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آدم بزرگ  ها هیچ وقت خودشان چیزی را نمی  فهمند
و این بچه  ها را خسته   می کند که همیشه و تا ابد 

موضوعی را به آن ها توضیح بدهند. 

آنتوان دوسنت اگزوپری، شازده کوچولو
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فصل یک

بریجیت رفته بود. 
و ُنوا درب وداغان بود. 

نوا نخواسـته بود از دسـت آخرین خانواده  ی موقتشـان فرار کند. آن  ها بدک 
نبودنـد. البتـه که آسـان نبود اتاق  خوابی با سـه تخـت دوطبقه را بـا چهار دختر 
دیگر شریک شوی. برای بریجیت که عاشق خلوت خودش بود، نه هیچ حریم 
خصوصـی   ای وجود داشـت و نـه فضای کافی برای باال وپاییـن پریدن و بال  بال 

زدن که حرکت های محبوب نوا هنگامی بود که وانمود می کرد در فضاست. 
عالوه بر آن، قانونی گذاشـته بودند که نباید حمامت بیش از هشـت دقیقه 

طول می کشید. 
آن  هـا اجـازه   نداشـتند تلویزیون تماشـا کنند، به موسـیقی گـوش بدهند یا 

نوشیدنی  های کافئین  دار بنوشند. 
اما خوبی  هایی هم داشت. پوره  ی جوی گرم برای صبحانه، لیموناد خنک   همراه 
ناهـار و پتـوی گرم برای شـب. از فحش و کتک خبـری نبود. هیچ  کس بریجیت را 
مجبور نمی  کرد مثل سـیندرال کف زمین را بسـابد. هیچ  کس نوا را به این   دلیل که 
نمی توانست حرف بزند دامبو1 صدا نمی  کرد. از همه مهم  تر اینکه هر دو کنار هم بودند. 

Dumbo .1؛ به معنای کودن، یا زبان بسته؛ نام فیلی که شخصیت اصلی انیمیشنی به همین نام از استودیوی 
والت  دیزنی است که هم دیگران تمسخرش می کنند و هم حرف نمی زند.
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با این    حال، بریجیت از آنجا بدش می آمد. 
مرتـب می  گفـت: »من دارم از اینجا مـی  رم. حتی یه روز دیگه هم نمی  تونم 

اینجا رو تحمل کنم، دارم دیوونه می شم.«
آن وقت ها نوا نگران نبود. می  دانست که درنهایت از جای دیگری سر درمی آورند. 
ولی وقتی   زمانش رسـید، رفتنشـان متفاوت بود. هیچ مددکار اجتماعی ای 
نیامـده بـود ببردشـان. هیـچ برگه  ای در کار نبـود تا بزرگ  ترهـا آن را امضا کنند. 
بریجیـت، موقـع خداحافظـی، حتی به پدر و مادرِ موقِت ناموفق چشـم غره هم 
نرفـت. نـوا و بریجیـت تـوی اتومبیل چپیدند و دور شـدند. این  بار رفتنشـان با 
همیشه فرق داشت و همین موضوع باعث شد نوا دل درد بگیرد، چون با اینکه از 
خداحافظی متنفر بود، از تغییر در برنامه  ی همیشگی شان بیشتر بدش می آمد. 
بریجیـت پیشـانی نوا را بوسـیده و گفته بـود: »نگران نباش. مـن مراقبتم، 

همون طور که همیشه بودم.«
حاال بریجیت رفته بود. 

و نوا نگران بود. 
خرس عروسـکی ناسـا را در آغوش گرفت و پاهایش را توی شکمش جمع 
کرد. خودش را به جلو و عقب تاب داد و به جدیدترین اتاقش نگاهی انداخت. 

اولین اتاقی که فقط مال خود نوا بود. 
در کنـج روبـه روی در اتاق، تختی دو  نفره با تاج تزیینی کنده  کاری شـده  قرار 
داشـت. تشـک نـرم و بالـش از آن   هم نرم تر بـود. پتوی لطیـف بنفش طرح 

ستاره  های نقره  ای کوچک داشت. 
خیلی بزرگ بود. 

