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ً
همهی حقوق چاپ و نشر انحصارا برای نشر هوپا محفوظ است.
هرگونه استفاد ه از متن این کتاب ،فقط برای نقد و معرفی و در قالب بخشهایی از آن مجاز است.

از شما سپاسگزارم که زندگیام
را تغییر دادید
و ممنونــم بــرای همــهی این
سالهایی که بعد از این تغییر،
در کنارم بودید.
مری لو

هیچکس را در دنیا پیدا نمیکنید که نام هیدئو تاناکا به گوشــش نخورده باشد.
منظورم همان مغز متفکری است که وقتی تنها  ۱۳سال داشت ،جنگسار 1را ابداع
کرد .امروز و با انتشار تازهترین نظرسنجی بینالمللی ،مشخص شده که  ۹۰درصد
افراد بین  ۱۲تا  ۳۰ســال بهطور مرتب یا حداقل یک بار در هفته ،وارد این بازی
میشوند و از آن استفاده میکنند .باید گفت که این آمار ،رقم حیرتآوری است.
انتظار میرود مسابقات قهرمانی جنگسار امسال بیش از  ۲۰۰میلیون نفر بیننده
را به خود جذب کند.
اصالحیه:
در نســخهای قدیمیتر از همین گزارش ،هیدئو تاناکا را بهاشتباه میلیونر توصیف
کرده بودیم .ایشان میلیاردر است.
نیویورک دایجست

1. Warcross

منهتن
نیویورک ،نیویورک
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1
امروز برای شکار زیادی سرد است.
بر خود میلرزم و شــالم را باالتر میآورم و دور دهانم میپیچم و چند دانهبرف
را از روی مژههایــم پاک میکنم .بعد چکمهام را میکوبم روی اســکیتبرقیام.
اسکیت ،قدیمی و دستدوم اســت .مثل همهی چیزهای دیگری که دارم .رنگ
ً
آبیاش تقریبا بهکلی پاک شــده و پالستیک ارزانقیمت نقرهای زیرش مشخص
شده است ،اما هنوز از کار نیفتاده است و وقتی پاشنهام را محکمتر فشار میدهم،
َ
باالخره جواب میدهد و به جلو میران َدم و از بین دو ردیف خودرو رد میشــوم.
دستهی موی روشنم که رنگینکمانی رنگش کردهام ،می َ
خورد توی صورتم.
وقتی ویراژکشان از کنار ماشینی رد میشوم ،رانندهاش فریاد میزند« :هوی!»
از روی شــانه نگاهی به او میاندازم و میبینم که از الی شیشهی باز خودرویش،
ُ
مشتی حوالهام میکند .میگوید« :نزدیک بود ِبکشی من رو!»
سرم را برمیگردانم و اعتنایی نمیکنم.
ً
معموال رفتار بهتری نشان میدهم ،الاقل با صدای بلند عذرخواهی میکنم.
در آپارتمانم
اما امروز صبح که بیدار شــدم ،دیدم کاغذی زرد چسباندهاند روی ِ
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و نوشتهی رویش با بزرگترین اندازهی ممکن چاپ شده:

 ۷۲ساعت فرصت پرداخت یا تخلیه
ً
این یعنی من تقریبا سه ماه است اجاره ندادهام .پس اگر نتوانم  3450دالر پول
جور کنم ،آخر هفته آوارهی کوچه و خیابان خواهم شد.
چنین چیزی روز هر آدمی را خراب میکند.
گونههایم از سوز باد درد میکنند .آســمان پشت آسمانخراشها خاکستری
اســت و خاکستریتر هم میشود و تا چند ساعت دیگر این بوران برف ،به بارشی
یکدست بدل خواهد شــد .ماشینها همهی خیابانها را بند آوردهاند و دنبالهی
بیوقفهی چراغترمز روشن و صدای بوق ،از همینجا تا خود میدان تایمز 1کشیده
شده است .گاهگداری صدای ســوت مأمور راهنمایی بلند میشود .آنقدر بلند و
تیز اســت که واضحتر از تمام این ســروصداها به گوش میرسد .هوا از بوی دود
ماشــینها دم کرده است و از دریچهی هواکشی آن نزدیکی ،بخار بیرون میزند.
مردم دستهدسته در پیادهرو باال و پایین میروند .بهراحتی میتوان دانشآموزهایی
را که از مدرســه به خانه میروند ،تشخیص داد .با آن کولهپشتیها و هدفونهای
بزرگشان اینجاوآنجای جمعیت به چشم میخورند.
از نظر حقوقی من هم باید یکی از آنها باشم .امسال باید اولین سال دانشگاهم میبود.
اما وقتی بابا ُمرد ،شــروع کردم به پیچاندن کالسها و چندین ســال قبل هم بهکلی
بیخیالش شــدم .خیلی خب .باشد .از نظر حقوقی اخراجم کردند .اما قسم میخورم
ً
اگر اخراجم نمیکردند ،خودم میآمدم بیرون .بعدا بیشــتر راجعبهش حرف میزنم.
دوباره به صفحهی گوشیام نگاه میکنم و ذهنم برمیگردد سر موضوع شکار.
دو روز پیش این پیام را دریافت کرده بودم:
اخطار به پلیس نیویورک!2
حکم دستگیری مارتین هیمر

