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تقدیم به مامان و باباتقدیم به مامان و بابا
بهترین مشو ق های زندگی ام



کتاب اول

نمی دانست گرگ حیوانی شرور است
و ترسی از آن نداشت. 



یک

اسکارلت1 به سمت کوچه ی پشت میخانه ی ریو2 پایین می رفت که همراه نمایشگر3 
از روی صندلی سرنشین دینگ دینگ صدا داد و به دنبال آن، صدایی ماشینی بلند 
شــد: »پیامی دریافتی برای مادموازل اسکارلت بینو4 از سازمان رسیدگی به امور 

اشخاص گم شده ی تولوز5.«
دلش ُهری فروریخت. درست به موقع، فرمان را چرخاند تا بدنه ی سمت راست 
کشتی به دیوار سنگی کشیده نشود. صبر نکرد سرعت به آرامی کم شود و محکم 
روی ترمزها کوبید. اســکارلت موتور را خاموش کرد و بی درنگ، دســت به طرف 
همراه نمایشگر رهاشده برد. چراغ آبی کم رنگ آن از بین دکمه های فرمان کابین 

خلبان چشمک می زد. 
چیزی دستگیرشان شده بود!

حتمًا مأموران پلیس تولوز سرنخی پیدا کرده بودند. 
داد کشید:  »پیام پذیرفته می شود!«

چیزی نمانده بود نمایشگر را با انگشتانش له کند. 
گاه مســئول پرونده ی مادربزرگش یک پیوست  ویدئویی  انتظار داشــت از کارآ

دریافت کند، اما فقط پیامی چندخطی و درهم برهم نصیبش شد. 

1. Scarlet 
2. Rieux Tavern 

Portscreen .3: منظور دستگاه هایی کوچک و قابل حمل شبیه تلفن همراه است. -م.
4. Benoit 

5. شهری در جنوب غربی فرانسه. -م. 
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۲۸ آگوست سال 1۲۶ د. س1.
پاســخ به شماره پرونده ی الف. ی. گ. ۰۰1۵۵۸1۹، ثبت به تاریخ 11 

آگوست سال 1۲۶ د. س.

این پیام به منظور اطالع رســانی به اسکارلت بینو، ساکن ریوی فرانسه، 
اتحادیه ی اروپا، ارســال می شود؛ پیگیری پرونده ی فرد گم شده، میشل۲ 
بینو ساکن ریوی فرانسه، اتحادیه ی اروپا، به دلیل فقدان شواهد کافی 
از اعمال خشــونت یا وقوع جنایتی نامعلوم، در ساعت 1۵:۴۲ روز ۲۸ 
آگوست سال 1۲۶ د. س. به پایان رسیده است. حدس کارشناس مربوطه: 
 فرد )افراد( گم شده به خواست خود محیط را ترک کرده یا دست به خودکشی 

زده است.
پرونده مختومه اعالم می شود.

سپاسگزاریم که خدمات کار آگاهی ما را برگزیدید.

ویدئوکلیپی تبلیغاتی از پلیس از پی پیام آمد که به همه ی خلبان های کشتی های 
فضاپیمای باربری یادآوری می کرد با احتیاط برانند و تا وقتی موتور کشتی شــان 

روشن است، کمربندهای خود را بسته نگه دارند. 
اســکارلت آن قدر به صفحه ی  نمایشــگر کوچک زل زد تا کلمات به آمیخته ا ی 
درهم برهم و سفید و سیاه که توی چشم می زد، تبدیل و انگار یک دفعه زیر کشتی 
خالی شد. صفحه ی پالستیکی پشت نمایشگر داشت در چنگ محکمش له می شد. 

خطاب به کشتی خالی غرید: »احمق ها !«
در جواب، کلماِت پرونده مختومه اعالم می شود به او  خندیدند. 

از ته گلو فریادی کشــید و همراه نمایشگر را به صفحه ی  کنترل کشتی کوبید؛ 
امیدوار بود نمایشگر را خرد و به سیم و قطعاتی پالستیکی و فلزی تبدیل کند. بعد 

از سه ضربه ی محکم، نمایشگر گویی با خشمی خفیف، به سوسوزدن افتاد. 

 T.E .1: مخفــف Third Era یا دوران ســوم در جهان داســتانی لونار که با پایان جنــگ جهانی چهارم آغاز 
می شود. -م.

2. Michele 

- چقدر احمقین! 
همراه نمایشگر را روی تخته های جلوی صندلی سرنشین انداخت و همین طور 

که موهای فرفری اش را دور انگشتان خود می پیچید، به عقب تکیه داد.
کمربندش که ناگهان به شیئی خفه کننده تبدیل شده بود، در سینه اش فرورفت. 
اســکارلت سگک آن را باز کرد و در همان لحظه، به در لگد زد تا باز شود. چیزی 
نمانده بود بیفتد وسط ســایه های توی کوچه. داشت نفس هایش را فرومی داد و 
ســعی می کرد با کمک منطق بر خشــم خود غلبه کند که عماًل با بوی روغن و 

نوشیدنی میخانه  خفه شد. 
باید به اداره ی پلیس می رفت. حاال که خیلی دیر بود؛ خب، فردا می رفت. همان 
اول وقت. آرام و منطقی می ماند و برایشان توضیح می داد که چرا حدسشان اشتباه 

است. وادارشان می کرد پرونده را دوباره به جریان بیندازند. 
اســکارلت مچش را در برابر پویشــگِر کنار دریچه ی کشــتی تکان داد و آن را 