اتاق خواب دراز ولی باریک بود. دو پنجره داشت. یکی رو به حیاط جلویی و 
دیگری رو به حیاط پشـتی. حیاط پشـتی استخری داشت که به  خاطر زمستان 
رویش   را پوشـانده بودند. در حیاط جلویی دو شـیر سنگی غول پیکر از مسیری 
کـه بـه در ورودی می  رسـید، محافظت می  کردند. نیمه شـب ها چراغ های شـهر 
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خاموش می شد و این نوا را خوشحال می کرد. چون تاریکی مطلق به این معنی 
بود که او می  توانست دب   اکبر را که در افق پنهان شده بود، ببیند. همان جایی که 

خورشید، کمی قبل از شام غروب می کرد. 
خانه  ی قشنگی بود. 

حمـام طبقـه  ی باال وان بزرگی داشـت که می  توانسـتی تویش دراز بکشـی. 
همیشه از آشپزخانه بوی کیک شکالتی و نان موز تازه می  آمد و تلویزیون کنترل 
  از راه   دور داشـت. بیشـتر اتاق  هـا گوش  تاگوش فرش شـده بـود. کلی پنجره  ی 

آفتاب  گیر هم داشت. 
آنجا خیلی شبیه به خانه بود. 

نوا نمی  خواست رفته  رفته آنجا احساس راحتی کند. بریجیت همیشه به او هشدار 
می داد: »اگه   جایی رو خونه  ی خودت بدونی، ترک کردنش سخت  تر می  شه.«

نوا خرس عروسـکی اش را محکم  تر بغل کرد و سـعی کرد خواهر بزرگش را 
کنار خودش در اتاق تصور کند. 

بریجیت پیش خودش چه فکری کرده بود که تصمیم گرفت آن طوری فرار کند؟ 
حاال دیگر ژانویه ی 1986 بود و ماه اوت او هجده ساله می  شد. بعدش همان طور که 
همیشه برنامه  ریزی می کردند، خودش می توانست سرپرستی نوا را به عهده بگیرد. 

اما بریجیت رفته بود. 
و نوا تنها بود. 

در حال خوردن صبحانه مادر موقت جدیدش، فرانسـین، به او خبر داد که 
»از دوشنبه می  ری مدرسه.«

نوا از مدرسه  های جدید حتی بیشتر از خانواده  های جدیدی که سرپرستش 
می  شدند، بدش می  آمد. مدارس جدید همیشه یک یا دو هفته  ی اول را صرف 
بررسـی نـوا می  کردنـد و همگی بـه نتیجه های یکسـان می  رسـیدند: نمی  تواند 

بخواند. نمی  تواند صحبت کند. از نظر ذهنی بسیار عقب مانده ا ست. 
بریجیت از کلمه  ی عقب  مانده متنفر بود. 
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بریجیـت بـه هرکـس که به حرفش گـوش می کرد، می گفـت: »خواهر من 
کودن نیست. اون یه آدم متفکره، نه پرحرف.«

حقیقـت ایـن بـود کـه نوا خیلی کـم حرف مـی زد و وقتی هم که ایـن کار را 
می کرد در کنترل صدایش مشکل داشت، گاهی در زمین  بازی شلوغی، زیر لب 
نجوا می  کرد و گاهی در کلیسا داد می زد. حتی وقتی که موفق می  شد صدایش 
را درسـت تنظیـم کنـد، سـاختن یک کلمـه  ی کامل چالش خودش را داشـت. 
می  توانسـت بگوید »با« یا »شـه« اما نمی  توانسـت بگوید »باشـه«، می  توانسـت 
»آ« یـا »ب« را بگویـد امـا »آب« را نـه، و می توانسـت »شـی«، »ری« یـا »نی« را 
بگوید، ولی »شیرینی« را نه. وقتی هم که سعی می  کرد یک کلمه  ی ساده مثل 
»موش« را به  زبان بیاورد، کلمه  ای کامل متفاوت از آب درمی  آمد، مثل »هو« که 

برای هیچ  کس  ، حتی بریجیت، مفهوم نبود. 
بیشتر وقت  ها نوا اصاًل به خودش زحمت صحبت کردن نمی  داد. 