3

پنجهزار دالر
جایزه پنجهزار
3. Martin Hamer

2. New York

1. Times
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این روزها سر پلیسها آنقدر گرم آمار روبهرشد جرم و جنایت در خیابانهاست
که وقت ندارند خودشان بیفتند دنبال خالفکارهای خردهپا .خالفکارهای خردهپایی
مثل مارتین هیمر که بهخاطر اتهامهایی چون شرطبندی در جنگسار ،کیفقاپی
و فروش مواد مخدر برای تأمین هزینههای خالفش ،تحت تعقیب است .این است
ً
که حدودا هفتهای یک مرتبه ،پلیسها پیامی مثل این به همه میفرستند و وعده
میدهند به کسی که خالفکار مذکور را دستگیر کند ،مبلغی بپردازند.
پای من اینجا به ماجرا باز میشــود .من جایزهبگیــرم ،یکی از جایزهبگیرهای
بیشمار منهتن .1دارم نهایت تالشم را میکنم تا مارتین هیمر را قبل از شکارچیان
دیگر ،دستگیر کنم.
ً
هرکس که تابهحال کفگیرش ته دیگ خورده باشد ،میداند جریان تقریبا دائمی
ماه بدترین
و توقفناپذیر اعــداد در ذهن چه حالی دارد .هزینهی اجــارهی یک ِ
آپارتمانهای نیویــورک 1150 :دالر .هزینهی خوردوخوراک یک ماه 180 :دالر.
قبض برق 150 :دالر .تعداد بستههای ماکارونی ،سوپ آماده و غذای کنسروشدهای
که برایم مانده 4 :عدد .عددبازی همینطور ادامه دارد .تازه عالوه بر همهی اینها،
 3450دالر هم اجارهی عقبافتاده و  6هزار دالر هم بدهی بانکی دارم.
مبلغ باقیمانده در حساب بانکیام 13 :دالر.
دختری به سنوســال من نباید نگران اینجور چیزها باشد .من االن باید بابت
امتحانهای مدرسهام مضطرب میبودم .بابت تحویلدادن تکالیف مدرسه .بابت
بیدارشدن سر ساعت.
اما دوران نوجوانی من چندان عادی نبوده است.
این مبلغ پنجهزاردالری ،هنگفتترین مبلغ جایزهی چند ماه اخیر بوده است .این
پنجهزار دالر را که گیر بیاورم ،انگار تمام پول عالم نصیبم شده است .توی این دو
پشتسرهم
روز گذشته تمام کاروبارم شده تعقیب این یارو .این ماه چهار تا جایزه را ِ
از دست دادهام .اگر اینیکی هم از چنگم دربرود ،جدیجدی میافتم توی دردسر.
وقتی مجبور میشــوم بهخاطر ازدحام جمعیت مســیرم را عوض کنم و بروم
طرف میدان تایمز ،با خودم میگویم« :جهانگردجماعت همیشه خیابونها رو بند
میآره ».توی میدان تایمز هم ،پشــت یک عالمه تاکسی خودران گیر میافتم که
ِ
1. Manhattan
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همگی جلوی پیادهرو تجمع کردهاند .همینطور که روی تختهام ایستادهام ،خودم
سر جایم میایســتم و کمکم عقب میروم .موقع عقبرفتن
را عقب میکشــم و ِ
دوباره نگاهی به گوشیام میاندازم.
چند ماه پیش توانستم دفتر راهنمای اصلی بازیکنان جنگسار نیویورک را هک
کنم و تمام اطالعاتش را با نقشهی گوشیام همگام کردم .اگر آدم یادش باشد که
هرکســی توی این دنیا ،به شیوهای با بقیه در ارتباط و به آنها وصل است ،انجام
ً
این کار اصال دشــوار نخواهد بود .فقط خیلی زمان َبر اســت .اول با کرمواره وارد
حســاب یکی از کاربرها میشــوی ،بعد از آنجا وصل میشوی به حساب کاربری
دوستان دوســتان طرف .همین کار را که ادامه بدهی،
دوســتان طرف ،بعد هم
ِ
باالخره میتوانی موقعیت تمام بازیکنان را توی شــهر نیویورک به دست بیاوری.
حاال هم باالخره توانســتهام موقعیت شخص هدف را پیدا کنم ،ولی گوشی من از
آن دســتگاههای قدیمی و دربوداغان است و زهوار باتریاش هم حسابی دررفته
و آخرهای عمرش است .دائم وارد حالت استراحت میشود تا ذخیرهاش را حفظ
کند ،صفحهاش هم آنقدر تاریک است که بهزور میتوانم چیزی ببینم.
با اعصابخردی رو به پیکسلهای صفحهی گوشیام میگویم« :بیدار شو».
باالخره گوشی بینوایم لرزشی خفیف میکند و نقطهی قرمز موقعیتیاب روی
نقشهام ،آپدیت میشود.
راهم را از میان ازدحام تاکســیها باز میکنم و با پاشنهی پایم به تختهام فشار
میآورم .یک لحظه سروصدایی میکند ،ولی بعد جان میگیرد و من را بهسرعت
پیش میبرد .نقطهای هستم در دریای بیکران آدمهای درحالحرکت.
میرسم به میدان تایمز .صفحههای نمایشگر تا آسمان باال رفتهاند .در جهانی از
نور نئون و سروصدا غرق میشوم .هر تابستان مسابقات رسمی قهرمانی جنگسار
طی مراســمی باشکوه آغاز میشــود و دو تیم متشــکل از بهترین بازیکنان ،در
مســابقهی بزرگ افتتاحیه ،بهمصاف همدیگر میروند .مراسم افتتاحیهی امسال،
همین امشــب در توکیو برگزار خواهد شــد .برای همیــن روی تمام صفحههای
نمایشگر ،چیزهایی مربوط به جنگســار دیده میشود .تصویری از پشتکواروی
دیوانهوار یکی از بازیکنان دیده میشــود ،یــک عالمه تبلیغهای مختلف در حال
پخش اســت و تصاویری از برترین لحظات مسابقات سال گذشته روی یکی دیگر
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وار فرنکی دینا 1را روی دیوار
از صفحات نشسته است .جدیدترین نماهنگ دیوانه ِ
چهرک جنگسارش لباس
کناری یکی از ســاختمانها پخش میکنند .شــبیه
ِ
پوشــیده است .یکی از آن لباسهای تولید محدود را به تن کرده و شنلی توری و
براق پوشیده .عدهای کارمند را که لباسهای صورتی کمرنگ پوشیدهاند ،همراهی
میکند .پایین صفحهی نمایشگر هم عدهای جهانگرد هیجانزده ایستادهاند تا با
کسی که لباسی شبیه لباسهای جنگسار پوشیده ،عکس یادگاری بگیرند.
نمایشــگری دیگر ،پنج نفر از برترین بازیکنان را نشــان میدهد که قرار است
امشــب در مراسم افتتاحیه ،با یکدیگر رقابت کنند .اشر وینگِ .2کنتو پارکِ .3جنا
مکنیل .4مکس مارتینِ .5پن واچووســکی .6سرم را کمی در تحسین این پنج نفر
خم میکنم .هرکدامشــان از سر تا پا جذابترین لباسهای فصل را پوشیده است.
همه رو به من لبخند میزنند .دهان هرکدام آنقدر بزرگ اســت که میتواند تمام
شهر را ببلعد .همینطور که باال را نگاه میکنم ،متوجه میشوم قوطیهای نوشابه
در دســت دارند و اینطوری ،به همه میگویند نوشیدنی محبوبشان در مسابقات
این فصل ،کوکاکوال7ست .پایین تصویر این پنج نفر نوشتهای به چشم میخورد:
برترینبازیکنان«جنگسار»امشببهتوکیومیروند.
میخواهندجهانرافتحکنند.

