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«قلب من اینجا، در جنگل، زندگى مى کند.»

بای نِنکیوی1، مرد هائورانی2

1. Bai Nenquiwi
Huaorani .2؛ قبیله ای ساکن در جنگل های آمازون
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ِال کورازون

یک قلب شـکالتی از روی پیشـخان برمی دارم و می اندازم توی دهانم؛ درست 
مثـل هـزاران بـار دیگری که ایـن کار را کرده ام. کمی که آب شـد، روی زبانم به 
این طرف و آن طرف می برمش. باقی  مانده ی سـیاهرگ ها و سـرخرگ ها را گاز 
می زنـم. می برمـش به سـمت یک لـپ و بعد به سـمت لپ دیگر تا بیشـترین 
تماس را با جوانه های چشایی داشته باشد. آئورت تا االن دیگر آب شده، فقط 
بطن ها و دهلیز باقی مانده اند. قلبی را که حاال رگ ندارد، ماهرانه به وسط زبانم 
حرکـت می دهـم و می گذارمش زیر سـقف دهانم. بعد بـا دندان جلویی کجم، 

قلب را گاز می زنم و دو نیم می کنم. 
به نام ناسـیونال می آید؛ مسـتقیم از  ایـن قلـب از گونـه ای کاکائوی کمیاب
ژرف ترین قسمت جنگل آمازون، و دقیقًا همان طعم را دارد. رگه هایی از خاک، 
چـوب، گُل، آجیـل؛ شـاید بـادام، ته مـزه ای از عسـل کهربایی و نوعـی میوه که 

نمی توانم دقیق بگویم چیست. 
چشـمانم را می بنـدم، تکه هـای آخر را قـورت می دهم. طعم هـا روی زبانم 
می ماننـد... مالیـم، مرمـوز، مانـدگار و تقریبًا بی نقص. بـرای دفعه ی بعدی به 
مامـان می گویـم دانه هـا را به جای دمای سـیصدوده درجه، با سیصدوبیسـت 

درجه بو بدهد تا بیشتر دودی شوند. 
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بـا دسـت خطی زیبـا توضیحاتم را روی کارتی شـیری می نویسـم و پشـت 
شیشه ی ویترین می چسبانم. بعد، دستکش پالستیکی به دست، شکالت ها را 
یکی یکی از سینی برمی دارم و روی پیشخان می چینم؛ این  بار به شکل مارپیچ 
از بیـرون شـروع می کنـم و به داخل ادامـه می دهم. این قلب هـا جدیدترین 
ترکیـب شـکالت من هسـتند. دانه ها از فروشـگاه کوچکی در پـرو آمده اند که 

مامان آنجا کار می کند. 
ممکن اسـت وقتی بعضی از مردم دختری سیزده سـاله را ببینند که خیلی 
به شکالت اهمیت می دهد، کلمه ی عجیب غریب به ذهنشان برسد. من واژه ی 
کمیـاب را ترجیـح می دهـم. اگـر می خواسـتم توضیحی از خـودم روی کارت 

شیری بنویسم، شبیه به این می شد: 

از گونـه ی کوه های راکی، کوکو هيدِن۱، با پوسـتی يکدسـت پوشـيده از افرا 
بـا اليه هـای لطيـف گلبـرگ در پس آن؛ کمی تـرش در کناره ها؛ بـا ردی از 
اندوه و ترِس نهان؛ احسـاس اشـتياق نهفته ، رگه های شيرينی از کارامل با 

ته مزه ی گزنده ای از تلخی؛ ترکيبی کمياب از استواری و اشتياق. 

وقتی مارپیچ قلبی درسـت می شـود عقب می روم و چند تغییر کوچک می دهم. 
تمام شکالت های ما به شکل قلب هستند؛ یعنی از روی مدلی کوچک از قلب انسان 
قالب  زده می شـوند که به لحاظ کالبدشناسـی هم درسـت اسـت. این کار برداشت 
کنایه آمیـز مامـان از همه ی قیل وقال عشـِقـ  شـیریِنـ  شـکالتی بود. فروشـگاه 
و همین طـور کارگاه شکالت سـازی ما اِل کـورازون2 نام دارد که به زبان اسـپانیایی 
یعنی قلب. روی تابلوی آن، نقش قلب خونین انسان است؛ همانی که روی کارت 
لوِتریای3 معروف مکزیکی است؛ قلب کاملی با سیاهرگ ها، سرخرگ ها و آئورت. 