نوا درحالی که روی پتو های نرم  وگرم در اتاقی که فقط مال او بود خودش را 
به جلو و عقب تاب می داد، برای بار هزارم از خودش پرسـید که بریجیت کجا 
رفتـه بـود و آیا روی قولش می  مانـد و به موقع برای دیدن اولین معلمی که به 

فضا فرستاده می  شد، برمی گشت یا نه. 
بریجیـت گفتـه بود: »مهم نیسـت از کجا سـر درمی آریم. حتـی اگه مجبور 
بشـیم مدتی از هم جدا شـیم، برمی گردم که تاریخ سـاز شـدن ناسـا رو ببینم، 

باشه؟ من به هیچ قیمتی تماشای اون رو از دست نمی  دم.«
از یک  سـال و اندی پیش که رئیس  جمهور ریگان1 مسـابقه  ای راه انداخته بود 
تا معلم نمونه ای برای فرستادن به فضا پیدا کند، هر دو خواهر بی  صبرانه منتظر 
پرتـاب فضاپیمـای چلنجر بودند. نوا خوشـحال بود که انتظار کم  وبیش به  سـر 

رسیده. از خودش می پرسید بریجیت هم مثل او خوشحال بود یا نه. 
نـوا شـکم خـرس ناسـایش را بوسـید. کاله فضانوردی پالسـتیکی خرس به 

Ronald Reagan .1؛ چهلمین رئیس جمهور ایاالت متحده ی آمریکا از سال 1981 تا 1989
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پیشـانی  اش فشـار آورد. خرس هدیه  ی مامانشان بود که درباره  ی اینکه فرود بر 
ماه، در 1969، واقعًا چطور اتفاق افتاده، نظرهای عجیب  وغریبی داشت. 

مامان دوسـت داشـت بگوید: »حقه بـازی دولت بود! عزیزهـای من، همه  ی 
اون  ها به  لطف جادوی فیلم  سازی توی استودیو ضبط شده بود! دیدین پوتین  های 
فضانوردهـا چه  جوری خاک بلند می کرد؟ پرچم چه جوری تکون می خورد؟ آخه 
رو مـاه کـه بادی نمـی آد دخترها! چطـوری پرچم تکون می  خـورد؟ با حقه بازی 

دولت! یعنی دولت صحنه سازی کرده بود که ما رو گول بزنه!«
مامانشان فکر می  کرد خیلی چیزها حیله  ی دولت بود. 

مـادر موقـت  ، فرانسـین، از الی در نیمه  بـاز اتاق او را صدا کـرد: »نوا، عزیزم! 
چطوره بریم فروشگاه و برات لباس مدرسه بخریم؟ تقریبًا همه ی لباس هایی 

که خانواده  ی قبلی فرستادن برات کوچک شده.«
بیشـتر لباس  هایـی که خانواده  ی قبلی فرسـتاده بودند، حتـی متعلق به نوا 
نبود، اما آن ها می  خواستند جوری به نظر برسد که انگار غیر از پلیورهای نخ  نما و 
شلوارهای کشی خیلی  کوچک، لباس های دیگری هم برای نوا فراهم می کردند. 
درنتیجه   همراه نوا، جعبه  ی مقوایی بزرگی حاوی لباس  هایی فرستادند که برای 
دختر موقت  های دیگرشان کوچک شده بود. آن  ها پالتوی زمستانی ضخیمی   را 
که برای نوا خریده بودند و جوراب  های بلند شل وولی را که بریجیت برای تولد 

دوازده سالگی  اش خریده بود، برای خودشان نگه  داشتند. 
تنها لباس  های داخل جعبه که نوا با کمال میل حاضر بود آن ها را بپوشد، سه 
دست بلوز و شلوار راحتی، یک سرهمی قرمز و دو تی  شرت را شامل می شد که 
از خواهـرش به او رسـیده بود. روی تی  شـرت اول کلمه هـای »قدمی کوچک« و 
پشت آن تاریخ فرود بر ماه »20 ژوئیه  ی 1969« نوشته شده بود. دومی تی  شرت 
مشـکی رنگی بـا طرح  هـای قرمـز و آبی، متعلق به تـور جهانی دیویـد بویی1، در 

1978، بود که در یک مغازه  ی اجناس دست دوم پیدا کرده بودند. 

