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به دخترم مایا و تمام بچه های بومی که الیق قهرمان بودند. 
ر.ر

ترجمه ی این کتاب را تقدیم می کنم به گروه چهارنفره مان در 
 خیابان عدالت قائم شهر ـ من، رضا عابدی، 
رضا و علی خنارصنمی ـ که در سال های پایانی دهه ی شصت تا 
اواسط دهه ی هفتاد به جست وجوی غرایب می رفتیم. 
ا.ک
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ایزدان بومی آمریکایی

زن هزارچهره. پسر بلورین صخره. دنیای درخشان. دوقلو های قهرمان. 
اگـر ایـن اسـم ها بـرای شـما معنایی نـدارد، فرصت آشـنایی بـا بعضی  از 
هیجان انگیز تریـن اسـطوره  های دنیـا را از دسـت داده اید، اما نگران نباشـید. 
به لطف ربکا رونهورس و ارتش خورشـید با سـر شـیرجه می زنید به داسـتان 
افسانه ای، ترسناک و اعجاب آور دنیای دینه1 که به آن ناواهو نیز می گویند. حتی 
اگر همین حاال هم چیز هایی درباره ی داستان های کهن ناواهو می دانید، باز از 
 خواندن کتاب لذت زیادی خواهید برد، زیرا هرگز این داستان ها را این چنین 

تجربه نکرده اید. 
با نیژونی بیِگی )نام کوچکش به معنی »زیبایی« اسـت( آشـنا می شـوید. 
از بسیاری جهات یک دختر کالس هفتمی معمولی اهل نیو مکزیکوست. تنها 
آرزویش این اسـت که در کاری مهارت پیدا کند تا به خاطرش در مدرسـه به 
او احترام بگذارند. متأسفانه هیچ کاری جواب نمی دهد. تالشش برای اینکه 
در اینترنت برای خودش شـهرتی دسـت و پا کند به جایی نمی رسد. فرصتش 
برای تبدیل شـدن به یک فوق سـتاره ی ورزشـی را در بازی بسکتبال از دست 
می دهد. به زحمت از پس تدارک برنامه ای برای وقت گذرانی با تنها دوستش، 
ِدیـِوری، برمی آیـد و نمی توانـد بـرادر کوچک تـر هنرمندش، َمک، را از دسـت 

کتک های دشمنش، آدرَین کاِتلبوش، نجات بدهد. 
انگار این ها کافی نیست، نیژونی مسئله ی کوچک دیگری هم دارد. تازگی ها 

1. Diné 
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اینجا و  آنجا هیوال می بیند. به نظر نمی رسـد هیچ کس متوجه شـده باشـد، اما 
نیژونی کامالً مطمئن است که حتی آقای چارلز، مرد ثروتمندی که به پدرش 
پیشـنهاد کاری جدید در اوکالهاما داده، آدمیزاد نیسـت. بدتر اینکه انگار آقای 
چارلـز دارد در خانـواده ی بیگـی دنبـال چیز خاصـی می گردد، زیـرا نیژونی را 

یک جورهایی تهدیدی برای خودش می بیند... 
عاشق این داستانم، نه فقط چون کتابی بامزه و بسیار خواندنی با شخصیت های 
به یاد ماندنی و سـفری نبوغ آمیز اسـت. هدف انتشـارات ریک ریوردان چاپ و 
ترویج روایت های بی نظیر است از فرهنگ هایی که مدتی طوالنی حاشیه نشین 
بوده  یا فرهنگ غالب، آثار آن ها را از میان برده است. از این مسئله کسی بیشتر 
از بومیان و سـاکنان نخسـتین آمریکا رنج نبرده اسـت. همان طور که ربکا در 
یادداشت نویسنده گفته، مهم است کودکان بومی بتوانند خودشان را در قالب 
داستان ببینند، اما به همان اندازه برای مردم در هر فرهنگی مهم است داستان 
شخصیت های بومی ای را بخوانند که فقط مجموعه ای از کلیشه ها یا نماد هایی 
از گذشته نیستند که مدتی طوالنی از مرگشان گذشته باشد. فرهنگ های بومی 
زنده، سالمت و پویا هستند. داستان هایشان با شما از ایزدان و قهرمانان اصیل 
آمریکا سـخن خواهد گفت که برای هزاران سـال سـاکنان زمین و تجسـم آن 
بودند، پیش از آنکه اروپاییان زئوس ها و آفرودیت ها1 و امثال آن ها را از روی 