1. Coco Hidden 2. El corazón
Lotería .3؛ یک بازی سنتی مکزیکی که با کارت انجام می شود.
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از آنجایی که شـخص دیگری در مغازه نیسـت و هنوز دلم نمی خواهد بروم 
سـراغ تمرین هـای جبـر، به بیـرون از پنجره، به نوک قله های پوشـیده از برف 
خیره می شـوم و بهترین ترکیب نوشـیدنی شـکالتی را برای این دانه کاکائوی 
خاص تصور می کنم. در بعضی از مناطق تقریبًا بهار شـده اسـت، اما اینجا در 
کوه های کُُلرادو، اواخر ماه فوریه، هنوز هم فصل اسکی است؛ بهترین هوا برای 

نوشیدن شکالت داغ. 
عطر قلب ها را بو می کشم. شاید کمی وانیل اضافه کنم، شاید هم دارچین 
و یـک جـور گلبرگ. شـکالت ته مزه ی گُلی را دارد که فکر می کنم خوب اسـت 

آن را بیشتر نمایان کنم. 
نگاه خیره ام دور مغازه می چرخد؛ سـقف  بلند، آجر بیرون زده، پنجره ی سـقفی 
شیشـه ای موج دار، طاق های قدیمی، گچ بری های پیچ  درپیچ عتیقه. چهار عکس 
قاب شـده ی سـیاه و سـفید از یک جنـگل روی دیـوار آویزان  اسـت. قورباغه ای با 
چشـمان بیرون زده، یک گل اسـتوایی، کلبه ای از برگ نخل و ریشـه های غول پیکر 
درخـت کـه از زمیـن بیـرون زده بودنـد؛ همه شـان مثـل دسـت خطم آشـنا بودند. 
درحقیقت سـیزده سـال اسـت اینجا خانه ی من بوده؛ حتی پیش از تولدم، وقتی 
انـدازه ی یـک دانـه کاکائو بودم، عطر و طعم شـکالت در رگ هایم جاری شـده. در 
تمام این سیزده سال یادم نمی آید اِل کورازون مثل االن این قدر خلوت بوده باشد. 
قلب خود من برای چهار چیز جایگاه ویژه ای دارد. خب، درواقع، سه نفر و 

یک چیز و آن شکالت فروشی مان است که در دهلیز چپم جا دارد. 
یک قلب دیگر را زود می  اندازم توی دهانم؛ اندورفین ها1 و سروتونین  هایی2

را حس می کنم که به سرعت برق دور سلول های مغزم در حرکت اند. خوشحالی 

Endorphin .1؛ اندورفین ها یا مسکن های طبیعی بدن موادی هستند که از غدد مخاطی و با تحریک این 
غدد به وسیله ی هیپوتاالموس ترشح می شوند و اثر اصلی آن ها تسکین درد است.

Serotonin .2؛ نوعی هورمون است که به طور اهم در دستگاه گوارش، پالکت ها و سیستم عصبی مرکزی 
حیوانات و همین طور انسان یافت شده  است. این ماده نزد افکار عمومی به عنوان جاری کننده ی »احساس 

خوب« شناخته شده  است.
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درونـم مـوج می زند. تئوبرومین۱ هم حال تازه ی آسـوده، اما هوشـیارم را بهتر 
می کنـد؛ ترکیبـی بی نقص. همان طور که همیشـه می گویم، شـکالت اوضاع را 

بهتر می کند. 
از گوشـه ی چشـمم، بیرون از پنجره  ای که رو به خیابان اصلی است، متوجه 
حرکتی می شـوم. مشـتری ا ست؟ ضربان قلبم باال می رود و فقط فنتیل آمین۲

کاکائو نیست که تندتر و تندترش می کند. لطفًا مشتری باشید! لطفًا خانواده ی 
بزرگ پرجمعیت و پول دار اسکی بازی باشید که کاپشن های َپرِ شیک به تن دارند 
و بعد از گذراندن یک روز طوالنی در سراشیبی ها دلشان برای خوردن یک عالمه 

شکالت غنج می رود. 
اما بعدش می بینم چه کسی ا ست و قلبم تندتند می زند و بعد متوقف می شود. 
کمابیـش بیـن دسـته ای بچه مدرسـه ای قایـم شـده اسـت؛ دارودسـته ی 
سـتاره های درخشـان کالس هفتـم، چهره هایـی که همه آن ها را می شناسـند؛ 
حتـی کالس هشـتمی ها. راسـتش خیلـی هـم مهـم نیسـت چون مدرسـه ی 
راهنمایی کوچکی است. در هر پایه فقط پنجاه دانش آموز دارد؛ هرچند بزرگ تر 
به نظر می رسد. من و لئو از مهدکودک تا کالس ششم را با هم در یک دبستان 
دوزبانه گذراندیم که در پایه ی ما در مجموع پانزده دانش آموز داشت. به هرحال 

او اینجاست؛ درست وسط آن گروه کوچک. 
لئو دو َلکوِئوا۳. کوئوا نام خانوادگی اش است؛ یعنی از غار. تو را به این فکر 
وامی دارد که اجدادش دقیقًا چه کاری کرده  اند تا چنین نام خانوادگی مرموزی 

را به دست بیاورند. 
لئـو همیشـه در دهلیـز راسـت قلبـم جـا داشـته کـه اتفاقـًا دوبـاره به طـور 
نگران کننده ای تندتند به تپش افتاده است. او دوازده سال بهترین دوست من 

Theobromine .۱؛ ماده ی شیمیایی موجود در شکالت
Phenethylamine .۲؛ یک ترکیب آلی طبیعی است و در انسان ها به عنوان یک محرک سیستم عصبی مرکزی 