David Bowie .1؛ خواننده ی مشهور انگلیسی 
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دارایی  هـای دیگـر نـوا عبارت بود از: خرس ناسـا؛ واکمن بریجیت و نوارکاسـت 
که  گلچیـن ترانه های محبوبش؛ یکی از عروسـک های مجموعـه  ی آدم کوچولوها 
شـبیه فضانوردها بود، همانی که از خانه  ی سرپرسـت قبلی شان بلند کرده بودند که 
میان یک خروار مجموعه  ی فیشر  ـ  پرایسشان1، کسی متوجه گم شدن آن نمی شد؛ 
دفترچه ای سـیمی؛ کتاب شازده کوچولو نوشته  ی آنتوان دوسنت  اگزوپری؛ چندتایی 
عکس رنگ  و  رورفته؛ یک جعبه ی شصت وچهارتایی مداد شمعی و انگشتری نقره با 
نگینی به رنگ آبی آسمانی که قرار بود رنگ نگینش متناسب با حال وهوای صاحبش 
تغییر کند، ولی دیگر ثابت مانده بود. فرانسین و بیلی یک جعبه  ی اسباب  بازی به نوا 
داده بودند، اولین جعبه  ی اسباب  بازی  زندگی اش که می  توانست چیز  های باارزشش 
را در آن نگهداری کند. صندوق چوبی بزرگی که روی آن با شابلون، با حروفی به رنگ 

گل های میخک صورتی، اسم جونی رز را نوشته بودند. 
فرانسـین برایـش توضیـح داده بـود کـه: »ایـن جعبـه واسـه بچگی  هـای 
دخترمـون بـود. جونـی عاشـق رنـگ صورتیـه. اون از اینکه تـو اینجایی خیلی 
خوشـحاله، نـوا. از اینکـه ته تغاری و تک دختر بود، خیلـی بدش می اومد. فکر 

کنم همیشه از اینکه سه  تا برادر بزرگ  تر داشت، احساس تنهایی می  کرد.«
جیمز، جوزف و جان. آن  ها سه برادر بزرگ  تر بودند. کمی بعد از ورود نوا به 
خانه  ی خانواده  ی ِوسـت،   بیلی به عکسـی از پسـرها که باالی تلویزیون آویزان 
بـود، اشـاره کـرده و با غرور گفته بود: »سـه تا پسـرهام! جیمز پزشـکه، جوزف 

نجاره و جان مدیر مرکز تفریحیه.«
نـوا نتوانسـت بپرسـد که سـه برادر کجا رفتـه بودند، آن  ها هـم مثل بریجیت 
غیبشان زده بود یا نه؟ نوا با خودش فکر می کرد، شاید رفتن ماه و پسرهای توی 
قاب عکس را تصور می کرد که باالی یکی از حفره  های سـطح ماه شـناور بودند. 
جیمز را با گوشی پزشکی و جوزف را با چکش مجسم می کرد. ولی نمی دانست 

ابزار کار مدیر مرکز تفریحی چه می  توانست باشد. 

