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فصل یک

ایپرل

ایپــرل در تاریکی اتاقش از خواب پرید. خرناس های بــارون1 بیدارش کرده بود. 
این طور هم نبود که واقعًا صدایش را شــنیده باشــد. بارون خیلی دورتر از خانه، 
در حاشیه ی جنگل بود. با وجود پنجره های بسته و صدای ِوز ِوز و لرزش هواکش 
قراضه ی عموهریســن2 که از اتاق مجاور بلند بود، شنیدن صداهای خارج از خانه 
غیرممکن بود. نه، خرناس بارون بیدارش نکرده بود. پس چه چیز بیدارش کرده 
گاهی اش را از احساس خطر بارون چگونه باید برای  بود؟ خودش هم نمی دانست آ

خودش توجیه کند.
مطمئن نبود اصاًل توجیهی وجود داشته باشد.

خشم بارون مثل زنبوری در سرش ِوزِوز می کرد. آن قدر در رختخوابش روی 
این حس متمرکز ماند که به نظرش رسید خودش هم مثل بارون سینه و گلویش 
به تپ تپ افتاده. دلش شــور افتاد. بارون سگ مزرعه بود، سگی درشت اندام و 
باهوش. سگی نبود که نیمه شب ها همین طوری بی دلیل به سرش بزند و سروصدا 
راه بیندازد. فکر کرد شــاید آن غریبه ای که دیروز دیده بود، برگشته، همان زنی 
که موهای قرمز آتشین داشــت و خانه را از کنار درختان تماشا می کرد. اما نه، 
دیروز بارون کوچک ترین توجهی به آن زن نکرده بود. هرچه که امشــب توجه 

1. Baron 2. Uncle Harrison
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بارون را جلب کرده بود، بی شک چیز کاماًل متفاوتی بود.
منتظر ماند ســگ آرام بگیرد، اما اتفاقًا خرخرش قوی تر شد. دست و پای ایپرل 
مورمور می شد، باید کاری می کرد. لحافش را پس زد. در جایش نشست و دستش 
را روی شــقیقه اش گذاشــت. صدای خرخرش را نمی شنید، اما احتیاجی هم به 

شنیدنش نداشت.
می دانست خرخر می کند.

به خاطر این ابزار اســرارآمیزی که دو هفته پیش در بازار اشیای دست دوم پیدا 
کرده بود، خرخر کردنش را حس می کرد. شــیئی مسطح به اندازه ی کف دستش: 
تاکی ظریف، طالیی و دست ساز، با طراحی پیچاپیچ و زیبایی از برگ های کوچک 
طالیی و نقره ای. آن را پشــت گوش چپش جا داده بود. طوری قالب ســرش بود 
که انگار دقیقًا برای او ســاخته شده بود. این نخستین باری بود که جواهری برای 
خودش داشت. البته این وسیله فراتر از یک جواهر معمولی بود، خیلی فراتر. دلش 
راضی نمی شــد آن را جادویی بداند. به جادو اعتقاد نداشت. اینکه آن را جادویی 
بداند، ناراحتش می کرد. ولی در اســتثنایی بودن عملکردش کوچک ترین شکی 

نداشت. بله، استثنایی کلمه ی مناسبی بود. استثنایی!
ساعت پایه بلنِد آونگ دار در طبقه ی پایین به صدا درآمد. ساعت سه صبح بود. 
نواختِن ساعت که تمام شد، تاک را به شقیقه اش فشرد و دقیق تر گوش داد. بخشی 
از ذهن بارون از راه تاک به ذهنش پیوند می خورد. بارون سگ شجاع و خوبی بود. 
از او و برادر بزرگ ترش، ِدرِک1، و عموهریســن چاق و خانه شان مراقبت می کرد. 
همان طور که مطمئن بــود بارون از جانب غریبه ی موقرمز تهدیدی حس نکرده، 
این را هم می دانســت که بارون به خاطر چیزی که آن بیــرون دیده، این جور از 
اعماق وجودش دارد واق واق می کند. خودش هم مثل بارون از اشتیاق و اضطراب 
گلویش به خارش افتاده بود. به عالوه، این را هم می دانست که بوی وحشتناکی از 
تاریکی جنگل بیرون می خزد و در بینی حساس بارون رسوخ می کند. بویی زننده، 

ناآشنا و آزاردهنده.
ایپرل خودش این بو را حس نمی کرد. با این وجود بخش عمده ای از ذهن بارون 
و در نتیجه ذهن خودش از انزجار به هم می پیچید؛ از انزجار و عصبانیت و ترس. 

1. Derek

بارون باوجود شجاعتش از این بو می ترسید و این ترس به ایپرل هم منتقل می شد.
نگران در تختش دراز کشیده بود، اما می کوشید به اعصابش مسلط باشد. عادت 
داشت وقت بی قراری چیزی بروز ندهد. فقط کاش تاک آن طور که باید خوب عمل 
می کرد. اگر درست عمل می کرد، شاید اصاًل همان طور درازکشیده روی تختش از 
گاه می شد. شاید اصاًل می توانست از تمام دانسته های بارون  دلیل وحشت بارون آ
گاه شود. شاید می شــد هرچه بارون در آن لحظه می شنید، بشنود، هرچه را بو  آ
می کشــید، با بینی خودش حس کند و بفهمد آن چیِز توی جنگل چیست. البته 

اگر تاکش نقص و ایرادی نداشت و کامل بود.
اما تاک کامل نبود. شکسته بود.

شستش را روی ساقه ی شکسته ی تاک کشید، روی برآمدگی بخش پایینی آن 
که از جلوی گوشش آویزان بود. از اول همین شکلی بود. تکه ای از آن ُبریده و ُمثله 
شده بود، حتی فکرش هم تهوع آور بود. ترجیح می داد این طور فکر کند که تکه ی 
گم شــده ی تاکش جایی آن بیرون اســت. باید این طور به خودش می قبوالند. اما 
بدون آن قطعه، تاک ناقص بود. در اصل این خودش بود که ناقص بود. نمی دانست 
گاه بود. بدون آن تکه از تاک  ایــن را از کجا می داند، اما با بند بند وجودش از آن آ
آن قدری که باید نمی توانست خوب بشنود و خوب حس کند، حتی وقتی تا آخرین 
حد توان تمرکــز می کرد، باز هم چیزی کم بود. گاهی اوقات هم که حســابی به 

خودش فشار می آورد...
فکرش را از ســرش بیرون کرد. وقتی کاری از دســتت برنمی آید، درگیر کردن 
فکر معنایی ندارد. عوضش باید فکری به حال بارون می کرد. بلند شد و پای پنجره 
رفت و بی صدا لت کشــویی پنجره را باال کشید. با اینکه نیمه های ژوئن بود، سوز 
غیرتابســتانی و لرزآوری به درون اتاق وزید و توده ی پوســته های زنجره ی روی 
میزش را که به دقت به شــکل هرم روی هم چیده بود، به هم ریخت. پوســته های 
کهربایی شکننده روی کف چوبی اتاق پخش و َپال شدند. حاال که پنجره را باز کرده 
بود، با گوش های خودش هم می توانســت ناله ی آشفته ی بارون را بشنود. بارون 
واق واقی کوتاه و خفه کرد. از شنیدن این صدا اندکی ناراحتی به ذهن ایپرل دوید.

از پنجره به بام طبقه ی اول رفت. ناهمواری توفال ها به زانوهای برهنه اش فرو 
می رفت. بنا به عادت و تمرین، با پنجه هایش شیب تند بام را محکم چسبید و روی 



ارپرا    19 18    تان جی ها 2 / چنگ و ُغراب تاک

پا بلند شــد. از برابر هواکش قدیمی عموهریسن به زحمت گذشت، مراقب بود به 
پنجره برخورد نکند. ســایه ی موحش ایپریل، جان گرفته از مهتاِب کم جاِن پشِت 
سرش، جلوتر از او روی بام پهن شده بود. تنه های تیره ی درختان اطراِف محوطه، 
قد کشــیده و در باد به نرمی َدم گرفته بودند. بازوهایش از سوز هوا سوزن سوزن 