عمل می کند.
3. Leo de la Cueva
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بود؛ البته اگر نوزادان هم بتوانند دوست صمیمی داشته باشند. تمام عمرمان 
مادرش در دفتر حقوقی کوچک طبقه ی باال مشغول به کار بوده است. نیه ِوز و 
مامانم هزینه ی پرستارهای بچه را با هم تقسیم می کردند تا در شکالت فروشی 
مراقب من و لئو باشـند. وقتی به اندازه ی کافی بزرگ شـدیم پرسـتارها دیگر 
نیامدنـد، امـا مـن و لئـو همچنان بـا هم وقت می گذراندیم. شـکالت درسـت 
می کردیم و دسـتورهای جدید تهیه ی شکالت را امتحان می کردیم، کنار جوی 

آب بازی می کردیم و از درخت صنوبر حیاط پشتی باال می رفتیم. 
االن او بـه ویتریـن مغازه نگاهـی انداخت. یک لحظه ی وحشـتناک خیال 
کـردم متوجـه زل  زدنـم شـده اسـت. امـا نـه؛ آن بیرون آن قـدر از بـرف و نور 
خورشـید روشـن اسـت که احتمااًل دارد به بازتاب تصویر خودش نگاه می کند. 
تازگی ها واقعًا به ظاهرش بیشتر اهمیت می دهد؛ موهای تیره و نرم که نصف 
چشم هایش را پوشانده، گونه هایی سرخ شده از سرما، پولیور پشمی کرم رنگ، 
شلوار جین کهنه. می خواهم نگاهم را برگردانم، اما همچنان زل زده ام. تماشای 
او عجیـب اسـت؛ اینکه می دانم نمی تواند مـن را ببیند، مثل آینه  ای یک طرفه. 

تمام سال همین حس را داشته ام. 
لئـو برمی گـردد تا به دنبال بقیه برود که خیره به گوشـی های همراهشـان از 

خیابان رد می شوند و به سمت مغازه ی دونات دالیت1 می روند. 
دونـات  دالیـت؛ دلیـل اینکه اِل کورازون یک سـال تقریبًا خالی از مشـتری 
بوده  است. وقتی گالری هنری بعد از یک سال آتش سوزی و سیل و کاهش 
وحشـتناک گردشـگری تعطیل شد، دونات دالیت به اینجا آمد؛ دونات دالیتی 
که با تابلوی عظیم و زردش دونات های نودونه ِسـنتی با شـکالت داغ را تبلیغ 
می کند. انگار نه انگار که دونات های به قول خودشان تازه را با خمیر منجمدی 
درسـت می کنند که در کارخانه ای در چین سـاخته می شـود و لبالب پر از مواد 

نگهدارنده است و دارد از آن همه طعم و رنگ مصنوعی می ترکد. 

1. Donut delite
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و »شکالت داغشان« روحم را به لرزه درمی آورد؛ روح مامان را هم همین طور؛ 
مایـع آبکـی قهوه ای ای که با شـیره ی ذرت بسـیار شـیرین  شـده و چربی اش 
از روغن هـای هیدروژنـه و محصـوالت آب پنیـر اسـت. بدتر از همـه، هواکش 
فرهایشـان مسـتقیم رو بـه خیابان اصلی اسـت. نمی توانی از یک سـاختمان 
آن  طرف تـر رد شـوی و بـا آن مـواد شـیمیایی ای کـه به عمد بـرای آب انداختن 

دهانت تولید شده اند بمباران نشوی. شرم آور است. 
در دونـات دالیـت صفـی بسـته شـده کـه از بیـرون در تـا پاییـن پیـاده روی 
یـخ زده ادامـه دارد. لئـو و دوسـتانش دارنـد از سـرما می لرزند و پاهایشـان را به 
زمیـن می کوبنـد، امـا ظاهـرًا فکر می کنند ارزش صبـر کـردن را دارد. لئو هر چند 
وقـت یـک بار، به ال کـورازون نگاهی می انـدازد. به خاطر خیانت به ما احسـاس 

گناه می کند؟
رو برمی گردانم، شـروع می کنم به پاک کردن پیشـخان؛ هرچند از تمیزی 

برق می زند. 
زنگ های روی در به صدا درمی آیند، امیدوارانه به ورودی نگاه می اندازم، اما 
فقط مامان اسـت با کیسـه های خرید پر از دستمال توالت و شوینده. کیسه ها 
را پشت پیشخان می گذارد، شال گردن پشمی آلپاکایش1 را باز می کند و نگاه 

خیره اش را دورتادور مغازه می چرخاند. متوجه خالی بودن مغازه می شود. 
اتفاق تازه ای نیسـت. کاسـبی آن قدر به مدت طوالنی کسـاد بوده اسـت که 
دیگـر دربـاره اش حرف نمی زنیـم. از خیلی وقت پیش تولید شـکالتمان را کم 
کرده ایـم. بااین حـال بیشـتر ترافل هایمان یک روز پیش از تاریخ انقضایشـان 

از سرپناه های بی خانمان ها سر درآورده اند. 
مامان با حالتی عصبی موهای دم اسبی اش را سفت می کند و می گوید: »سالم، 
کوکـو.« موهـای قرمـز، مـوج دار و بلندش تقریبًا وز اسـت. قدیم هـا موهایش 
را مـدل زیـروروی فرانسـوی می بافت، تارهـای کوتاه و مجعـدی از کناره های 

Alpaca .1؛ نوعی پشم شتر
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گیسش بیرون می زد و شکوفه هایی را که از مغازه ی بغلی می خرید البه الیشان 
می گذاشت. االن با کش موی زشتی موهایش را می بندد. 