تا اینها را از نظر بگذرانم ،از تقاطع رد شــدهام و رسیدهام به خیابانی باریکتر.
موقعیت نقطهی قرمز روی نقشــهام باز هم عوض میشــود .انگار پیچیده توی
خیابان سیوهشتم.
کمی دیگر هم تقالکنان از الی ماشــینها رد میشــوم تا باالخره میرسم به
مقصد و ســر پیچ ،کنار کیوسک روزنامهفروشی توقف میکنم .نقطهی قرمز االن
در کافه
رســیده باالی ساختمانی که درست روبهروی من اســت .درست باالی ِ
چرخ میزند .شــالم را از روی سرم میکشم پایین و از سر آسودگی خاطر نفسی
3. Kento Park
6. Penn Wachowski

2. Asher Wing
5. Max Martin

1. Frankie Dena
4. Jena MacNeil
7. Coca-Cola
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بیرون میدهم .نفسم در هوای بسیار سرد بیرون ،تبدیل به ابر میشود .نجواکنان
میگویم« :گیرت انداختم ».وقتی به پنجهزار دالر جایزهام فکر میکنم ،لبخندی
بر لبهایم مینشیند .از روی اسکیتبرقیام میپرم پایین ،بندهایش را باز میکنم
و میاندازمش روی پشتم .می َ
خورد به کولهام .هنوز بهخاطر اینکه تازه استفادهاش
کردهام ،گرم است .گرمایش میزند توی پولیورم .قوسی به پشتم میدهم تا هرچه
بیشتر از گرمای دستگاه استفاده کرده باشم.
همینطور که دارم از کنار کیوسک روزنامهفروشی رد میشوم ،به تیتر مجالت
نگاهــی میاندازم .عادت دارم تیتر مجالت را نگاه بیندازم و دنبال اخبار چهرهی
محبوبم بگردم .همیشــه روی جلد مجالت خبری راجعبــه او زدهاند .مطمئنم
همینطور است .چون عکسش را روی جلد مجلهای میبینم .مردی است جوان و
قدبلند که توی دفتری قدم میزند .شلواری سیاه پوشیده و یقهی پیراهنش خیلی
َ
خشــک و شق َورق ایستاده است .آســتینهایش را خیلی عادی تا آرنج باال زده و
چهرهاش توی سایه است .زیر عکس او ،لوگوی شرکت بازیسازی ِهنکا ،1سازندهی
جنگسار ،درج شده است .میایستم تا تیتر را کامل بخوانم.