این روایت ها بسازند. 
نکته ای را با شـما در میان می گذارم که پیش از این عنوان نکرده ام: پایپر 
مک لیـن، شـخصیت نیمه چروکـی2 مجموعه کتاب های قهرمانان المـپ3، را از 
کـودکان بومـی ای الهام گرفتم که در طول سـال ها و در جریـان صدها بازدیدم 
از مدرسـه ها با آن ها گفت وگو کرده بودم. بارها از من می پرسـیدند آیا می توانم 
بـه دنیای پرسـی جکسـون یک قهرمان بومـی اضافه کنم یا نه. می خواسـتند 

1. زئوس و آفرودیت از اساطیر یونان هستند. 
2. یکی از قبایل سرخ پوست آمریکا 

3. Heroes of Olympus
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خودشـان را در اردوگاه نیمه خدایان1 بیابند، زیرا یافتن بازتابی از خودشـان در 
کتاب های محبوب کودکان هرگز کار آسـانی نبود. پایپر ابزار من بود تا بگویم: 
»البته! شما ها رو می بینم. براتون ارزش قائلم. هر وقت دلتون بخواد می تونین 

جزئی از دنیای من باشین!«
اما زاویه  ی دید من زاویه ی  دید یک بومی نیست. کاری بود که انجام دادم تا 
پایپر را به عنوان جزئی از گروه قهرمانان جا بیندازم و دنیای پرسی جکسون را با 
کودکان از هر نژاد و قوم قسمت کنم، و این پیام را برسانم که قهرمانان می توانند 
از هر جای دنیا باشند. این کامالً  متفاوت است با نوشتن کتابی که سرتاسرش 
از دیدگاه یک شخصیت اصلی بومی درباره ی اسطوره های فرهنگی اش باشد. 
چنین داستانی را باید یک نویسنده ی بومی بنویسد. مشتاق بودم کتاب هایی 
مانند آن را پیدا کنم و در دستان خوانندگان جوان بگذارم؛ بومی یا غیربومی. 
اسطوره های بومی بی شماری وجود دارد. آن ها شایسته ی خوانده شدن، انتشار 

و دیده شدن هستند. 
ضروری اسـت کودکان بومی بازتاب خودشـان را در کتاب ها ببینند. دیدن 
بازتاب خودشـان در نویسـندگاِن چنین کتاب هایی اثربخشی شان را چند برابر 
می کنـد. هیجـان زده ام کـه ربـکا رونهـورس پذیرفت ارتـش خورشـید را برای 
انتشـارات ریک ریوردان بنویسـد. جـای چنین اثری در داسـتان های کودکان 

خالی بود. امیدوارم این آغازی باشد بر کتاب های بی شمار دیگر!
بـرای همـه ی کـودکان خواندن اسـطوره های فرهنگی راهی اسـت تا تخیل 
و همدلـی را در خـود پـرورش دهند. مردم کشـور چـک ضرب المثلی دارند که 
می گوید: یه زبان جدید یاد بگیر تا یه روح جدید گیرت بیاد. اسـطوره ها هم 
همین طور هسـتند. داسـتان های مقـدس کهن هر فرهنگـی می تواند برایمان 
پنجره ای جدید رو به دنیا باز کند، روشـی تازه برای دیدن و فهمیدن؛ به ویژه 

1. کمپ تمرینی نیمه ایزدان یونانی واقع در ساحل شمالی النگ آیلند در سری کتاب های پرسی جکسون، 
نوشته ی ریک ریوردان. 
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وقتی پای نویسنده ی بااستعدادی مثل ربکا رونهورس در میان باشد، اسطوره ها 
می توانند بسیار سرگرم کننده باشند!