»سـالم مامان.« حس می کنم دست های من هم به بی قراری موهای اوست. 
موهای خود من هم بلند و موج دار، اما قهوه ای کاراملی ا ست؛ درست هم رنگ 
کک ومک های روی دماغم که غیرعادی بزرگ اند. من موهایم را تا حدودی به 
عقب جمع می کنم و سـاده می بافمشـان. همیشـه هم همین طور خواهد بود؛ 

وفادار. مامان می گوید بنده ی عادت. لئو می گفت هابیت 1. 
»اوضاع چطوره کوکوی من؟« صدایش به دلیلی زیادی خوشحال به نظر می رسد. 
می گویم: »َمس ُا ِمنوس2.« بافت موهایم را تاب می دهم، احساس می کنم 
زیرنظرم. چون به دبسـتان دوزبانه رفته ام، اسپانیایی را روان صحبت می کنم، 

اما مامان فقط چند عبارت ابتدایی ساده را بلد است. 
»گوش کن کوکوی شـیرین من، می خواسـتم درباره ی یه موضوعی باهات 

حرف بزنم.«
درونم یخ می زند. گفت وگویی که با خوشحالی ساختگی شروع شود، نتیجه ی 

خوبی نمی تواند داشته باشد. با احتیاط می پرسم: »درباره ی چی؟«
مکث می کند، کت پشمی اش را با زور درمی آورد و نفس عمیقی می کشد. 
»درباره ی ال کورازون، عزیزم.« از صدایش می توانم حدس بزنم چه می خواهد 
بگوید. یک چهارم باالیی سمت چپ قلبم یک دفعه درد می گیرد، انگار پنجره ای 

باز شده و باد خیلی سردی به داخل وزیده باشد. 
سـریع زیرلـب می گویم: »االن نمی تونم حـرف بزنم.« و تندی به طرف دفتر 
پشـتی مـی دوم و در را قفل می کنم. اما نـه، نمی توانم اینجا بمانم، خیلی زود 
در می زند و باید جواب بدهم. میز توالت کنار کاناپه ی تختخواب شـو را زیرورو 

Hobbit .1؛ هابیت ها گونه ای از موجودات تخیلی در رمان های تالکین هستند که زیاد اهل تغییر نیستند.
más o menos .2؛ به زبان اسپانیایی به معنی »کم و بیش« و »معمولی« است.
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می کنـم و لباس شـنای قرمـزم را برمـی دارم. لباس هایم را از تنـم درمی آورم، 
می اندازمشـان روی کُپه ی لباس های روی زمین و لباس شـنایم را می پوشـم. 
نمی توانم حوله ی بلند یا دمپایی الانگشتی ام را پیدا کنم، برای همین فقط در 
دفتـر را به سـرعت بـاز می کنم و پیش از اینکه او بتوانـد حرف دیگری بزند، به 

انتهای سالن می روم و از در پشتی خارج می شوم. 
پابرهنه روی برف قدم می گذارم. 

شـوک سـرما را روی پنجه هایم احساس می کنم. سـرما مستقیم و سریع 
به سـمت گودال قلبـم می رود؛ درواقع به سـمت گودال های قلبـم. فقط دهلیز 
چپ نیسـت که خالی شـده است. جای لئو هم هسـت، توی دهلیز راست. از 
وقتی کالس هفتم شروع شده، در تمام سال یک کلمه هم با من حرف نزده. 
و حـاال کـه دارم سـفره ی دلـم را باز می کنـم، قبول می کنم که بطن راسـت 
ـ  جایگاه مادرم ـ هم حسابی سرد است. در سال گذشته او مثل یک ربات بوده 
و شکالت فروشی را با لذتی ساختگی اداره کرده، اما حاال باتری هایش کم جان 

شده  و هر لحظه ممکن است از کار بایستد. 
موهای تنم از سرما روی پوست برهنه ام راست می شود. بازوهایم را محکم 
بغل می کنم، آرنج های اسـتخوانی ام را با کف دسـتانم در آغوش می گیرم. من 
مدرک خوبی هسـتم برای اثبات اینکه شـکالت شما را چاق نمی کند؛ دست کم 
شکالت های باکیفیتی مثل شکالت های ما. روزی در حدود پانصد گرم شکالت 
می بلعم و هنوز تمام بدنم پر از زاویه های تیز و مسـخره  اسـت. دست و پاهایم 
که در اصل مثل ترکه اند. وقتی دخترها ناله می کنند که وای  خدا ـ کاش ـ من

ـ هم ـ طبیعی ـ الغر ـ بودم، باور کن این چیزی نیست که می خواهند. 
با لباس شـنای قرمز، که تنها پوششـم اسـت، بیشـتر در برف فرومی روم و 
سعی می کنم گوشت و استخوان و قلبم را گرم کنم. قلبم که شبیه فریزر ترافِل 

تقریبًا متروکه مان است. 