محکم تر از آنچه باالبرهای هیدرولیکی اجازه می دادند، باال کشید. 
گاه خواهد گفت که باید به جســت و جو ادامه دهد. او را مجبور خواهد  به کارآ
گاه متوجه شود مادربزرگش به  کرد به حرفش گوش دهد. کاری خواهد کرد تا کارآ

خواست خود آنجا را ترک نکرده و مطمئنًا خود را نکشته است. 
پنج شش  تایی جعبه ی پالستیکی پر از سبزیجات باغچه ای در انتهای کشتی جا 
خوش کرده بودند، اما اسکارلت به سختی متوجهشان بود. کیلومترها با آنجا فاصله 
داشــت، در تولوز بود و مکالمه ی مدنظرش را در ذهن خود بازسازی می کرد. به 
هر حیله ی متقاعدکننده ای که بلد بود،  به ذره ذره ی قدرت اســتدالل خود چنگ 

انداخته بود. 
بالیی سر مادربزرگش آمده بود. یک جای کار می لنگید و اگر پلیس به جست وجوی 
خود ادامه نمی داد، اسکارلت پرونده را به دادگاه می برد و کاری می کرد تا پروانه ی 
گاه های پخمه باطل شود و دیگر هرگز نتوانند کار کنند. با هر  کار فرد فرِد آن کارآ
مشت، گوجه فرنگِی قرمز و براقی را قاپید،  روی پاشنه ی پاهایش چرخید و آن ها را 
به دیوار سنگی کوبید. گوجه ها چلپ چلوپ له شدند و آب و دانه هایشان روی کپه ی 

زباله هایی  پاشید که منتظر بودند وارد غلتک شوند. 
عجب حس خوبی داشت! گوجه ای دیگر برداشت، تصور می کرد وقتی سعی کند 
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گاه توضیح بدهد مادربزرگش آدمی نیست که یک دفعه پا شود و غیبش بزند،  به کارآ
گاه خواهد انداخت. در ذهنش کوبیده شدِن گوجه ها  چه شک وتردیدی به دل کارآ

به سرتاسر چهره ی ازخودراضی او را تصویر می کرد. 
درســت همان لحظه که چهارمین گوجه فرنگی له ولورده می شد، دری باز شد. 
اسکارلت که پیش از این، برای برداشتن گوجه فرنگی بعدی دست جلو برده بود، 
ســر جای خود میخکوب شــد و مالک میخانه به چارچوب در تکیه داد. ژیل1 با 
چهره ی باریک خود که حاال برافروخته شده بود، افتضاحی را که اسکارلت در یک 

سمت ساختمانش به بار آورده بود، هضم می کرد.
- امیدوارم اون  گوجه فرنگی ها مال من نبوده باشن.

اسکارلت دست از روی صندوق برداشت و آن را با پاچه های شلوار جین کثیفش 
پاک کرد. حرارتی را که از صورتش بیرون می زد و تپ تِپ نامنظم ضربان قلبش را 

حس می کرد. 
ژیــل عرق از کله ی تقریبًا کچلش زدود و با همان قیافه ی همیشــگی خود به 

اسکارلت چشم غره رفت.
- خب؟

اســکارلت جویده جویده گفت: »مال تو نبودن.« که البته حقیقت هم داشت. 
گوجه فرنگی ها تا زمانی  که ژیل پولشــان را بــه او نمی پرداخت، هنوز متعلق به 

اسکارلت بودند. 
ژیل غرولندکنان گفت: »پس فقط ســه یونیو2 بــرای تمیزکردِن این گندکاری 
از ســهمت کم می کنم. حاال هم اگه تمرین تیراندازی ت تموم شده، شاید بتونی 
 لطفی کنی و بعضی  از این جعبه ها رو بیاری داخل. دو روزه دارم کاهوی پالسیده 

ِسرو می کنم.«
بعد به داخل رستوران پرید و در را باز گذاشت. سروصدای خنده و به هم خوردن 
ظروف که در عین عادی بودن، عجیب وغریب به نظر می رسید، به کوچه سرازیر شد.

جهان اســکارلت در حال فروپاشی بود و هیچ کس توجهی نداشت. مادربزرگش 
مفقود شده بود و هیچ کس اهمیتی نمی داد. 

به ســمت دریچه ی کشتی بازگشت و لبه های صندوق گوجه فرنگی را در چنگ 

1. Gille 2. Univ

خود گرفت. منتظر ماند قلبش از کوبیدن به جناغ سینه اش دست بردارد. کلمات 
پیام ارســالی هنوز افکارش را به توپ بســته بودند، اما کم کم داشتند وضوح پیدا 
می کردند. موج نخست خشم و پرخاش در کنار گوجه فرنگی های درهم کوبیده ماند 

تا بپوسد و از بین برود. 
وقتی باالخره توانست بی آنکه شــش هایش از جا کنده شوند، نفسی فروبدهد، 
صندوق را باالی سیب زمینی های بزرگ و قهوه ای رنگ گذاشت و آن ها را گرفت و 

از کشتی بیرون آورد. 
صف آشــپز ها به اســکارلت که از برابر ماهیتابه های جلزوولزکنانشان جاخالی 
می داد و راهی به ســوی انبار خنک باز می کرد، توجهی نشان نداد. صندوق ها را 
داخل قفسه ها چپاند که طی سالیان بارها برچسب خورده، خراشیده شده و دوباره 

برچسب خورده بودند. 
- ُبن ژور1، اسکارلینگ2!