Fisher-Price .1؛ شرکت آمریکایی تولید کننده ی اسباب بازی های آموزشی برای کودکان
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»کریسـمس هر سـال، جونی به بابانوئل نامه می  نوشـت و ازش یه خواهر 
کوچولو می خواست، ولی اون روزها حسابی دستمون بند بود.«

نـوا نگاهی به دسـت  های فرانسـین انداخت. دسـت  هایش دیگـر بند نبود. 
آن  ها را روی درپوش چوبی جعبه اسباب بازی گذاشته بود. ناخن  هایش بلند و 
براق بود و سـه  تا انگشـتر داشت. دو حلقه  ی طالیی برق  برقی، در دست چپش 
که یعنی ازدواج کرده است و انگشتر نقره  ای ظریفی در انگشت کوچک دست 
راسـتش. دسـت هایش را جوری روی حروف اسم جونی رز می  کشید که انگار 
در جعبـه چیـزی باارزش  تـر از اسـباب  بازی بود. فرانسـین دنبالـه ی حرفش را 
گرفتـه بود: »وقتی هوا بهتر بشـه، باهم چندتایـی الک  الکل و رنگ می  خریم و 

این دفعه اسم تو رو روی جعبه می  نویسیم.«
نوا به جعبه  ی اسـباب  بازی خیره شـد و اسـم خودش را به  جای اسم جونی 
تصور کرد. نوا بی وزینا1. اسم محشری بود. این حرف بریجت بود و او هیچ  وقت 

دروغ نمی گفت. 
فرانسین سرش را از الی در اتاق آورد تو و دوباره از او سؤال کرد: »نوا؟ خرید 

لباس؟« و نوا را از خیاالتش بیرون کشید. 
نوا به عالمت مخالفت سرش را یک ،  دو،  سه، و  چهار بار تکان داد. نمی  خواست 
به خرید لباس برود. از پرو لباس متنفر بود. شـلوارهایی که به شـکمش فشـار 
می  آورد، جوراب  هایی که با قوزک پایش تماس داشت و تی  شرت  هایی که محل 
دوخت مارکشـان تن آدم را به خارش می  انداخت و پیراهن  ها! وای پیراهن  ها! 
هیـچ لباسـی بدتر از پیراهن هایی نبـود که مجبور بود زیر آن  ها جوراب  شـلواری 
بپوشد. جوراب  شلواری   از کمر تا کف پایش کش می آمد و همیشه، همیشه درز 

آن  ها روی انگشتانش می  افتاد. از درز روی انگشتانش متنفر بود. 
فرانسـین داخل اتاق آمد و باعث شـد نوا خرس ناسـایش را محکم  تر بغل 
کند. »خانم اسـتیل گفت که تو درباره  ی لباس  چه احساسـی داری، ولی الزمه 

1. Bea Vezina
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یـه چندتایـی لبـاس تهیـه کنیـم تا تو بتونـی هفتـه  ی اول مدرسـه رو باهاش 
سر کنی. باشه؟ همیشه که نمی  شه لباس  خواب تنت کنی.«

خانـم اسـتیل، در تمام   این سـال  ها کـه بریجیت و نوا به سرپرسـتی گرفته 
می  شدند، مددکار اجتماعی شان بود. آدم بدی نبود. تنها مشکلش این بود که 

آن کلمه ای را که با »ع« شروع می  شد، زیاد به   کار می  برد. 
»نمی تواند بخواند. نمی تواند صحبت کند. از نظر ذهنی بسیار عقب مانده است.«

بریجیت از آن کلمه ای که با »ع« شروع می  شد، متنفر بود. 
»نوا؟«

نوا ناخواسـته جیغ کشـید. گاهی پیش می  آمد. دسـت خودش نبود، حتی 
وقت  هایی که خیلی تالش می  کرد صداهای بی معنی درنیاورد، باز هم این اتفاق 

می افتاد. 
فرانسین چهارزانو لبه  ی تخت رو   به نوا نشست. 

»متأسـفم نوا. می  دونم این باید خیلی برات سـخت باشه، ولی من و بیلی 
خیلی خوشحالیم که تو اینجایی. جونی هم همین  طور.«

بیلی، همسـر فرانسـین، پدر موقت جدید نوا بود و جونی، دخترشـان، برای 
تعطیالت زمستانی از کالج به خانه برگشته بود. 

