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بای نِنکیوی ،1مرد هائورانی

Huaorani .2؛ قبیلهای ساکن در جنگلهای آمازون
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1. Bai Nenquiwi

ِالﮐورازون
یک قلب شـکالتی از روی پیشـخان برمیدارم و میاندازم توی دهانم؛ درست
مثـل هـزاران بـار دیگری که ایـن کار را کردهام .کمی که آب شـد ،روی زبانم به

اینطرف و آنطرف میبرمش .باقیماندهی سـیاهرگها و سـرخرگها را گاز

میزنـم .میبرمـش بهسـمت یک لـﭗ و بعد بهسـمت لﭗ دیگر تا بیشـترین
تماس را با جوانههای چشایی داشته باشد .آئورت تا االن دیگر آب شده ،فقط
بطنها و دهلیز باقی ماندهاند .قلبی را که حاال رگ ندارد ،ماهرانه به وسط زبانم

حرکـت میدهـم و میگذارمش زیر سـقف دهانم .بعد بـا دندان جلویی کجم،

قلب را گاز میزنم و دو نیم میکنم.

ایـن قلـب از گونـهای کاکائوی کمیاب به نام ناسـیونال میآید؛ مسـتقیم از
ً
دقیقا همان طعم را دارد .رگههایی از خاک،
ژرفترین قسمت جنگل آمازون ،و

چـوب ،گُل ،آجیـل؛ شـاید بـادام ،تهمـزهای از عسـل کهربایی و نوعـی میوه که

نمیتوانم دقیق بگویم چیست.

چشـمانم را میبنـدم ،تکههـای آخر را قـورت میدهم .طعمهـا روی زبانم
ً
تقریبا بینقص .بـرای دفعهی بعدی به
میماننـد ...مالیـم ،مرمـوز ،مانـدگار و

مامـان میگویـم دانههـا را بهجای دمای سـیصدوده درجه ،با سیصدوبیسـت
درجه بو بدهد تا بیشتر دودی شوند.

۹

بـا دسـتخطی زیبـا توضیحاتم را روی کارتی شـیری مینویسـم و پشـت

شیشهی ویترین میچسبانم .بعد ،دستکش پالستیکی به دست ،شکالتها را
یکییکی از سینی برمیدارم و روی پیشخان میچینم؛ این بار بهشکل مارپیﭻ

از بیـرون شـروع میکنـم و به داخل ادامـه میدهم .این قلبهـا جدیدترین
ترکیـب شـکالت من هسـتند .دانهها از فروشـگاه کوچکی در پـرو آمدهاند که

مامان آنجا کار میکند.

ممکن اسـت وقتی بعضی از مردم دختری سیزدهسـاله را ببینند که خیلی

به شکالت اهمیت میدهد ،کلمهی عجیبغریب به ذهنشان برسد .من واژهی

کمیـاب را ترجیـح میدهـم .اگـر میخواسـتم توضیحی از خـودم روی کارت
شیری بنویسم ،شبیه به این میشد:

از ﮔﻮﻧـﻪی ﮐﻮهﻫﺎی راﮐﯽ ،ﮐﻮﮐﻮ ﻫﻴﺪِن ،۱ﺑﺎ ﭘﻮﺳـﺘﯽ ﻳﮑﺪﺳـﺖ ﭘﻮﺷـﻴﺪه از اﻓﺮا
ﺑـﺎ ﻻﻳﻪﻫـﺎی ﻟﻄﻴـﻒ ﮔﻠﺒـﺮگ در ﭘﺲ آن؛ ﮐﻤﯽ ﺗـﺮش در ﮐﻨﺎرهﻫﺎ؛ ﺑـﺎ ردی از
س ﻧﻬﺎن؛ اﺣﺴـﺎس اﺷـﺘﻴﺎق ﻧﻬﻔﺘﻪ ،رﮔﻪﻫﺎی ﺷﻴﺮﻳﻨﯽ از ﮐﺎراﻣﻞ ﺑﺎ
اﻧﺪوه و ﺗﺮ ِ
ﺗﻪﻣﺰهی ﮔﺰﻧﺪهای از ﺗﻠﺨﯽ؛ ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ ﮐﻤﻴﺎب از اﺳﺘﻮاری و اﺷﺘﻴﺎق.
وقتی مارپیﭻ قلبی درسـت میشـود عقب میروم و چند تغییر کوچک میدهم.
تمام شکالتهای ما بهشکل قلب هستند؛ یعنی از روی مدلی کوچک از قلب انسان