می شد. توفانی در راه بود، این را هم خودش حس می کرد و هم بارون.
بارون باعث شــده بود از عملکرد تاک سر دربیاورد. روز اولی که همراه تاک به 
خانه برگشته بود، هنوز خبر نداشت تاک چیست و چه قابلیت هایی دارد، ولی حسی 
کنده  از شادمانی و اعتماد به نفس که هرگز مثل آن را تجربه نکرده بود، وجودش را آ
بود. تاک فقط و فقط مال خودش بود، یک باغ مخفی از شــگفتی ها بود که فقط 
خودش می توانست درهای آن را بگشاید. آن روز در ایوان پشتی کنار بارون نشسته 
بود و بعد از ساعتی َور رفتن با تاک آن را برای امتحان روی گوش چپش جا داده بود. 
قالب سرش بود. چند تا از شاخه های تاب دارش زیر گوشش جا می گرفت. شاخه ی 
بلند خمیده ای هم به ظرافت از باالی گوشش به سمت شقیقه پیچ می خورد و همانند 

پیچک های روی دیواره ی پارکینگ، اطراف شقیقه اش حلقه می زد.
با قراردادن تاک روی گوشش، گرما و فشاری دلپذیر روی پوستش حس کرده 
بود و بعد... وصف آنچه آن روز تجربه کرده بود، برایش تقریبًا غیرممکن بود. نوعی 
گاهی کاماًل متفاوت، به طرزی جادویی درونش شکفته بود، دریایی از احساسات که  آ
متعلق به خودش نبود؛ آسودگی، عطوفت، خرسندی. احساساتی غریب و در عین حال 
کاماًل آشــنا. نفس کشیدن و دیدن یادش رفته و بلند گفته بود: »تو کی هستی؟« 
و همین که این حرف را زده بود، ذهن جدیدی که درون ذهنش شــکوفه زده بود، 

انگار که متوجه حرفش شده باشد، هوشیارانه در جواب به لرزش درآمده بود.
وقتی این ســؤال را کرده بود، بارون ســر بلند کرده و گوش هایش را با شنیدن 
صدای او صاف کرده بود. ایپرل نگاهش را به نگاه بارون دوخته بود. بارون ُدمش 
را به زمین زده بود و جریانی از خوشی، آرام آرام درون ایپرل را انباشته بود، جریانی 
که منبعی بیرونی داشت و نه درونی. تاک را از روی گوشش برداشته بود تا نگاهش 
کند، اما با این کار همه چیز حالتی خاکستری و گنگ به خود گرفته بود. تمام آن 
خوشــی عمیق از میان رفته بود. وقتی تاک را دوباره پشت گوشش گذاشته بود، 

جریان خوشی دوباره به درونش سرازیر شده بود.

آن وقت بود که متوجه ماجرا شد. می توانست ذهن بارون را بخواند، یا نه، بیشتر 
شــبیه این بود که تاک باعث می شــد ذهن بارون با ذهنش ادغام شود. انگار هم 
خودش بود و هم او بود. عشق بارون را نسبت به خودش حس می کرد، واقعًا حسش 
می کرد. عشــقی بود به یکدستی، سادگی و عظمت تمام عشق ها، و عجیب اینکه 

چون بارون دوستش داشت، انگار این خودش بود که خودش را دوست داشت...
در نهایت، کارش به گریه کشــیده بود. گریه ی کمی از ســِر حیرت و شوق. از 

چنین گریه ای به هیچ وجه احساس خجالت نکرده بود.
بعد متوجه شده بود عملکرد تاک فقط به بارون محدود نیست، بلکه روی تمام 
حیوان هــا کاربرد دارد یا دقیق تر اینکه روی هر حیوان غیرآدمیزادی کار می کرد. 
چقــدر خوب که روی آدم ها عمل نمی کرد. در هر صورت همراهی با حیوان ها را به 
هم نشینی با انسان ها ترجیح می داد. تابستان ها را همیشه به گردش در جنگل و 
مرغزار اطراف خانه می گذراند، از درختان باال می رفت و در رودخانه ی بون کریک1 

آب بازی می کرد و جانورانی را که آنجا زندگی می کردند، تماشا می کرد.
حاال باوجود تاک، ماهیت این گردش ها به شکلی خیر ه کننده برایش تغییر کرده 
بود. در دو هفته ی گذشته ذهنش را به روی ذهن سینه سرخ های مادر و راکون های 
کنجکاو و زالوهای تشنه باز کرده بود، یک بار هم، به روی ذهن گورکنی زخمی، در 
کلینیک دامپزشکِی دکتردربین2 که داخل جنگل بود. گوزن ها، وزغ ها، سنجاب های 
بی ُدم، مارها، بازهای ُدم قرمز و تقریبًا هر جانوری که در الینوی شمالی پیدا می شد. 
گاه آن جانور )ترسش، هیجانش، ماللش،  در مواجهه با هر جانوری، بخشی از ناخودآ

گاه خودش می شد. رنجش و گرسنگی اش( موقتًا بخشی از ناخودآ
هر از گاه احساس می کرد این جادویی است مختص او، و تاک بی ُبرو َبرگرد غنیمت 
شخصی خودش محسوب می شود. در اصل تاک برایش چیزی بیشتر از یک دارایی 
بود. آن قدر به آن وابسته بود که در موارد نادری مثل دوش گرفتن که مجبور بود 
از خودش دورش کند، بازهم آن را حس می کرد، یک جور جذبه ی همیشگی بود، 
انگار بخشی از وجودش بود. این طور نبود که مالک تاک باشد، بلکه خودش و تاک 

یکی بودند.

Boone Creek .1؛ شاخه ای از رود فاکس در بخش مک هنری ایالت الینوی آمریکا. م.
2. Doc Durbin
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با این همه به خاطر آن تکه ی گم شــده از تاک، این حس مالکیت عمیق برایش با 
دردی مداوم و سوزناک همراه بود. احساس نقص می کرد. کامل نبود. به کارگیری 
تاک شکسته، در عین تمام شگفتی هایش، برایش شبیه این بود که بخواهد کتابی 
را بخواند که فقط ذره ای بازش کرده. به هر جانوری که گوش می سپرد، می دانست 
بیشــتر از این هم می شــود درون ذهنش فرو رفت و قصه اش را به درون کشید. 
انگار آوایی را از دوردســت می شنید، اما نمی توانست آن را کامل رمزگشایی کند. 
دو بار کوشیده بود دریافتش را عمیق تر کند، یک بار با بارون و یک بار با گورکنی 
زخمی، و هر بار اوضاع خوب پیش نرفته بود. اما فعاًل نگرانی معنایی نداشت. باید 
محدودیت های تاک را می پذیرفت، نه اینکه چشمش دنبال چیز بیشتری باشد. یک 

بار دیگر جای شکستگی تاک را مالید و روی بام به راهش ادامه داد.
روی لبه ی قیرِی بام که به پشت خانه ها می رسید، پا گذاشت. بیرون اتاق ِدرِک 
که رسید، باد تندی وزید و تا مغز استخوانش را لرزاند و موهایش را روی صورتش 

پریشان کرد.
آن پایین درون محوطه، بارون با پاهای منقبض در جایش ایستاده بود. موهای 
زرد روی شانه هایش می درخشید و نگاهش هوشیارانه جنگل پشتی را می کاوید. 
بارون تکانی خورد و ُغرید، بعد با گوش های سیخ شده دوباره در جایش بی حرکت 
ایســتاد. ایپرل خودش بویی در هوا حس نمی کرد، اما می دانســت بارون حس 

می کند. بویی نامطبوع، تلخ و تند.
ایپرل در ســایه های درهم و برهم و نیمه روشــن از مهتاِب پیش رویش چیزی 
نمی دید. از راه تاک هم جز ِوزِوز حشــره ها و خانواده ی نیمه خواب گنجشکی که 
در النه ای زیر ناودان زندگــی می کردند، چیزی حس نمی کرد. معنی این اوضاع 
این بود که یا آن غریبه ی مرموز در محدوده ای خارج از محدوده ی عمل تاک قرار 

داشت، یا اینکه اصاًل حیوان نبود. به نرمی گفت: »بارون، چه خبر شده؟«
این حرف را که زد، آن موج آشــنای عطوفت از راه تاک در ذهنش جاری شد و 
ضربان گرفت. بارون ناله ای کرد و با بی تابی نیم نگاهی به او انداخت و ُدمش را دو 

بار سریع تکان داد.
لحظه ای بعد صدای ترق توروق شکســتن شاخه ای زیر پا، از جایی بین درختان 

به هوا بلند شد.