اسکارلت چرخید و موهایش را از جلوی گردن خیس و چسبناک خود کنار زد.
امیلــی3 از داخــل چارچوب نیشــخند می زد و چشــمانش زیر بــار یک راز 

می درخشیدند، اما قیافه ی اسکارلت را که دید، عقب رفت.
ـ ... - چی ش

- نمی خوام درباره ش حرف بزنم.
اسکارلت از کنار پیشخدمت رد شــد و دوباره راه آشپزخانه را در پیش گرفت. 
صدایی حاکی از بی تفاوتی از گلوی امیلی خارج و با گام هایی بلند از پی اسکارلت 

روان شد. 
همین طور که خود را به دست اسکارلت چسبانده بود و داخل کوچه برمی گشتند،  

گفت: »خب حرف نزن. فقط خوش حالم که اینجایی. چون اون برگشته!«
با وجود حلقه های طالیی رنگ و فرشته واری که چهره ی امیلی را احاطه کرده 

بودند، نیشخندش از افکاری بس شیطانی حکایت داشت. 
اســکارلت کنار رفت،  صندوق شــقاقل ها و تربچه ها را برداشــت و به  دســت 

1. معادل فرانسوی »روز به خیر«. -م.
2. ترکیب دو کلمه ی Scarlet و darling به معنای »اسکارلت عزیز«. -م.

3. Émilie
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پیشخدمت داد. ازآنجایی که نمی توانست اهمیتی بدهد مردی که امیلی از او حرف 
می زد، که بود و بازگشــتش چه اهمیتی داشت، جوابی نداد. گفت: »چه عالی!« و 

سبدی را با پیازهای بنفش کوچک پر کرد. 
- یادت نمی آد، مگه نه؟ ِاسکار1! عجب حواسی داری ها! همون مبارز خیابونی 

که اون روز درباره ش می گفتم ... اوه، شاید هم برای سوفیا2 تعریف کردم. 
- مبارز خیابونی؟

اسکارلت که کم کم پیشانی اش از شدت سردرد نبض پیدا می کرد، چشمانش را 
محکم بست.

- ِام!3 شوخی می کنی دیگه؟
- این جوری نگو. آدِم خیلی شیرینیه! تازه، این هفته عماًل هر روز رو اینجا پالس بود 

و مرتب توی بخش من می نشست که حتمًا یه معنایی داره، این طور فکر نمی کنی؟
اســکارلت که چیزی نگفت، پیشــخدمت صندوق را زمین گذاشت و از جیب 

روپوش خود بسته ی آدامسی درآورد.
- همیشــه هم خیلی ساکته. اصاًل شــباهتی به رولند4 و دارودسته ش نداره. 

به گمونم خجالتی و... تنهاست.
آدامسی داخل دهان انداخت و یکی هم به اسکارلت تعارف کرد. 

- یه مبارز خیابونی که خجالتی به نظر می رسه؟!
اسکارلت با تکان دست آدامس را رد کرد.

- اصاًل حرف های خودت رو می شنوی؟
- باید ببینی ش تا متوجه بشی. چشم هایی داره که...

امیلی که تظاهر می کرد دچار حمله ی قلبی شده است، انگشت هایش را مقابل 
پیشانی تکان تکان می داد. 

- امیلی!
ژیل دوباره در چارچوب ظاهر شد.

- این قدر فک نزن. بیا اینجا ببینم. میز چهار صدات می زنه.

1. مخفف اسکارلت. -م.
2. Sophia 

3. مخفف امیلی. -م.
4. Roland 

چشــم غره ای به اسکارلت رفت، اخطاری خاموش که می گفت اگر از به هم زدِن 
حواس کارمندانش دست برندارد، از دستمزد او یونیوهایی بیشتر خواهد کاست. 
 بعد بی آنکه منتظر پاســخ بماند،  به داخل برگشت. امیلی پشت سر ژیل زبان خود 

را درآورد. 
اسکارلت ســبد پیازها را به پهلو تکیه داد، دریچه را بست و از کنار پیشخدمت 

گذشت.
- میز چهار همون یاروئه؟

امیلی غرولندی کرد: »نه،  اون سر میز ُنه نشسته.«
صندوق ریشــه های خوراکی را برداشــت. از داخل آشپزخانه ی بخارگرفته که 

می گذشتند، امیلی نفسی محکم کشید.
- وای،  چقــدر کندذهنــم! تمام طول هفته می خواســتم پیام بــدم و احوال 

مامان جونت رو بپرسم. خبر جدیدی نشد؟
چانه ی اسکارلت منقبض شد. کلماِت درون آن پیام همچون زنبورهایی سرخ در 

سرش وزوز می کردند. پرونده مختومه اعالم می شود. 
گفت: »خبر تازه ای نشده.« و اجازه داد مکالمه شان البه الی هیاهوی آشپزها که 
در طول صف بر ســر هم فریاد می کشیدند، به خاموشی برود. امیلی تا انبار دنبال 
ســرش آمد و بار داخل دســت های خود را زمین گذاشت. اسکارلت به بازچینی 

سبدها مشغول شد تا پیشخدمت نتواند حرف های خوش بینانه بزند. 
امیلی پیش از آنکه به داخل میخانه برگردد، کوشید رسم ادب را به جا آورد.