قالب زده میشـوند که بهلحاظ کالبدشناسـی هم درسـت اسـت .این کار برداشت

شـیرین ـ شـکالتی بود .فروشـگاه
عشـق ـ
کنایهآمیـز مامـان از همهی قیلوقال
ِ
ِ
و همینطـور کارگاه شکالتسـازی ما اِلکـورازون 2نام دارد که به زبان اسـپانیایی
یعنی قلب .روی تابلوی آن ،نقش قلب خونین انسان است؛ همانی که روی کارت

لوتِریای 3معروف مکزیکی است؛ قلب کاملی با سیاهرگها ،سرخرگها و آئورت.
2. El corazón
Lotería .3؛ یک بازی سنتی مکزیکی که با کارت انجام میشود.
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1. Coco Hidden

از آنجایی که شـخص دیگری در مغازه نیسـت و هنوز دلم نمیخواهد بروم

سـراغ تمرینهـای جبـر ،به بیـرون از پنجره ،به نوک قلههای پوشـیده از برف

خیره میشـوم و بهترین ترکیب نوشـیدنی شـکالتی را برای این دانه کاکائوی
ً
تقریبا بهار شـده اسـت ،اما اینجا در
خاص تصور میکنم .در بعضی از مناطق

کوههای کُ ُلرادو ،اواخر ماه فوریه ،هنوز هم فصل اسکی است؛ بهترین هوا برای
نوشیدن شکالت داغ.

عطر قلبها را بو میکشم .شاید کمی وانیل اضافه کنم ،شاید هم دارچین
و یـک جـور گلبرگ .شـکالت تهمزهی گُلی را دارد که فکر میکنم خوب اسـت
آن را بیشتر نمایان کنم.

نگاه خیرهام دور مغازه میچرخد؛ سـقف بلند ،آجر بیرونزده ،پنجرهی سـقفی

شیشـهای موجدار ،طاقهای قدیمی ،گﭻبریهای پیﭻدرپیﭻ عتیقه .چهار عکس
قابشـدهی سـیاه و سـفید از یک جنـگل روی دیـوار آویزان اسـت .قورباغهای با

چشـمان بیرونزده ،یک گل اسـتوایی ،کلبهای از برگ نخل و ریشـههای غولپیکر

درخـت کـه از زمیـن بیـرون زده بودنـد؛ همهشـان مثـل دسـتخطم آشـنا بودند.

درحقیقت سـیزده سـال اسـت اینجا خانهی من بوده؛ حتی پیش از تولدم ،وقتی
انـدازهی یـک دانـه کاکائو بودم ،عطر و طعم شـکالت در رگهایم جاری شـده .در

تمام این سیزده سال یادم نمیآید اِلکورازون مثل االن اینقدر خلوت بوده باشد.

قلب خود من برای چهار چیز جایگاه ویژهای دارد .خب ،درواقع ،سه نفر و

یک چیز و آن شکالت فروشیمان است که در دهلیز چپم جا دارد.

یک قلب دیگر را زود میاندازم توی دهانم؛ اندورفینها 1و سروتونینهایی

2

را حس میکنم که بهسرعت برق دور سلولهای مغزم در حرکتاند .خوشحالی
Endorphin .1؛ اندورفینها یا مسکنهای طبیعی بدن موادی هستند که از غدد مخاطی و با تحریک این

غدد بهوسیلهی هیپوتاالموس ترشح میشوند و اثر اصلی آنها تسکین درد است.

Serotonin .2؛ نوعی هورمون است که بهطور اهم در دستگاه گوارش ،پالکتها و سیستم عصبی مرکزی

حیوانات و همینطور انسان یافت شده است .این ماده نزد افکار عمومی بهعنوان جاریکنندهی «احساس

خوب» شناخته شده است.
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دروﻧـﻢ ﻣـﻮج ﻣﯽزﻧﺪ .ﺗﺌﻮﺑﺮوﻣﯿﻦ ۱ﻫﻢ ﺣﺎل ﺗﺎزهی آﺳـﻮده ،اﻣﺎ ﻫﻮﺷـﯿﺎرم را ﺑﻬﺘﺮ

ﻣﯽﮐﻨـﺪ؛ ﺗﺮﮐﯿﺒـﯽ ﺑﯽﻧﻘﺺ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸـﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ،ﺷـﮑﻼت اوﺿﺎع را
ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

از ﮔﻮﺷـﻪی ﭼﺸـﻤﻢ ،ﺑﯿﺮون از ﭘﻨﺠﺮهای ﮐﻪ رو ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺻﻠﯽ اﺳﺖ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ

ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻣﯽﺷـﻮم .ﻣﺸـﺘﺮی اﺳﺖ؟ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺒﻢ ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود و ﻓﻘﻂ ﻓﻨﺘﯿﻞآﻣﯿﻦ
ً
ً
ﻟﻄﻔﺎ ﺧﺎﻧﻮادهی
ﻟﻄﻔﺎ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎﺷﯿﺪ!
ﮐﺎﮐﺎﺋﻮ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﺪﺗﺮ و ﺗﻨﺪﺗﺮش ﻣﯽﮐﻨﺪ.
۲

ﺑﺰرگ ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ و ﭘﻮلدار اﺳﮑﯽﺑﺎزی ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﭘﺸﻦﻫﺎی َﭘ ِﺮ ﺷﯿﮏ ﺑﻪ ﺗﻦ دارﻧﺪ
و ﺑﻌﺪ از ﮔﺬراﻧﺪن ﯾﮏ روز ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﺳﺮاﺷﯿﺒﯽﻫﺎ دﻟﺸﺎن ﺑﺮای ﺧﻮردن ﯾﮏ ﻋﺎﻟﻤﻪ

ﺷﮑﻼت ﻏﻨﺞ ﻣﯽرود.

اﻣﺎ ﺑﻌﺪش ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ و ﻗﻠﺒﻢ ﺗﻨﺪﺗﻨﺪ ﻣﯽزﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﺷﻮد.

ﮐﻤﺎﺑﯿـﺶ ﺑﯿـﻦ دﺳـﺘﻪای ﺑﭽﻪﻣﺪرﺳـﻪای ﻗﺎﯾـﻢ ﺷـﺪه اﺳـﺖ؛ دارودﺳـﺘﻪی

ﺳـﺘﺎرهﻫﺎی درﺧﺸـﺎن ﮐﻼس ﻫﻔﺘـﻢ ،ﭼﻬﺮهﻫﺎﯾـﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳـﻨﺪ؛

ﺣﺘـﯽ ﮐﻼسﻫﺸـﺘﻤﯽﻫﺎ .راﺳـﺘﺶ ﺧﯿﻠـﯽ ﻫـﻢ ﻣﻬـﻢ ﻧﯿﺴـﺖ ﭼﻮن ﻣﺪرﺳـﻪی

راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻮﭼﮑﯽ اﺳﺖ .در ﻫﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻓﻘﻂ ﭘﻨﺠﺎه داﻧﺶآﻣﻮز دارد؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺰرگﺗﺮ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .ﻣﻦ و ﻟﺌﻮ از ﻣﻬﺪﮐﻮدک ﺗﺎ ﮐﻼس ﺷﺸﻢ را ﺑﺎ ﻫﻢ در ﯾﮏ دﺑﺴﺘﺎن

دوزﺑﺎﻧﻪ ﮔﺬراﻧﺪﯾﻢ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﻪی ﻣﺎ در ﻣﺠﻤﻮع ﭘﺎﻧﺰده داﻧﺶآﻣﻮز داﺷﺖ .ﺑﻪﻫﺮﺣﺎل
او اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ؛ درﺳﺖ وﺳﻂ آن ﮔﺮوه ﮐﻮﭼﮏ.
ﻟﺌﻮ دو َﻟﮑﻮﺋِﻮا .۳ﮐﻮﺋﻮا ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽاش اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ از ﻏﺎر .ﺗﻮ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ

ً
دﻗﯿﻘﺎ ﭼﻪ ﮐﺎری ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﺮﻣﻮزی
واﻣﯽدارد ﮐﻪ اﺟﺪادش
را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورﻧﺪ.

ً
اﺗﻔﺎﻗـﺎ دوﺑـﺎره ﺑﻪﻃـﻮر
ﻟﺌـﻮ ﻫﻤﯿﺸـﻪ در دﻫﻠﯿـﺰ راﺳـﺖ ﻗﻠﺒـﻢ ﺟـﺎ داﺷـﺘﻪ ﮐـﻪ

ﻧﮕﺮانﮐﻨﻨﺪهای ﺗﻨﺪﺗﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﭙﺶ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .او دوازده ﺳﺎل ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دوﺳﺖ ﻣﻦ
Theobromine .۱؛ ﻣﺎدهی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﮑﻼت

Phenethylamine .۲؛ ﯾﮏ ﺗﺮﮐﯿﺐ آﻟﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ و در اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺤﺮک ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺮﮐﺰی

ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

3. Leo de la Cueva

۱۲

بود؛ البته اگر نوزادان هم بتوانند دوست صمیمی داشته باشند .تمام عمرمان

مادرش در دفتر حقوقی کوچک طبقهی باال مشغول به کار بوده است .نیه ِوز و
مامانم هزینهی پرستارهای بچه را با هم تقسیم میکردند تا در شکالتفروشی
مراقب من و لئو باشـند .وقتی بهاندازهی کافی بزرگ شـدیم پرسـتارها دیگر
نیامدنـد ،امـا مـن و لئـو همچنان بـا هم وقت میگذراندیم .شـکالت درسـت

میکردیم و دسـتورهای جدید تهیهی شکالت را امتحان میکردیم ،کنار جوی
آب بازی میکردیم و از درخت صنوبر حیاط پشتی باال میرفتیم.