هیدئو تاناکا 2بیستویک ساله شد

گزارشی از زندگی خصوصی خالق جنگسار

قهرمان زندگیام میرسم ،قلبم یک لحظه از تپیدن باز میایستد.
وقتی به اسم
ِ
خیلی ناراحت میشوم که فرصت ندارم تا مجله را بردارم و کمی آن را ورق بزنم.
ً
شاید بعدا وقت کنم .با دلخوری از مجله رو میگیرم ،کوله و اسکیتم را روی دوشم
مرتب میکنم و کمی میکشمشان باالتر .کاله لباسم را هم محض پوشاندن سرم،
میکشــم باال .وقتی از جلوی پنجرهی شیشهای ساختمان رد میشوم ،تصویری
کجومعوج از خودم میافتد تویش .قیافهام کشیدهتر شده و شلوار جین تیرهرنگم هم
بلندتر از همیشه است ،دستکشهایی سیاه به دست دارم و چکمههایی مستهلک
به پا ،شالی قرمز و رنگورورفته هم پیچیدهام دور پولیور کالهدار مشکیام .موهای
رنگینکمانیام از زیر کاله لباســم ریخته بیرون .زور میزنم توی خیاالتم عکس
2. Hideo Tanaka

1. Henka Games
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دخترک توی شیشه را روی جلد مجله تصور کنم.
با خودم میگویم« :احمق نشــو ».فکرهای خندهدارم را از خود دور میکنم و
بهسمت ورودی کافه میروم .بهجای این چیزها ،به ابزار و وسایلی که توی کولهام
دارم فکر میکنم.
 .1دستبند
 .2کابلانداز
 .3دستکشهای پنجهفلزی
 .4تلفن
 .5یک دست لباس
 .6شوکر
 .7کتاب
موقع یکی از اولین شکارهایم ،بعد از اینکه با شوکر (شمارهی  )6به هدفم ضربهای
زدم ،روی من باال آورد .از آن موقع به بعد ،همیشه یک دست لباس (شمارهی )5
همراه خودم اینور و آنور میبرم .دو نفر از اهدافم خواستهاند گازم بگیرند ،برای
همین بعد از چند بار تالش ،دســتکش پنجهفلزی (شمارهی  )3را اضافه کردم.
کابلانداز (شمارهی  )2را هم برای این با خودم دارم که به جاهایی بروم که راحت
نمیشــود رفت و آدمهایی را گیر بیندازم که راحت نمیشود گیر انداخت .تلفنم
(شمارهی  )4ابزار همراه هککردن من است .کاربری دستبند (شمارهی  )1هم
که معلوم است.
کتاب (شمارهی  )7برای وقتهایی است که موقع شکار ،برای مدتی طوالنی بیکار
میمانم .اینجور مواقع هر نوع سرگرمی که باتری نخواهد ،حسابی به کارم میآید.
پا میگذارم توی کافه و در گرما فرو میروم .دوباره نگاهی به گوشیام میاندازم.
مشتریها کنار پیشــخوانی که رویش تصاویر شــیرینیهای مختلف نشان داده
میشــود ،صف بستهاند و منتظرند یکی از چهار فروشــندهی خودکار راه بیفتد.
قفسههای دکوری کتاب ،دیوارها را ُپر کردهاند .عدهی زیادی دانشجو و گردشگر
پشــت میزها نشستهاند .وقتی دوربین گوشــیام را میگیرم طرفشان ،اسمشان
ِ
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را میبینم که باالی سرشــان میچرخد .معنیاش این اســت که هیچکدامشان،
تنظیمات امنیتی خود را روی حالت خصوصی تنظیم نکرده است .شاید هدفم در
طبقهی همکف نیست.
معطوف میز دیگر میشود.
از کنار قفسههای کتاب رد میشوم و توجهم از میزی
ِ
بیشــتر مردم اغلب توجهی به اطراف خود ندارند ،از مردم بپرســید کســی که
نزدیکشان نشسته چه لباسی به تن دارد .بهاحتمال خیلی زیاد ،نمیتوانند جواب
سؤالتان را بدهند .اما من میتوانم جواب این سؤال را بدهم .میتوانم بگویم تکتک
کســانی که توی صف ایستاده بودند چه بر تن داشتند و َس َ
رووضعشان چه شکلی
ً
بود .میتوانم بگویم دور هر میز دقیقا چند نفر نشستهاند .میتوانم بگویم کدامشان
ً
دقیقا به چه شکلی قوز کرده است .بگویم کدام دو نفر کنار هم نشستهاند و هیچ
حرفی نمیزنند .بگویم کدام مرد حواسش هست که با بقیه چشمتوچشم نشود.
صحنهها پیش چشم من همانجوری هستند که مناظر ،جلوی دوربین عکاسی.
آهسته چشم میگردانم ،تمام فضا را از نظر میگذرانم و دنبال چیزهایی میگردم
ً
که ممکن اســت به کار بیایند ،از هر چیزی هم تصویری ذهنی میگیرم که بعدا
بتوانم به یاد بیاورم و مرور کنم.
الگو را دیدهام و دنبال بینظمی میگردم .دنبال همان میخی که از جای خودش
بیرون زده است.
نگاهم روی چهار پســر جوان که روی مبل ولو شــدهاند و مشغول مطالعهاند،
خیره میماند .مدتی زیر نظر میگیرمشــان .منتظرم نشانهای از گفتوگو ببینم،
یا بفهمم نوشــتهای را با دست یا توی گوشی جابهجا میکنند .خبری نمیشود.
توجهم معطوف راهپلهای میشــود که به طبقهی باال می َ
خورد .بدون شک باقی
شکارچیها هم دارند میآیند سراغ هدف .باید قبل از بقیه گیرش بیندازم .موقع
باالرفتن از پلهها ،سرعت گامهایم را بیشتر میکنم.
هیچکس اینجا نیســت .الاقل اینطور بهنظر میرســد .درست همین لحظه،
متوجه صدای ضعیف گفتوگوی دو نفر میشــوم که در کنج ســالن ،پشت یک
جفت قفسهی کتابخانه ،نشستهاند و از دم راهپله ،دیدنشان ناممکن است .با نوک
پنجه نزدیک میشوم و از الی قفسهها نگاهی دزدکی میاندازم.
زنی پشت میز نشسته و ســرش را کرده توی کتابی که در دست دارد .مردی

