاري بکنن؟'
کردم  تنها به صورت انتزاعی به آن فکر کرده بودم عمال اجرا می

  . رسید تر به نظر می خیلی سخت
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د اونا کلی برنامه ریزي کردن تا تو رو به اینجا بکشونن ': داد جواب زِ
تونی با  تا جایی که می. باشن اي داشته براي همین باید حتما نقشه

کنن تو رو از  زنیم سعی می ما حدس می. شون همراهی کن نقشه
  '.سالی و سیمون جدا کنن

  'و باید اجازه بدم جدامون کنن؟'

د حس کنمتوانستم  می . دهد ناراحت است از پاسخی که می زِ
  '.تره اینجوري براشون امن'

  '.نگران من نباش': گفتم

  '.تونم نمی'

  .بین پیچیدیم رف مکان سرپوشیده پارکینگ کازینو هتل فالبه ط

دونستم یه ربطی به بازار  می. اسمش همین بود«. سالی بشکنی زد
ي خود را روي کت نخی سبکی  روسري ابریشمی ماتیسه ».مکار داره

  »ظاهرم خوبه اسکاي؟«. که پوشیده بود مرتب کرد

کار هدر  یک خالفاش را براي  از اینکه انرژي ».اي کامال حرفه«
  .داد ناراحت بودم می
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. زد که هنرمند است پوشید، داد می ظاهر سیمون، هر چه هم می
اش را با شلوار جین پوشیده بود  امروز کت کتانی مشکی مورد عالقه

  . سیمون به سبککت و شلواري  - 

اي و  هاي خرید سکه هاي دستگاه وقتی از سرسراي اصلی با ردیف
ها را پوشیده بودند  هاي کوتاه کولی باسهایی که ل پیشخدمت

اینجا یک  »!اي چه جاي فوق العاده«: گذشتیم، سیمون گفت می
هاي ارزان قیمت  هاي متعدد فروش آشغال از مغازه - هزارتو بود 

که خودش  سلیقه بی انقدر«. هاي طراحان معروف ه گرفته تا فروشگا
  ».یه جور هنره

ها روي زانوي  سکه ،یک ماشین طرف راست ما، صداي بوقی آمد و از
سکوت کوتاهی شد و . شد رمردي با لباس ورزشی آبی براق سرازی

ي خوش شانس نگاهی انداختند و بعد دوباره سر  قماربازان به برنده
  .کارشان برگشتند

اي جلوي  اي عمیقا مأیوس که روي چهارپایه سالی به زنی با چهره
: انداخت و متفکرانه گفت ماشین قمار مورد نظرش نشسته بود نگاهی

نور طبیعی نیست که باعث . هاشون رو بکشم دوست داشتم صورت«
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ها بده، نه؟ سرزمین ارواح  میشه یه حس عالم اموات به چهره
  »گمشده؟

ي کلی  کردم که خانواده عالم اموات؟ خودم به جهنمی فکر می
  .شیاطین حاکم بر آن بودند

خانم «. ت کرد و توضیح دادپادویی ما را به طرف آسانسورها هدای
  ».ي سوم برج غربی، طبقه. بینه توسکانا شما رو توي دفترش می

این طبقه بالکنی رو . ي اول برد ما را به نیم طبقه اي شیشه آسانسور
ها از پوکر تا  که در آن انواع بازيت داشي همکف کازینو  به طبقه

کثر مردم لباس از آنجایی که بعد از ظهر بود، ا. رولت در جریان بود
انتظار پیچیدگی جیمز باند را . راحت پوشیده بودند و فضا آرام بود

میزهاي . داشتم و در عوض با تفریحات ساحلی رو در رو شده بودم
هاي  ند و ژتونداد هاي مشکوك می بازي با رنگ سبز خود وعده

با توهم  ندها دالر بود ي میلیون پالستیکی که در عمل نشان دهنده
راهنماي ما، ما را به طرف . ضرر روي هم تلنبار شده بودند بی تفریحی

پس . هدایت کرد مدیریتدري که روي تابلوي برنجی آن نوشته بود 
بین را پشت سر گذاشتیم  ي فال از عبور از این در، دکوراسیون زننده
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و با فضایی آرام و آسوده رو به رو شدیم؛ یک منشی با لباس مرتب 
  .اندرونی مخصوص رئیس بردبه ما را  وبه ما خوشامد گفت 

هایی بود که  اولین چیزي که توجهم را جلب کرد صفحه نمایش
نماي نزدیک از . داد هاي هتل را نمایش می ي بخش هاي کلیه فعالیت

بعد ماریا . تر از فضاي عمومی میزهاي ورق بازي و نیز تصاویر کلی
ی ایستاده و دستش را اي رو به تاالر میان کلی را دیدم که کنار پنجره
موهایم سیخ شد؛ این زن زهر بود و من . به سمت ما دراز کرده بود

  .خواستم نزدیک پدر و مادرم باشد نمی

هاي  سیمون، سالی، از مالقات رو در روي شما بعد از اون تماس - 
  و این باید اسکاي باشه؟. تلفنی خوشحالم

مرنگ لبخندش دوستانه بود ولی احساساتش که بین آبی ک
کرد داستان دیگري  اي از قرمز خشونت نوسان می گري و رگه حساب
ي او  ام نفرتی را که از دیدن دوباره امیدوار بودم چهره. گفت را می

  .آورم کردم هنوز به یاد نمی باید وانمود می. داشتم برمال نکند

  ».ممنون ما رو دعوت کردین. بله همینطوره«: سیمون گفت

امیدوار «. که آن طرف میزش بود اشاره کرد با دست به سه صندلی
هاي من، نوع  بودم این آخر هفته به شما فرصت بده که هتل
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ي هنري احتمالی این  مشتریانی که بهشون سرویس میدیم، و سلیقه
هاي ما از  فکر کنم خواهید دید که اتاق. ها رو درك کنین مشتري

اي مهمانان ما ه و اولویت هدرجه یک لوکس متفاوتمدل اقتصادي تا 
  ».هم همین تنوع رو داره

توانستم از نورهاي زردي که دورش  می - این شغل قالبی بود 
برد؛ مثل  اش لذت می بافی از داستان. درخشید تشخیص بدهم می
  .کند اي که با موش بازي می گربه

ي کاملی رو براتون تدارك دیدم و یکی از  برنامه«: ماریا کلی ادامه داد
خودم رو به شما اختصاص دادم که مالقاتتون رو  مدیران کمکی

ولی شک ندارم که براي دخترتون خیلی کسل . براتون تسهیل کنه
  ».کننده میشه

مشکلی ایجاد . اسکاي خوشحال میشه همراه ما بیاد«: سالی گفت
  ».کنه نمی

وگاس براي  ببینه فکر کردم شاید ترجیح بده. نه، نه، لزومی نداره - 
  داره؟آدماي جوون چی 
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خب، خانم توسکانا، خیلی لطف «. جا شد سیمون در صندلیش جابه
جریاناتی رو پشت سر دونین که اسکاي اخیرا چه  دارین، ولی شما می

  ».گذاشته؛ ما دوست نداریم اون رو توي یه جاي غریبه تنها بذاریم

براي همین از برادر کوچیکم . طبیعتا من هم با شما موافقم - 
مطمئنم بهشون . ت بذاره و مراقب اسکاي باشهخواستم یه کمی وق

. هاي بعد از ظهر رو ببینن شاید بتونن یکی از نمایش. گذره خوش می
  .حیفه نبینه -نظیره  بی 1سیرك دو سوله