بگذریم، به قدر کافی حرف زدم. می گذارم از اینجا به بعدش را نیژونی پیش 
ببرد. به دینه تا خوش آمدید. دست و پایتان را تمام وقت در کتاب نگه دارید، وگرنه 
ممکن اسـت هیوالیی آن  را گاز بگیرد. اگر واقعًا خوب باشـید، شاید خانواده ی 

بیگی شما را بعدًا برای صرف اسپاگتی ماکاراویولی به قصر پاستا ببرند!



11



13

فصل اول

می توانم هیوال ها را ببینم

نام من نیژونی بیِگی1 است و می توانم هیوال ها را ببینم. 
راستش را بخواهید، همین حاال دارم به یکی شان نگاه می کنم. 

هیوال مردی رنگ پریده است با موهای طالیی، چشمان کمی برآمده و لب هایی 
که به  شکلی غیرعادی قرمز است. بلند و استخوانی ا ست و کت  و  کراوات مشکی 
پوشـیده. )برخالف آنچه داسـتان های پریان به شـما می گویند، هیوالها بیشتر 
شـکل و شـمایل آدمیزاد دارند. فقط مشـنگ ها باور می کنند آن ها هیکل گنده و 

شاخ و چنگال دارند. حرفم را باور کنید، من در این جور مسائل استادم.(
این هیوال در دومین ردیف نیمکت های پر از تماشاچی نشسته تا بسکتبال 
ما کالس هفتمی ها را تماشا کند و به نظر کامالً عادی می آید. عادی به جز اینکه 
کت تنش کرده، به جای اینکه مثل بقیه، بسته به اینکه طرفدار کدام تیم است، 
تیشرت حمله کنین ایزوتوپ ها! یا حمله کنین سگ های آبی! پوشیده باشد. 
همه چیز عادی به نظر می رسـد، به جز اینکه در سـالن پر از جمعیت دورو بر او 
خالـی اسـت، انـگار هیچ کس نمی خواهد نزدیک او بنشـیند. شـاید مردم هم 

حس می کنند یک چیز غیرعادی در او هست، اما مطمئن نیستند. 

1. Nizhoni Begay

فصل اول
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می بینم خانمی که گرمکن بنفش روشـن به تن دارد روبه روی هیوال جنب 
می خورد و توپ منگوله دار مشکی و قرمزی را به  شکلی خطرناک جلوی صورت 
او باال  و پایین می برد. شک ندارم اگر زن همین طور به کارش ادامه بدهد هیوال 
دخلش را می آورد. هیوال ها با آدم هایی که به حریم شخصی شـان تجاوز کنند 

مهربان نیستند. 
خیلی خـب، ایـن را از خـودم درآوردم. نمی دانـم واقعـًا احسـاس هیوال هـا 
درمورد حریم خصوصی چیسـت یا اینکه زنانی را که گرمکن بنفش پوشـیده 
باشند می خورند یا نه، بعد هم اینکه من بیشتر یک تازه کار دست و پاچلفتی ام 
تا یک اسـتاد. منظورم این اسـت که فقط چند ماه اسـت می توانم هیوال ها را 
حس کنم. اولین  بار با دیدن زنی که در بازار روز آووکادوها را ورچین می کرد، 
احسـاس عجیبی در من شـکل گرفت، بعد هم در رسـتوران زنجیره ای تاکوِبل 
از آدم مسـنی با پاهای گنده و صندل های گل وگشـاد خیلی واضح موج منفی 
گرفتم. درست مثل همان دفعه ها، این بار هم تمام غرایزم داد می زند که این 

مرِد روی نیمکت عادی نیست. 
کرک های پشت گردنم سیخ می شود. سرمای مشمئز کننده ای روی ستون 
فقراتـم پاییـن می رود؛ درسـت مثل وقتی کـه برادر کوچکم، َمـک، گلوله برفی 
می انداخت توی لباسم. مثل همیشه، گردنبند فیروزه ای را که زیر پیراهنم آویزان 
است می گیرم. اجازه ندارم در مسابقات بسکتبال گردنبند بیندازم، اما می دانم 