جنگسار

19

باالی سرش ایستاده و پاهایش را با اضطراب تکان میدهد .گوشیام را باال میآورم.
همانطور که حدس میزدم ،وضعیت هر دو نفر در حالت خصوصی قرار دارد.
بهآهستگی خودم را میرســانم کنار دیوار تا یکوقت من را نبینند ،بعد گوش
تیز میکنم.
مرد میگوید« :من که تا فرداشب وقت ندارم».
زن پاسخ میدهد« :متأسفم .ولی کاری از دستم ساخته نیست .رئیسم حاضر
نمیشــه بدون لحاظکردن یه ســری مالحظات امنیتی بیشتر ،یه همچین پولی
در اختیارت بگذاره .تازه اونهم توی این شــرایط که پلیس حکم دستگیریت رو
صادر کرده».
 تو بهم قول دادی.زن میگوید« :بابتش متأســفم ،قربان ».صدایش آرام است و لحنش بیتفاوت.
ً
انگار قبال بارها همین حرف را بر زبان آورده اســت .میگوید« :فصل مســابقاته.
مقامات سطح امنیت رو بردهن باال».
 من سیصدهزار برگ دست تو دارم .میدونی قیمتش چقدر میشه؟زن میگویــد« :بله .کار من اینه کــه همچین چیزی رو بدونــم ».لحن زن،
خشکترین لحنی است که توی عمرم شنیدهام.
سیصدهزار برگ! با نرخ فعلی مبلغش میشود چیزی حدود دویستهزار دالر.
انگار اینیکی روی مبالغ کالن شرط میبندد .شرطبندی روی جنگسار در ایاالت
ً
متحده ممنوع است .این ممنوعیت هم یکی از بسیارقانونهایی است که دولت اخیرا
وضع کرده تا شاید بتواند پابهپای رشد فناوری و جرایم اینترنتی پیش بیاید .اگر کسی
توی مسابقات جنگسار برنده شود ،نوعی اعتبار مخصوص بازی به اسم برگ گیرش
ً
میآید .اما مشکل اصلی دقیقا همینجاست .یا باید برخط ،1یا در دنیای واقعی ،این
برگها را برداری و بروی پیش کسانی مثل همین خانم .برگهایت را میدهی به او.
درازایش به تو پول واقعی میدهد ،سهم رئیسش را هم برمیدارد.
او هم ِ
مرد روی موضع خودش پافشاری میکند و میگوید« :اینها همهش پول منه».
 ما هم باید مراقب خودمون باشــیم .لحاظکردن مالحظات امنیتی بیشــتر،ِ
زمان َبره .میتونی فرداشب برگردی و نصف برگهات رو نقد کنی.
 .1آنالین .م.
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 بهت که گفتم .تا فرداشب وقت ندارم .باید از شهر بزنم بیرون.این مکالمه دائم تکرار میشود .همینطور که گوش تیز کردهام ،نفسم را در سینه
حبس میکنم .زن حرف همهچیز را زده ،ولی هنوز به هویت مرد اشارهای نکرده.
چشمهایم را باریک میکنم و لبخندی حریصانه بر لبهایم مینشیند .این لحظه،
همان لحظهای است که تمام تالشهای شکارم به آن منجر میشود .درست همان
جزء اطالعاتی که به دســت آوردهام ،کنار هم قرار
لحظهای که ریزبهریز و جزءبه ِ
میگیرند و در نقطهای خارقالعاده به هم میرسند .وقتی که هدفم را میبینم که
پیش رویم ایستاده ،آمادهی دستگیری است .همان لحظهای که معما را حل کردهام.
توی دلم میگویم« :گیرت انداختم».
وقتی بحثشــان اوج میگیرد ،دســتی به تلفنم میزنم و پیغامی برای ادارهی
پلیس میفرستم.
مظنون دستگیر شده است.