نظر شان کلی در مورد خوش گذراندن این بود که احساسات مرا 
پس برنامه این . بیرون بکشد و خشک کند و ذهنم را به هم بریزد

مرا به دهان  دادند در حالی که پدر و مادرم را در هتل بازي می: بود
دفقط امیدوار بودم ویکتور و . شان بیندازند-شیر ها  تمام این حرف زِ

را شنیده باشند و قبل از اینکه اوضاع از کنترل خارج شود پا پیش 
  .بگذارند

  »دوست داري این کارو بکنی عزیزم؟«: سالی پرسید

توانستم خودم را راضی به تشکر از ماریا  نمی ».خوبه«: جواب دادم
  .بکنم

                                                             
1Cirque du Soleil 
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تر  خطوط دور چشم سالی با لبخندي از سر آسودگی عمیق ».عالیه«
  ».بینمت عزیزم پس امشب براي شام همینجا می«. شد

قیمتش را به نمایش  هاي گران کلی لبخندي زد و دندان ماریا
ب رزرو خودم رو براي امش یمن اتاق غذاخوري خصوص«: گذاشت

ولی ممکنه . ي اعضاي رده باال رو هم ببینین کردم، تا بتونین بقیه
شان همین بیرون . اسکاي ترجیح بده با شان یه همبرگر بخوره

من یه کم مسائل کاري دارم که دوست دارم با پدر و . منتظرشه
  ».امیدوارم مشکلی نداشته باشی. مادرت در میون بذارم اسکاي

فرستاد  مرا با آن روانی بیرون می - مام عیار بود ماریا یک گاو ت ».نه«
  ».ونبینمت پس بعدا می«. کند کرد به من لطف می و وانمود می

وقتی دیگه حس . بریم شروع کنیم«: سیمون با خوشحالی گفت
  ».کردي کافیه برگرد عشقم

این  ي ماریا، آرامش بخش نقشه قسمتبا اکراه بلند شدم تنها 
چک کردم . شدند درم کامال از خطر دور میحقیقت بود که پدر و ما

ویکتور امروز صبح آن را به . که تلفن جدیدم در جیب شلوارم باشد
هاي ضروري را  ي خودش و سایر شماره من داده و گفته بود شماره
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تلفنت رو روشن نگه دار «. ته اسدمحض احتیاط در آن وارد کر
   ».زنم وقتی بازدیدم تموم شد بهت زنگ می - سیمون 

زد و به او ي لبخند اي شریک شده، انگار که با ماریا در توطئه سالی
  ».گذشت عجله نکن اگه بهت خوش می« :گفت

دیدم میزبانانمان را با  که می مگر این - احتمالش خیلی کم بود 
  .برند بند بیرون می دست

  

فقط چاقی بیش از . فراموش کرده بودم شان چقدر نفرت انگیز است
 - توانست او را دوستانه و شاد نشان دهد  ن مسأله میای -حدش نبود 

اش، سبیل کوچکش که شبیه  خیسی کف دستش، لبخند چاپلوسانه
  .داد حشره بود، او را به شدت چندش آور جلوه می

دستش را  ».بینمت اسکاي برایت؟ خوشحالم می«: شان کلی گفت
  .جلو آورد؛ آن را گرفتم ولی به سرعت رها کردم

  شان هستین، درسته؟ سالم، شما - 

  .ماریا از من خواسته مراقبت باشم. بله - 

  .بندم این کار را کرده است شرط می
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مرا به طرف  »دوست داري اول چی رو ببینی؟ میزهاي بازي؟«
  .آسانسورها هدایت کرد

  .اجازه دارم قمار کنم؟ فکر کردم زیر سن قانونی هستم - 

من یه کم ژتون از . مبذار بگیم براي تو هماهنگ کردی«. چشمک زد
که یه قرون از پول  تونی بدون این گیرم و تو می طرف هتل برات می

 - تم من آدم سخاوتمندي هس. خودت رو از دست بدي بازي کنی
  ».میذارم بردت رو نگه داري

  .ندارین ».خیلی لطف دارین«

محل خرید ژتون برد و به مبلغ هزار دالر برایم ژتون مرا به طرف 
  ».ي شروع کافیهبرا«. خرید

  .من قوانین هیچ کدوم از کارت بازیا رو بلد نیستم - 

  .تونه بازي کنه اي می هر بچه پس رولت رو امتحان کنیم، - 

قرمز یا مشکی؟ آیا من . کل این ماجرا مثل یک چرخش رولت بود
  ي کلی؟ آیم یا خانواده برنده بیرون می

  ».ادبه نظر باحال می. باشه«: با هیجانی ساختگی گفتم
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هاي بدم باختم، بعد یک  به سرعت نیمی از پول را به خاطر حدس
ها  توانستم ببینم چرا این بازي می. چهارم آن را شانسی برنده شدم

همیشه امیدوار هستی که چرخش بدي به نفع تو . اعتیاد آور است
  .هیچ مهارتی الزم نبود؛ فقط شانس. باشد

ردم را برایم جمع »یه بار دیگه؟« کرد شان ب.  

ي پولم را روي یک شرط خارجی در مربع اعداد  تقریبا همه ».باشه«
  .زوج شرط بستم

  .باختم

که این همه پول  کردم زیاد از این سعی می ».اهه«: آهی کشیدم
در اصل، مثل طالي لپرکان . گردد ناراحت نباشم دوباره به هتل بر می

  .بود در هري پاتر

د   '.ونزده شرط ببندهر چی داري روي پ': زمزمه کرد زِ

دانستم در قمار شکست  می. لبخندم را پشت دستم پنهان کردم
شان . ام را روي پانزده قرار دادم مانده هاي باقی ژتون. ناپذیر است

  .سرش را تکان داد

  .ریسکه ه شرطی مثل این میگن شرط مستقیم؛مطمئنی اسکاي؟ ب - 
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اي به او  هلبخند گستاخان ».آره، دوست دارم خطرناك زندگی کنم«
  .زدم

  .کاري مثل من خندیدند ها به هیجان تازه ي شرکت کننده بقیه

ها  ي خاص تگزاسی با لهجه ها پیرمردي تگزاسی با کاله گاوچران
اگه این دختر زیبا میگه پونزده مشکی شانس . خب حاال«: گفت

سی و پنج به . جایی میذارم که اون گذاشته میاره، منم پولم رو همون
   ».ببري یه شرط عالیه اگه -یک 

توانستم تشخیص  از درخشش نارنجی مالیمی که دور مرد بود می
که آدم بدبخت همراه الزم  المثل ضرببر اساس این  بدهم سعی دارد

در مورد ي پولم را باختم  وقتی همهکاري کند که  دارد،
  .احساس بهتري داشته باشمام  مالحظگی بی

من حس خوبی در مورد . ماد کنینبه من اعت«: با جدیت به او گفتم
  ».این شرط دارم

تعداد . پول را روي پانزده هل داد یقابل توجه مقدارمرد خندید و 
هایی که در سالن بودند هم در این تفریح شرکت  زیادي از سایر آدم

  .کردند و یک یا دو ژتون روي همان مربع شرط بستند
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و توپ را  چرخاندمطمئن چرخ بزرگ را  يمسؤول میز قمار با لبخند
  .انداخت

هاي شصتش را در کمربندش فرو کرد و از  مرد تگزاسی من انگشت
  »بار اولته عسل؟«: من پرسید

  ».بله«: گفتم

  .ي خوبی داري لهجه - 

  .انگلیسی هستم - 

، اگه پوالت رو باختی حاال، خانوم کوچولو. از آشناییت خوشحالم - 
کاش منم همسن تو . مثل یه درس باهاش برخورد کن - ناراحت نشو 