االن او بـه ویتریـن مغازه نگاهـی انداخت .یک لحظهی وحشـتناک خیال

کـردم متوجـه زل زدنـم شـده اسـت .امـا نـه؛ آن بیرون آنقـدر از بـرف و نور

خورشـید روشـن اسـت که احتما ًال دارد به بازتاب تصویر خودش نگاه میکند.
ً
واقعا به ظاهرش بیشتر اهمیت میدهد؛ موهای تیره و نرم که نصف
تازگیها

چشمهایش را پوشانده ،گونههایی سرخشده از سرما ،پولیور پشمی کرمرنگ،
شلوار جین کهنه .میخواهم نگاهم را برگردانم ،اما همچنان زل زدهام .تماشای

او عجیـب اسـت؛ اینکه میدانم نمیتواند مـن را ببیند ،مثل آینهای یکطرفه.
تمام سال همین حس را داشتهام.

لئـو برمیگـردد تا بهدنبال بقیه برود که خیره به گوشـیهای همراهشـان از

خیابان رد میشوند و بهسمت مغازهی دونات دالیت 1میروند.
ً
تقریبا خالی از مشـتری
دونـات دالیـت؛ دلیـل اینکه اِلکورازون یک سـال

بوده است .وقتی گالری هنری بعد از یک سال آتشسوزی و سیل و کاهش

وحشـتناک گردشـگری تعطیل شد ،دونات دالیت به اینجا آمد؛ دونات دالیتی
که با تابلوی عظیم و زردش دوناتهای نودونه ِسـنتی با شـکالت داغ را تبلیﻎ

میکند .انگار نه انگار که دوناتهای به قول خودشان تازه را با خمیر منجمدی
درسـت میکنند که در کارخانهای در چین سـاخته میشـود و لبالب پر از مواد
نگهدارنده است و دارد از آنهمه طعم و رنگ مصنوعی میترکد.

1. Donut delite
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و «شکالت داغشان» روحم را به لرزه درمیآورد؛ روح مامان را هم همینطور؛

مایـع آبکـی قهوهایای که با شـیرهی ذرت بسـیار شـیرین شـده و چربیاش
از روغنهـای هیدروژنـه و محصـوالت آب پنیـر اسـت .بدتر از همـه ،هواکش
فرهایشـان مسـتقیم رو بـه خیابان اصلی اسـت .نمیتوانی از یک سـاختمان

آنطرفتـر رد شـوی و بـا آن مـواد شـیمیاییای کـه بهعمد بـرای آب انداختن
دهانت تولید شدهاند بمباران نشوی .شرمآور است.

در دونـات دالیـت صفـی بسـته شـده کـه از بیـرون در تـا پاییـن پیـادهروی

یـخزده ادامـه دارد .لئـو و دوسـتانش دارنـد از سـرما میلرزند و پاهایشـان را به
زمیـن میکوبنـد ،امـا ظاهـر ًا فکر میکنند ارزش صبـر کـردن را دارد .لئو هر چند

وقـت یـک بار ،به الکـورازون نگاهی میانـدازد .بهخاطر خیانت به ما احسـاس
گناه میکند؟

رو برمیگردانم ،شـروع میکنم به پاک کردن پیشـخان؛ هرچند از تمیزی

برق میزند.

زنگهای روی در به صدا درمیآیند ،امیدوارانه به ورودی نگاه میاندازم ،اما

فقط مامان اسـت با کیسـههای خرید پر از دستمالتوالت و شوینده .کیسهها
را پشت پیشخان میگذارد ،شالگردن پشمی آلپاکایش 1را باز میکند و نگاه

خیرهاش را دورتادور مغازه میچرخاند .متوجه خالی بودن مغازه میشود.

اتفاق تازهای نیسـت .کاسـبی آنقدر به مدت طوالنی کسـاد بوده اسـت که

دیگـر دربـارهاش حرف نمیزنیـم .از خیلی وقت پیش تولید شـکالتمان را کم

کردهایـم .بااینحـال بیشـتر ترافلهایمان یک روز پیش از تاریخ انقضایشـان

از سرپناههای بیخانمانها سر درآوردهاند.