ً
تقریبا بالفاصله پاسخ را دریافت میکنم.
پلیس نیویورک مطلع شد.

شــوکر را از توی کولهام درمیآورم .یک لحظهی گذرا و کوتاه میگیرد به زیپ
کوله و خفیفترین صدای ممکن از آن بلند میشود.
هر دو نفر دست از صحبتکردن میکشند .زن و مرد ،هر دو بهشدت ترسیدهاند.
سرشان را جلو میآورند تا از الی قفسهها نگاهی بیندازند .مرد حالت چهرهی من
خیس عرق است و موهایش به پیشانیاش چسبیدهاند .کسری
را میبیند .صورتش ِ
از ثانیه سپری میشود.
شوکر را شلیک میکنم.
جاخالی میدهد .از بیخ گوشش میگذرد« .چه فرزه!» زن هم بالفاصله از پشت
میز بلند میشود ،ولی برایم مهم نیست میخواهد چهکار کند .دنبال مرد میدوم.
ســهپلهیکی از راهپله پایین میرود .آنقدر شتاب دارد که نزدیک است کلهمعلق
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بزند .تلفنش و تعدادی خودکار پشت سرش میافتد روی زمین .وقتی پایم میرسد
در کافه میرود .درست پشت
به طبقهی پایین ،میبینم که بهســرعت بهســمت ِ
در کشویی و شیشهای رد میشوم.
سرش از ِ
ُ
پایمان رسیده به خیابان .مرد آدمها را هل میدهد کنار تا راهش را باز کند و با
این حرکتش داد آدمها به هوا میرود .میزند و گردشگری را که مشغول عکاسی
اســت ،نقش زمین میکند .در یک حرکت ،تابی میخورم و اسکیتم را میاندازم
روی زمین و میپرم رویش و با تمام قوا ،با پاشنهام به عقب اسکیت ضربه میزنم.
صدای هوف زیری از اســکیت بلند میشود .روبهجلو خم میشوم و بهسرعت در
کنار پیادهرو پیش میروم .مرد از روی شانه نگاهی میاندازد و میبیند که بهسرعت
بهش نزدیک میشوم .با شتابی دیوانهوار بهسمت چپ میپیچد و میدود.
با چنان زاویهی شــدیدی دور میزنم و تعقیبش میکنم که لبهی اسکیتم به
کف خیابان میگیرد و صدایی شدید از آن بلند میشود و خطی سیاه و دراز بر جا
میگذارد .با شوکرم پشت مرد را هدف میگیرم و شلیک میکنم.
مرد بر خود میلرزد و به زمین میافتد .سعی میکند دوباره بایستد ،اما میرسم
باالی ســرش .به مچ پایم چنگ میاندازد .تلوتلو میخورم و لگدی به او میزنم.
جنون در چشمهایش موج میزند .دندانقروچه میکند و فکش قفل شده است.
چاقویی از جایی بیرون میکشــد .درســت بهموقع درخشش تیغه را میبینم .با
لگدی دســتش را از دور پایم باز میکنم و لحظــهای پیش از واردآوردن ضربه به
پایم ،از او دور میشــوم .با دستهایم لباسش را میچسبم .یک بار دیگر شوکر را
بهطرفش میگیرم و شلیک میکنم .این بار از فاصلهی خیلی نزدیک .اثر میکند.
کف خیابان.
بدنش سفت میشود و لرزان ،میافتد ِ
میپرم رویش .با زانو محکم به پشت مرد که روی زمین افتاده و گریه میکند ،فشار
میآورم .صدای آژیر ماشینهای پلیس از سر پیچ خیابان به گوش میرسد .عدهای
دورمان تجمع کردهاند و عینکهایی که به چشم دارند ،همهچیز را ضبط میکند.
مرد با صدای بلند و نالهکنان ،دائــم میگوید« :من که کاری نکردهم ».آنقدر
محکم به زمین فشارش میدهم که حرفهایش نامفهوم میشوند .میگوید« :اون
زنی که داخل بود ...میتونم اسمش رو»...
همینطور که به مچهایش دستبند میزنم ،میگویم« :خفه بمیر ».ساکتش میکنم.
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ً
در کمال تعجب ،ساکت میشود .معموال اینقدر حرفگوشکن نیستند .تا وقتی
ماشین پلیس توقف نمیکند و رنگ قرمز و آبی چراغگردان را روی دیوار نمیبینم،
از روی پشــتش بلند نمیشوم .اما وقتی باالخره ســر میرسد و میایستد ،بلند
میشــوم و از مرد فاصله میگیرم .دستهایم را جوری جلو میگیرم که پلیسها
ً
سرپا میکنند،
را
مرد
پلیس،
مأمور
دو
بینم
می
وقتی
ببینندشــان.
بتوانند
حتما
ِ
پوستم در اثر هیجان ناشی از شکار موفق ،مورمور میشود.
پنجهزار دالر! آخرینباری که نصف چنین پولــی ،یکجا گیرم آمدِ ،کی بوده؟
هیچوقــت .تا مدتی کمتر بدبخت خواهم بود .اجارهی عقبافتادهام را میپردازم.
همین خودش مدتی صاحبخانه را ســاکت خواهد کرد .بعدش هم  1550دالر
برایم میمانــد .عجب ثروت هنگفتی! ذهنم میرود ســراغ مرور باقی بدهیها و
قبضهای پرداختنشده .شاید امشب بتوانم چیزی بهجز سوپ آماده بخورم.
میخواهــم از خوشحالی بپرم توی هوا .وضعم بد نخواهد بود .برویم ســراغ
شکار بعدی.
سر جایش و بفهمم پلیسها دارند با مرد
یک لحظه طول میکشد تا حواسم بیاید ِ