اگه همه پوالمو تو جاهایی مثل اینجا هدر . کردم بودم این کارو می
  .ي خوب تو فلوریدا داشتم نداده بودم، االن براي خودم یه خونه

لبخندي زدم و سر تکان دادم و توجهم را به چرخ که حرکتش کُند 
دانست که یک قدم به محل بازنشستگیش  نمی. شد معطوف کردم می
  .یک شده استنزد

مسؤول رولت نگاهی . توپ پرید، سر و صدا کرد و بعد در شیار افتاد
  »!پونزده مشکی«. کرد و آب دهانش را فرو داد
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. ي کسانی که دور میز بودند نفسشان را حبس کردند؛ به جز من همه
  ...بعد 

بعد مرا بلند کرد و . مرد تگزاسی کالهش را باال انداخت »!یوهوووو«
و  ست ملکهشانس یه «. ام را بوسید رخاند و هر دو گونهدور خودش چ

  »!جا وایساده همین

تقریبا پنج هزار دالر گیرم آمد و مرد . ي ما قابل توجه بود برد دو نفره
ي شان، چند صد هزار دالر  تگزاسی در مقابل چشمان وحشت زده

  . برنده شد

: پرسیدم معرفی کرد 1جرج میچل سومکه خودش را  از تگزاسی
توانستم  می »یه جایی تو فلوریدا براي خودت بخري؟ میديقول «

ي  ي دیگر همه را به خانواده مالحظه تصور کنم با یک شرط بندي بی
  .کلی تحویل دهد

اسمت . تو رو هم روش میذارم ، اسمبهترحتی . لقول دادم عس - 
  چیه؟

  .اسکاي برایت - 

                                                             
1George Mitchell the Third 
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در ا تکان داد و کالهش ر ».، من دارم میام1هاي روشن آسمان. عالیه«
به طرف محل تبدیل پول حالی که کمربند شلوارش را گرفته بود، 

  .رفت

هاي  از آنجایی که قماربازها مردمی خرافاتی هستند، درخواست
شان . ش بعدي از من کردندخمتعددي براي راهنمایی در مورد چر

  .بازویم را کشید

: ت گفتکه نورهایش به رنگ قرمز خشمگینی بود با مالیم با این
  ».فکر کنم بهتره بریم بیرون«

  ».هر چی تو بخواي. باشه«: با شیرینی جواب دادم

ردت رو بگیري -  چک خوبه؟. مطمئن میشم پول ب  

من هنوز به اسم خودم تو . به اسم پدر و مادرم باشه لطفا... امم  - 
  .آمریکا حساب باز نکردم

شده بود و  فشار دستش روي بازویم تقریبا ناراحت کننده ».خوبه«
کرد به  سعی می. دهد کم کنترلش را از دست می داد کم نشان می

که بانک رو ورشکسته کنی از  باید قبل از این«. شوخی برگزار کند

                                                             
 معنی اسم اسکاي برایت١
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چطوره بري چند تا از رقباي ما رو خونه خراب . اینجا ببرمت بیرون
  »کنی؟

منظورش این بود که شک کرده من از قدرت سیونتی براي چرخ 
  ام؟ کرده  فادهرولت است

خوام شانسم رو  نمی. بود کارها تازهشانس . فکر کنم برام کافیه«: گفتم
  ».به خطر بندازم

باشه، پس بریم «. دوباره در نقشش فرو رفتخودش را کنترل کرد و 
که به  ي آخر داریم رستوران عالی تو طبقهما یه . یه چیزي بخوریم
 ».هات رو بسپرم به دفتر فقط قبلش ژتون. دید داره 1رد راك کانیون

ي رضایتی که دورش  توانستم از هاله می. به طرف محل تبادل رفت
  .بود بگویم که قصد ندارد حتی یک سنت به من بدهد

توانستم در برابر اینکه امتحان  که داشت نمی خطريحتی با وجود 
دکنم و ببینم  ماریا کلی حتما . کند یا نه مقاومت کنم گوش می زِ
  'ماجرا رو داشتی؟'نه؟  مشغول بود،

                                                             
1Red Rock Canyon 
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. دمت گرم عشقم - خندم  نوزم دارم به جریان رولت میآره، ه'
ویکتور خوشش  -خودم رو بگیرم و راهنماییت نکنم  نتونستم جلوي

  '.نیومده

دشنیدن صداي  . تر کرد ام را قوي در سرم ترسم را کمتر و اراده زِ
  '.کارم خوب بود، به لطف تو'

فکر . ویکتور میگه دانیل کلی اون باالست. باید سریع بگم'. مکث کرد
  '.کنیم حرکتشون همینه می

  'قراره دوباره سعی کنن ذهن من رو پاك کنن؟'

فراموش نکن . ولی ما اجازه نمیدیم این اتفاق بیفته - به احتمال زیاد '
داریم به محل نزدیک میشیم، یه تیم تو . حفاظت رو تقویت کنی

  '.چی مستقر کردیم تي زیر شما به عنوان نظاف طبقه

  'شما کجایین؟'

  '.بهتره دیگه حرف نزنم، ممکنه شان متوجه بشه. نزدیک'

به نظر من که . فکر نکنم بتونه ولی شاید ماریا همین اطراف باشه'
  '.تریه اون سیونت قوي

  '.مراقب خودت باش. پس باید حرف زدن رو بس کنیم'
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  '.باشه، تو هم همینطور'
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  25فصل 
  

ترین کارهایی بود که تا  یکی از سخت سور به طرف باالبا آسان رفتن
آوردم دفعه قبل که با  به خوبی به یاد می. انجام داده بودم به حال

دانیل کلی و پسرش تنها بودم چه اتفاقی افتاده بود و باید این 
  .کردم حقیقت را که از شدت عصبی بودن حالم بد شده بود پنهان می

خب، چی دوست داري؟ یه «: لید و گفتهایش را به هم ما شان دست
ه کم داشت یک شنل تنها چیزي ک ».ساندویچ مخصوص خوب دارن

کار داستان  بود تا کامال در نقش خالف وهاهاهاهایییي  سیاه و خنده
  .آمد میبه نظرم ترحم انگیز . فرو برود

  ».امم، آره، به نظرم عالیه«: گفتم

  از الس وگاس خوشت میاد؟ - 

  .ردهمنحصر به ف - 

  ».یک زمین بازي دست ساز. آره واقعا«. نیشخندي زد

  دانشجو هستی؟تو  - 



  نجال محقق  به دنبال اسکاي
 

۵٨۴  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

  .یه راست رفتم سراغ کسب و کار خانوادگی. نه - 

  داري؟ هتل - 

  .و چیزاي دیگه - 

ارعاب و تهدید و  -دهد  اي دیگر را ترجیح میمشخص بود چیزه
که از نظر خودش پا جاي پاي پدرش  توانستم حس کنم می. خشونت

واقعا ترحم انگیز بود؛ اصال مهارت پدر و خواهرش را . گذارد می
کشد  تنها وقتی که تهدید کرده بود احساسات مرا بیرون می. نداشت

  .بودشده حقیقتا ترسناك 

نتوانستم جلوي خودم را . در آسانسور رو به راهرویی آشنا باز شد
  . بگیرم و قبل از بیرون آمدن تردید نکنم

  »هست؟مشکلی «: شان پرسید

  .برام پیش اومد) دژاوو(نه، فقط یه حالت تکرار ... امم  - 

. کنم درك می«. سبیلش را نوازش کرد تا نیشخندش را پنهان کند
خوام تو رو به پدرم معرفی کنم، اون مدیر  ببین، اسکاي، فقط می