مامان با حالتی عصبی موهای دماسبیاش را سفت میکند و میگوید« :سالم،
ً
تقریبا وز اسـت .قدیمهـا موهایش
کوکـو ».موهـای قرمـز ،مـوجدار و بلندش

را مـدل زیـروروی فرانسـوی میبافت ،تارهـای کوتاه و مجعـدی از کنارههای
Alpaca .1؛ نوعی پشم شتر
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گیسش بیرون میزد و شکوفههایی را که از مغازهی بغلی میخرید البهالیشان

میگذاشت .االن با کش موی زشتی موهایش را میبندد.

«سـالم مامان ».حس میکنم دستهای من هم به بیقراری موهای اوست.

موهای خود من هم بلند و موجدار ،اما قهوهای کاراملی است؛ درست همرنگ
ککومکهای روی دماغم که غیرعادی بزرگاند .من موهایم را تا حدودی به

عقب جمع میکنم و سـاده میبافمشـان .همیشـه هم همینطور خواهد بود؛

وفادار .مامان میگوید بندهی عادت .لئو میگفت هابیت .1

«اوضاع چطوره کوکوی من؟» صدایش به دلیلی زیادی خوشحال به نظر میرسد.
میگویم« :مَ س ُا مِ نوس ».2بافت موهایم را تاب میدهم ،احساس میکنم

زیرنظرم .چون به دبسـتان دوزبانه رفتهام ،اسپانیایی را روان صحبت میکنم،

اما مامان فقط چند عبارت ابتدایی ساده را بلد است.

«گوش کن کوکوی شـیرین من ،میخواسـتم دربارهی یه موضوعی باهات

حرف بزنم».

درونم یخ میزند .گفتوگویی که با خوشحالی ساختگی شروع شود ،نتیجهی

خوبی نمیتواند داشته باشد .با احتیاط میپرسم« :دربارهی چی؟»

مکث میکند ،کت پشمیاش را با زور درمیآورد و نفس عمیقی میکشد.

«دربارهی الکورازون ،عزیزم ».از صدایش میتوانم حدس بزنم چه میخواهد
بگوید .یکچهارم باالیی سمت چﭗ قلبم یکدفعه درد میگیرد ،انگار پنجرهای

باز شده و باد خیلی سردی به داخل وزیده باشد.

سـریع زیرلـب میگویم« :االن نمیتونم حـرف بزنم ».و تندی بهطرف دفتر

پشـتی مـیدوم و در را قفل میکنم .اما نـه ،نمیتوانم اینجا بمانم ،خیلی زود
در میزند و باید جواب بدهم .میز توالت کنار کاناپهی تختخوابشـو را زیرورو

Hobbit .1؛ هابیتها گونهای از موجودات تخیلی در رمانهای تالکین هستند که زیاد اهل تغییر نیستند.

más o menos .2؛ به زبان اسپانیایی به معنی «کموبیش» و «معمولی» است.
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میکنـم و لباسشـنای قرمـزم را برمـیدارم .لباسهایم را از تنـم درمیآورم،
میاندازمشـان روی کُپهی لباسهای روی زمین و لباسشـنایم را میپوشـم.
نمیتوانم حولهی بلند یا دمپایی الانگشتیام را پیدا کنم ،برای همین فقط در

دفتـر را بهسـرعت بـاز میکنم و پیش از اینکه او بتوانـد حرف دیگری بزند ،به
انتهای سالن میروم و از در پشتی خارج میشوم.
پابرهنه روی برف قدم میگذارم.

شـوک سـرما را روی پنجههایم احساس میکنم .سـرما مستقیم و سریع

بهسـمت گودال قلبـم میرود؛ درواقع بهسـمت گودالهای 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 سـفرهی دلـم را باز میکنـم ،قبول میکنم که بطن راسـت

ـجایگاه مادرمـ هم حسابی سرد است .در سال گذشته او مثل یک ربات بوده

و شکالتفروشی را با لذتی ساختگی اداره کرده ،اما حاال باتریهایش کمجان
شده و هر لحظه ممکن است از کار بایستد.

موهای تنم از سرما روی پوست برهنهام راست میشود .بازوهایم را محکم

بغل میکنم ،آرنجهای اسـتخوانیام را با کف دسـتانم در آغوش میگیرم .من

مدرک خوبی هسـتم برای اثبات اینکه شـکالت شما را چاق نمیکند؛ دستکم

شکالتهای باکیفیتی مثل شکالتهای ما .روزی در حدود پانصد گرم شکالت

میبلعم و هنوز تمام بدنم پر از زاویههای تیز و مسـخره اسـت .دست و پاهایم

که در اصل مثل ترکهاند .وقتی دخترها ناله میکنند که وای خدا ـ کاش ـ من
ـ هم ـ طبیعی ـ الغر ـ بودم ،باور کن این چیزی نیست که میخواهند.