بارون به سمت صدا دوید و در حاشیه ی چمن ها متوقف شد. وحشیانه به واق واق 
افتاد. وحشت و خشم در سینه ی ایپرل منفجر شد. وحشت خودش و خشم بارون 
را از قلبــش پس زد و اندکی به لبه ی بام نزدیک تر شــد. نگاهش را به دقت میان 

سایه های باریک شاخه ی درختان گرداند تا هر حرکتی را ببیند.
ناگهان بی هیچ شکی حس کرد یکی از ســایه های باریک در جایش به حرکت 
درآمده. پیکره ای تیره رنگ که بی نهایت بلند و الغر بود و مثل روح سریع و سبک 
الی درخت ها حرکت می کرد. شاید سه متر یا بیشتر بلندِی قدش بود، هر بازویش 
بــه باریکی و درازی نهال بــود و هر قدمی که برمی داشــت، آن قدر بلند بود که 

می توانست عرض بون کریک را با یک گام طی کند.
ایپرل با نفس حبس شــده یک قدم عقب رفت. از پشت به زمین افتاد و سرش 
به دیوار کناری پنجره ی نیمه باز اتاق ِدرِک خورد. بارون آن قدر با قلدری سروصدا 
کرد که سایه دور شد. چه موجودی بود؟ ایپرل بی هوا ذهنش را روی تاک باز کرد. 
باید از دانســته های بارون باخبر می شد. خشم ســگ، ترس و انزجارش به درون 
ایپرل جاری شد. تاک از شدت فشار به لرزه افتاد، در مقابل ایپرل مقاومت می کرد، 
ســاقه ی شکسته اش مثل یک استخوان شکسته آزاردهنده بود. ایپرل باز هم تقال 

کرد و میزان بیشتری از احساسات بارون را درون ذهن خودش کشید.
تاک به جیغ زدن افتاد. جیغ بی صدایی که ســر ایپرل را انباشت. ایپرل زمزمه 
کرد: »نه، االن وقتش نیست.« اما همه چیز به رنگ سفید درآمد. صدا و گرما دنیا 
را برداشــت و او را کور و َکر کرد و از درون ســوزاند. انگار سلول به سلول مغزش 
آتش گرفته بود، دردش غیرقابل تحمل بود، اما مقاومت کرد. ســروصدای بارون 
شــبیه رعد خدایان شــده بود و دنده هایش را می لرزاند. ستاره های باالی سرش 
به درخشندگی خورشید شده بودند. بدتر از همه اینکه بوی گندیدگی تیز و تلخی 
بینــی اش را ُپر کرده بود، همان بوی بد و زننده ای که بارون حس می کرد. ایپریل 
بو را ول نکرد، کوشــید آن را درک کند، اما جیغ ممتد تاک هرچه بیشــتر شدت 
می گرفت و به کاسه ی چشــم هایش نیش می زد تا اینکه دیگر طاقتش تمام شد. 
فورًا تاک را از ســرش جدا کرد و یک بار دیگر به پشت افتاد و با نفس حبس مانده 

به دیوار خانه برخورد کرد.
قوای پنج گانه اش به ســرعت به حالت عادی برگشــت. بارون هنوز وحشــیانه 
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واق واق می کرد. ستاره ها دوباره دور و ریز شده بودند. به نظرش هنوز هم آن بوی 
بد را یک جور محوی حس می کرد، بویی که شبیه بوی تخم مرغ فاسد بود. سایه ی 

درون جنگل ناپدید شده بود.
ســرش ذق ذق می کرد و تاک با آن ساقه ی شکسته، در دستش از درد مرتعش 

بود و می لرزید و گزگز می کرد. به تاک گفت: »متأسفم. متأسفم.«
از پنجره ی کناری، ذوزنقه ای از نور روی بام افتاد. لحظه ای بعد ِدرِک ســریع و 
تندوتیز لت پنجره را باال کشــید و سرش را بیرون آورد. پرده های پنجره به بیرون 

لود ِدرِک پدیدار شد. موج گرفتند و صورت اصالح نشده و خواب آ
نام کامل سگشان را نعره کشید: »باروِن اول! خفه شو!«

ســگ بالفاصله ساکت شــد. انگار که توضیحی الزم باشــد، ِدرِک گفت: »من 
خوابیده ام. مردم خوابیده اند.« به موهای آشــفته ی قهوه ای رنگش دستی کشید. 
نگاه شکاکی به آســمان انداخت، هنوز متوجه ایپرل نشده بود. بعد هم سرش را 
کشید تو. ایپرل کوشــید تپش قلبش و دردی را که در سرش تیر می کشید، آرام 
کند. تاک را دوباره روی گوشــش برگرداند و آن را زیر موهایش پنهان کرد. قبل 
از اینکه برادرش پنجره را ببندد، پرید جلو و روبه رویش ایســتاد، هنوز نفسش سر 

جایش نیامده بود و نمی توانست صحبت کند.
ِدرِک یک قدم عقب جســت و روی میز آینه اش افتاد و فریاد خفه ای کشــید: 

»هی... ِپل1، آن بیرون چه کار می کنی؟«
ایپرل نفــس حبس مانده اش را رها کرد و گفت: »ببخشــید. تو هم بو را حس 

می کنی؟«
»زهره َتَرکم کردی.« دستش را به سمتش دراز کرد. »آن بیرون چه کار می کنی؟ 
بیا تو دختر.« ایپرل بار دیگر نگاهی به جنگل انداخت. هرچه دیده بود، حاال دیگر 
رفته بود. بو هنوز هم در بینی بارون بود، اما حس گوش به زنگی اش کم کم تحلیل 

می رفت و غروری هوشیارانه به سرعت جایش را می گرفت.
ایپرل دست ِدرِک را گرفت. نیازی به کمکش نداشت، اما نمی خواست لج باز به 
نظر برسد. همان طور که از پنجره باال می رفت و داخل می شد، گفت: »واقعًا حسش 
نکردی؟ مثل بوی... اســید بود. وحشــتناک بود.« ِدرِک لت پنجره را سر جایش 

1. Pill

لغزاند. بینی ایپرل از بوی اتاق او ُپر شــد. بوهایی مخصوص پســر هجده ساله ای 
معمولی. بوی مالفه های مرطوب از عرق، رخت های َنُشســته، قوطی های سودای 

خالی، عطری جات.
ِدرِک پرسید: »بارون برای همین سروصدا راه انداخته بود؟ به خاطر بوی بد؟«

»چیزی توی جنگل بود.«
ِدرِک گفت: »چیزی؟«

»چیزی که زیادی بلند بود، اما شکل آدمیزاد بود.«
ِدرِک ســریع نگاهی به پنجره انداخت. حالتی خبــردار به خودش گرفته بود. 

»کسی آنجاست؟«
»من نگفتم کسی.«

ِدرِک ُکند و کش دار گفت: »که این طور.« ســری تکان داد و ادای جدی بودن 
درآورد: »زیادی بلند، اما شبیه آدمیزاد. به عالوه ی بوی بد. شاید پا ُگنده بوده.«

سر به سرش می گذاشت. ایپرل مثل همیشه کمی صبر کرد ناراحتی اش برطرف 
شود و در رفتارش نمایان نشــود. ِدرِک نمی خواست حرف هایش را جدی بگیرد. 
اصاًل چرا باید جدی می گرفت؟ خودش هم در فهم این قضیه مشــکل داشــت. 
خود به خود روی دنده ی شوخی و خنده ی معمولشان افتاد و گفت: »من به پا گنده 

اعتقاد ندارم.«
ِدرِک لبخندی زد و ریش ُتنکی را که گذاشــته بود تا بلند شــود، خاراند. »بله، 

می دانم. اما اگر پا گنده به تو اعتقاد داشته باشد چه؟«
»در آن صورت از حمایت خیالی اش تشــکر می کنم.« سایه ای را که در جنگل 
دیــده بود، دوباره در ذهنش مرور کرد، یــادش آمد چقدر به عدم وجود پا گنده یا 
هیوالی الچ نس1 یا هر موجود خنده دار دیگری مثل این ها باور دارد. مشکل این بود 
هیچ باوری را سراغ نداشت که چیزی را که او و بارون دیده و بویش را حس کرده 

بودند، توجیه کند. چیزی را برایشان توجیه کند که نه حیوان بود و نه آدمیزاد.
ناگهان یاد زن موقرمز افتاد. آن زن که ارتباطی با این قضیه نداشــت، داشت؟ 
مسلمًا ارتباطی نداشت. با این همه در طرز نگاه کردنش به ایپرل از آن سوی محوطه 
چیزی وجود داشت. نگاهش چندان تهدیدکننده نبود، ولی تند و تیز بود. نافذ بود.