- اسکار! سعی کن نگران نباشی. برمی گرده. 
اســکارلت ازبس دندان هایش را به  هم ســاییده بود، فکش کم کم داشت درد 
می گرفت. همه جوری از ناپدیدشدن مادربزرگش حرف می زدند، انگار مادربزرگش 
گربه ای خیابانی بود که هروقت گرســنه می شد، راه خود را کج می کرد و به خانه 

بازمی گشت. نگران نباش. برمی گرده. 
اما بیش از دو هفته بود که مادربزرگش ناپدید شده بود. او همین طوری، بدون 
ارسال هیچ پیامی، بدون خداحافظی، بدون هیچ اخطاری ناپدید شده بود. حتی با 
وجود تهیه ی مواد اولیه ی پخت کیک لیمویی محبوب اسکارلت از یک هفته پیش، 

تولد هجده سالگی  او را هم از دست داده بود.
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هیچ یک از کارگران مزرعه رفتنش را ندیده بودند. هیچ یک از اندرویدهای کارگر 
نکته ی مشــکوکی ثبت نکرده بودند. همراه نمایشگِر او به حال خود رها شده بود 
و در پیام های ذخیره شــده، تقویم یا پیشینه ی جســت و جوهای اینترنتی اش هم 
سرنخی وجود نداشت. رفتن مادربزرگ بدون همراه نمایشگر شخصی، به اندازه ی 

کافی مشکوک بود. هیچ کس بدون همراه نمایشگر خود جایی نمی رفت!
اما این ها بدترین رویدادهای ممکن به حســاب نمی آمدند؛ نه همراه نمایشــگِر 

رهاشده و نه کیک پخته نشده. 
اسکارلت تراشه ی شناسایی مادربزرگش را هم پیدا کرده بود. 

تراشه ی شناســایی او را! تراشــه در پارچه ی دور پنیر که لکه های سرخ خون 
مادربزرگ را بر خود داشــت، پیچیده شــده بود و همچون بسته ای کوچک روی 

کابینت آشپزخانه رها شده بود. 
گاه می گفــت وقتی مردم پا به فرار می گذارند و نمی خواهند پیدا شــوند،  کارآ
همین کار را می کنند؛ تراشــه ی شناسایی شــان را بیرون می کشند. این حرف را 
طوری به زبان آورده بود که انگار از این راز پرده برداشته بود، اما اسکارلت با خود 

فکر کرد حتمًا اکثر آدم رباها هم با این حقه آشنایند. 

دو

چشــم اسکارلت به ژیل افتاد که پشت میز آشــپزخانه، به ساندویچ ژامبون سس 
سفید اضافه می کرد. اسکارلت به آن طرف میز رفت و سعی کرد با دادوفریاد توجه 

ژیل را به خود جلب کند، اما در جواب با قیافه ی آزرده ی ژیل روبه رو شد.
اســکارلت با تقلیدی از اخم او گفت: »کارهام تموم شده ن. بیا برگه های تحویل 

کاال رو امضا کن.«
ژیل مشــتی سیب زمینی سرخ کرده کنار ســاندویچ چپاند و بشقاب را از روی 

پیشخوان فلزی به  طرفش هل داد.
- این  رو ببر برای میز اولیه، تا برگردی، برگه ها آماده ن.

اسکارلت برآشفت. 
- ژیل! من که واسه ی تو کار نمی کنم!

- برو خدا رو شکر کن با برس تمیزکاری نفرستادمت توی کوچه.
 ژیل پشــت به اسکارلت کرد. پیراهن ســفیدش در اثر سال ها عرق ریختن زرد 

شده بود. 
انگشتان اسکارلت با رؤیای کوبیدن ساندویچ به پس کله ی ژیل و مقایسه ی آن با 
گوجه فرنگی ها تکانی خورد، اما چهره ی جدی مادربزرگش بالفاصله به قاب رؤیایش 
پا گذاشت. اگر به خانه می آمد و می فهمید اسکارلت یکی از بهترین مشتری هایشان 

را به خاطر انفجار خشم از دست داده، چقدر ناراحت می شد. 
بشــقاب را برداشت و با شتاب از آشپزخانه بیرون زد. همین که در پشت سرش 
بســته شد،  چیزی نمانده بود به مرد پیشخدمتی اصابت کند. میخانه ی ریو مکان 
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خوبی نبود؛ کف پوش ها چســبناک و مبلمان ملغمــه ای از میزها و صندلی های 
کنده از بوی روغن و چربی. بااین همه در شــهری که نوشیدن  ارزان قیمت، و هوا آ
و سخن چینی محبوب ترین سرگرمی مردم به شمار می رفت، میخانه همیشه شلوغ 
بود، به خصوص روزهای یکشــنبه که کارگران مزرعه بیســت وچهار ساعِت تمام 

محصوالتشان را نادیده می گرفتند. 
همین طــور کــه منتظر بــود از بیــن جمعیت راهــی پیدا کنــد، مجذوب 
ایستانمایشــگر1های پشــت بار شد. هر ســه ی آن ها همان فیلم خبری را نشان  
می دادند که از شــب گذشته شبکه را پر کرده بود. همه ی مردم از مهمانی رقص 
ســاالنه ی اتحادیه ی هم ســود شــرقی صحبت می کردند که ملکه ی لونا مهمان 
افتخاری آن بوده و یک دفعه، دختری ســایبورگ2 از راه رســیده، چلچراغ هایی را 
منفجر کرده و سعی کرده بوده ملکه ی مهمان را به قتل برساند... شاید هم قصد 
داشــته امپراتور تازه تاج گذاری کرده را به قتل برســاند. ظاهرًا هرکس برای خود 
نظریه ای داشت. قاب های ثابِت روی نمایشگرها تصویر دختری از نمای نزدیک را 
نشان می دادند که لکه هایی روی صورتش دیده می شد و تارهایی خیس از موهای 
دم اســبِی به هم ریخته اش بیرون زده بود. اصاًل همین که دختر چطور اجازه  پیدا 

کرده بود وارد مهمانی سلطنتی بشود، خودش معمایی به شمار می رفت. 
رولند، یکی از مشتری های همیشگی میخانه که انگار از ظهر داخل بار جا خوش 

کرده بود، گفت: »باید همون موقع که از پله ها افتاد پایین، خالصش می کردن.«
انگشتش را به طرف نمایشگر جلو برد و تظاهر به شلیک کرد.