قلب زیرزمین

به  خاطـر رودهای داغی کـه مثل رگ هـای خونی زیر زمیـن می تپند،  شـهر مـا
چشـمه های قلب تپنـده. آن ها موزون و  نام دارد، یعنی هارت بیـت  اسـپرینگز
بـا صدایـی بم می جوشـند؛ تاپ تاپ تاپ. و این تپـش در حیاط ما از همه جا 
قوی تر اسـت؛ درسـت همین جا، گوشـه ی جوی، زیر درخت صنوبر تناوری که 
نشسته ام. در این نقطه، آب داغ از زمین می جوشد و با سرمای برف آب شده ی 
کـوه ترکیب می شـود تا بهترین دما را به وجـود بیاورد. باالی رودخانه و پایین 
رودخانه بیشـتر مواقع پوشـیده از یخ اسـت،  جز تعداد کمی از گوشه های دنج 

دیگر که شبیه کنج ما هستند. 
زیـر پـای من سـنگ های توی آب طوری کنـار هم قرار گرفته انـد که راحت 
می شـود رویشـان نشست. بیشتر به تخت پادشاهی غوطه ور در آب می مانند. 
سطح کف  آلود جویبار مثل یقه ی توری لباس شبی جادویی استخوان ترقوه ام 
را می پوشاند. هر چند دقیقه، وقتی در سرم احساس سرما می کنم، آن را زیر 

آب فرومی برم تا گرم شود. 
در اطرافـم حیـاط جایی شـبیه النه اسـت؛ از هر چهار طرف محصور اسـت. 
از سـمت شـرق و غـرب حصارهـای بلنـدی برآمده انـد؛ جایـی که تابسـتان ها 
بوتـه ی پیچ انـاری و یـاس ازشـان بـاال می رود. در سـمت شـمالی یک ردیف 
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دیگر که شبیه کنج ما هستند. 
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سـاختمان  سـه طبقه ی صدسـاله در امتداد هم قرار دارند، یکی از آن ها، یعنی 
روست،شکالت فروشی ما و ایوانش را، که تابستان ها در هوای گرم، آنجا میز 
می چینیم در خود جای داده اسـت. حدود پنجاه قدم آن طرف تر، در قسـمت 
جنوبـی، دیواره ای خاکسـتری از کوهی پرصخره ـ یـا دقیق تر بگویم کوه راکی1ـ 
سـر برآورده اسـت. چند آدم آهنی زنگ زده و دست ساز، تکیه داده به سنگ ها، 
در اطراف حیاط پخش وپال هستند؛ درست در خانه، در این سکونتگاه عجیب. 
وسـط همـه ی این ها چهار شـاخه از پایین تنه ی درخت صنوبـر باال آمده اند. 
آن قدری به زمین نزدیک  هسـتند که جای بی نظیری برای نشسـتن به وجود 
بیاورند؛ تقریبًا شـبیه چهار تنه ی مجزا که به هم متصل شـده اند تا یک تخت 
سلطنتی یا کشتی دزدان دریایی یا کنج هابیت بسازند، بستگی دارد چطور به 

آن نگاه کنی. 
االن نمی توانـم قسـمت زیـادی از آن را ببینـم. بخـاری کـه باال می آیـد من را 
در ابـری اسـرارآمیز می پوشـاند، می گـذارم شـناور بمانـم و بروم، بـه جایی دور؛ 
جایی مثل جنگلی شرجی و مرطوب. چشم هایم بسته می شود، پیچک بخار از 
بین منافذ پوستم حرکت می کند، ریشه های درخت به اعماق رگ هایم می رسد، 

آوازی بی صدا را در رگ هایم به جریان می اندازد، دانه ی رؤیایی را می کارد... 
دنـگ! دنـگ! دنـگ! چشـم هایم یک دفعه باز می شـود. صاف می نشـینم، 
بـا صـدای ناهنجار چرتم پاره می شـود. پلک زنان خودم را دوبـاره در برف پیدا 
می کنـم. صـدای تلق تلـوق پایـی روی پله های فلـزی می آیـد؛ آرام و با دقت. 
حتمـًا گالـی دارد از آپارتمانـش در طبقه ی باال پایین می آیـد. نمی توانم او را از 

بین بخار ببینم، اما با صدای بلند می گویم: »سالم، گالی!«
گالیِلئـو گایو2 در بطن سـمت چپم جـا دارد. گالی پدربزرگ رؤیایی هر کودکی 
ا سـت، هرچند او یک جورهایی پدربزرگ خوانده ام اسـت. او صاحب روست است 

Rocky .1؛ کوه راکی در آمریکای شمالی؛ راکی به معنی »پرصخره« است.
2. Galileo Gallo
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)نام خانوادگی اش در زبان اسپانیایی به معنی خروس است( و ال کورازون را به 
قیمت بسـیار کمی به ما اجاره می دهد. در سـیزده سـالی که اینجا بوده ایم، یک 