دستگیرشده دور میشوند و حتی من را نگاه هم نمیکنند .لبخندم میخشکد.
دواندوان میروم سمت پلیسی که به من نزدیکتر است و فریاد میزنم« :آهای!
جناب مأمور! من رو تا اداره میرســونین که پولــم رو دریافت کنم؟ یا نه ،خودم
بیام اونجا؟»
طرز نگاه مأمور هیچ تناســبی بــا این حقیقت ندارد که من ،درســت همین
چند لحظه پیش ،مجرمی را دســتگیر کردهام .انگار اوقاتش تلخ اســت .با دیدن
گودافتادگی حســابی زیر چشمهایش ،میفهمم چند وقت اخیر خیلی استراحت
نکرده است .میگوید« :تو اولی نبودی».
جا میخورم .پلکزنان میپرسم« :چی؟»
 قبل از تو ،یه شکارچی دیگه گزارش داده.برای یک ثانیه هیچ کاری از دستم برنمیآید ،جز خیرهشدن به قیافهی مأمور پلیس.
بعد فحشــی میدهم و میگویم« :چرند محضه .خــودت همهچیز رو دیدی.
خودتــون بودین که خبر من رو تأیید کردین!» گوشــیام را باال میگیرم تا مأمور
پیامکی را که دریافت کردهام ،ببیند .اما درســت همین لحظه ،باتری گوشــیام
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باالخره تمام میشود.
البته چنین مدرکی هیچ تغییری در ماجرا نمیداد .چون مأمور به گوشی نگاه هم
نکرد .میگوید« :پاسخ خودکار بوده .طبق پیام من ،گزارش از طرف یه شکارچی
دیگه اومده .جایزه گیر نفر اول میآد ،اســتثنایی هم در کار نیست ».شانهای باال
ً
میاندازد که یعنی مثال دلش به حالم میسوزد.
این چرندترین بهانهای است که تا االن شنیدهام .میگویم« :آره! باید هم گیرش
بیاد! اونیکی شکارچیه کیه؟ سم1؟ جیمی2؟ فقط همینهان که این محدوده رو
زیر نظر دارن ».از عصبانیت دســتهایم را میبرم توی هوا و میگویم« :میدونی
چیه؟ داری دروغ میگی .هیچ شکارچی دیگهای تو کار نیست .نمیخوای پول من
رو بدی ».وقتی زن به من پشت میکند ،دنبالش میروم و میگویم« :این دردسر
ً
مسخره رو از سرتون باز کردم .معامله ،معاملهس .اصال هر شکارچیای برای همین
پوله که میره دنبال گرفتن آدمها .اونهم آدمهایی که شــما تنبلها نمیتونین
خودتون دستگیر کنین .شماها بهم بدهکارین و باید»...
ُ
مأمور دیگر دســتم را محکم میگیرد و آنقدر محکم هلم میدهد که نزدیک
است بخورم زمین .با عصبانیت میگوید« :بکش عقب! اسمت ِامیکا ِچن 3بود ،مگه
نه؟» با دست دیگرش ،محکم بدنهی سالح درغالفش را چسبیده است .میگوید:
ِ
«آره .خودتی .تو رو یادمه».
ُ
طرف صحبتم ،تفنگی پر باشــد .میگویم« :باشه .باشه ».به خودم
نمیخواهم ِ
فشار میآورم و قدمی عقب میآیم .دستهایم را میبرم توی هوا و میگویم« :دارم
میرم .خوب شد؟ رفتم».
ً
مــرد با نگاهی عصبانی رو به من میگوید« :بچهجــون ،میدونم قبال یه مدت
افتادی زنــدان ».نگاهش جدی اســت و برق میزند .قبــل از اینکه برود پیش
همکارش ،میگوید« :مجبورم نکن یه بار دیگه بفرستمت آبخنک بخوری».
صدای بیســیم پلیس را میشــنوم که مأمورها را به صحنــهی جرمی دیگر
میخوانند .ســروصدای دوروبرم خفه میشود و تصویر پنجهزار دالر ،توی ذهنم
آنقــدر درهم مــیرود و تغییر میکند که آخر ،بدل میشــود به چیزی که هیچ
نمیشناسم .تمام دستاوردم طی مدت سی ثانیه ،نصیب شخصی دیگر شده است.
3. Emika Chen
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در سکوت کامل از منهتن میزنم بیرون .هوا دارد سردتر میشود و دانهبرفهای
سوز سرما که
تکوتوک حاال بهشکل بارشی تمامعیار از آسمان پایین میآیند .اما ِ
صورتم را میآزارد ،حســابی با حالوهوایم جور اســت .در گوشهوکنار خیابانها،
مردم کمکم دور هم جمع میشوند و کسانی که پولیورهای سرخ و آبی پوشیدهاند،
با تمام وجودشان اعداد شمارش معکوس را فریاد میکشند .شادی مردم را نظاره
میکنم .از دور میبینم که تمام دیوارهای ساختمان امپایر استیت 1روشن شده و
تصاویری بزرگ از جنگسار روی آن نقش بسته است.
ً
قبال وقتی توی نوانخانه زندگی میکردم ،وقتهایی که میرفتم روی پشــتبام،
میتوانستم ساختمان امپایر استیت را ببینم .ساعتها روی پشتبام مینشستم و به
تصاویر جنگسار خیره میشدم که روی دیوارهای ساختمان امپایر استیت میچرخید.
پاهای الغرم را تاب میدادم و آنقدر همانجا میماندم که صبح ســر میرسید و در
نور آفتاب غرق میشــدم .اگر به مدت کافی به ساختمان خیرهخیره نگاه میکردم،
میتوانســتم توی خیاالتم ببینم کــه تصویر خودم را انداختهاند روی ســاختمان.