با لباسشـنای قرمز ،که تنها پوششـم اسـت ،بیشـتر در برف فرومیروم و

ترافل
سعی میکنم گوشت و استخوان و قلبم را گرم کنم .قلبم که شبیه فریزر
ِ
ً
تقریبا متروکهمان است.
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ﻗلﺐ زیﺮزمﯿﻦ
شـهر مـا بهخاطـر رودهای داغی کـه مثل رگهـای خونی زیر زمیـن میتپند،
هارتبیـت اسـپرینگز نام دارد ،یعنی چشـمههای قلب تپنـده .آنها موزون و

بـا صدایـی بم میجوشـند؛ تاپ تاپ تاپ .و این تپـش در حیاط ما از همهجا

قویتر اسـت؛ درسـت همینجا ،گوشـهی جوی ،زیر درخت صنوبر تناوری که
نشستهام .در این نقطه ،آب داغ از زمین میجوشد و با سرمای برف آبشدهی
کـوه ترکیب میشـود تا بهترین دما را به وجـود بیاورد .باالی رودخانه و پایین

رودخانه بیشـتر مواقع پوشـیده از یخ اسـت ،جز تعداد کمی از گوشههای دنج
دیگر که شبیه کنج ما هستند.

زیـر پـای من سـنگهای توی آب طوری کنـار هم قرار گرفتهانـد که راحت

میشـود رویشـان نشست .بیشتر به تخت پادشاهی غوطهور در آب میمانند.
سطح کفآلود جویبار مثل یقهی توری لباسشبی جادویی استخوان ترقوهام

را میپوشاند .هر چند دقیقه ،وقتی در سرم احساس سرما میکنم ،آن را زیر

آب فرومیبرم تا گرم شود.

در اطرافـم حیـاط جایی شـبیه النه اسـت؛ از هر چهار طرف محصور اسـت.

از سـمت شـرق و غـرب حصارهـای بلنـدی برآمدهانـد؛ جایـی که تابسـتانها
بوتـهی پیﭻانـاری و یـاس ازشـان بـاال میرود .در سـمت شـمالی یک ردیف
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سـاختمان سـهطبقهی صدسـاله در امتداد هم قرار دارند ،یکی از آنها ،یعنی
روست،شکالتفروشی ما و ایوانش را ،که تابستانها در هوای گرم ،آنجا میز
میچینیم در خود جای داده اسـت .حدود پنجاه قدم آنطرفتر ،در قسـمت
جنوبـی ،دیوارهای خاکسـتری از کوهی پرصخره ـیـا دقیقتر بگویم کوه راکی1ـ

سـر برآورده اسـت .چند آدمآهنی زنگزده و دستساز ،تکیهداده به سنگها،
در اطراف حیاط پخشوپال هستند؛ درست در خانه ،در این سکونتگاه عجیب.
وسـط همـهی اینها چهار شـاخه از پایینتنهی درخت صنوبـر باال آمدهاند.

آنقدری به زمین نزدیک هسـتند که جای بینظیری برای نشسـتن به وجود
ً
تقریبا شـبیه چهار تنهی مجزا که به هم متصل شـدهاند تا یک تخت
بیاورند؛
سلطنتی یا کشتی دزدان دریایی یا کنج هابیت بسازند ،بستگی دارد چطور به
آن نگاه کنی.

االن نمیتوانـم قسـمت زیـادی از آن را ببینـم .بخـاری کـه باال میآیـد من را

در ابـری اسـرارآمیز میپوشـاند ،میگـذارم شـناور بمانـم و بروم ،بـه جایی دور؛

جایی مثل جنگلی شرجی و مرطوب .چشمهایم بسته میشود ،پیچک بخار از
بین منافذ پوستم حرکت میکند ،ریشههای درخت به اعماق رگهایم میرسد،
آوازی بیصدا را در رگهایم به جریان میاندازد ،دانهی رؤیایی را میکارد...

دنـگ! دنـگ! دنـگ! چشـمهایم یکدفعه باز میشـود .صاف مینشـینم،

بـا صـدای ناهنجار چرتم پاره میشـود .پلکزنان خودم را دوبـاره در برف پیدا

میکنـم .صـدای تلقتلـوق پایـی روی پلههای فلـزی میآیـد؛ آرام و با دقت.
ً
حتمـا گالـی دارد از آپارتمانـش در طبقهی باال پایین میآیـد .نمیتوانم او را از
بین بخار ببینم ،اما با صدای بلند میگویم« :سالم ،گالی!»