. کشه یه دقیقه بیشتر طول نمی. اجرایی ارشد کسب و کار خانوادگیه
  »مشکلی که نداري؟
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هایم فرو کردم و به سرعت نگاهی انداختم تا  هایم را در جیب ستد
  ».نه«. ام قابل مشاهده نیست مطمئن شوم میکروفون از داخل یقه

رفتم به خودم گفتم  طور که به دنبال شان به اتاق کنفرانس می همان
  .کنم می زِدمن این کار را به خاطر 

آه، «. منتظر بوددرست مثل چند هفته پیش، دانیل کلی باالي میز 
جایی  جابهبلند شد و با قدرت  ».بینمت اسکاي، خوشحالم دوباره می

  . ي دست بست در را با اشاره اجسام

  .قفل در صدا کرد

  .داد سیونت بودنش را پنهان کند چی؟ حتی به خودش زحمت نمی

قبال «: در حالی که امیدوارم بودم حقیقتا گیج به نظر برسم پرسیدم
  »شما رو دیدم؟

من کامال خبر دارم که . رو کنار بذاريتونی تظاهر  دیگه می - 
آي تو رو به این امید واهی اینجا فرستاده که ما خودمون رو  بی اف

  .ولی همچین اتفاقی نمیفته. گیر بندازیم

کنم و باز هم  تزد؟ نتوانستم مقاوم پس چرا اینطوري حرف می
  .ام انداختم نگاهی به یقه
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اونا فقط . ماریا داره نویز میندازه. فراموش کنیتونی شنود رو  می - 
شان، ادبت کجا رفته؟ به مهمونمون . شنون صداي خش خش می

  .تعارف کن بشینه

  . هاي مرا گرفت و مرا روي یک صندلی کنار پنجره نشاند شان شانه

دانیل کلی با انگشتانش روي بازوهایش که در هم گره کرده بود 
  »کنی؟ میچی ازش دریافت «: ضرب گرفت

اون اعتماد به نفس خود بینانه از بین «: شان نفس عمیقی کشید
  ».ترس فوق العاده - ترس . رفت

با اون نمایشی . خواي ازش بکش بیرون هر چقدر می«: پدرش گفت
  ».ي کافی به ما ضرر زده که تو کازینو اجرا کرد به اندازه

ید؛ ي من مال اش را به گونه شان روي گردن من خم شد و گونه
کردم مثل الستیکی که پنچر شده باشد ناگهان  احساس می. لرزیدم

توانستم به  آموزشم با ویکتور هم همراه آن رفت؛ نمی. بادم خالی شد
ترسم بیشتر شد؛ به طرز غیر قابل . یاد بیاورم چه کار باید بکنم

را  زِدتوانستم حضور  از همه بدتر، دیگر نمی. لرزیدم کنترلی می
تمام لحظات ترسناك زندگیم جلوي چشمانم آمده . احساس کنم
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که ترکم کرده بودند،  هاي فیل، این دعواي پدر و مادرم، کتک: بود
  .تیراندازي در جنگل، انبار

  ».مست کننده، نیرومند شبیه یه شراب ناب؛. عالیه«: شان زمزمه کرد

. ي کافی تفریح کرده است دانیل کلی به این نتیجه رسید که به اندازه
  ».هوش باشه خوام به می. بسه دیگه شان«

احساس . ي خیس از عرق از فک من کرد و بلند شدا شان بوسه
خسته هستم؛ تمام انرژیم و  نمناكکردم به طرز نفرت آوري  می

بازوهایم را دورم حلقه . همراه با احساسات از وجودم تخلیه شده بود
  .مکرد

ما کاري هست که حت. فکر کن':  ام فرمان دادم به ذهن خرد شده
  '.ي ویندزور قلعه. بتونی انجام بدي

  . اي پوشالی بود که با اولین ضربه فرو ریخته بود ولی حفاظم خانه

کنه به این طبقه  آي سعی می بی اگه درست حدس زده باشم، اف«
متأسفانه، اسکاي، . دسترسی پیدا کنه براي همین زیاد وقت نداریم

مخصوص نوجوانان بفرستن؛ باالخره  خانه نهوقراره تو رو به یه دیو
به  »...داري  این اسلحه رو برمی. سالمت عقلت رو از دست دادي
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میري توي کازینو و شروع «اي که روي میز بود اشاره کرد،  اسلحه
رو بکشه تا  آي باید تو بی اف. گناه کنی به تیراندازي به آدماي بی می

تا حدي . کننبانی شون رو قر مهرهباید  - بتونه جلوت رو بگیره 
  »ست، نه؟ شاعرانه

  ».کنم من این کار رو نمی«: گفتم

کنن ولی چون تو کشته  البته، اونا به حقیقت شک می. کنی می - 
  .شدي مدرکی در کار نیست

  .نه - 

ي  روي لبه ».ها تراژیکه چقدر براي بندیکت«: دانیل کلی ادامه داد
اسکاي، من به دونی  می«. میز نشست و نگاهی به ساعتش انداخت

گناه مقصر  هاي بی ها تو مرگ آدم که بندیکت این نتیجه رسیدم این
باید تا آخر عمر با این گناه زندگی . هاست باشن، بهترین انتقام از اون

کنه  اي دیگه جرأت نمی بی کنه و اف کنن؛ این مسأله فلجشون می
  ».ازشون استفاده کنه

من گفته بودم اگر دوباره  ویکتور به. کردم باید خودم را کنترل می
باید از پس آن بر . خواستند از ذهنم دزدي کنند چه کار باید بکنم
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دانیل کلی . آمدم چون این بار فقط زندگی خودم در خطر نبود می
  .حاضر نبودم به او اجازه بدهم. توانست این بال را سر من بیاورد نمی

. اج قدرتم کردمي صندلی را محکم گرفتم و شروع به انتشار امو دسته
ي میز رفت و روي زمین افتاد و  میز لرزید؛ یک تنگ بلور به طرف لبه

  .ي پنجره ترك خورد و تا سقف رفت خرد شد؛ شیشه

شان، ! ماریا! بس کن«: با خشونت گفتبه صورتم سیلی زد و کلی 
  »!احساساتش رو بیرون بکش

این  .دبه داخل دویماریا  دوباره روي گردنم خم شد و همزمانشان 
ع کند حضورش را وار قبل از اینکه بتواند جذب احساسات را شرب

که مثل مشتی که به  مموجی از خشم منعکس کرد. حس کردم
  .شان عقب کشید. اش بخورد به ذهن او برخورد کرد چانه

اش  شان سرش را در دست گرفت؛ خون از بینی »...!لعنت «
  »!جادوگر کوچولو«. چکید می

هاي روي سقف  بري گچ »!ماریا، یه کاري بکن«: داد دانیل کلی دستور
  .شروع به ریزش کرد
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شبیه این بود که بعد . ماریا، کف هر دو دستش را به طرف من گرفت
روي صندلی پرتاب . از سرازیر شدن از تپه، به یک دیوار برخورد کنم

  .ام قطع شد شدم و بعد روي زمین افتادم؛ حمله

 »هاش استفاده کنه، نه؟ ه از قدرتسیونت کوچولوي ما یاد گرفت«
ولی تو که جدي «. دانیل کلی با حرکت دست صندلی مرا صاف کرد

کنی؟ نه،  تونی با سه تاي ما برابري کنی، می کنی می جدي فکر نمی
هنوز منتظري که . کنی تونم تو چشمات ببینم که این فکر رو نمی می

بد اینه که اونا  ن، ولی خبرسواره نظامت حمله کنن و تو رو نجات بد
تا  .ها هم مجوز تفتیش ندارن این طبقه، مسدود شده و اون. نمیان