بار هم اجاره را باال نبرده است. 
او هم سـازنده اسـت؛  از واژه  ی هنرمند اسـتفاده نمی کند . وسـیله درسـت 
می کنـد، مخصوصـًا آدم آهنی در هر انـدازه ای؛ از تکه های کهنه ی ماشـین ها و 
تراکتورها و دستگاه ها و قوطی ها و حلبی ها. بعضی از آدم آهنی ها دو برابر من 
هسـتند و بعضی هایشـان اندازه ی انگشت کوچکم. هرکدام از آدم آهنی هایش 
گنجـی کوچـک درونـش دارد، مثل سـنگ ریزه ای صیقلی یا صـدف حلزون یا 

مهره  ای شیشه ای. 
می گویـد: »سـالم، کوکـو!« می توانـم از صدایـش بفهمم که واقعـًا از روبه رو 
شـدن با من خوشـحال است. او اهل اسپانیاسـت و انگلیسی را با کمی لهجه 
صحبت می کند؛ همه ی هجاها دقیق و فکرشده. قدم هایش نزدیک  می شود. 
وقتـی بـه چندقدمی من می رسـد، می توانم ببینمش؛ موج دار و شـبح مانند از 

بین بخارها. 
»حـال دلت چطـوره، عزیزم؟« این احوال پرسـی معمول اوسـت؛ معادل او 

برای »حالت چطوره؟«
جواب می دهم: »می تونستم... خوشحال تر باشم.«

»چطور؟«
نمی توانم چشـمانش را ببینم، اما اگر می توانسـتم، حتمًا نگاهش نگران و 
مهربان بود؛ مطمئنم. می توانم به زحمت ابری از موهای سفید را دور صورتش 
ببینم که به شـانه هایش می خورد. لبـاس مکانیکی کهنه و لکه دار محبوبش را 
پوشیده که سنش باید حتی از مامان بیشتر باشد؛ یک جور روپوش هنری به 

شیوه ی خودش. 
مـن معمـواًل غرغرو نیسـتم و برای این موضـوع به خودم افتخـار می کنم، 
امـا راه دیگری برای گفتنش ندارم. لحنم جدی ا سـت. »شـاید ال کورازون...«
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به دنبـال کلمـه ای می گـردم کـه بتوانـد عمـق فاجعـه را به خوبـی نشـان دهد. 
»... بمیرد.« حرفم را تمام می کنم. 

سـرش را بـا ناراحتـی از بیـن بخـار تـکان می دهـد. »اوه، کوکو، عزیـزم، راز 
خوشحالی رو به یاد بیار.«

او ده هـزار راه بـرای خوشـحالی می شناسـد و آن هـا را مثـل نقل ونبـات به 
این طرف و آن طرف می پاشد. االن به کدامشان فکر می کند؟

جرئت گفتنش را پیدا می کنم. »شکالت اوضاع رو بهتر می کنه؟ امتحانش 
کردم، اما تازگی ها زیاد مؤثر نیست.«

»عزیزم، من به یه موضوع دیگه فکر می کنم.«
موضوع این اسـت که وقتی احسـاس ناامیدی می کنی، به سختی می توانی 
رازهای خوشحالی را به یاد بیاوری، حتی اگر سال ها چند صدتا از آن ها را مثل 
جدول ضرب حفظ کرده باشـی. انگشـتانم را دور گردن بند کریسـتالی ام، همانی 
کـه آرامـم می کنـد و تمـام عمـر دور گردنم بوده، تـاب می دهـم و رازهایی را که 
یـادم می آید زیـرورو می کنم؛ بوییدن گل ها، قدم زدن در طبیعت، نفس عمیق. 
هیچ  کدامشان در این لحظه امیدوارکننده به نظر نمی رسد. »کدومشون، گالی؟«
»هر روز، حتی فقط چند دقیقه، به آدم ها و مسائلی فکر کن که دوستشون داری.«

اعتـراف می کنم: »این رو هم امتحان کـرده ام.« و می گذارم حقیقت بیرون 
بریـزد، چـون اگر کسـی بتواند به من کمک کند، آن شـخص گالی اسـت. »به 
هرچی، هرکسی که برام مهمه...« به دنبال کلمات می گردم. »هرچقدر محکم تر 

می چسبم، بیشتر ازم دور می شه.«
»پس باید راه دیگه ای پیدا کنی، عزیزم.«

حرفـش را می فهمـم، پایـم را جابه جـا می کنم تا روی سـنگ های توی آب 
بگـذارم که مثـل زیرپایی شـده اند. می گذارم کشـکک اسـتخوانی زانویم مثل 
جزیره هـای آتش فشـانی کـه از آن هـا بخار بلند می شـود، از سـطح آب بیرون 

بزند. »مثاًل چی؟«
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سرش را کمی کج می کند و به فکر فرومی رود. 
»اول از همـه اینکـه، بـه لبخند زدن فکر کـرده ای؟« ذره ای گوشـه  وکنایه در 