کمک می کند شجاع باشم. 
»نیژونی!«

این جوری که مدرسـه امسـال دارد پیش می رود، باید تمام وقت دسـت و پا 
بزنم تا شهامتم را حفظ کنم. وقتی مدرسه ی دولتی را ترک کردم و به مدرسه ی 
مخصوص سرخ پوستان رفتم، واقعًا خیال می کردم اوضاع تغییر می کند. وقتی 
می گویم تغییر، منظورم این است که دوستان زیادی پیدا کنم و محبوب باشم. 
دست کم تمام دانش آموزان اینجا بومیان آمریکایی هستند؛ درست مثل من. 
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اما حاال دو سال است در این مدرسه هستم و چیزی عوض نشده. هنوز هم 
کسی دوستم ندارد و معلوم است که من با حال نیستم. من فقط... 

»نیژونی بیگی!«
مربی! سـریع سـرم را این طرف و آن طرف می چرخانم، چون قطعًا حواسم 
پرت شده است )ممنونم هیوال!( و مربی درست جلوی رویم ایستاده. درواقع، 
آن قدر نزدیک که هر دفعه اسـمم را فریاد می زند، آب دهانش می پاشـد روی 
گونه ام. یواشکی صورتم را تمیز می کنم و سعی می کنم خیلی حال به هم زن به 

نظر نرسم، اگرچه وضعیت خیلی حال به هم زن است. 
مربی هیوال نیسـت، اما او هم با حریم شـخصی مشکل دارد، یکسره موی 
دماغ من اسـت. یک ذره هم قدش برای بسـکتبال کوتاه است، اما هیچ کس 
هیچ وقـت ایـن را بـه رویش نمی آورد، چون اگر سربه سـرش بگـذاری، تالفی 
قـد کوتاهـش را بـا داد و هوار بر سـر تـو درمی آورد. مربی هوپی1 اسـت، پس 
تقصیری ندارد که قدش این قدر کوتاه اسـت. از این گذشـته، او طور دیگری 
ترسـناک اسـت. نگران نیسـتم کـه تخم  چشـم هایم را به عنـوان پیش غذایی 
چیزی بخورد. )پیش غذای تخم چشـم خوراک بسـیار محبوب هیوال هاسـت. 

یک جایی درباره اش خوانده ام، محض اطالع شما.(
مربـی ناگهان انگشـتانش را در چند سـانتی متری دماغـم می گیرد: »اصالً 

چیزی شنیدی؟«
سـر تکان می دهم که بله. خالی بسـتم. از این گذشـته، وقت اسـتراحت 

است. هیچ کس در وقت استراحت به حرف  گوش نمی دهد. 
خانم مربی فریاد می زند: »پنج ثانیه از بازی باقی مونده! حواسـت به من 
باشه.« با دو انگشت خودش را نشان می دهد. »و هم تیمی هات.« به گروهی از 
کالس هفتمی ها اشاره می کند که دور من جمع می شوند. »الزمه که حواست رو 

بدی به ما.«

Hopi .1؛ نام قبیله ای از بومیان آمریکایی، ساکن شمال آریزونا
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»خیالتون راحت باشه، مربی.« مثل یک جوجه  جیک جیک کنان از حرفش 
اطاعـت می کنـم، اما صادقانه بگویم تمام فکروذکرم پیش تخم  چشـم هایی 

است که مثل کوفته به خالل دندان کشیده شده اند تا راحت خورده شوند. 
مربی ادامه می دهد: »خیلی خب. ِدیِوری1 قراره توپ رو پاس بده تو زمین. 

کی می خواد شوت آخر رو بزنه؟«
دستم را بلند می کنم و می گویم: »من می زنم!«
بقیه که تعجب کرده اند، غرغرشان بلند می شود. 