- اگــه من بودم، که راحت یه گلوله تو کله ش می نشــوندم و از شــرش راحت 
می شدم.

همهمه ی موافقِت مشــتری های مجاور که بلند شد، اســکارلت از روی انزجار 
چشمانش را چرخاند و با هل دادن اطرافیان، به سوی اولین کاناپه ی پوشیده رفت. 
بالفاصله مبارز خیابانِی خوش قیافه ی امیلی را شناخت. این تشخیص تا حدی به 
این برمی گشت که زخم ها و کبودی های روی پوست زیتونی مرد ردیف شده بود، 
اما دلیل اصلی اش آن بود که تنها غریبه ی درون میخانه همین مرد بود. باتوجه به 

1. Netscreen
Cyborg .2: موجودی که در بدن خود، هم اجزای ارگانیک و هم اجزای مکانیکی داشته باشد. -م.

غش وضعف امیلی، انتظار نداشت او تا این اندازه ژولیده و آشفته باشد.  موهایش در 
توده هایی نامرتب به هر سو کج شده بود و برآمدگی کبود و تازه ای گوشه ی یکی از 
چشمانش دیده می شد. پاهایش زیر میز مثل عروسکی کوکی تکان تکان می خورد.

ســه بشقاب پیش  رویش چیده شــده بود که جز لکه های روغن، خرده هایی از 
ساالد تخم مرغ و تکه های گوجه فرنگی و کاهوی دست نخورده، خالِی خالی بودند. 
اســکارلت متوجه نبود که همین طور به او زل زده اســت تا اینکه نگاه خیره ی 
مرد به حرکت درآمد و به نگاه او گره خورد. چشمانش به طرزی غریب سبز بود؛ به 
غوره هایی می مانســت که هنوز از درختان مو چیده نشده باشند. چنگ اسکارلت 
به دور بشقاب محکم شــد و یک دفعه دلیل غش وضعف امیلی را فهمید. آن مرد 

چشمانی داشت که... 
جمعیت را کنار زد و ساندویچ را روی میز گذاشت. 

- شما کروک موسیو1 سفارش داده بودین؟
- متشکرم.

اســکارلت با شــنیدن صدایش یکه خورد. چون بر خالف انتظارش، نه بلند و 
زمخت، بلکه آهسته و مردد حرف می زد. 

شاید حق با امیلی بود. شاید او واقعًا خجالتی بود. 
اسکارلت گفت: »می خوا ین کل گوشت های آشــپزخونه رو براتون بیاریم؟« و 

بشقاب های خالی را روی هم گذاشت.
- این جوری پیشــخدمت ها هم تو زحمت نمی افتن که مرتب برن آشپزخونه و 

دوباره برگردن.
چشمان مرد گشاد شد و یک لحظه از ذهن اسکارلت گذشت که االن خواهد پرسید 

مگر چنین گزینه ای هم وجود دارد؟ اما بعد، توجهش به ساندویچ معطوف شد.
- اینجا غذاهای خوبی ِسرو می کنین.

اسکارلت جلوی پوزخند خود را گرفت. غذای خوب و میخانه ی ریو دو ترکیبی 
بودند که معمواًل کنار هم به کارشان نمی برد.

- حتمًا مبارزه  اشتها رو زیاد می کنه.
مرد جوابی نداد. انگشتانش با ِنی داخل نوشیدنی اش بازی می کردند و اسکارلت 

le croque monsieur .1: ساندویچ ژامبون آب پز و پنیر که به صورت گرم سرو می شود. -م.
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می دید که میز داشت کم کم با تکان پاهای او به لرزه می افتاد. 
اسکارلت گفت: »خب، نوش جان.« و ظرف ها را برداشت. اما بعد، مکثی کرد و 

بشقاب ها را به طرف مرد کج کرد.
- مطمئنین گوجه فرنگی ها رو نمی خواین؟ بهترین قسمت هاش همین ها هستن 
ها! تازه، توی باِغ خودم به بار نشسته ن. راستش رو بخواین، کاهوها هم همین طور. 
اما اون موقع که برداشتشون کردم، این جوری پالسیده نشده بودن. اشکالی نداره. 

کاهو رو نخورین، ولی گوجه ها چی؟
بخشی از پریشانی چهره ی مبارز از بین رفت.

- هیچ وقت امتحانشون نکرده م.
ابروی اسکارلت باال رفت.

- هیچ وقت؟
پــس از لحظه ای تردید، مرد لیوان نوشــیدنی خود را پایین گذاشــت، دو قاچ 

گوجه فرنگی برداشت و داخل دهان چپاند. 
تازه وسط جویدنشان بود که خشکش زد. با نگاهی بی تمرکز، به نظر لحظه ای در 
فکــر فرورفت و بعد گوجه ها را بلعید. گفت: »زیاد چنگی به دل نزد.« و دوباره به 

اسکارلت نگاه کرد.
- ولی وحشتناک هم نبود. می شه باز هم از این ها سفارش بدم؟

اسکارلت بشــقاب ها را در دســتانش مرتب کرد و مانع پایین لغزیدن چاقوی 
َکره بری شد.