سر مرا بین  ».وقتی بتونن تهیه کنن، نمایش ما به کازینو منتقل شده
زیاد طول . حاال بشین و آروم باش«. هایش گرفت و فشار داد دست
  ».کشه نمی

  

انسور بیرون آمدم به یاد آوردم این بود که از آسبعد از آن که  يچیز
ي پیانو پشت سازش نشسته بود و  یک نوازنده. و وارد سالن هتل شدم

ولی من . خواند هاي دیگر می ها به انسان آوازي در مورد نیاز انسان
  خواستم به آنها شلیک کنم، نه؟ می. دیگر به آنها نیازي نداشتم
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زنان در حالی که اسلحه پشت کمرم زیر بلوزم پنهان شده بود، پرسه 
  .وارد کازینو شدم

  »!شانسه ي ملکههی، این که «. جرج میچل سوم به طرف من پرید

باید او را هم  »براي چی هنوز اینجایی جورج؟«: از او پرسیدم
آن را . کشتم؟ احساس کردم یک قطره عرق از صورتم سرازیر شد می

  .پاك کردم

که بر  برات قسم خوردم. کردم ا خداحافظی میهفقط داشتم با میز - 
  .ایستم میگردم و من مردي هستم که روي حرفم  نمی

  .بهتره بري. خوبه، جورج - 

ي  به احترام من به لبه ».کنم و میرم آره، دارم اسبم رو زین می«
حالت مثل اینکه «. کالهش زد و بعد به دقت به صورت من نگاه کرد

  ».زیاد خوب نیست عسل

  .احساس عجیبی دارم - 

  تونم کسی رو برات خبر کنم؟ می. گی در کنخست. برو دراز بکش - 

د. خواستم کسی را می. ام را مالیدم پیشانی   .نزدیک بود. زِ

  پدر و مادرت؟ - 
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 تابلوهاي نقاشی. کنی دونستیم تو هنر رو درك می نمی. هنر. هنرمند
. توانستم به یاد بیاورم چرا چیز مهمی بود ولی نمی. ها الیه. قدیمی

هاي یکی از  لرزیدند، مثل ورق نم میتصاویر در برابر چشما
هاي مصورم که باد آنها را به هم بریزد و تصادفا صفحاتی را  داستان
  . باز کند

  ».یه دقیقه دیگه میرم تو اتاقم. من خوبم«: گفتم

  .خوشحالم دیدمت. این کارو بکن عسل - 

  .طور جورج همین منم - 

  .هاي بلند دور شد جورج برگشت و با گام

  '.ک کنبه اون شلی'

  !نه

  '.اسلحه رو بردار و به اون شلیک کن'

اي که پشت کمرم بود رفت و انگشتانم دور  دستم به طرف اسلحه
ماریا  - بعد کسی جیغ زد . قنداقش حلقه زد و آن را بیرون کشید

  .ها دوید و به من اشاره کرد کلی به طرف نگهبان

  »!اون اسلحه داره«: جیغ زد
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دویدم و به هر چیزي که سر  باید می .داشتم. به دستم نگاه کردم
  .کردم راهم بود شلیک می

  '.این کارو بکن'

  .ها رو بتراش اون. خاطرات دروغ. تابلوهاي نقاشی قدیمی

در حالی که قماربازها به دنبال . نگهبان زنگ خطر را به صدا در آورد
یک ماشین . زدند مردد در میان کازینو ایستادم گاه شیرجه می پناه

  .ي خالی بیرون ریخت مبلغ برد را براي یک چهارپایهقمار، 

هیسسس، «: بال پناه گرفته بود داد زد جورج که پشت یک میز پین
  »!خواي با اون تیراندازي کنی عسل، تو نمی

. توانستم جلوي خودم را بگیرم نمی. زد وارد عمل شوم مغزم فریاد می
به شدت . دمي اسلحه را طرف سقف گرفتم و ماشه را فشار دا لوله

چطور . یک چلچراغ خرد شد. لگد زد و مچ دستم را تکان داد
توانستم چنین کاري بکنم؟ در حالی که بدن و مغزم تحت کنترلم  می

  .نبود در یک کابوس گیر افتاده بودم

  '.حاال به مردم شلیک کن - همینه '
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به چیز بزرگ سیاهی که . من از اسلحه متنفر بودم. درست نبود - نه 
ي سرطانی باشد نگاه کردم؛  تم بود انگار که یک غدهدر دس
  .زد که تیراندازي کنم خواستم آن را بندازم ولی ذهنم فریاد می می

اي از طبقات باالي هتل بیرون ریخت و وارد کازینو شد و  بی بعد، اف
: رسیدم حتما خیلی عجیب به نظر می. نیروي امنیتی هتل را کنار زد
هاي  ها و ژتون ده بودم، اطرافم پر از کارتوسط یک سالن خالی ایستا

پراکنده و یک رولت در حال چرخش بود و هیچ تالشی براي دفاع از 
  .کردم خودم نمی

. خواي این کارو بکنی تو نمی! اسلحه رو بنداز اسکاي«: ویکتور داد زد
  ».تو خودت نیستی

ن شد، مغزم با ای سعی کردم اسلحه را بندازم ولی انگشتانم باز نمی
  . کرد دستور مخالفت می

تر بیان خودت رو  بگو اگه نزدیک. اسلحه رو به سمت خودت بگیر'
  .کلمات دانیل کلی باعث شد لوله اسلحه را زیر گوشم ببرم '.کشی می

  ».تر نیاین نزدیک«: با صداي لرزانی گفتم
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جلوي پدر و مادرم را  ینیروهاي امنیت. کسی در طرف چپم جیغ زد
  .به طرف من بیایند گرفته بودند کردند که سعی می

اسکاي، چی کار «: سالی که رنگ از صوتش پریده بود فریاد زد
  »کنی؟ می

تو به . بیا عشقم، اسلحه رو بذار زمین«: سیمون با بیچارگی گفت
  ».گیریم کسی صدمه ندیده، ما کمک می. کمک احتیاج داري

گفت  ه میهایی ک زمزمه. کرد کلمات آنها در من نفوذ نمیبه نوعی 
ها را به خاطر استفاده از من  باید همه چیز را تمام کنم و بندیکت

  .مجازات کنم قدرتمندتر بود

انگشتم روي ماشه فشار  »!کسی نزدیک نیاد - برین عقب «: گفتم
  .به نظر راه دیگري نبود. آورد

دبعد  از پشت ویکتور بیرون آمد و وقتی برادرش سعی کرد جلوي  زِ
  .را عقب زد او را بگیرد، او

هر چند نورش از خشم  ».کنه به من شلیک نمی«: با خونسردي گفت
  .قرمز شده بود

  .از دست من عصبانی بود؟ من که کاري نکرده بودم
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. گري عصبانی بودیاز دست کس د. نه، از دست من عصبانی نبود
  . ي کلی خانواده

د ي دومه که به خاطر تو جلوي اسلحه  دفعه«. به طرف من آمد زِ
  ».رو تموم کنیم جوریمون اینهاي  باید قرار مالقات. رفتم اسکاي

کشم و او  کردم که خودم را می کرد؟ من تهدید می مرا مسخره می
قرار بود مردم با وحشت فرار . نامه این نبود گفت؟ فیلم جوك می

  .قرار بود من در طوفان گلوله کشته شوم. کنند

دتو نباید اینجا باشی « ي که در این دیوانگی مفهوم ي چیز تشنه ».زِ
هاي پهن، خطوط قوي   شانه -و قابل درك باشد در او غرق شدم 