گالیلِئـو گایو 2در بطن سـمت چپم جـا دارد .گالی پدربزرگ رؤیایی هر کودکی

اسـت ،هرچند او یکجورهایی پدربزرگخواندهام اسـت .او صاحب روست است
Rocky .1؛ کوه راکی در آمریکای شمالی؛ راکی به معنی «پرصخره» است.
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2. Galileo Gallo

(نام خانوادگیاش در زبان اسپانیایی به معنی خروس است) و الکورازون را به

قیمت بسـیار کمی به ما اجاره میدهد .در سـیزده سـالی که اینجا بودهایم ،یک
بار هم اجاره را باال نبرده است.

او هم سـازنده اسـت؛ از واژهی هنرمند اسـتفاده نمیکند .وسـیله درسـت
ً
مخصوصـا آدمآهنی در هر انـدازهای؛ از تکههای کهنهی ماشـینها و
میکنـد،

تراکتورها و دستگاهها و قوطیها و حلبیها .بعضی از آدمآهنیها دو برابر من
هسـتند و بعضیهایشـان اندازهی انگشت کوچکم .هرکدام از آدمآهنیهایش

گنجـی کوچـک درونـش دارد ،مثل سـنگریزهای صیقلی یا صـدف حلزون یا
مهرهای شیشهای.
ً
میگویـد« :سـالم ،کوکـو!» میتوانـم از صدایـش بفهمم که واقعـا از روبهرو

شـدن با من خوشـحال است .او اهل اسپانیاسـت و انگلیسی را با کمی لهجه
صحبت میکند؛ همهی هجاها دقیق و فکرشده .قدمهایش نزدیک میشود.

وقتـی بـه چندقدمی من میرسـد ،میتوانم ببینمش؛ موجدار و شـبحمانند از
بین بخارها.

«حـال دلت چطـوره ،عزیزم؟» این احوالپرسـی معمول اوسـت؛ معادل او

برای «حالت چطوره؟»

جواب میدهم« :میتونستم ...خوشحالتر باشم».
«چطور؟»

ً
حتما نگاهش نگران و
نمیتوانم چشـمانش را ببینم ،اما اگر میتوانسـتم،

مهربان بود؛ مطمئنم .میتوانم بهزحمت ابری از موهای سفید را دور صورتش
ببینم که به شـانههایش میخورد .لبـاس مکانیکی کهنه و لکهدار محبوبش را

پوشیده که سنش باید حتی از مامان بیشتر باشد؛ یکجور روپوش هنری به
شیوهی خودش.

مـن معمـو ًال غرغرو نیسـتم و برای این موضـوع به خودم افتخـار میکنم،

امـا راه دیگری برای گفتنش ندارم .لحنم جدی اسـت« .شـاید الکورازون»...
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بهدنبـال کلمـهای میگـردم کـه بتوانـد عمـق فاجعـه را بهخوبـی نشـان دهد.
« ...بمیرد ».حرفم را تمام میکنم.

سـرش را بـا ناراحتـی از بیـن بخـار تـکان میدهـد« .اوه ،کوکو ،عزیـزم ،راز

خوشحالی رو به یاد بیار».

او دههـزار راه بـرای خوشـحالی میشناسـد و آنهـا را مثـل نقلونبـات به

اینطرف و آنطرف میپاشد .االن به کدامشان فکر میکند؟

جرئت گفتنش را پیدا میکنم« .شکالت اوضاع رو بهتر میکنه؟ امتحانش

کردم ،اما تازگیها زیاد مﺆثر نیست».

«عزیزم ،من به یه موضوع دیگه فکر میکنم».

موضوع این اسـت که وقتی احسـاس ناامیدی میکنی ،بهسختی میتوانی

رازهای خوشحالی را به یاد بیاوری ،حتی اگر سالها چند صدتا از آنها را مثل

جدولضرب حفظ کرده باشـی .انگشـتانم را دور گردنبند کریسـتالیام ،همانی
کـه آرامـم میکنـد و تمـام عمـر دور گردنم بوده ،تـاب میدهـم و رازهایی را که

یـادم میآید زیـرورو میکنم؛ بوییدن گلها ،قدم زدن در طبیعت ،نفس عمیق.

هیﭻکدامشان در این لحظه امیدوارکننده به نظر نمیرسد« .کدومشون ،گالی؟»

«هر روز ،حتی فقط چند دقیقه ،به آدمها و مسائلی فکر کن که دوستشون داری».

اعتـراف میکنم« :این رو هم امتحان کـردهام ».و میگذارم حقیقت بیرون

بریـزد ،چـون اگر کسـی بتواند به من کمک کند ،آن شـخص گالی اسـت« .به
هرچی ،هرکسی که برام مهمه »...بهدنبال کلمات میگردم« .هرچقدر محکمتر

میچسبم ،بیشتر ازم دور میشه».