حتی االن هم وقتی ســاختمان امپایر استیت را میبینم ،حسابی به هیجان میآیم.
از اسکیتبرقیام صدای بوق بلند میشود و من را از فکروخیال بیرون میآورد.
پایین را نگاه میکنم .باتری اسکیت مصرف شده و فقط خط آخرش باقی مانده است.
آهی میکشم ،سرعتم را کم میکنم و میایستم و اسکیت را میاندازم روی شانهام.
بعد توی جیبهایم ،دنبال سکه میگردم و بهسمت اولین ایستگاه مترو راه میافتم.
تا وقتی به آپارتمان زهواردررفتهام در محلهی هانتس پوینت 1در برانکس 2برسم،
هوای گرگومیش عصرگاهی ،جای خود را به غروبی آبی و خاکستری داده است.
طرف
اســم این مجتمع آپارتمانی دربوداغان را گذاشتهام خانه .اینجا درست آن ِ
شهر پرزرقوبرق قرار دارد .یکی از دیوارهای ساختمان را گرافیتی پوشانده است.
ِ
میلههای زنگزدهی آهنی حفاظ پنجرههای طبقهی اول هستند .نزدیک پلههای
ورودی ساختمان ،کپهای زباله روی هم تلنبار شده است .لیوان پالستیکی ،ظرف
فستفود و بطری شکستهی نوشیدنی اســت که افتاده روی هم .همهی زبالهها
تا حدی زیر الیهای نازک از برف پنهان شــدهاند .اینجا خبری از صفحههای ُپرنور
نمایشگر نیست .هیچ ماشین خودرانی هم خیابانهای ترکخوردهی این دورواطراف
را گز نمیکند .شانههایم افتادهاند و پاهایم بهسنگینی ُسرب شدهاند .هنوز ناهار هم
نخوردهام .اما این لحظه ،نمیتوانم تشخیص بدهم که بیشتر محتاج خوابم یا خوراک.
پایین خیابان عدهای بیخانمان جمع شــدهاند و ســرگرم پهنکردن بســاط
خودشــاناند .پتوهایشــان را روی زمین ولو میکنند و جلوی درگاه مغازهای که
َ
کرکرههایش را بستهاند ،مشــغول َعلمکردن چادرهایشان هستند .زیر لباسهای
مندرسشان پاکتهای پالستیکی چپاندهاند .با قلبی ناراحت ،رویم را برمیگردانم.
ً
اینها هم روزگاری بچه بودهاند .احتماال خانوادهای داشتهاند و اعضای خانوادهشان،
عاشق این آدمها بودهاند .چه چیزی باعث شده که کارشان به اینجا بکشد؟ اگر من
جای آنها بودم ،حال و روزم چه شکلی میشد؟
باالخره به هر جانکندنی که هســت ،از پلههای ورودی ساختمان میروم باال
در واحدم .راهرو مثل همیشه
و بعد از طیکردن راهروی اصلی ،میرســم جلوی ِ
بوی دستشویی گربه و قالی کثافتگرفته میدهد .از پشت دیوارهای نازک صدای
عربدهی همســایهها ،سروصدای بلند تلویزیون و گریهی بچه میشنوم .کمی آرام
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نشر هوپا همگام با ناشران بينالمللی ،از کاغذهاى مرغوب با زمينهى ِک ِرم استفاده میکند ،زیرا:
این کاغذها نور را کمتر منعكس میکنند و در نتيجه ،چشم هنگام مطالعه کمتر خسته میشود.
این کاغذها سبكتر از کاغذهاى دیگرند و جابهجایی کتابهاى تهيهشده با آن ،آسانتر است.
و مهمتر از همه اینكه براى توليد این کاغذها درخت کمترى قطع میشود.
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