1. Loch Ness
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به خــودش لرزید. نگاهش به تصویر خودش در آینه ی میز ِدرِک افتاد. با کمال 
تعجب اصاًل قیافه اش حالت ترســیده نداشت. به نظر سرشار از زندگی می رسید. 
زیبای زیبا نبود، اما موهایی ُپرپشــت و به رنگ قهوه ای ســرخ داشــت. صورت و 
اندامش کشیده و معمولی بود. بینی اش اندکی خمیده بود، البته این از خصوصیات 
خانوادگی شــان بود. موهایش روی تاک را پوشانده و از نظر پنهانش کرده بود، اما 
نوک طالیی تاک روی شقیقه اش برق می زد و نگاه چشم های قهوه ای اش حالتی 
هوشیار و جسور داشت. آن چنان به چشم های خودش خیره شده بود که لحظه ای 

فراموش کرد خودش را تماشا می کند.
ِدرِک گفت: »ِپل، این موقع شب آن بیرون چه کار می کردی؟«

»به خاطر بارون بیرون آمدم. سروصدایش بیدارم کرد.«
»چه سریع بیرون آمدی!«

ایپرل موهایش را روی سرشــاخه ی تاک ریخت و گفت: »خوابم ســبک است. 
خودت این را می دانی.«

»فقط وقت هایی خوابت سبک می شود که فکرت مشغول باشد.«
ایپرل سعی می کرد جلوی مالش پیشــانی دردناکش را بگیرد. ذهنش زیادی 
درگیر بود. آن سایه. آن بو. آن درد سوزان و نور کورکننده که هر زمان می کوشید 
از تاک شکســته بیش از میزان توانش کار بکشد به سراغش می آمد، حالتی که به 
آن نام فراروشنایی داده بود. قضیه به آن تکه ی گم شده مربوط بود. همه اش سعی 
می کرد که خواسته های تاک و توانایی هایش را برآورده کند، اما از پسش برنمی آمد. 

بدون وجود آن تکه ی جدا شده ی تاک نمی توانست.
حاال تاک آرام بود و دیگر خبــری از آن درد کورکننده نبود، اما درد کمبود آن 
قطعه ی جدا شده هنوز پابرجا بود و هرگز از بین نمی رفت. گاهی اوقات آن قطعه را 
به شــکل برگی جدا از درخت که باد با خودش برده، تصور می کرد، به شکل چیزی 
دور از دسترس و سرگردان. گاهی هنگام خواب حسی پیدا می کرد که انگار کسی 
مشغول گریه است و فقط او می تواند صدایش را بشنود. به نظرش می رسید تاک در 
جواب فریاد می کشد، اما دریافتش همیشه در همین حد باقی می ماند. شاید بهتر 
بود فرض را بر این بگذارد که در همین حد باقی خواهد ماند. این طور نبود که هر 

گم شده ای دسِت آخر پیدا شود.

به ِدرِک گفت: »واقعًا فکرم مشغول است، اما هیچ وقت این اصطالح را نفهمیده ام. 
درستش این نیست که بگوییم فکرمان درگیر است؟«

ِدرِک آه کشید. باد پنجره را می لرزاند. اولین قطرات باران به شیشه و قاب پنجره 
خورد. آن بیرون، بارون متوجه باران شد، اما نرفت پناه بگیرد، همچنان مصمم بود 

به مراقبتش ادامه دهد. ِدرِک پنجره را بست و رفت و در را باز کرد.
گفت: »برگرد به تختت. فکرت درگیر هرچه هست از مغزت بریزش بیرون.«

ایپرل گفت: »انگار نگران چیزی که دیدم، نیستی.«
»من بیشتر نگران افتادنت از بام هستم.«

ایپرل از برابر او گذشت و وارد راهرو شد. برای اینکه عموهریسن را بیدار نکند، 
صدایــش را پایین آورد و زمزمه کرد: »چیــزی که دیدم آن قدر قدش بلند بود که 
می توانست خیلی راحت من را بگیرد و از بام بکشد پایین.« سعی داشت موضوع را 

به خنده بیان کند، اما تا حرفش را زد، متوجه شد اصاًل بامزه نبوده.
ِدرِک دست به در، لحظه ای او را خیره نگاه کرد و گفت: »پنجره ی اتاقت را ببند و 

داخل بمان. به زودی توفان می شود.«

روز بعد، سه شنبه، ایپرل برای صبحانه، یِخ سه کلوچه ی عسلی را در ماکروویو آب 
کرد. بعد آن ها را در تســتر ُپرسر و صدایشان برشــته کرد. ِدرِک که این تابستان با 
عموهریسن سِر ساختمان کار می کرد با چکمه های کارش تلپ تلپ از پله ها پایین 
آمد. ایپرل هنوز به خاطر فراروشنایی شب قبل، به هر صدایی حساس بود و سرش 

تیر می کشید.
ِدرِک گفت: »صبح به خیر.«

»صبح به خیر.«
»ژامبون می خوری؟«

»بله، لطفًا.«
ِدرِک نصف یک تکه ژامبون را در ماهیتابه انداخت. »صبح صدای بیرون رفتنت 

پا؟« را شنیدم. رفته بودی دنبال رِدّ
ایپرل اخمش را پنهان کرد. داشتن برادری که خوب آدم را بشناسد، همیشه هم 
خیلی خوب نبود. بله واقعًا رفته بود سر و گوشی آب بدهد. بارون را با خودش برده 
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پای مرد الغراندام جست و جو کند.  بود که حاشــیه ی گل آلود جنگل را دنبال رِدّ
توفان شــب قبل تعدادی از شاخه های درختان را شکسته بود. بارون اطراف را با 
حالتی مصمم بو کشیده بود و یکی دو باری برای خودش خرخر کرده و ته مانده های 
محوی از آن بوی ناخوشایند را درون کشیده بود، اما چیز خاصی دستگیرش نشده 

بود.
ایپرل تکه ای از کلوچه ی عســلی را با چنگال برداشت و نگه داشت تا شهدش 

کشیده شود. گفت: »رفتم. ولی چیزی پیدا نکردم.«
ِدرِک با کفگیر ضربه ای به ژامبون زد. »پس این مرد الغراندام... یا چیز الغراندام، 

فقط به خیالت رسیده بود؟«
ایپرل سایه ای را که دیده بود، در ذهنش مجسم کرد. »نه. بارون هم او را دید. ما... 
یعنی او بویش را حس کرده بود.« سرش را اندکی کج کرد تا از پنهان ماندن تاک، 
زیر موهایش مطمئن شود. قصد نداشت وانمود کند چیزی ندیده، اما قضیه ی تاک 
باید مخفی می ماند. گفت: »به هر حال می خواهم به دکتردربین درباره اش بگویم.«

ِدرِک خندید و کارد را به ژامبون فرو کرد. ژامبون فس فس و ِجلز ِولز کرد. »اصاًل 
شاید خود خانم دکتر را دیده ای. همیشه آن اطراف برای خودش پرسه می زند.«

ایپرل به خودش زحمت نداد بگوید هیکلی که در جنگل دیده، حداقل دوبرابر 
دکتردربین بلند بوده و اصاًل به چاقی او نبوده. اگر می گفت برادرش بیشتر دستش 
می انداخت. با بی خیالی گفت: »خب، اگر خودش بوده چه بهتر که بروم از خودش 

بپرسم، ها؟«
ِدرِک به صدایش حالتی شرورانه و نمایشی داد: »یا شاید هم چه بدتر.«

ایپرل اعتنایی به حرفش نکرد. ِدرِک خوشــش می آمد همسایه ی عجیبشان را 
دســت بیندازد، اما دکتردربین آدم معقولی بود که همیشه با ایپرل جدی برخورد 
می کرد. دربین دام پزشــک بود. ایپرل هم دوست داشــت روزی همین شغل را 
داشته باشــد. گاه و بیگاه عصرها سری به دکتر می زد، هم خودش را می دید و هم 
حیوان هایــی را که نجات داده بود. با هر دیدار چیز تازه ای یاد می گرفت. حاال هم 

که تاک را داشت، بیشتر از همیشه چیز یاد می گرفت.
جدیدترین حیوان نجات یافته ی موردعالقه ی ایپرل غرابی جوان و بال شکسته 

بود که از حمله ی گربه ای جان به در برده بود. دکتر اسمش را آرتور1 گذاشته بود. 
آرتور حیوان فوق العاده ای بود. هوشش از هوش هر حیوان دیگری که ایپرل قبل و 
بعد از پیدا کردن تاک دیده بود، بیشتر بود. برخالف بارون که دنیا را ساده و به شکل 
پهنه ای متشکل از دوست ها و دشمن ها و خوراکی ها می دید، آرتور انگار دنیایش را 
به شکل دسته ای از مشکالت می دید که باید حل می شدند. آرتور در این مدتی که توی 
کلینیک بود، توانسته بود دو جور دِر مختلف قفس را باز کند. برای همین هم دکتر 
چفت جدیدی با زبانه ی سنگین فوالدی برای قفسش گذاشته بود که دیگر نتواند 
بازش کند. آرتور با نوعی موذی گری ذاتی و گرایش به آزمایش و تجربه، با چیزهایی 