مربـی تشـر می زند: »دسـتت رو بیار پایین، نیژونی. تـو همین جا کنار من 
می مونی.«

دستم را پایین می آورم. »اوه، درسته. اما من می تونم شوت آخر رو بزنم.«
مربی نگاهم می کند. همه ی تیم نگاهم می کنند. کمی شق  و رق تر می ایستم 
تـا قـدم خیلـی بلنـد به نظر برسـد. درواقـع من قدو قـواره ای نـدارم. فوقش 

یک سانت  و  نیم بلند تر از مربی هستم. 
خیلی جدی تکرار می کنم: »من شوت آخر رو می زنم.«

 دیـوری زیـر  لب می گویـد: »نیژونـی، مطمئنی؟« او بهترین دوسـتم اسـت 
ـ باشـد، تنها دوسـتم استـ  و همیشـه هوای من را دارد، اما حاال به نظر کمی 
نگران می  آید. چشم های قهوه ای اش از اضطراب پشت عینک تنگ شده و مردد 
لب هایش را روی هم فشار می دهد. با حالتی عصبی، دستی روی موهای  خیلی 

کوتاه   و فرفری اش می کشد. 
تأکیـد می کنـم: »مثـل آب خـوردن. تـو پاس مـی دی به من. مـن می رم 
می ایسـتم بـاالی نیم دایره ی زمین اون هـا و... ویـژ!... ایزوتوپ ها می برن!« 

مطمئن ترین لبخندم را تحویلش می دهم. 
دیوری فقط چینی به پیشانی اش می اندازد. 

مربـی نـگاه معناداری به بقیـه ی تیم می اندازد و می پرسـد: »کس دیگه ای 

1. Davery
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نمی خواد شوت آخر رو بزنه؟« همه سرشان را پایین می گیرند یا به آن طرف یا 
هر جایی غیر از چشم های مربی نگاه می کنند، چون هیچ کس نمی خواهد چنین 

مسئولیتی را قبول کند. مربی ناامید دوباره می پرسد: »هیچ کس نیست؟«
من گلویم را با صدای بلند صاف می کنم. 

مربی رضایت می دهد و می گوید: »باشـه، دیوری پاس می ده به نیژونی. 
نیژونی، تو شوت می زنی. آماده باش!«

حرکتی در سکو ها توجهم را جلب می کند. هیوالست. 
وقتی هیوال راهش را از بین تماشاچیان باز می کند، چشم از او برنمی دارم. 
به زور رد می شود، می زند به زانوی مردم و بدون عذرخواهی رد می شود. بی ادب! 
امـا کـدام هیـوال به خاطر رفتار خوبش معروف اسـت. همین طور کـه راهش را 
باز می کند، بعضی از بومی ها چپ چپ نگاهش می کنند، اما بیشترشـان فقط 
خودشان را کنار می کشند. طوری که انگار سردشان شده باشد دست هایشان را 

به  هم می مالند و با ناراحتی، زیر گوش بغل دستی شان غرغر می کنند. 
وقتی جمعیت از جایش بلند می شود، او را گم می کنم. 

گردنـم را این طـرف و آن طـرف کـج می کنم و کـش می آیم تا ببینم وسـط 
جمعیت هوادارانی که هلهله می کنند، کجا گم شده است، اما او رفته. در دریایی 

از رنگ های سیاه و قرمز گم شده است. 
صدای زنگ که بلند می شـود، مربی دسـتانش را به  هم می کوبد و عالمت 

می دهد که وقت استراحت تمام شده است. 
اعضای تیم همگی دور هم حلقه می زنند و یک دستشان را پیش می آورند 
و روی هم می گذارند، فریاد می زنند: »ایزوتوپ ها!« سمبل تیم ما باید بدتریِن 
تاریخ باشـد؛ به جز آن تیمی که شـنیده بودم سمبلشـان خیارشور های جنگنده 
اسـت. اما واقعًا چه کسـی می داند ایزوتوپ چیست؟ دیوری یک بار سعی کرد 
برایم توضیحش بدهد ـ چیزی که در تکنولوژی هسته ای و بمب های اتمی در 
نیو مکزیکو به کار می رفت و فالن و بهمانـ  اما من وسط توضیحش خوابم برده بود. 
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مربی داد می زند. سـریع می رویم سـر پست هایمان. دیوری توپ به دست 
وسـط زمین می ایسـتد. من می دوم سـمت نیم دایره ی زمین حریف و آماده 