نـوا گفـت: »اممـم...« و سـرش را   آرام به   نشـانه ی بله تـکان داد. تصور کرد 
کـه اگـر بریجیـت آنجـا بـود، چـه می گفت:  »خـودت رو جمـع کن سـوپرُنوا، 

لخت وپتی که نمی  تونی بری مدرسه.«
لخت وپتـی. لب  هـای نـوا انحنـای لبخنـدی را به خـود گرفت و بعـد از هم 
بـاز شـد و صـدای گوش  خراشـی از آن بیرون آمد و به دنبـال آن چندین جیغ 
سکسـکه    وار کشـید. بدنـش پیچ  وتاب خورد و دسـتانش را بـا ذوق تکان داد. 

بریجیت عاشق کلمه  ی لخت وپتی بود. 
فرانسـین پرسـید: »داری می  خندی؟« و لبخنـدش بزرگ  تر و دندان  هایش 
معلـوم شـد. گفـت: »تا حـاال صدای خنده  ت رو نشـنیده بودم!« فرانسـین هم 
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بـه دلیلـی نامعلوم خندید و درنتیجه نوا آن قدر بـه پیچ  وتاب دادن و تکان  تکان 
دادن خودش و خندیدن به بریجیت و لخت وپتی ادامه داد تا اشکش سرازیر 
شـد. با پای پشـمالوی گلوله گلوله شده  ی خرس ناسا اشک  هایش را پاک کرد. 

لخت وپتی. وای بریجیت از دست تو. 
»بـا مـن بیا نـوا. می تونی هر چیـزی رو که تـوش راحتی انتخـاب کنی. اگه 
می خوای فقط تی  شـرت و سـرهمی بخری هم از نظر من اشـکالی نداره. قول 

می  دم هیچ پیراهنی در کار نباشه.«
فرانسـین بلند شـد و دستش را به سـمت نوا دراز کرد. نوا لحظه ای اوضاع را 
خوب سبک وسنگین کرد، بعد دست فرانسین را گرفت و اجازه داد، همان طوری 
کـه خـرس ناسـا را محکم بغل کرده بـود، او را از اتاق خواب بیرون ببرد. شـاید 

خرید لباس با فرانسین خیلی هم بد نباشد. 
شاید می  توانستند از آن   جوراب  های بلند شل  وول بخرند.
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شمارش معکوس
۱۰

۱۸ ژانویه ی ۱۹۸۶

بریجیت عزیزم، 

ده روز تا پرتاب چلنجر مانده است. 
امروز شنبه است. نمی  دانم از ِکی اینجا هستم، اما تو کریسمس پیش ما 
نبودی؟. روز کریسمس دلم برایت تنگ شده بود. بدون تو اصًال کریسمس نبود. 
متأسـفم کـه تا امـروز برایت نامه  ای ننوشـتم. دسـت  ها و شـانه  هایم درد 

می  کرد و خسته بودم. به عالوه شاید عصبانی هم بودم. 
عصبانی   ام چون تو رفته ای. 

عصبانی   ام چون کریسمس بدون تو کریسمس نبود. 
عصبانی   ام چون تو تنها کسی هستی که می  توانی دست خط من را بخوانی، 
چون بقیه به آن خط    خطی می گویند. چون وقتی اینجا نیسـتی و کلمه هایی 
را که سـعی می کنم بنویسـم، نمی بینی، مثل این اسـت که نامه را برای آدم 

خاصی نمی نویسم. 
من آماده ام که برگردی. 

خانواده  ی جدیدی مسئولیت مراقبت از من را قبول کرده است. 
اسـم ماماِن جدید فرانسـین وست است. قدبلند و الغر با پوستی روشن و 
موهای طالیی. اسـم بابا بیلی وسـت است. کوتاه  تر و تپل  تر با پوستی تیره و 
مو ندارد. دختری به اسم جونی دارند که به  جز وقت هایی که دانشگاه است، 
اینجا زندگی می کند، به  عالوه  ی سه پسر بزرگ که دور از اینجا زندگی می  کنند. 
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فرانسین می  گوید من اولین بچه ای هستم که تا به حال مراقبتش را قبول 
کرده اند. 