مثل تکه چوب، نخ هایی با گره های کور و ورق های آلومینیوم مچاله بازی می کرد.
خیلی هــم ُپرچانه بود. جدا از آوای قارقار تو گلویی اش، می توانســت صداهای 
دیگــری هم از خودش دربیاورد. از قورقور قورباغه و قدقد های مالیمی به شــکل 
توک توک توک گرفته تا تقلیدی قابل قبول از ادا کردن اســم خودش مثل طوطی. 
ایپرل با دســت به آرتور غذا می داد. خیلی جرئتش را نداشــت، اما از شیوه ای که 
آرتور گوشت یا تکه هویج یا قطعه های غذای سگ موردعالقه اش را با نوک کلفتش 
برمی داشــت، خوشــش می آمد. روش آرتور را در ســنجش نیت او و همین طور 
شکیبایی حیرت انگیزش می ستود. این خصوصیتش کوچک ترین شباهتی به رفتار 

شکمووار و بی طاقت بارون هنگام صرف ناهارش نداشت.
گاه شــده بود که بال آرتور در چند روز  به لطف تاک، ایپرل از این حقیقت هم آ
گذشته کاماًل درمان شده و حیوان دیگر دردی ندارد. آرتور برای آزاد شدن آماده ی 
آماده بود. ایپرل نمی دانست چطور باید این قضیه را با دکتر در میان بگذارد. تازه، 
با اینکه خودخواهی محسوب می شد، خودش هم برای خداحافظی با آرتور آمادگی 
نداشت. اما به زودی مجبور به خداحافظی می شد. دکتر قول داده بود او را هم برای 

آزاد کردن آرتور، که احتمااًل فردا انجام می شد، خبر خواهد کرد.
ِدرِک بی مقدمه گفت: »باال رفتنت از بام اعصابم را به هم می ریزد.«

ایپرل که غرق در فکر بود، گفت: »چی شده؟«
»بام. کاش این قدر آن باال نروی.«

»خیلی خب، مامان.« تا این حرف را به زبان آورد، لبش را گاز گرفت.

1. Arthur
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ِدرِک هم زمــان هر دو ژامبون را برگردانــد. قطره های روغن از ماهیتابه بیرون 
پاشید. آرام گفت: »این طوری صدایم نکن.«

چند دقیقه بعد عموهریسن پایین آمد، پله ها زیر هیکل بزرگش جیرجیر می کرد. 
ســه نفری در سکوت غذا خوردند. بعد ِدرِک و عموهریسن رفتند سر کار. باالخره 
ســردرد ایپرل برطرف شد و با حســی از خوشی و غم، که همیشه وقتی در خانه 
تنها می ماند، سراغش می آمد، ظرف ها را مرتب کرد. با وجود اتفاق شب قبل، حس 
دیگری هم به احساســاتش اضافه شده بود. تمام تالشــش را به کار گرفت تا به 

خودش بقبوالند این حس اضافه بر سازمانی که دارد، ترس نیست.
کار شســتن ظرف ها که تمام شــد، از پلکان پشتی پایین رفت. الزم نبود میان 
درختان غرق نور آن بیرون دنبال چیزی نامعمول چشــم بگرداند، آرامش ذهنی 
بارون خبر از روبه راهِی اوضاع می داد. سگ سالنه سالنه پیش آمد و کنارش روی 
زمین خوابید، انگار از دیشب کلی پیر شده بود. واقعًا هم سگ پیری بود. ایپرل و 
بارون هم سن بودند. سیزده سالشان بود. این سن برای آدمیزاد کم بود، ولی برای 

سگ بزرگ جثه ای مثل بارون، سن واقعًا زیادی بود.
ســر ُپرمو و زرد حیوان را نوازش کرد و برای چندمین بار به این فکر کرد که آیا 
بارون خودش هم احســاس پیری می کند؟ آیا اصاًل مفهوم پیری را درک می کند؟ 
این از آن سؤال هایی بود که همیشه دنبال جوابش بود و حاال به لطف وجود تاک به 
دریافت پاسخش بی نهایت نزدیک بود. حیوان ها زبانی مشابه زبان انسان ها نداشتند، 
تاک این قضیه را کامل روشــن کرده بود. ولی تاک در عین حال چیزی بیشــتر از 
فهمیدن زبان به او می داد، نوعی ارتباط که ایپرل نمی توانست کاماًل درکش کند، 
نوعی هم ذات پنداری که برایش قابل درک نبود. ساقه ی شکسته ی تاک را با شستش 

فشار داد. باز هم داستان این تکه ی گم شده. همیشه مشکل همین بود.
گاهی وقت ها این طور به نظرش می رسید که اگر آن قدری که باید، یک جا بنشیند 
و تمرکز کند، شــاید بتواند کاری کند که تاک خودش را ترمیم کند. همان جا که 
نشسته بود سعی کرد همین کار را بکند، به خودش گفت هر تکه ای هم که از تاک 
جدا شده باشــد، می تواند یک جوری خودش را از نو بسازد. به خودش گفت تاک 
می تواند دوباره تکمیل شود. خودش می تواند دوباره تکمیل شود. افکارش درون 
پیچ و خم تاک پیش می رفت و از تکه ی شکسته اش به بیرون جریان گرفت و در هوا 

فوران کرد. دوباره ســردردش شروع شد و به دنبالش شکمش به پیچ و تاب افتاد. 
ولی دست از تالش برنداشــت، حسی پیدا کرده بود که انگار منتظر سرازیر شدن 

قطار هوایی از اوج به سمت زمین است.
صدایی بلند شد: »بهتر است تمامش کنی.«

ایپرل وحشــت زده افکارش را از تاک بیرون کشــید. بارون خواب آلوده روی پا 
ایستاد و با بدخلقی واقی زد. غریبه ی موقرمِز دیروزی، پایین پله های ایوان ایستاده 
بود و لبخندزنان بهشان زل زده بود. موهای انبوِه سیبی رنگش در روشنایی آفتاب 
می درخشید. آویزی بزرگ از گردنش آویخته بود، ُکره ای حصیری و به رنگ  قهوه ای 

که اندازه ی توپ تنیس بود.
ایپرل که می کوشید تپش ســریع قلبش را نادیده بگیرد، با خون سردی گفت: 

»چی را تمام کنم؟«
زن ســرش را کج کرد. برقی وحشی در چشم هایش بود. نگاهش به گوش چپ 
ایپرل، یعنی همان جایی که تاک قرار داشت، لغزید. »زخمت را دست کاری نکن. تو 
حکم ماهی زخمی را داری. آب را خون آلود می کنی. این کار عاقبت خوبی ندارد.« 

نگاهی به جنگل پشت سرش انداخت. »کوسه ها این اطراف چرخ می زنند.«
ایپــرل فورًا قضیه را فهمید. این زن از داســتان تاک باخبر بود. هر که بود خبر 
داشت. فقط هم از تاک خبر نداشت، بلکه کاماًل معلوم بود که از سایه ی دیشب هم 
خبر دارد. کوسه ها این اطراف چرخ می زنند. ایپرل دستی به گردن بارون کشید. 
بارون آرام و خون سرد بود، با خشنودی بوی غریبه را درون می کشید. ایپرل گفت: 

»دیروز وقتی خانه را تماشا می کردی، دیدمت.«
»بله. من هم تو را دیدم. به خاطر تو آمده ام اینجا.«

»خودت که... کوسه نیستی؟«
زن با خنده گفت: »نه. من ابزاربان هستم، مثل خودت.« زن به خودش زحمتی 
نداد این واژه را معنی کند. عوضش آویز حصیری اش را به سمت او گرفت. ایپرل با 
تعجب دید چطور ُکره ی حصیری اندکی متورم شد و هنگام انبساط جیرجیری کرد 
و بعد مثل بادکنک منقبض شد. زن گفت: »البته کامالً مثل تو نیستم. توانایی های 