می شوم تا پاس را بگیرم. 
سـعی می کنـم در ذهنم شـوت برنـده ام را تصور کنم، همان طـور که مربی 
یادمـان داده اسـت. می توانـم همـه اش را ببینم... جمعیتی کـه نامم را فریاد 
می زند، هم تیمی هایم که من را، درست مثل یک قهرمان در فیلم های ورزشی، 
روی شانه هایشـان می گیرند و دور اسـتادیوم دور افتخار می زنند. پیش همه 

معروف می شوم. فوق ستاره می شوم! شهرت! افتخار!
نگاه سریع دیگری به جمعیت می اندازم، دوباره دنبال هیوالی کت و شلوارپوش 

می گردم. نیست، نیست... نه، صبر کن... 
آنجاسـت! ردیف آخر، کنار زمین، بیسـت و چند متر آن طرف تر. چشـمانش 

قرمز است و صاف زل زده به من!
چهار چیز هم زمان اتفاق می افتد. 

جیغ می کشم. . 1
داور سوت می زند. . 2
دیوری اسمم را فریاد می کشد. . 3
و همین  که برمی گردم سمت دیوری، توپ بسکتبال می خورد به من... . 4

بوم!... درست بین دو چشمم. 
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فصل دوم

سرتا پا خون

وقتی به هوش می آیم، درازبه دراز به پشت افتاده ام. قیافه های مبهمی باالی 
سـرم ایسـتاده اند. صـورت خـودم گرم و چسـبناک اسـت، به دماغم دسـت 
می زنم. دسـتم را که پس می کشـم، خونی اسـت. همین  که قیافه ی مربی، 
دیوری و چندتای دیگر از هم تیمی هایم را باالی سرم تشخیص می دهم، چند 
بـاری پلـک می زنم تا اشـک هایم را پاک کنم. از همهمـه ی نامفهوم ناامیدی 
که به گوشـم می رسـد می فهمم مسابقه تمام شـده است. صدای این طرف  و 
 آن طرف رفتن طرفداران سـرافکنده ی ایزوتوپ ها را می شـنوم که دارند سالن 

را ترک می کنند. 
بعد یادم می آید. به آرنجم تکیه می دهم و خودم را باال می کشم، به اطراف 

نگاه می کنم، اما از هیوالی کت مشکی دیگر خبری نیست. 
دزدکی به تابلوی امتیازات نگاهی می اندازم. نتیجه قبالً مسـاوی بود، اما 

حاال ایزوتوپ ها دو امتیاز کمتر دارند که یعنی... ما باختیم. 
ناله ام بلند می شود؛ بیشتر از خجالت تا درد. 

مربـی می گویـد: »ایـن رو بگیـر.« چیزی سـرد و قلنبه را می دهد دسـتم. 
کیسه ی یخ است. 

فصل دوم
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می پرسم: »چی شد؟« کامالً مطمئنم که چه اتفاقی افتاده، اما امیدوارم که 
شاید اشتباه بکنم. 

دیوری تشر می زند: »نگو که می خوای جزئیات رو بدونی.«
دماغم چنان درد می کند که انگار همین حاالسـت کنده شـود، اما فکر نکنم 
این طور شـود، چون مربی غرغرکنان می گوید: »پاشـو راه بیفت، بیگی. حالت 
خوبه.« بعد خودش قدم زنان دور می شود. هم تیمی هایم که با درجات مختلفی 
از ترس و انزجار و ناامیدی زل زده بودند به من هم می روند. می شـنوم یکی 

زیر لب می گوید: »چه آدم داغونی.«
وقتی پشتشان را به من می کنند و می روند، من من کنان می گویم: »ممنونم 

از توجهتون.«
دیوری می پرسد: »حالت خوبه؟« دستش را پیش می آورد تا از روی زمین 

بلندم کند. 
کیسـه ی زیـپ دار پـر از یـخ را روی صورتـم نگه مـی دارم و صدایم از پس 
دماغ خونی ام درمی آید: »خوبم.« وقتی سر پا می ایستم، می بینم تمام سالن 
خالی شـده اسـت. بسته های ذرت بو داده و ظرف های کاغذی روی نیمکت ها 