امـروز خندیـدم و او مثل مادر موقت آخری مان داد نـزد که: »اون صداهای 
عجیب  وغریب رو از خودت درنیار!« وقتی خندیدم فرانسـین هم با من خندید، 
ولی خنده  اش مثل وقت هایی که بچه  ها به من می خندند، از سر بدجنسی نبود. 

بریجیت اگر وقتی که اینجا نیستی، بخندم، عصبانی می  شوی؟
اگر با فرانسین بخندم، عصبانی می  شوی؟

می  دانـم کـه همیشـه می  گویـی: »خانواده  هایـی که مـا رو به سرپرسـتی 
می  گیـرن، خانواده  های همیشـگی  مون نیسـتن.« و »نباید به اون ها وابسـته 
بشیم.« ولی فکر می کنم از فرانسین خوشت بیاید. او همان طوری با من حرف 
می  زنـد کـه مردم بـا تو حرف می  زنند. مثل بقیه، خیلـی آرام یا خیلی بلند، با 

من حرف نمی  زند. 
با من طوری حرف می زند که با بقیه ی آدم ها حرف می زند. 

بریجیت اینجا خانه  ی قشنگی است. چهار اتاق خواب بزرگ دارد. یکی برای 
بیلی و فرانسـین، یکی برای جونی و یکی هم برای من. می  گویند اتاق خواب 
طبقـه  ی پاییـن برای مهمان اسـت. پشـت کمِد اتاق من، دری هسـت که به 
اتاق زیرشـیروانی راه دارد و با وجود گردوخاک فراوانی که من را به عطسـه 
می ا ندازد، جای محبوب من در این خانه اسـت. زیرشـیروانی تاریک اسـت و 
سـقف شـیب  دار چوبی و پنجـره ای گرد در انتهایـش دارد. آنجا جان می  دهد 

برای اینکه وانمود کنی توی فضا هستی. 
تلویزیـون نشـیمن طبقـه  ی باال بـه ماهواره وصل اسـت. تا حـاال ماهواره 
دیـده ای؟ در ماهـواره یک سـری کانال هـای تلویزیونـی اضافی وجـود دارد و 
یکی  شان به اسم نیکلودین۱ مخصوص بچه هاست. نیکلودین برنامه ای به اسم 
شازده کوچولو دارد، همانی که کتابش را داریم! جونی هر روز آن را برایم پخش 

1. Nickelodeon
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می کند و وقتی من از خوشـحالی روی کاناپه باالوپایین می  پرم و دسـت هایم 
را تکان  تکان می دهم و از خودم جیغ  وویغ درمی  آورم، عصبانی نمی  شود. فقط 

می  گوید: »آروم بنشین نوا.« و من سعی می  کنم که آرام بنشینم. 
بریجیـت، فقط ده روز مانده اسـت به پرتاب چلنجـر. این را در روزنامه  ی 

امروز صبح که بیلی بلندبلند می خواند، نوشته بود. 
خوشـحالم که ده روز مانده اسـت. چون می  توانم از یک تا ده و برعکس از 
ده تا یک بشـمارم. ده عدد محبوب من اسـت! همه  ی شمارش های معکوس 

از ده شروع می  شود. 
این یعنی تو ده روز وقت داری که من را پیدا کنی تا بتوانیم همان طور که 

قول دادی آن را باهم تماشا کنیم. 
شـاید اگر به این نتیجه رسـیدی که اشـکالی ندارد تا دوباره فرزند موقت 

بشوی، فرانسین و بیلی بگذارند در اتاق مهمان بمانی. 
آنجا به اتاق زیرشیروانی یا حتی زیرزمین راه ندارد، اما  َکَفش فرش شده است. 

لطفًا برگرد. 
دلم برایت تنگ شده. 