هر فردی با دیگری فرق دارد.«
ایپرل مشتاقانه آویز را از نظر گذراند، موج غریبی از امید، در درونش شکفته شد. 
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انگار یک دفعه و از ناکجا یک نفر پیدا شــده بود که مثل خودش بود. از قرار معلوم 
یکی اینجا بود که می توانست کمکش کند. تکه ی شکسته ی تاک از این فکر به درد 
آمد، اما ایپرل به خودش مســلط ماند و خون سردی اش را حفظ کرد. آدم ها مثل 
دیگرجانوران، وقتی خوب رفتار می کردند که با آن ها با شکیبایی برخورد می کردی. 
درست نبود راه بیفتی و امیدهای شــخصی، نگرانی های فردی و سرگردانی های 
درونی ات را نثار دیگران کنی. بهتر این بود که کســی را تحت فشــار نگذاری، به 
چیزی چنگ نیندازی و از چیزی فرار نکنی. موضوع این نیست که احساساتت را 

کاًل به بند بکشی، بلکه باید آرامشت را حفظ کنی.
ایپرل آویز را از نظر گذراند. بی هیچ حس خاصی گفت: »می فهمم. توانایی های 

تو چیست؟«
آویز بار دیگر متورم شد. »برای شروع باید بگویم من می توانم چیزهایی را ببینم 
که بیشتر آدم ها نمی توانند آن ها را ببینند. برای همین هم توانستم پیدایت کنم، 
خون ریزی ات را حس کردم.« باشــک و تردید، چینی به پیشــانی انداخت. »بگو 

ببینم زخمت خیلی عمیق است؟ می توانم ببینمش؟«
آرام باش. صادق باش. ایپرل موهای بلندش را آرام کنار زد و تاک را نمایان کرد. 
اولین باری بود که آن را به کسی نشان می داد. این کار دوباره ضربان قلبش را باال 
برد. زن نفسی کشــید و برای اینکه بهتر ببیند اندکی به جلو متمایل شد. ایپرل 
خودش را وادار کرد مثل یک گوزن، آرام سرجایش بماند. آویز حصیری به فاصله ی 
یک قدمی اش، از گردن زن آویزان بود. زن آن را در دســت راســتش گرفته بود، 
حلقه ای چوبی به انگشت کوچک همان دستش بود. ُکره ی حصیری کف دستش 

می تپید. ایپرل می توانست قسم بخورد، در درونش نور محوی قابل دیدن است.
زن باالخره عقب رفت. به نظر ایپرل رسید که نگاه زن مسیر نامحسوسی را میان 

او و بارون دنبال می کند. زن گفت: »برازنده ات است.«
ایپرل موهایش را رها کرد تا دوباره تاک پنهان شــود. صورتش سرخ شده بود. 

»ممنون.«
زن گفت: »من ایزابل1 هستم.«

»من هم ایپرل هستم. ایپرل سایمن2.«

1. Isabel 2. Simon

»ایپرل ضمیرخوان1.«
»ضمیرخوان؟«

ایزابل به بارون اشــاره کرد. »توانایــی ات. تو می توانی به حیوان ها گوش کنی. 
به خاطر استعدادی که دارم از این قضیه به حدکافی مطمئنم. حاال می فهمم چرا از 
کیلومترها دورتر احساست کرده ام. تو ضمیرخوان قدرتمندی هستی، ابزارت هم 

بدجوری آسیب دیده.«
ابزارش. تاک. ایپرل توانش را جمع کرد و گفت: »آسیبش چقدر بد است؟«

»فقط می توانم تخمینی بگویم. جواب اصلی پیش خودت است.«
»یک تکه اش گم شده.«

ایزابل مختصر و بدون ذره ای دلســوزی گفت: »یک تکه اش قطع شده. بله. آن 
تکه هم پیشت نیست. هست؟«

»نه. از وقتی پیدایش کردم همین طوری بوده.«
»می دانی تکه ی َکنده شده اش کجاست؟«

»نه. حتی نمی دانم اصاًل می شود...« در ادامه ی حرفش تردید کرد، و باقی اش 
را نگفت. »نه، نمی دانم.«

ایزابل طره ای از موهای آتشی رنگش را  غرق در فکر، میان انگشت هایش می پیچید. 
انگار که فکر بکری به ذهنش رسیده باشد، چهره اش باز شد. »به نظرم خیلی وقت 

نیست که تاک را داری. چطور پیدایش کردی؟ چه کسی آن را نشانت داد؟«
ایپرل که از جمله بندی او تعجب کرده بود، قرص و محکم گفت: »خودم پیدایش 

کرده ام. کسی آن را نشانم نداده.«
»پس کسی درباره ی ابزارت چیزی بهت نگفته. کسی نگفته خودت کی هستی 

و ابزارت چیست.«
ایپرل ســرش را تکان داد. »راستش بار اولی است که درباره اش با کسی حرف 
می زنم.« ایزابل ســر برگرداند و زیرلبی چیزی با خودش گفت. ایپرل خیال کرد 
می گوید: »داک تاون2.« که البته برایش بی معنی بود، اما بعد اســمی را شــنید: 

»واِرن3.« وارن که بود؟

1. Empath 2. Duck town
3. Warren
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ناگهان ایزابل برگشت سمتش و گفت: »گوش کن. این اطالعاتی که می خواهم 
با تو در میان بگذارم، معمواًل در اختیار ابزاربان های جدید نمی گذارند، اما الزم است 
برایت توضیح بدهم. وقتی گفتم می توانم چیزهایی را ببینم که دیگران نمی توانند 

ببینند، منظورم چیزی بود که به آن تکانه1 می گویند.«
ایپربل آهسته گفت: »خب؟« گیج شده بود.

»تکانه دور و اطراف ما جریان دارد، دیده نمی شود. به ابزارهایمان قدرت می دهد، 
به ابزار تو و من قدرت یکســانی می دهد. خطوط تکانه برای تو قابل دیدن نیست، 
اما برای من چرا. من این خطوط را حس می کنم و می توانم جابه جایشــان کنم یا 
به سمت خودم بکشمشان. توانایی و استعداد من در این است.« یک بار دیگر ُکره ی 
حصیری اش را در دســت گرفت. »و االن که ابزار تو را نگاه کردم، متوجه چیزی 
شدم. چیزی که ممکن است خودت خبر نداشته باشی.« با نگاهی تیز و نافذ به جلو 

متمایل شد. »خبر داری که... تکه ی گم شده ات زنده است؟  «
ایپرل واژه ی زنده را به درون خودش کشید و اشکی را که به چشم هایش دویده 
بود، با پلک زدن پس زد. به زنده بودن تکه ی گم شــده باور داشت، بله. باید هم به 

زنده بودنش باور می داشت، اما واقعًا از این موضوع خبر نداشت.
ایزابل به اصرار گفت: »تکه ی گم شده ات وجود دارد. هنوز زنده است.«

ایپرل دستی به موهای بارون کشــید. بارون سر برگرداند و دستش را لیسید. 
نگرانی و ناآرامی به نرمی در درونش می جوشید. از ته گلو گفت: »کجاست؟«

»برای این هم جوابی ندارم. همین قدری که گفتم می دانم. به خودت بستگی 
دارد که بتوانی پیدایش کنی یا نه.«

»به من؟ اما من حتی نمی دانم کجا باید دنبالش بگردم.«
»تو ابزاربانی. حتمًا ندای ابزارت برایت قابل تشخیص است.«

»وقتی تاک روی گوشــم نباشد، حتی از پشت اشــیا و موانع حسش می کنم. 
یک جورهایی به سمتش کشــیده می شوم، مثل... مثل ُگلی که به سمت خورشید 

می چرخد. منظورت همین است؟«
ایزابل به نشانه ی تأیید ســر تکان داد. با حلقه ی چوبی اش ور می رفت. »بله ما 
همگی با ابزارهایمان پیوند داریم. تاک بخشــی از وجود توســت و تکه ی گم شده 

1. Medium

بخشی از تاک. همین االن دنبالش بگرد. سعی کن حسش کنی. ندایش دقیقًا مثل 
ندای ابزارت نیست، اما جایی آن بیرون، محو و دور صدایت می کند. مثل ستاره ای 

که به زحمت به چشم بیاید.«
ایپرل بلند شد و نفس عمیقی کشید. دودل بود. یاد اصوات شبانه ی وهم آلودی 
که گهگاه به ذهنش می دوید، افتاد و متوجه شد وحشت برش داشته. اگر سعیش 
را می کرد و نمی توانست تکه ی گم شده را احساس کند چه؟ مگر نه اینکه رسیدن 
به جوابی حتمی از بی جوابی بدتر بود؟ هر چیز گم شده ای که قرار نبود پیدا شود.