لحنش نیست، فقط کنجکاوی  می کند. 
دلیل خوبی هم برای پرسیدن دارد. یک زمانی به خاطر لبخندم در هارت بیت 
 اسـپرینگز معـروف بـودم. نه اینکه ویژگی خاصی داشـته باشـد؛ درواقـع دندان 
جلویی سـمت چپم خیلی واضح روی دندان سـمت راسـتم افتاده اسـت. فقط 
بـه همیـن دلیل بی آنکه زحمت زیادی بکشـم لبخندم زیادی به چشـم می آید. 
احتمـاالً یکـی از عـوارض جانبـی قـرار گرفتن مزمـن و طوالنی مـدت در معرض 

شکالت بوده است. 
وقتـی کوچک بودم، موقعی که برای مشـتری ها فنجان نوشـیدنی شـکالتی 
داغشان را می بردم، عطر آن من را به لبخند وامی داشت. لبخند می زدم و متوجه 
می شدم لبخندم مشتری ها را هم به لبخند وامی دارد. حاال که فکر می کنم، شاید 
هم به شکالتی لبخند می زدند که داشت مستقیم به سمتشان می آمد. در هر دو 
صورت، انگار لبخند من خودش جان داشت و می خواست روی صورتم، زیر نور، 

روی صحنه به نمایش دربیاید. و من اجازه می دادم آنجا بدرخشد. 
حتـی بـه مشـتری های بداخالقـی کـه گهگاه بـه ما سـر می زدنـد اطمینان 
مـی دادم کـه »شـکالت اوضاع را بهتر می کند.« و برایشـان یک قلب شـکالتی 
رایگان می گذاشـتم. همیشـه در جوابش بهم لبخند می زدند و وقتی برایشـان 
می گفتم شـکالت کدام هورمون های شـادی بخش را در بدنشـان آزاد می کند، 

با دقت به حرف هایم گوش می دادند. 
امـا تازگی هـا، حتی با وجود اندورفین  و سـروتونین و دوپامینی که ترافل ها 
در وجودم آزاد می کنند، لبخندم پشـت سـایه ها پنهـان می ماند؛ انگار به خاطر 
ترس از صحنه یا چنین موضوعی خشکش زده باشد. بهش می گویم بیاید زیر 
نور، اما فقط پشت صحنه قایم می شود. انگار اگر خودش را نشان دهد، شاید 

کسی آن بیرون نباشد که ببیندش یا به آن اهمیت بدهد. 
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باالخـره می گویـم: »باشـه، گالی. بـه لبخنـد زدن هم فکر می کنـم.« مکث 
می کنم، گوشه های لبم لبخند کوچکی نقش می بندد. »و حواسم رو هم جمع 

می کنم تا... یه راه دیگه پیدا کنم.«
گالـی بـا زحمـت و تلق تلـوق اسـتخوان هایش خـم می شـود و آدم آهنـی 
کوچولویی را روی سنگ خیس جلویم می گذارد. »مال توئه، کوکوی عزیزم.«

دوبـاره بـه همـان آهسـتگی برمی گردد و لخ لخ کنـان مسـیر را پایین و بعد 
دنگ دنـگ از پله هـا بـاال مـی رود. حتی در آن بـرِف صداخفه کن هـم می توانم 
بشـنوم کـه سـینه اش خس خس می کنـد و هر چند ثانیه یک  بـار برای نفس 

تازه کردن می ایستد. 
گالی همیشه مثل ساعتی بزرگ و قدیمی که تیک تاک می کند، قابل اعتماد 
بوده است، اما در چند سال گذشته تغییر کرده است؛ گفت وگوهایمان را کوتاه 
می کند و درست همان موقع که صحبتمان دارد گل می کند، می گذارد می رود. 
او پیـش از ایـن، گرمایی همیشـگی و طوالنی داشـت، مانند آتشـگاهی که به 
آدم احسـاس خـاص و دوست داشـتنی بـودن در این جهان را می بخشـد، اما 
تازگی ها رو به خاموشی سوسو می زند، انگار شعله هایش به اکسیژن بیشتری 

نیاز دارند. 
با انگشـتانی که از برخورد با آب لیز اسـت، درِ لوالیی کوچک روی سـینه ی 
آدم آهنـی را بـاز می کنـم. داخلش در دیگری اسـت، از در اول هـم کوچک تر. 

داخل آن قلبش است؛ دانه  ای قرمز روشن. 
ناگهان لبخند می زنم. 

وقتی مامان بیرون می آید دیگر آن قدر در آب مانده ام که پوستم چروک شده و 
سرم گیج می رود. از وجود مه خوشحالم، چون معلوم نیست وقتی حرف هایش 
را می شـنوم، قیافه ام چه شـکلی می شود. خوشـبختانه همین حاال هم صورتم 

خیس است و اگر قطره ی اشکی بریزم، معلوم نمی شود. 
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»سـالم کوکـو.« برف هـای روی نیمکـت کوچـک کنـار آب را می تکانـد و 
می نشـیند. ژاکـت و شـال گردنش را مرتـب می کند و شـروع می کند به حرف 

زدن: »عزیزم، گوش کن.«
تاپ تاپ تاپ. قلبم و چشمه ها می تپند. هر لحظه صدایشان بلندتر می شود. 