پخش و پالست. 
دیـوری خبـر می دهد: »مربی سـعی کرد با پدرت تماس بگیره، اما کسـی 

جواب نداد.«
زیر لب می گویم: »مربی نباید خودش رو تو زحمت می  نداخت. خودم پیاده 

می رم خونه.«
دیوری نگران به نظر می رسـد، اما توجهی نمی کنم. می دانم دوسـتم برای 
من ناراحت است، اما عادت کرده ام که پدر به بازی های بسکتبال من نرسد، 
درسـت مثل وقتی که به نمایش سـال اول مدرسه ام نیامد؛ نمایش هزارپای 
گرسـنه ی گرسـنه: یک پایکوبی اقتباسـی که نقش یک قارچ خیلی گنده را 
داشـتم و برای اولین  بار دیالوگ می گفتم. جای تعجب ندارد که پدر سـرش 
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شـلوغ تر از آن باشـد که جواب تلفن دختر مجروح و تحقیرشده اش را بدهد؛ 
دختری آن قدر دسـت و پاچلفتی که توپ بسـکتبال می خورد توی صورتش و 

بازی را می بازد. 
به خودم جرئت می دهم تا با واقعیت روبه رو بشـوم. از دیوری می پرسـم: 

»خیلی افتضاح شد؟«
دیـوری آرام می گویـد: »اوه، متوسـط خـراب کاری ت رو در نظـر بگیر. توپ 
خورد تو دماغت، خون همه جا رو برداشـت. سـگ های آبی توپ برگشـتی از 
صورتت رو گرفتن و رفتن تو زمین ما و گُلش کردن. جمعیت کلی سـرو صدا 
کرد.« دست هایش را دور دهانش حلقه می کند و صدای تشویق تماشاچیان را 
درمی آورد. بعد دست هایش را پایین می آورد و می گوید: »ایزوتوپ ها باختن، 
اون هم یه شکست مفتضحانه ی بزرگ. نیژونی بیگی اجازه نداره دیگه حتی 

پاش رو تو سالن ورزشی مدرسه بذاره.«
»ایش.«

»آره، ‘ایش’ درسته. چی شده بود؟ وسط زمین انگار تو هپروت بودی. فکر 
می کردم قراره شوت برد رو بزنی.«

»خـودم هـم همیـن فکـر رو می کـردم.« دسـت کم برنامه همین بـود. اگر 
بخواهـم روراسـت باشـم، بایـد بگویم من در بسـکتبال خیلی خوب نیسـتم؛ 
درسـت مثـل بقیـه ی چیز ها کـه خیلی خوب نیسـتم. من حتـی در هزارپای 
گرسـنه ی گرسـنه دیالوگم را اشـتباه گفتم. اما وقتی چنین شانسـی به تو رو 
می کند تا همه ی افتخار را مال خودت کنی و مردم اسمت را فریاد بزنند، چه؟ 

باید امتحانش می کردم، نه؟
وقتی می رویم طرف در های سـالن، اعتراف می کنم: »واقعًا دلم می خواسـت 
به خاطر شـهرت تو مدرسـه شـوتم گل بشـه. بی خیال شـاخ شـدن تو اینترنت 
شدم، اما خیال می کردم شاخ شدن توی مدرسه واقعًا ممکن باشه. اگه پرتابم 

می نشست توی سبد، می تونست یه شروع خیلی خوب باشه.«
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دیوری خرخر کنان می گوید: »خب این برنامه که سـر  تا  تهش خراب شـد. 
تنها چیزی که عملی ش کردی، صدتا شکلک ضد حال بود.«

لـب پایینـی ام را گاز می گیـرم و یـک لحظـه بـا خـودم فکر می کنـم، بعد 
می گویم: »به نظرت حاال از همه ی رشـته های ورزشـی شـوت شـدم بیرون یا 

فقط بسکتباله؟«
»تو سرت چی می گذشت؟«

»می تونستم برم عضو تیم الکراس1 بشم.«
»الکراس هم بلد نیستی بازی کنی.«

»یه توپ و یه چوبه دیگه، چه سختی ای داره؟«
»نذار این حرفت به گوش دارو دسته ی هاد برسه.«