- می دونین، واقعیتش، من اینجا کار نمی کنم...
یک نفر از کنار بار گفت: »االن پیداش می شه!« و پچپچه های هیجان زده ای به 

راه انداخت که کل میخانه را فراگرفت.
اسکارلت نگاهی به ایستانمایشگرها انداخت. داشتند باغی سرسبز و آراسته به 
خیزران و سوسن ســفید را که از بارش تازه ی باران برق می زد، نشان می دادند. 
درخشش گرم و قرمزرنگ تاالر رقص از پلکانی باشکوه به پایین سرازیر بود. دوربین 
امنیتی باالی در قرار داشت و روی سایه های درازی تنظیم شده بود که تا  انتهای 

مسیر پیش می رفتند. خیلی زیبا بود. آرامش بخش بود. 
یکی فریاد زد: »ده یونیو شــرط می بندم همیــن االن، روی اون پله ها، پای یه 

دختره َکنده می شه!«
به دنبال حرف او، خنده هایی از گوشه وکنار بار برخاست.

- کسی باهام شــرط می بنده؟ ِد بجنبین!  خدایی مگه چقدر احتمالش هست 
همچین اتفاقی بیفته؟ 

لحظه ای بعد، دختر سایبورگ در قاب نمایشگر ظاهر شد. از درگاه بیرون پرید، از 
پله ها سرازیر شد و آرامش باغ را با پیراهن مواج و نقره ای خود بر هم زد. اسکارلت 
که می دانست در ادامه چه اتفاقی خواهد افتاد، نفس در سینه حبس کرد. با وجود 
این، وقتی دخترک ســکندری خورد و افتاد، بازهم چهره ی اسکارلت درهم رفت. 
دخترک روی پله ها غلتید و در پایین پلکان، به طرزی عجیب ولو شد و دراز به دراز 
روی سنگ فرش معبر افتاد. ویدئو صدا نداشت. بااین حال، اسکارلت نفس نفس زدِن 
دختــرک را تصور  کرد که به کمر خوابیده و با دهانی باز به درگاه چشــم دوخته. 
سایه هایی روی پلکان افتاد و چندین هیبت که نمی شد شناسایی شان کرد، باالی 

سر دختر ظاهر شدند. 
اسکارلت که ده ها مرتبه این داستان را شنیده بود، به جست وجوی پای گم شده 
برآمد که هنوز روی پله ها افتاده بود و نور چراغ های تاالر رقص از ســطح فلزی آن 

منعکس می شد. پای سایبورگی دخترک. 
امیلی گفت: »می گن اونی  که سمت چپ ایستاده،  ملکه ست.«

اسکارلت که صدای نزدیک شدِن پیشخدمت را نشنیده بود، از جا پرید. 
شاهزاده،  که البته حاال امپراتور بود، از پله ها پایین خزید و خم شد تا پای فلزی 
را بردارد. دختر دســتش را به طرف لبه ی دامن خود پاییــن برد و آن را به  روی 
ساق هایش کشید، اما نتوانست سیم های شــاخک مانند و ازکارافتاده ی آویزان از 

انتهای ساق خود را پنهان کند. 
اسکارلت می دانست شایعات چه می گفتند. نه تنها هویت آن دختر به عنوان یک 
لونار، پناهنده ای غیرقانونی و تهدیدی برای کل جامعه ی زمین، مسجل شده بود، 
بلکه او حتی توانســته بود ذهن امپراتورکای1 را شست و شو دهد. برخی گمانه زنی 
می کردند که دختر به دنبال قدرت بوده اســت و برخی می گفتند به دنبال ثروت. 
برخی معتقد بودند که دخترک ســعی داشته همان جنگی را به راه بیندازد که از 

1. Kai
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مدت ها پیش خطرش حس  می شــد. بااین حال، فــارغ از قصد و غرض آن دختر، 
اسکارلت نمی توانست مانع از احساس دل سوزی خود شود. هرچه نباشد، دخترک 
نوجوانی بیش نبود، حتی از اســکارلت جوان تــر بود و از طرفی،  آن جور که پایین 

پله ها نقش بر زمین شده بود، کاماًل رقت انگیز به نظر می رسید. 
یکی از مردان جوان بار گفت: »نمی شه از این وضعیت اسف بار خالصش کرد؟« 
رولند انگشتش را به طرف نمایشگر گرفت و گفت: »همین  رو بگو! تابه حال توی 

زندگی م چیزی به این چندش آوری ندیده م.«
یکی از مردان انتهای پیشخوان به جلو خم شد تا بتواند از آن سوی مشتری های 

دیگر نگاهی به رولند بیندازد.
- مطمئن نیستم باهات موافق باشم. به نظرم دختره یه جورهایی بانمکه. تظاهر 
به درماندگی و معصومیت بهش می آد. شاید بد نباشه به جای اینکه بفرستنش ماه، 

اجازه بدن بیاد پیش من بمونه؛ هوم؟
مرد با قاه قاه خنده ی سایرین مواجه شد. رولند کف دستش را به پیشخواِن بار 

کوبید و ظرف مملو از سس خردل را جرینگ جرینگ به تکان واداشت.
- شکی نیست دختره با اون پای فلزی کاماًل ایده آله!

اســکارلت زیر لب گفت:  »خوک عوضی.« هرچند، اظهارنظرش در میان قاه قاه 
خنده ی مشتری ها گم شد. 

شخصی دیگر اضافه کرد: »من که بدم نمی آد فرصتی گیر بیارم تا در خدمتش 
باشم !« و هلهله و تحسین مردم تلق تلِق میزها را به دنبال داشت. 