  .آبی عمیقچهره، چشمان سبز

ته . اسکاي، باید درك کنی حاال که پیدات کردم دیگه جایی نمیرم - 
ما . زنن رباها به همدیگه صدمه نمی روح. خواي برم دلت تو هم نمی

ن در این صورت به خودمون صدمه تونیم این کارو بکنیم چو نمی
  .زدیم

ام براي کشیدن ماشه  اجبار درونی کردم؟ من چه کار می »ربا؟ روح«
همه چیز . شود ذوب شد مثل برفی که در زیر نور خورشید آب می

سرنوشت من جلوي . ي خودم نبود حس نادرستی داشت چون نوشته
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را به خطر اش  مرا دوست داشت که زندگی قدر آنمن ایستاده بود و 
دانستند من قدرتی دارم که آنها  ي کلی نمی خانواده. ربا روح. بیندازد
من موفق  -توانند آن را شکست بدهند؛ کسی مرا پیدا کرده بود  نمی

هاي دفاعی دیگرم را  ي روش شده بودم این راز را در زمانی که همه
وغین هاي در ربایم از بین الیه شناخت روح. کردند حفظ کنم نابود می

وانست ت ه حتی یک سیونت با مهارت هم نمیکننده با قدرتی ک خفه
  . با آن رو به رو شود عبور کرده بود

و اجازه دادم  ندانگشتانم دور اسلحه شل شد. همه چیز روشن شد
  .اي باال انداختم لرزان شانه. روي زمین بیفتد

  ؟متأسفمتونم بگم؟  چی می... اممم - 

د . ا به طرف من دوید و مرا در آغوش گرفتچند متر باقیمانده ر زِ
  »ها دوباره گرفتنت؟ اون کلی«

قرار بود یا خودم رو . آره، گرفتن«. اش پنهان کردم سرم را در سینه
آي منو با تیر بزنه تا شما رو مجازات  بی بکشم یا یه کاري کنم اف

  ».کنم

  .تونن دختر منو شکست بدن هوشمندانه بوده ولی اونا نمی - 
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  .ا شکست دادنتقریب - 

در حالی که ماریا و شان پشت دانیل کلی با سرعت و عصبانیت  »!نه«
ي اول را از  خواست حاال که جایزه سرش بودند وارد کازینو شد؛ می

من علیه این «. دست داده چیزي داشته باشد که او را تسکین بدهد
 به -  اون مهموناي من رو با اسلحه تهدید کرده. کنم دختر شکایت می

  ».دستگیرش کنین. چه نمایش خفت باري -  اموال من شلیک کرده

  .رسیده بودندي کلی کنارم  پدر و مادرم چند ثانیه قبل از خانواده

ظاهرا آماده بود آقاي کلی را با  »چه خبره اسکاي؟«: سیمون پرسید
  .مشت بزند

به طرف آنها  ».ش آشنا بشین ا دانیل کلی و خانوادهبسالی، سیمون، «
من بودن و سعی کردن امروز بعد  دزدیدناینا مسؤول «. ه کردماشار

از ظهر هم من رو شستشوي مغزي بدن تا این پایین حمام خون راه 
  ».بندازم

قبال هم یه ماه تو . ست این دختره دیوونه«: دانیل کلی گفت
تلفنش را بیرون آورد  ».کامال غیر قابل اعتماده. آسایشگاه روانی بوده

  ».باید براي امنیت عمومی زندانیش کنن«. تماس بگیرد تا با وکالیش
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ویکتور اسلحه را با یک دستمال برداشت و در یک کیسه جمع آوري 
  .مدارك گذاشت

معتقدم . خیلی جالبه آقاي کلی ولی متأسفانه با شما موافق نیستم - 
  .اسکاي درست میگه که شما ذهنش رو دستکاري کردین

یا چی؟ ... یا  -ش مواد دادن یعنی به«. سالی وحشت زده بود
  »هیپنوتیزمش کردن؟

  .همینطوره خانم - 

شما مدرکی «: پوزخند زد ایستاده بود ي پدرش شانه به شانهکه ماریا 
هاي مدار بسته داریم که این  ولی ما مدرك کاملی از دوربین. ندارین

قاضی حرف کدوممون . وار تیراندازي کرده دختر اومده اینجا و دیوانه
  »کنه؟ اور میرو ب

دونین آقاي کلی،  می«. ي گرگ مانندي کرد ویکتور خنده ».اسکاي«
گاه کوالسکی اکتبر گذشته مأمور اوقتی کارمن متوجه شدم که 

و چون اون همکار نزدیک . مراقبت از شما بود به اون نزدیک شدین
فهمیدم کی داره در  وقتیمن بود، نتونستین مقاومت کنین، نه؟ 

چیزایی مثل اینکه اسکاي  - ما اطالعات بیرون میده د تحقیقات مور
انتظار داشتم در  - دونستیم کیه، چیزایی که فقط من و کوالسکی می



  نجال محقق  به دنبال اسکاي
 

۶٠٠  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

. مورد شنودي که روي اسکاي کار گذاشتیم هم به شما خبر بده
ترین سرنخی نداشت که شما ازش استفاده  کوالسکی کوچک

  »کنین، نه؟ می

  ».من چیزي نمیگم«. داد فشار میهایش را به هم  دانیل کلی دندان

کارگاه کوالسکی، شنود . مشکلی نداره چون من خیلی حرف دارم«
لوکه همون که شما ب - اي رو به اسکاي وصل کرد بی استاندارد اف

تلفن  داخلستگاه ضبط صدایی که ولی چیزي در مورد د - کردین 
و به موبایل مرا از جیب پشتم بیرون کشید  ».دونست اسکاي بود نمی
تک تک  کلماتی که به اسکاي گفتی ضبط شده و « .آن ضربه زد

مطمئنم شنیدنش خالی از . براي قاضی و هیأت منصفه پخش میشه
  ».لطف نیست

  .خوام من وکیل می - 

دانیل . ي من کلمات مورد عالقه. عالیه«. شد تر وسیعلبخند ویکتور 
م ربایی و کلی، ماریا توسکانا کلی، شان کلی، من شما رو به جرم آد

  »...شما حق دارین سکوت کنین . کنم مشارکت در قتل بازداشت می

کرد،  ي کلی را برایشان بیان می طور که ویکتور حقوق خانواده همان
د. شش افسر یونیفرم پوش جلو آمدند تا آنها را دستگیر کنند مرا  زِ
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کنار کشید و محکم بغل کرد و طوري به جلو و عقب تکان داد که 
  .کرد ك انگشتان پایم با موکت برخورد میتنها نو

دوست داشتنی نیست؟ که بشنویم «: در گوش من زمزمه کرد
اش  همان جایی را که شان با بوسه »حقوقشون رو بهشون میگن؟

من در امنیت . خیس کرده بود بوسید و احساس لرزشم را از بین برد
  .در خانه. بودم

  ».لیدش رو هم دور بندازنامیدوارم اونا رو زندانی کنن و ک«: گفتم

  .از حالت ویک فکر می کنم از این موضوع کامال مطمئنه - 

  تو از تلفن خبر داشتی؟ - 

ها از ذهنت  تونستم بهت بگم چون ممکن بود کلی آره، ولی نمی - 
  .بخونن

کف دستم را روي قلبش گذاشتم و در حالی که آدرنالین خونم پایین 
. لرزیدم هنوز می. گوش کردمآمد به ضربان یکنواخت قلب او  می
  ».بخشمت پس می«