دارو دسـته ی هـاد گروهـی از دختران هادنوسـانی2 هسـتند کـه کنترل تیم 
الکـراس دستشـان اسـت. باید هم این طور باشـد؛ قبیله ی آن ها ایـن بازی را 

اختراع کرده است. 
تند تند می گویم: »باشه. گزینه ی الکراس حذفه. تیم شنا چطوره؟ صبر کن، 

اصالً ما تیم شنا داریم؟«
دیوری سرش را تکان می دهد و می گوید: »نیژونی...«

»کریکت؟ والیبال؟ ژیمناستیک آبی؟« آن دستم را که آزاد است شبیه یکی 
از حرکات ژیمناستیک در هوا تکان می دهم. دیوری درست لحظه ی آخر سرش 
را می دزدد که دستم نخورد توی سرش. وای! گفتم: »خب، شاید ژیمناستیک 

آبی به دردم نخوره.«
دیوری آه می کشد: »حاال چرا می خوای معروف بشی؟«

جلـوی خـودم را می گیـرم کـه داد نزنـم. دیـوری نمی توانـد بفهمـد. پدر  و  
مادرش دوسـتش دارند، قربان صدقه اش می روند و پای هر کاری که می کند 

1. نوعی بازی با توپ شبیه چوگان
2. Haudenosaunee
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می ایسـتند. وسـط ردیف اول سالن نمایش هزارپای گرسنه ی  گرسنه نشسته 
بودنـد. حتـی یـک بـار، که دیـوری باید مقالـه ای از یـک کتاب ارائـه می کرد، 
آمـده بودنـد سـر کالس که مسـلمًا کمی ضایع بـود، چون آن ها تنهـا والدینی 
بودند که آمدند و ناچار شدند روی آن صندلی های کوچک کنار الری وایلدر ی1 
بنشینند که مدام از دیوری می پرسید: »تو واقعًا سرخ پوستی؟« )مادر دیوری 
آفریقایـی ـ  آمریکایـی بود و پـدرش ناواهو2. آدم هـای مغز نخودی مثل الری 
نمی توانسـتند در کله شـان فروکننـد کـه بومی ها می توانند حاصـل دو فرهنگ 
باشند... چرت و پرت هایی مثل این دلیل دیگری بود که من و دیوری مدرسه ی 
دولتی مـان را تـرک کردیـم و آمدیـم به این مدرسـه.( اما حداقل پـدر  و  مادر 
دیوری آن قدر اهمیت می دادند که بیایند سر کالس. پدرم اهمیت نمی داد. و 

مادرم... خب او وقتی من یک وجب بچه بودم رفته بود. 
گردنبند فیروزه ام را از روی پیراهنم چنگ می زنم. این تنها چیزی اسـت 
که از مادرم برایم مانده، فقط این گردنبند اسـت و یک عکس از او کنار من، 
پـدر و بـرادر کوچکـم که پـدرم روی طاقچه ی باالی شـومینه نگهش می دارد. 
هنـوز نمی دانـم چـرا ما را ول کرد، پـدرم هم درباره ی او حـرف نمی زند، برای 
همیـن مـن حتی نمی توانم از خاطرات پدرم هم چیزی بفهمم؛ درسـت مثل 

این گردنبند. بعضی  وقت ها همین کافی است، اما بیشتر وقت ها نه. 
مـن آن بچـه ام. بچـه ای که مـادر ندارد و پـدرش به او کم توجهـی می کند. 
ممکن اسـت بعضی مشـاورها بگویند من دنبال جلب توجه یا گرفتن تأیید یا 
چیز هایی مثل این هسـتم و برای همین دسـت و پا می زنم که محبوب باشم. 
امـا فقـط همین نیسـت. یک چیزی... بیشـتر از این هاسـت. چیزی مهم تر. 
بااین حال، هر بار فکر می کنم آماده ام تا برای دیوری حقیقت را توضیح بدهم، 
نمی توانـم کلمـات را بـر زبان بیاورم. بـرای همین به جایـش می گویم: »داری 
دسـتم می نـدازی؟ همـه ی افتخار نصیـب قهرمان  ها می شـه. بـردن یه تنه ی 
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