خشم دوباره از گلوی اسکارلت باال خزید و بشقاب ها را که چیزی نمانده بود از 
دســتش بیفتند، روی میز مشتری کوبید. قیافه های متعجب را نادیده گرفت و با 

عبور از میان جمعیت، بار را دور زد و به پشت آن رفت. 
متصدی متعجِب بار هاج وواج اسکارلت را تماشا می کرد که تعدادی از بطری های 
نوشــیدنی را از سر راه خود کنار زد و باالی پیشخوانی پرید که تمام طول دیوار را 
گرفته بود. اسکارلت دست باال برد و تخته ی زیر قفسه ی جام ها را باز کرد و کابل 
رابط شبکه را بیرون کشید. باغ کاخ و دخترک سایبورگ ناپدید شدند و صفحه ی 

هر سه نمایشگر سیاه شد. 
از دورتادور اسکارلت، غریو اعتراض برخاست. 

اسکارلت چرخید تا با جمعیت روبه رو شود که پایش تصادفًا به یکی از بطری ها 
خورد و آن را از بار به پایین انداخت. خرده شیشــه های بطری روی زمین پخش 
شدند، اما اسکارلت چندان توجهی به صدایشان نکرد و در عوض، کابل را به طرف 

جمعیت خشمگین تکان  داد.
- اصاًل احترام سرتون می شه؟! قراره دختره رو اعدام کنن!

زنی فریاد کشید: »مثل اینکه دختره لوناره ها! باید هم اعدام بشه!«
این عقیده سرتکان دادن سایرین را در پی داشت و کسی تکه نانی به سمت شانه ی 

اسکارلت پرت کرد. اسکارلت هر دو دستش را به کمر زد.
- اون شونزده  سالش بیشتر نیست.

ســروصداهایی شــتاب زده به هوا خاســت. مردان و همچنین زنان تقالکنان 
می ایستادند و درباره ی لونارها و شیطان و تالش دختر برای به  قتل رساندن یکی از 

رهبران اتحادیه  فریاد می کشیدند. 
رولند داد زد: »آهای،  آهای! همه آروم باشــین! این قدر به اســکارلت ســخت 

نگیرین!«
بوی بد دهانش نشــان مــی داد اعتماد به نفس زیادش از کجــا آب می خورد. 

دستانش را به طرف جمعیِت در تکاپو جلو برد.
- همگی خوب می دونیم توی خانواده شــون جنون ارثیه. اول که اون غاز پیر 

دررفت و حاال هم که ِاسکار از حقوق لونارها دفاع می کنه!
طعنه هــا و قاه قاه  خنده،  گویی در حال رژه رفتن، از کنار گوش های اســکارلت 
گذشتند، اما با صدای یورش خون خودش خفه شدند. بی آنکه بداند اصاًل چطور از 
پیشخوان پایین آمده، یک دفعه خود را در میانه ی بار، در حال خردکردن بطری ها 
و جام های نوشیدنی یافت؛ اولین شیشه ای که پرتاب کرد، به گوش رولند گرفت. 

رولند جیغ کشید، چرخید و رو به او کرد.
- چی...

- مامان بزرگم اصاًل هم دیوونه نیست!
به یقه ی پیراهن رولند چنگ انداخت.

گاه هم همین رو گفتی؟ همون وقتی که اومد ازت پرس وجو کنه.  - نکنه به کارآ
بهش گفتی مامان بزرگم دیوونه بوده؟
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رولند در جواب داد کشید: »خب، معلومه که گفتم دیوونه بوده!«
بوی تند نوشیدنی به سوی اسکارلت سرازیر شد. آن قدر پارچه ی پیراهن رولند را 

فشرد که مشت هایش درد گرفتند.
- تازه، شــرط می بندم فقط حرف من هم نبــوده. اون جوری که مامان بزرگت 
خــودش رو توی اون خونه ی قدیمی زندونی کــرده بود، با حیوون ها و اندرویدها 

حرف می زد انگاری که آدم ا ن، با اسلحه می افتاد دنبال مردم...
- فقط یه  بار این جوری شد که اون هم یکی از ُقلچماق های فروشنده  بود!

- من که ذره ای شک ندارم ننه بزرگ بینو آخرین گلوله ش رو هم شلیک کرده. 
به نظرم خیلی وقت بود انتظار چنین اتفاقی می رفت.

اسکارلت محکم با هر دو دست رولند را به عقب ُهل داد. رولند به امیلی خورد 
که سعی داشت بین آن ها قرار بگیرد. امیلی جیغ کشید و در تالش برای جلوگیری 

از له شدِن خود زیر بدن رولند، افتاد روی یکی از میزها. 
رولند تعادلش را بازیافت. قیافه اش به شــکلی درآمده بود که انگار نمی توانست 

تصمیم بگیرد پوزخند بزند یا بغّرد. 
- ِاسکار! بهتره حواســت رو جمع کنی، وگرنه آخرعاقبتت درست مثل همون 

پیرزِن...
پایه های میز روی کاشی غژغژ صدا دادند و سپس، مبارز دستی دور گردن رولند 

انداخت و او را کاماًل از روی زمین بلند کرد.
میخانه در سکوت فرو رفت. مبارز که عین خیالش نبود، رولند را مثل عروسکی 

ناچیز باال نگه داشت و خرخرهای رولنِد در حال خفگی را نادیده گرفت. 
دهان اسکارلت باز ماند و تیزی پیشخوان بر شکمش نشست. 

مبــارز با لحن آرام و یکنواخت خود گفــت: »گمونم به خانم یه معذرت خواهی 
بدهکار باشی.«

آب از دهان رولند ُغل ُغل زد. پاهایش در جست و جوی زمین تکان تکان می خورد. 
مردی داد زد: »آهای، ولش کن!« و از روی چهارپایه ی خود پایین پرید. 