»کوکوی شیرینم، می دونم که از حرف زدن فرار می کردی.«
دلـم می خواهـد بـه جـای دورِ دوری فـرار کنـم، امـا سـرم گیج مـی رود و 

لباس شنا به تن دارم و دوروبرم پر از برف است. 
مامان با عجله می گوید: »باید ال کورازون رو ببندیم.«

»نه!« از دهانم بیرون می پرد؛ مثل گازی که بعد از تکان دادن قوطی نوشابه 
بیرون می پرد. 

»کوکـو، من هم دلم نمی خـواد تعطیلش کنیم. ال کورازون تمام زندگی من 
با تو بوده. همه ی دارایی ماست.«

خوشحالم که نمی توانم از بین بخار صورتش را خوب ببینم، چون می توانم 
تصـور کنم کـه چانه اش هم مثل صدایـش می لرزد. »کوکـو، داریم پولمون رو 
از دسـت می دیـم و می ریـم زیـر بار قـرض. باید بـه آینده مون هـم فکر کنیم. 
ارتودنسـی، کالـج، بازنشسـتگی، یه خونه ی خـوب. خونه مـون کارش دیگه از 

تعمیر گذشته.«
آدم آهنی گالی را با گنج پنهانش محکم در چنگم می گیرم. به کلمه هایی فکر 
می کنـم کـه گالـی گفت. »باید یه راهـی پیدا کنیم، مامان. بذار ببینیم تابسـتون 
امسـال بـا جمعیتـی که برای جشـنواره ی هنری مـی آن اوضاع چطور می شـه. 
شاید هوا برای دونات خوردن زیادی گرم باشه. بهار امسال چندتا دستور جدید 
بـرای تهیه ی شـکالت هم می سـازم، چندتا نوشـیدنی شـکالتی خنـک و واقعًا 

خوشمزه که نتونن جلوش مقاومت کنن. لطفًا تا تابستون باز نگهش دار.«
مامان صورتش را با دسـت هایش می پوشاند. »نمی دونم... نمی دونم حتی 

می تونیم یه ماه دیگه باز نگهش داریم یا نه، کوکوی من.«
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کــم مانــده از حــال بــروم کــه در چنیــن نهــر تقریبــًا یــخ زده ای ممکــن اســت 
ــا تعادلــم را  دردسرســاز باشــد. به آرامــی می ایســتم، مامــان به ســمتم می آیــد ت
حفــظ کنــم، بعــد حولــه ی ضخیــم و بلنــد و دمپایی هــای الانگشــتی ام را بــه مــن 
ــینم،  ــت می نش ــارش روی نیمک ــم، کن ــم را می پوش ــای گرم ــد. لباس ه می ده
ــم. گوشــواره  ــگاه می کن ــه مامــان ن ــد. ب می گــذارم هــوای ســرد فکــرم را آزاد کن
نینداختــه و شــلوار ورزشــی ای را پوشــیده کــه از فروشــگاه بــزرگ خریــده بــود. 
بیشــتر عمــرم، مامــان النگــو و لباس هــای عجیب غریــب و رنگــی می پوشــید، 
ــن  ــج۱ در پایی ــوز وینِت ــازه ی وی ــه از مغ ــی می انداخــت ک ــز بدل گوشــواره های آوی
ــه  ــش ک ــدل  موهای ــرای م ــب ب ــی عجیب غری ــان؛ و مکمل می خریدش ــان خیاب
ــای  ــا موه ــا تازگی ه ــرد. ام ــان می ک ــرش جمعش ــاالی س ــر ب ــی ِقروِف ــا کل ب
ــد و به شــکل دم اســبی  قرمــز مــوج دارش را فقــط پشــت ســرش جمــع می کن
کســل کننده ای می بنــدد. احتمــاالً دیــر یــا زود موهایــش را کوتــاه می کنــد؛ مــدل 

راحــت و ســاده ی مامــان. 
نفس عمیقی می کشم، دانه ی کوچک را کف دستم می غلتانم. «ارتودنسی 

برام مهم نیست. لطفًا قول بده به ال کورازون بیشتر مهلت بدی.»
مامان آه می کشـد، مدتی طوالنی سـاکت می ماند، شاید دارد توی ذهنش 

حساب کتاب می کند. 
باالخـره می گویـد: «خیلی خب. شـش ماه دیگه؛ تا اوت. اما اگر کاسـبی تا 
اون موقـع زیـاد بهتر نشـد، می بندیمش. و باید قول بـدی که قبول می کنی و 

اجازه می دی بریم دنبال زندگی مون.»
حرفـش را تکـرار می کنـم: «بریـم دنبـال زندگی مـون؟» حرفـش مـن را 
می ترسـاند، حرفی که به من نمی زند. «یعنی... از هارت بیت اسپرینگز بریم؟»

به سختی می توانم باور کنم این حرف ها حتی از دهان مامان بیرون بیاید. 
به نشانه ی تأیید سرش را تکان می دهد، صورتش را در هم می کشد تا مانع 
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