هیچ وقت فکرش رو هم نمی کردم مجبورت کنن همچین کاري «
  .کاري من در کازینو اشاره کرد به خراب ».بکنی عزیزم
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؟ خب، به جز شلیک به چلچراغ ولی نیست من کاري نکردم، یادت - 
  .چون اون چلچراغ توهینی به هنر بود در اصل به همه لطف کردم

د   »تو واقعا خوبی؟«: پرسید زِ

کمک کرد که درست رو از ي قبل به من  یوریل دفعه. بله، خوبم - 
جعلیه،  یغلط تشخیص بدم؛ این بار وقتی احساس کردم یه چیزای

ولی . تر برام مشخص شد ربام خیلی سریع همه چیز به لطف روح
 - هاوس از این هم بیشتر خرابکاري کردم تو پنتو . بدي دارمسردرد 

  .یه کم لرزوندمش

توي اون صد و  .من که تحت تأثیر قرار گرفتم. آره، حس کردیم - 
  .خوب قدرتی قایم کردي ،اي سانت قدت پنجاه و خورده

یکی «. برند ي کلی را بیرون می م را بلند کردم و دیدم که خانوادهسر
باید مطمئن بشه که دانیل کلی از قدرتش براي فرار از زندان استفاده 

  ».کنه نمی

یه جوري برنامه ریزي کرده که مطمئن . ویکتور حواسش هست - 
  .تونه رو کسی دست بذاره بشه کلی نمی

  اون دو تا کلی که از زندان فرار کردن چی؟ - 
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د اي بابا اسکاي، سه تا دستبند تو یه روز «. موهاي مرا به هم ریخت زِ
م بدونم خوا چیزي که می. کنیم دیر یا زود دستگیرشون می. بد نیست
  ».فرار کردن از منو تموم کنیخواي  می کی اینه که

  »فرار؟«. اش گذاشتم سرم را روي سینه

. تونیم از پسش بر بیایم می. ي تو نیستیم ما مثل پدر و مادر اولیه - 
  .کنم خواهش می. فقط به من اعتماد کن

طور که در میان آشوب کازینو با آرامش در کنار هم ایستاده  همان
دمانند صابون  نفس عمیقی کشیدم و بوي چوببودیم  و چیزي که  زِ

د. مزه کردم به طور خالص بوي او بود را مزه  :براي من همین بود زِ
. آورم کردم بدون او دوام می که فکر میاحمق بودم . مکان آرامش

اي که نزدیک بود آن را دور بیندازم کور  هایم مرا در برابر هدیه ترس
اومدي جلوي من دیگه دست از  که وقتیهمون  فکر کنم«. کرده بود

  ».خوردم به دیوارم. فرار کردن کشیدم

د   ».من هم جایی نمیرم«. سرم را بوسید زِ

  .بفرما، اقرار کردم. رباي منی تو روح. باشه - 

  »دردناك بود؟«. از شدت آرامش لرزید
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  .بله، خیلی - 

  ترسیدي؟ - 

  .تا عمق وجودم - 

  .قعا ترسناکه اینه که با هم نباشیمتنها چیزي که وا. خب، نترس - 

  .سالی و سیمون با دوست جدیدم جورج تگزاسی نزدیک شدند

این آقا به ما گفت چه «: سالی با احتیاط به من نگاه کرد و گفت
  ».اتفاقی افتاده

ویکتور وقتی برگرده همه چی رو براتون . االن خوبم سالی«: گفتم
  ».توضیح میده

بود خانم  چیز مزخرفی«. ر تکان دادجورج با حالتی حکیمانه س
به محض اینکه چشماي دخترتون رو دیدم فهمیدم یه . برایت

اي  من رو یاد یه نمایش کاباره. عین شیشه شده بود -چیزیش هست 
یه مردي از . که یه وقتی توي پارادایز النژ دیده بودم انداخت

 وقتی که تماشاچیا رو هیپنوتیزم کردن تا مثل الویس آواز بخونه؛ تا
ولی اون «. به من چشمک زد ».بشکن زد و جادوش رو برداشت طرف
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کارا نتونستن کاري کنن که خالف وجدانت عمل کنی، نه  خالف
  »اسکاي؟

  .فکر کنم همینطوره جورج - 

ها  مثل پدربزرگ ».بینی، هیپنوتیزم هم حد و حدودي داره می«
  ».برو یه کم استراحت کن اسکاي«. دست مرا نوازش کرد

به در  ».رو که بردي از این میزها دور کن یو شما هم برو و پول«
  .خروجی اشاره کردم

یه خونه تو فلوریدا به اسم تو . حتما خانم«. دستی به کالهش زد
  ».منتظر منه

 خواي خب، حاال هنوز می«. وقتی جورج رفت به طرف پدرم برگشتم
  »وگاس زندگی کنی؟ بیاي

ده سیمون نگاهی به سالی و بعد ب و من که کنار هم ایستاده بودیم  زِ
   »!خیلی گنده نهباشه، یه  نهفکر کنم جواب «. انداخت
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  مؤخره
  

هاي من در حال شلیک به  در کمال وحشت متوجه شدم عکس
سقوط دانیل کلی . ه استها راه پیدا کرد چلچراغ در کازینو به روزنامه

. تر خبري شدقدر خبر مهمی بود که هر بخش از ماجراي آن تی آن
البته کردم تحریف شده بود که  جا چه کار می که دقیقا آن دلیل این

آي معرفی  بی قابل درك بود؛ اغلب خبرها مرا یک نیروي مخفی اف
کرده بودند که به صورت ناشناس به منظور رسوا کردن معامالت غیر 

داستان خوبی بود ولی در . کرده است ي کلی کار می قانونی خانواده
  .داد شناختند جواب نمی سه که مرا میمدر

هی، «: و با صداي بلند گفت رو من پریدنلسون عمال در راهرو 
  »کردي؟ ي پیش تو الس وگاس چه غلطی می هفته! اسکاي

که چه داستانی بهتر رفتار  ي بندیکت و من در مورد این خانواده
نلسون اولین کسی . دهد بحث کرده بودیم غیرمعمول مرا توضیح می

  .کردم بود که این داستان را رویش امتحان می
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چی  ها باورت میشه روزنامه«. خندیدم با سرخوشی» اوه، اون؟«
ي تلویزیونی  نویسن؟ یه نمایشی بود که داشتم براي یه برنامه می

بازسازي موقعیت؛ دارن در مورد دادم، یه جور  انگلیسی انجام می
تهیه . کنن هیه میاسلحه تو آمریکا یه مستند ت مربوط بهمیزان جرم 

کننده بد موقعی رو انتخاب کرده بود چون اتفاقی همون موقعی که 
مامانم گفت ماجرا . جا بودیم مدیریت هتل دستگیر شد ما هم اون

  ».مربوط به یه چیزي مثل نقض بهداشت و اقدامات امنیتی بوده

ي کلی خیلی  نه اسکاي جون، خانواده«. نلسون سرش را تکان داد
  ».هستن، به جرم تبانی و قتل تحت تعقیب بودن آدماي بدي

  »واقعا؟«. هایم را گشاد کردم چشم

نلسون احمق '. زد از پشت سرم بیرون آمد '.زیادي شورش نکن'
  '.لی خبر داشته باشیانتظار داره در مورد ک. نیست

جالب . خب، اووه«: ام را یک درجه کم کردم و گفتم لحن معصومانه
  ».کردم می باید بیشتر دقت. بود

پس قراره تو تلویزیون نشونت «. نلسون سراغ موضوع دیگري رفت
  »بدن؟
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پیتر ... اممم ... ي مخصوص کودکانه، اسمش هست  یه برنامه. آره - 
  .1آبی