ایزابل گفت: »موضوع چیست؟«
»هیچی، من...«

ایزابل به صورت او دقیق شد. به نرمی گفت: »می ترسی امتحان کنی. می ترسی 
حسش نکنی؟«

»بله.«
گاه از ماجرا، دست به سینه گفت: »شاید به خاطر  ایزابل خودش را عقب کشید و آ

همین است که هنوز حسش نکرده ای.«
این حرف ایزابل، حقیقت غیر قابل انکاری بود. ایپرل همیشه به خودش می بالید 
که حقیقت را روی هوا می گرفت. پس به نشانه ی تأیید سر تکان داد و نفس عمیق 
دیگری کشید. چشم هایش را بســت. کنجکاوانه در حضور تاک کندوکاو کرد. او 
ابزاربان بود. ابزاربان برایش کلمه ای بود که در عین بی معنایی، با معناترین کلمه ی 
دنیا محســوب می شد. تاک ابزار او بود. خود او بود. جریان مالیِم قدرت از تاک به 
درونــش و برعکس به وجود آمده بود، جریانی هم نوا با تپش قلبش. این امکان را 
در نظر گرفت که رگه ی دیگری از آن جریان، جایی آن بیرون، به شکلی دور و محو 
ممکن است وجود داشــته باشد، تکه ی گم شده اش. ترسی نداشت. با این مسئله 
هم مثل هر مســئله ی دیگری برخورد می کرد. حقیقت، شکیبایی و آرامش. ِوز ِوز 
زنجره های صبحگاه میان درختان تابستانی با آهنگی منظم تکرار می شد. خورشید 

پس سرش را گرم کرده بود. آرام پرسید: »حسش چطوری است؟«
ایزابل گفت: »نمی شود تعریفش کرد. مثل بوی باران که نمی شود گفت چطوری 

است.«
ایپرل در این فکر بود که: »عجب مفهوم دلپذیری! چطور می شــود بوی باران 
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را توصیــف کرد؟« که ناگهان چیزی را خیلی محو حس کرد. چیزی که در عین 
دوری، بی نهایت نزدیک بود. جذبه ای آرام، کششی محو، موج مبهم و دوری از رنج 

و فقدان و نیاز.
بلند گفت: »وای!« تکه ی گم شــده، جایی آن بیرون، شکسته و تنها، از او جدا 

مانده بود. جدامانده. با این فکر، خشمی عمیق و نفس گیر درونش را انباشت.
به سمتش چرخید. به سمت خورشیدش. حس انتظار در درونش فوران می کرد. 
به زحمت حسش می کرد، شاید به حد چکه ای، اما در بودنش شکی نداشت. آشفته 

و شگفت زده گفت: »آنجاست. حسش می کنم.«
چشم هایش را باز کرد. ایزابل به فاصله ای اندک از او، با چهره ای بسیار مشتاق، 
ایستاده بود و ُکره ی حصیری اش را در دست داشت. ایپرل قدمی به عقب برداشت. 

همان لحظه ندای تکه ی گم شده ناپدید شد.
ایزابل مشتاقانه گفت: »کدام طرف؟«

ایپرل گیج و منگ گفت: »دیگر حسش نمی کنم.«
»نگرانی ندارد. یک بار که حسش کنی باز هم می توانی. کدام طرف؟«

ایپرل به جنوب شــرقی اشاره کرد. کوشــید باز هم احساسش کند. با حسی از 
آسودگی خاطر، بار دیگر ندای ضعیف تکه ی گم شده را احساس کرد. این بار به آن 
چنگ زد، همچنان محو بود، اما شاید اندکی قوی تر از قبل. ایپرل کوشید آرام باشد.

ایزابل راست ایستاد و به دوردست خیره شد. گفت: »جایی در شهر است.«
ایپرل گفت: »شــیکاگو؟« شیکاگو دقیقًا در جنوب شــرقی آنجا بود، با ماشین 

یک و نیم ساعت تا آنجا فاصله بود. »اما از کجا می دانی آنجاست؟«
ایزابل در پاسخ درنگ کرد، انگار کلماتش را سبک سنگین می کرد. صحبت که 
کرد لحنش محکم بود. »آنجا مکانی وجود دارد که یک جورهایی مخفی است. سر 

زندگی ام شرط می بندم تکه ی گم شده ات آنجاست.«
»چه جور مکانی؟«

»یک دژ. کسانی آنجا هستند، آدم هایی مثل ما. دور هم جمع اند و مخفیانه زندگی 
می کنند و...« حرفش را قطع کرد و به قیافه ی خشم آلودش دوباره حالتی عادی 
داد. »اینش مهم نیست. مهم این است که تکه ی گم شده ات را پیدا کنیم. باید دوباره 

تکمیلت کنیم.« شانه ی ایپرل را دوستانه فشرد و لبخند زد. »باید راه بیفتیم.«

ایزابل چنان جدی این حرف را زد که برای لحظه ای ایپرل ماند به حرفش بخندد 
یا برود و آماده شــود. فکر کرد: »دوباره تکمیل می شوم... باید راه بیفتیم.« عقب 
رفت و کنار بارون روی پله ها نشست. »ولی من که نمی توانم همین طوری بگذارم 
و بروم.« ایده ی مضحکی بود. او به زحمت نوجوان حساب می شد. ِدرِک هرگز به او 

چنین اجازه ای نمی داد.
ایزابل با قیافه ی جدی، ســر تکان داد و گفت: »تو متوجه نیســتی. غیر از این 

چاره ای نداری. تو تان جی1 هستی.«
کلمه ی ناآشنایی دیگر و این بار نامفهوم تر. تان جی. و به دالیلی این کلمه طوری 
دســت و پای ایپرل را لرزاند که قدردان بود نشســته است، نه ایستاده. کوشید به 
خودش مسلط شود و گفت: »صبر کن. صبر کن. تو مدام کلمه هایی می گویی که 
انگار انتظار داری معنی شــان را بدانم. ابزار. ابزاربان. تان جی. انگار باید بدانم این 

کلمه ها یعنی چه، اما نمی دانم.«
»هنوز این کلمه ها را بلد نیستی، اما تا االن خودت معنی پیوند را فهمیده ای.« با 
انگشتش به تاک اشاره کرد و گفت: »این تان جی است.« بعد هم به او اشاره کرد. 
»خودت هم تان جی هســتی. ابزارت متعلق به توست و تو متعلق به او. تو و ابزارت 

هر دو با هم تان جی هستید.«
با هم. حداقل معنی این را می دانست. معنی پیوند را می دانست. »آن وقت تو هم 

تان جی هستی؟ تو و ابزارت، تان جی هستید؟«
ایزابل ُکره ی حصیری اش را چنگ زد. قیافه اش جدی شد. »همین طور است. 

این میرادل2 است. من ابزاربانش هستم. من هم مثل خودت، تان جی هستم.«
ایپرل متوجه حس مالکیت عجیب زن شد. از اینکه ُکره ی حصیری نامی برای 
خودش داشت، تعجب کرد، اما چیزی بروز نداد. سعی کرد افکارش را منظم کند. 
او تان جــی بود و از قرار معلوم ابزاربان تاک. و در عین حال که بخشــی از وجودش 
دقیق می دانست این یعنی تاک متعلق به خودش است، بخش دیگری از وجودش 

برای فهم مطلب در تقال بود.
ایزابل، انگار که متوجه شده باشد، گفت: »به وقتش این کلمه ها را یاد می گیری. 
فعاًل فقط پیوند است که اهمیت دارد. اگر تکه ای از میرادل گم شده بود، هر کاری 

1. Tan’ji 2. Miradel
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می کردم و به هر جایی سر می زدم تا پیدایش کنم. چون تان جی هستم. تو هم باید 
همین کار را برای ابزارت بکنی.«

ایپرل نمی توانســت این واقعیــت را انکار کند. »آن وقت تــو مطمئنی تکه ی 
گم شده ی من در این... مکاِن مخفی ای که می گویی، است؟«

ایزابل به آرامی گفت: »ممکن است اشتباه کرده باشم، اما اهمیتی ندارد. ندای 
تکه ی گم شده را دنبال می کنیم تا ببینیم ما را به کجا می رساند. اگر اشتباه کرده 
باشم معلوم می شود. تازه، نمی شود اینجا بمانی. برای ابزاربانی جوان و بی محافظ، 
مخصوصًا یکی مثل تو که تان جی ات شکسته، اینجا امن نیست. مثل پخش شدن 

خون در آب است. گفتم که.«
سایه ی میان درخت ها. »دیشب چیزی در جنگل دیدم، درست آن پشت. حرکت 
می کرد، خیلی هم بلند بود، شاید این َهوا...« باال را نگاه کرد و جایی را در هوا نشان 

داد.
زن حرف او را این طور تأیید کرد: »خیلی خیلی بلند.«

»بله.«
»بویی هم می داد.«

ایپرل سر تکان داد، ضربان قلبش تند شد. »چه موجودی بوده؟«
ایزابل گفت: »یکی از ریِون ها1 بــوده.« با لحنی دلهره آور اضافه کرد: »آمده اند 

سراغت. آمده اند سراغ تاک.«
کلمات آخر او آتش خشمی را درون ایپرل افروخت، اما حس سردرگمی و ترس، 

شعله هایش را خفه کرد. »این ریون ها کی هستند؟«
ایزابل گفت: »شکارچی هایشان تو را پیدا کرده اند...« این جواب پرسشش نبود. 
»مثل من که پیدایت کرده ام. بهت که گفتم، همین طور داری همه جا خون پخش 

می کنی.«
»ولی چیزی که دیدم آدمیزاد نبود.«

زن خیلی مختصر گفت: »نه، آدمیزاد نبوده.« از نگاهش معلوم بود از این بیشتر 
توضیحی نمی دهد.