- داری می ُکشی ش!
به مچ مبارز چنگ انداخت، اما انگار میله ای آهنی را در دست گرفته بود و دست 
مبارز حتی یک سانتی متر هم جابه جا نشــد. مرد که داشت سرخ می شد، دست 

مبارز را رها کرد و عقب رفت تا مشتی حواله اش کند. اما به محض اینکه چرخید، 
دست آزاد مبارز باال آمد و جلوی دست او را گرفت. 

اســکارلت تلوتلوخــوران از بــار فاصله گرفــت و به صورتی مبهــم، متوجه 
 خال کوبی بی معنایی از حروف و اعداد شــد که روی ساعد مبارز نقش بسته بود: 

م. و. ل. 962.
مبارز هنوز عصبانی بود، اما حاال رّد کم رنگ ســردرگمی هم در قیافه اش دیده 
می شد، انگار تازه االن قوانین بازی را به یاد آورده بود. پاهای رولند را دوباره روی 

زمین گذاشت و در یک لحظه، هم او و هم مشت مرد دیگر را رها کرد. 
رولند با  تکیه به چهارپایه ای تعادل خود را بازیافت.

- آخه تو چه مرگته؟
نفسش باال نمی آمد و گردن خود را می مالید.

- نکنه یه مهاجر دیوونه از شهر یا همچین چیزی هستی؟
- داشتی بی احترامی می کردی. 

رولند غرید: »بی احترامی؟! تو که داشتی من رو می ُکشتی!«
ژیل درهای دولنگه  و چرخان را هل داد و از آشپزخانه خارج شد. 

- اینجا چه خبره؟
فردی از میان جمعیت گفت: »این یارو می خواد دعوا راه بندازه. اســکارلت هم 

زد نمایشگرها رو شکست!«
اسکارلت داد کشید: »نشکستم، ابله!«

اگرچه نمی دانست این حرف را چه کسی زده بود. 
ژیل نگاهی به نمایشگرهای خاموش انداخت. رولند هنوز گردن خود را می مالید 
و بطری ها و جام های شکسته روی ســطح خیس زمین پخش وپال بودند. ژیل با 

چشم غره ای به مبارز خیابانی گفت: »آهای تو!« و با انگشت به در اشاره کرد.
- از میخونه م برو بیرون.

دل وروده ی اسکارلت به  هم پیچیدند.
- اون که کاری نکر...

- اسکارلت! تو دیگه شــروع نکن. می خوای امروز چقدر خرابی به بار بیاری؟ 
نکنه می خوای قراردادم رو فسخ کنم؟
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اسکارلت که صورتش هنوز می ســوخت، خشمگین گفت: »شاید بد نباشه بار 
امروز رو پس بگیرم و ببینیم ازاین به بعد، مشتری هات با خوردن سبزی های فاسد 

چه حالی پیدا می کنن.«
ژیل بار را دور زد و کابل را از دست اسکارلت بیرون کشید.

- نکنه فکر کردی تنها مزرعه ی فعال کل فرانســه رو می چرخونی؟ ِاســکار! 
راســتش رو بخوای، فقط به خاطر این به شما ســفارش می دم که اگه این کار رو 

نمی کردم، مادربزرگت روزگارم رو سیاه می کرد!
اســکارلت لب هایش را به  هم فشــرد و جلوی زبانش را گرفت تا یادآوری نکند 
مادربزرگش دیگر اینجا نیست و اگر ژیل می خواست، می توانست سفارش های خود 

را از مزرعه ای دیگر بگیرد. 
توجه ژیل دوباره به مبارز جلب شد.

- گفتم برو بیرون! 
مبارز ژیل را نادیده گرفت و دست به طرف امیلی دراز کرد که هنوز روی میزی 
مچاله شده بود. صورت امیلی سرخ بود و تمام دامنش آغشته به الکل. بااین حال، 
وقتی به مبارز اجازه داد بیاید کمکش تا بایستد، در نگاه خیره اش شیفتگی خاصی 

شعله کشید. 
امیلی گفت: »ممنونم.«

زمزمه اش در آن سکوت غیرعادی به جریان درآمد. 
باالخره مبارز با چهره ی اخم آلود ژیل روبه رو شد.

- می رم، ولی هنوز پول غذام رو نداده م.
مکثی کرد.

- می تونم هزینه ی شیشه های شکسته رو هم حساب کنم.
اسکارلت با تعجب پلک زد.

- چی؟
انگار به ژیل برخورده باشد، جیغ کشید: »کی پولت رو خواست؟«

این هم ُبهتی دیگر برای اســکارلت که تابه حال از ژیل چیزی نشنیده بود جز 
شکایت درباره ی پول و فروشنده هایی که شیره اش را می کشیدند.

- فقط می خوام از میخونه م گم شی بیرون.

چشــمان کم رنگ مبارز به سمت اسکارلت پر کشــید و اسکارلت احساس کرد 
یک  لحظه بینشان ارتباطی برقرار شد. 

در اینجا، هر دو بیگانه بودند. ناپذیرفته. دیوانه. 
اسکارلت که نبضش به شدت می کوبید، این فکر را در اعماق ذهنش دفن کرد. 
این مرد جز دردسر چیزی نبود. برای گذران زندگی و چه بسا از روی سرگرمی، با 

مردم دعوا می کرد؛ اسکارلت حتی نمی دانست کدام بدتر بود. 
مرد مبارز چرخید و سرش را گویی به نشان عذرخواهی تکان داد و سالنه سالنه 
به سوی خروجی رفت. اســکارلت نمی توانست به این فکر نکند که با وجود تمام 
نشــانه های خشــونت در وجود آن مرد، در این لحظه، خطرناک تر از سگی متنّبه 

دیده نمی شد. 
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