با عشق، 
سوپرنوای تو
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فصل دو

فرانسین دست نوا را گرفت و دوتایی از پله های مدرسه ی متوسطه  ی جفرسون 
باال رفتند. مدرسـه سـاختمان چهارگوش دوطبقه  با نمایی آجری بود که در دو 
طـرِف درِ دولنگـه ی آن پنجره های قدی، از سـقف تا کف، امتداد داشـت. نوا با 
دسـت دیگرش خرس عروسـکی ناسـا را بغل کرد. بیلی جلوجلو راه می رفت و 

یک ریز حرف می زد. 
»عاشق اینجا می شی نوا. همه ی بچه های ما، از کالس پنجم تا هشتم، به 
مدرسـه ی جفرسـون رفتن. اون وقت ها هنوز کالس پنجمی ها رو به ساختمان 
دبسـتان منتقل نکرده بودن تا برای کالس های ویژه جای بیشـتری باز بشـه. 

درباره ی کالس  های ویژه چیزی می دونی؟«
نـوا صـدای »اممـم« از خـودش درآورد، صدایی که خانواده ی وسـت کم کم 
داشـت یاد می گرفت آن را به عنوان »بله« در نظر بگیرد. بعضی از مدرسـه های 
قبلِی نوا به کالسی ویژه می گفتند که در آن معلمی غیر از معلم همیشگی شان  
درس می داد. به این جور کالس ها، در بقیه ی مدرسه ها، دوره های اختیاری یا 

فوق برنامه یا تقویتی می گفتند. 
»ایـن مدرسـه عـالوه بر درس های همیشـگی  ـ موسـیقی، هنـر و ورزش  ـ 
درس هـای دیگـه ای مثـل خونه داری بـرای دخترهـا و نجاری برای پسـرها و 

ـ بلوک رو ارائه می ده.« هفته ای یه روز هم ایکس 
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نوا سرش را به یک طرف خم کرد. 
بیلی گفت: »می دونم داری به چی فکر می کنی. حتمًا پیش خودت می گی 

ـ بلوک دیگه چه کوفتیه؟« ایکس 
نـوا لبخنـد زد. به جـز کلمه ی »کوفت«، بقیه اش دقیقـاً همان چیزی بود که 

داشت به آن فکر می کرد. 
ـ بلوک می تونی به  ـ بلـوک ویژه ترین دوره  ی  ویژه اسـت. تـو ایکس  »ایکس 
انتخاب خودت توی یه کالس جالب ثبت  نام کنی و هر نیم سال یه درس جدید 
برداری. مدرسه این برنامه رو وقتی شروع کرد که پسرمون، جان، کالس ششم 
بود. این دوره فکر جان بود. اون یه طرح پیشنهادی رسمی نوشت و توی یکی 
از جلسه  های کادر آموزشی، برای معلم هاش ارائه کرد. ما خیلی به جان افتخار 

کردیم که...«
صدای بیلی گرفت. فرانسین بقیه ی حرف او را ادامه داد. 

»... ابتکار به  خرج داد. جانی پسر خجالتی و شیرینی بود که همیشه می خواست 
چیزهای جدیدی یاد بگیره، اما توی دوست پیدا کردن مشکل داشت. این کالس 

بهش کمک کرد با بچه هایی آشنا بشه که کارهای محبوبشون شبیه به  هم بود.«
بیلی گفت: »اون االن مدیر یه مرکز تفریحی هست و برای بچه های آسیب پذیر 

کارهایی ترتیب می ده!« بیلی شانه ی نوا را فشار داد. نوا خودش را پس کشید. 
فرانسین توضیحش را ادامه داد. 

ـ بلوک بچه ها می تونن تصمیم بگیرن که می خوان  »سـر کالس های ایکس 
عضـو کـدوم یکـی از ایـن گروه هـا بشـن: موسـیقی، کُـر، سـافت بال1، فوتبال، 
تیروکمـان، باشـگاه کتاب خوانی... ما با خانم پیـرس صحبت کردیم؛ اون قراره 
معلم آموزش ویژه ی تو بشـه. اون گفت بچه هایی که بیشـتر... بیشتر شبیه تو 
ـ بلـوک توی کالس آموزش  هسـتن، معمـواًل موقع برگزاری کالس های ایکس 

ویژه می مونن. اما ما فکر کردیم... خب...«

Softball .1؛ ورزشی شبیه بیسبال با زمین بازی کوچک تر که برای بازی داخل سالن ورزشی طراحی شده است.
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