  .میاد نجرم مربوط به اسلحه، به نظر خیلی مدر. باحاله - 

  .کرد کردم کسی شک نمی اگر جانب احتیاط را رعایت می» .قطعا«

هر وقت نشونش دادن به ما خبر بده، حتما یه نسخه ازش . هعالی - 
  .بگیر

  .حتما - 

اي هم از تینا  نلسون جست و خیزکنان دور شد و وسط راه بوسه
! قراره اسکاي رو تو تلویزیون انگلیس نشون بدن«: داد زد. گرفت
  ».کار شده بدل

کار؟ بدم  ل بد. خب، این هم یک راه براي پخش کردن داستان بود
کند  خیلی بهتر از خل و چلی که در کازینو تیراندازي می. آمد ینم
  .بود

د مرا کشید تا راه بیفتم و  بیا اسکاي، در مورد چی «: گفتزِ
  »کنی؟ بافی می خیال

                                                             
1Blue Peter 
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  .چیز خاصی نیست - 

. اي داریم بهتره از خیال بیاي بیرون چون تمرین خیلی جدي - 
  .کنسرت پس فرداست

  .یادم رفته بود. اه - 

آي کار  بی از عملیات اف بخشیتونی به عنوان  اگه می. نیست چیزي - 
برات هیچی باید ها و دوستان  ی، یه کنسرت کوچولو براي خانوادهنک

  .نباشه

  

  .کنسرت کوچولو؟ هاه، آقاي بندیکت، بعدا باهات حرف دارم

د یک اجراي بسیار بزرگ است که  مشخص شد کنسرت کوچولوي زِ
در تاالر کنفرانس ] ریکنریج[ند از اطراف توانست ي افرادي که می همه

. حال و هواي آن خیلی شاد بود. جا بشوند در آن حضور داشتند
هاي شینا با کاله بابانوئل وارد شدند؛ تیم بیسبال شاخ  کننده تشویق
ي موسیقی با زرق و برق  هر وسیله. انتخاب کرده بودند را گوزن

یدئوي ها افتخار آفریده و و خوان بچه درس. آراسته شده بود
ي  تأثیرگذاري در مورد سال تحصیلی ساخته بودند که روي صفحه
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وقتی دیدم بخشی به . ي نمایش پخش شد سفید باالي صحنه
اي که در دروازه گرفته بودم اختصاص داده شده خجالت  پنالتی
پدر و مادرها با یکدیگر . هر چند خوب توپ را گرفته بودم. کشیدم

ي بندیکت با تمام قوا  خانواده. دندکر قاطی شده و غیبت و شوخی می
زند خیلی خوشحال  وقتی دیدم ایو با زویی گپ می. حاضر بودند

رویایی قرار  یکه مورد توجه او قرار گرفته در حالت شدم؛ زویی از این
و ثابت کرده بود پسرهایی که ظاهر قطعا روزش را ساخته . داشت

سالی و سیمون گرم . در مغازله وارد هستندحسابی عالمانه دارند هم 
وقتی نزدیک شدم دیدم به جاي حرف . صحبت با مادر تینا بودند

در مورد استعدادهاي  - نفس راحتی کشیدم  - زدن در مورد من 
  .زنند هنري تینا حرف می

هایش را که تازه الك  و ناخن صدا کرددوستم مرا به طرف خودش 
طلبانه از آواز تینا داو. اي زده بود نشانم دادم تا تحسین کنم نقره

هاي ما رحم کرد؛ در عوض در فروش  خواندن کنار کشیده و به گوش
  .برنامه موفق بود

سالی همین االن پیشنهاد کرد به تو مجانی آموزش «: اعالم کردم
  ».کنه خیلی استعداد داري بده؛ فکر می
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پس تو هم «. لبخند تینا درخششی به قدرت صد وات داشت» واقعا؟«
بینم که  می«. به من دادرا یک نسخه از برنامه » .گیري اینو مجانی می
  ».نفره داري یه اجراي تک

که آقاي کنیلی منو هل بده رو صحنه  اگه موفق نشم قبل از این - 
  . فرار کنم بله

به همه قول دادم دختر . کنم من روي تو حساب می! اصال و ابدا - 
  .ي نمایشه کارمون ستاره بدل

هر چی در «. شدم این یکی خالص نمی ها از دست به این زودي
  ».کنم می ترکش دارم استفاده

  .هاها - 

  »مگه چی گفتم؟«. اخم کردم

  کار؟ ترکش، بدل - 

درست در همان موقع تصویري از من » .خواستم کنایه بزنم نمی. اوه«
اینو از «. روي صفحه به نمایش درآمد مکرد که به چلچراغ شلیک می

  » کدوم گوري آوردن؟
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و بعد » .ست اینترنت خیلی حرومزاده«: ا حالت فیلسوفانه گفتتینا ب
ي عواید این برنامه به  همه. جیباتون رو خالی کنین رفقا« : داد زد

  ».رسه آسایشگاه آسپن می

محض رضاي خدا . به برنامه نگاه کردم و اسمم را باالي برگه دیدم
  .هایی به شکل وگاس گذاشته بودند دور آن را هم چراغ

نلسون و تینا مرا تبدیل به . جا کاري نداشتم ، من دیگر اینشدتمام 
به سرعت به طرف خروجی رفتم و . ي اصلی نمایش کرده بودند جاذبه

  .ي زِد برخورد کردم به سینه

  »جایی میري اسکاي؟«: اي پرسید با لبخند عالمانه

  .خونه - 

  ؟...که  و به خاطر این. آهان - 

  »!راره به من نگاه کننهمه ق«. صدایم را پایین آوردم

  .مرا به پشت صحنه کشید» .هدف همینهکنی معموال  وقتی اجرا می«

: هیس کردم نشستند هیس طور که تماشاچیان سر جایشان می همان
  ».کنه برم اون بیرون هر چی هم که بگی راضیم نمی«

  .دهانش به حالت لبخند جمع شد» هیچی؟«
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  ».هیچی« .سر حرفم ایستادم

  ».بزدل«: ف صورتم خم کرد و گفتسرش را به طر

  ».بع بع. درسته، هستم«. هایم را به سینه زدم دست

هاي  اگه این کارو بکنی یکی دیگه از اون آموزش. باشه«. خندید
  »بوردم رو بهت میدم، چطوره؟ مخصوص اسکی

ي شاد زمانی که با هم در  وحشتی که در وجودم بود با خاطره
دانست من  زِد همیشه می. متر شدهاي برفی گذرانده بودیم ک شیب
  »واقعا؟«. خواهم، کجا باید بروم که احساس امنیت کنم چه می

  .حتی قول میدم یه پرش دوتایی و پشتک هم بزنم. آره - 

  .سه تایی - 

  سه تایی؟ - 

  .و باید شکالت داغ هم فراوون باشه. پرش سه تایی - 

امله یا خدا، دختر، خیلی سخت مع«. اخمی ساختگی تحویلم داد
  ».کنی می

  .و بوسه. با مارشملو - 
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  ».قبول«. دستش را جلو آورد» .حاال درست شد«

خندیدم دستش را گرفتم و قبل  در حالی که می. نتوانستم صبر کنم
مان مرا  که بتوانم اعتراض کنم در میان صداي تشویق دوستان از این

  .تا روي صحنه همراهی کرد

  ».وقت تنها نمیذارم، هیچمن تو رو . نگران نباش«: زمزمه کرد

ام خیلی  آینده. ي موسیقی را باز کردم نشستم و اولین قطعه
  .رسید و درست کنار من ایستاده بود نویدبخش به نظر می

  

  