ایپرل آب دهانش را فرو داد. »با تاک چه کار دارند؟«

1. Riven

»دنبال قدرتت هستند.«
»صاحبش نمی شوند.«

»پس نباید اینجا بمانی. اینجا بی دفاعی. باید همراه من بیایی.« ُکره ی حصیری 
بار دیگر متورم شد. »با من بیا. من ازت محافظت می کنم.«

ندای تکه ی گم شــده، آن تکــه ی جدا مانده و ربوده شــده از او، انگار با نیرویی 
اندک قوی تر ضربان گرفته بود. احمقانه گفت: »ولی من فقط سیزده سالم است.«

ایزابل گفت: »آن موقع که... همه چیز برای من شروع شد، فقط ُنه سالم بود.« 
چهره اش حالتی گرفته پیدا کرد. »بعضی ها از سن کمتری همه چیز برایشان شروع 

می شود.«
»اما من که نمی توانم برادرم را ترک کنم. نمی شــود که همین طوری بگذارم و 

بروم.«
ایزابل روی پنجه ی پا نشســت و به صورت ایپــرل زل زد. »به من گوش کن، 

ابزاربان. فعاًل رفتنت برای برادرت بهتر است تا ماندنت.«
ایپرل خواســت چیزی بگوید، چیزی معقوالنه که قید این وضعیت چرندی را 
که ناگهان از ناکجا ســر راهش قرار گرفته بود، بزند، اما چیزی دستش را نگرفت. 
هیچ چیز نمی توانســت کشــش آن جذبه ی دور را از بین ببرد. این طوری شد که 
فهمید باید برود. با این زن می رفت، می رفت دنبال تکه ی گم شده اش بگردد. از این 
ریون ها، هرکس یا هر چه بودند، دور می شد. کاری می کرد برادرش در امنیت بماند. 

رفتنش را با ایزابل می شد، عاقالنه ترین کار زندگی اش حساب کرد.
ایزابل هم این را می دانست. وقتی چشم های ایپرل را نگاه کرد، لبخندی عمیق 
صورتش را پوشــاند. »چاره ای نداری. ما ابزاربان ها بیشــتر وقت ها حق انتخاب 

نداریم.«
ایپرل مصمم سر تکان داد.

ایزابل گفت: »راستش، برادرت را دیده ام. پدرت را هم دیده ام.«
ایپرل شگفت زده شد. یعنی چند وقت بود ایزابل او را زیر نظر داشت تا لحظه ی 
مناسب برای رو به رو شــدن با او را بیابد؟ »آن آقا فامیلمان است، نه پدرم. مادر و 
پدرم مرده اند.« از قصد و بنا به روال همیشــه اش روی واژه ی ُمرده تأکید کرد، اما 

ایزابل عکس العملی نشان نداد. »خیلی سال است که مرده اند.«
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عوض اظهار تأســف، کاری که اغلب آدم هــا در چنین مواقعی انجام می دهند، 
ایزابل خیلی جدی پرسید: »چند وقت است مرده اند؟«

ایپرل بار دیگر بی نتیجه دنبال صادقانه ترین جواب ممکن گشــت. »خب، خب 
نمی دانم. آن قدری خاطره ندارم که مقایسه ای بکنم.« آهی کشید و سر بلند کرد 
و به خانه ای که شــش سال گذشــته آنجا زندگی کرده بود، نگاه کرد، خانه ای که 
همچنان آن را خانه ی عموهریسن می دانست. پرسید: »دوباره برمی گردم اینجا؟« 

نمی توانست به ایزابل نگاه کند.
ایزابل بار دیگر جواب بی ربطی تحویلش داد: »بدون محافظ نمی توانی برگردی. 
به هرحال االن اینجا برایت امن نیســت. باید ندا را دنبال کنیم و تکه ی گم شــده 
را پیدا کنیم. بعد هر کاری بتوانیــم انجام می دهیم و من هرچه را بخواهی به تو 

می گویم.«
»تا امشب فرصت می خواهم. باید ترتیب بعضی چیزها را بدهم.«

ایزابل لبخند دندان نمایی زد، معلوم بود خوش حال شده. »فقط یک کوله پشتی 
با خودت بیاور. پتو بردار و غذا.«

ایپرل گفت: »باشد. اما... ِدرِک. برادرم.«
»می خواهی به او چه بگویی؟«

ایپرل به فکر فرو رفت. »بعضی وقت ها به خانه ی مگی1 می روم. گاهی چند روز 
هم در خانه شان مانده ام.«

»این بهانه ی خوبی است.«
»و اگر چندروزه برنگردم؟« تاجایی که می توانست خون سردی اش را حفظ کرد، 

اما گفتنش برایش واقعًا سخت بود.
ایزابل نگاهش را به نگاه او قفل کرد، آن برق وحشی یک بار دیگر به چشم هایش 
دویده بود. گفت: »تو دیگر تان جی هســتی، ایپرل.« لحنش هم محکم بود و هم 
غم بار. انگار که بخواهد دست ایپرل را بگیرد، حرکتی کرد، اما این کار را نکرد. »دیگر 

زندگی ات مثل قبل نمی شود.«

1. Maggie

فصل دو

ُنه روز

هورس اندروز1 در این فکر بود که خستگی اش تمامی ندارد.
روی تختش دراز کشیده بود، کنار گربه اش لوکی2 که یک جوِر حسادت برانگیزی 
برای خودش راحت چرت می زد. سه شنبه ای وسط ماه ژوئن بود. ُنه روز بعد از حمله 
به آشیانه ی ریون ها و نجات پدر کلوئی3. ُنه روز بعد از فرار از دست دکترجریشو4 و 
باقی ریون ها در آن هزارتوی تاریک زیرزمینی، یا دسِت کم این چیزی بود که تقویم 
می گفت. گاهی به نظرش می رســید فقط چند ساعتی از آن اتفاق گذشته و هنوز 
خستگی از تنش بیرون نرفته. با این همه گاهی هم عملیات نجات برایش واقعه ای 
دور به نظر می رسید، چیزی مربوط به سال ها پیش، و خاطره هایش از آن شب تنها 

محدود می شد به فل دیرا5، به قول و وعده های نامطمئنی که می داد.
این ُنه روز گذشــته برایــش گیج کننده بــود. گیج کننده و توأم بــا تنهایی. 
روزهای تابســتانی اغلب بــا تنهایی عجین بودنــد، اما این دیگــر نوع جدیدی 
از تنهایــی و بیهودگــی بــود. از شــِب برنامــه ی نجــات بــه بعــد، کلوئی را 
 ندیــده بود، به وارن برنگشــته بــود، از آقای مایســتر6 یا گابریل7 یــا نپتون8 یا 

1. Horace Andrews 2. Loki
3. Chloe 4. Dr. Jericho
5. Fel’Daera 6. Mr. Meister
7. Gabriel 8. Neptune



»به عقیده  ی یک کرم، عجیب است که
انسان کتاب هایش را نمی خورد.«

هوپا، ناشر کتاب های خوردنی
بخشی از شعر »کرم های شب تاب« /  رابیندرانات تاگور

نشر هوپا همگام با ناشران بین المللی، از کاغذهای مرغوب با زمینه ی ِکِرم استفاده می کند، زیرا:
این کاغذها نور را کمتر منعکس می کنند و در نتیجه، چشم هنگام مطالعه کمتر خسته میشود.
این کاغذها سبک تر از کاغذهای دیگرند و جابه جایی کتاب های تهیه شده با آن، آسان تر است.

و مهم تر از همه اینکه برای تولید این کاغذها درخت کمتری قطع میشود.

بهاميددنيايىسبزتروسالمتر