«پس باید راه دیگهای پیدا کنی ،عزیزم».

حرفـش را میفهمـم ،پایـم را جابهجـا میکنم تا روی سـنگهای توی آب

بگـذارم که مثـل زیرپایی شـدهاند .میگذارم کشـکک اسـتخوانی زانویم مثل

جزیرههـای آتشفشـانی کـه از آنهـا بخار بلند میشـود ،از سـطح آب بیرون
بزند« .مث ً
ال چی؟»
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سرش را کمی کج میکند و به فکر فرومیرود.

«اول از همـه اینکـه ،بـه لبخند زدن فکر کـردهای؟» ذرهای گوشـهوکنایه در

لحنش نیست ،فقط کنجکاوی میکند.

دلیل خوبی هم برای پرسیدن دارد .یک زمانی بهخاطر لبخندم در هارتبیت

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 بیآنکه زحمت زیادی بکشـم لبخندم زیادی به چشـم میآید.

احتمـا ًال یکـی از عـوارض جانبـی قـرار گرفتن مزمـن و طوالنیمـدت در معرض
شکالت بوده است.

وقتـی کوچک بودم ،موقعی که برای مشـتریها فنجان نوشـیدنی شـکالتی

داغشان را میبردم ،عطر آن من را به لبخند وامیداشت .لبخند میزدم و متوجه

میشدم لبخندم مشتریها را هم به لبخند وامیدارد .حاال که فکر میکنم ،شاید
هم به شکالتی لبخند میزدند که داشت مستقیم بهسمتشان میآمد .در هر دو
صورت ،انگار لبخند من خودش جان داشت و میخواست روی صورتم ،زیر نور،
روی صحنه به نمایش دربیاید .و من اجازه میدادم آنجا بدرخشد.

حتـی بـه مشـتریهای بداخالقـی کـه گهگاه بـه ما سـر میزدنـد اطمینان

مـیدادم کـه «شـکالت اوضاع را بهتر میکند ».و برایشـان یک قلب شـکالتی
رایگان میگذاشـتم .همیشـه در جوابش بهم لبخند میزدند و وقتی برایشـان

میگفتم شـکالت کدام هورمونهای شـادیبخش را در بدنشـان آزاد میکند،
با دقت به حرفهایم گوش میدادند.

امـا تازگیهـا ،حتی با وجود اندورفین و سـروتونین و دوپامینی که ترافلها

در وجودم آزاد میکنند ،لبخندم پشـت سـایهها پنهـان میماند؛ انگار بهخاطر

ترس از صحنه یا چنین موضوعی خشکش زده باشد .بهش میگویم بیاید زیر
نور ،اما فقط پشت صحنه قایم میشود .انگار اگر خودش را نشان دهد ،شاید

کسی آن بیرون نباشد که ببیندش یا به آن اهمیت بدهد.
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باالخـره میگویـم« :باشـه ،گالی .بـه لبخنـد زدن هم فکر میکنـم ».مکث

میکنم ،گوشههای لبم لبخند کوچکی نقش میبندد« .و حواسم رو هم جمع
میکنم تا ...یه راه دیگه پیدا کنم».

گالـی بـا زحمـت و تلقتلـوق اسـتخوانهایش خـم میشـود و آدمآهنـی

کوچولویی را روی سنگ خیس جلویم میگذارد« .مال توئه ،کوکوی عزیزم».

دوبـاره بـه همـان آهسـتگی برمیگردد و لخلخکنـان مسـیر را پایین و بعد

ِ
بـرف صداخفهکن هـم میتوانم
دنگدنـگ از پلههـا بـاال مـیرود .حتی در آن
بشـنوم کـه سـینهاش خسخس میکنـد و هر چند ثانیه یک بـار برای نفس

تازه کردن میایستد.

گالی همیشه مثل ساعتی بزرگ و قدیمی که تیکتاک میکند ،قابلاعتماد

بوده است ،اما در چند سال گذشته تغییر کرده است؛ گفتوگوهایمان را کوتاه

میکند و درست همان موقع که صحبتمان دارد گل میکند ،میگذارد میرود.
او پیـش از ایـن ،گرمایی همیشـگی و طوالنی داشـت ،مانند آتشـگاهی که به
آدم احسـاس خـاص و دوستداشـتنی بـودن در این جهان را میبخشـد ،اما

تازگیها رو به خاموشی سوسو میزند ،انگار شعلههایش به اکسیژن بیشتری
نیاز دارند.

با انگشـتانی که از برخورد با آب لیز اسـت ،د ِر لوالیی کوچک روی سـینهی

آدمآهنـی را بـاز میکنـم .داخلش در دیگری اسـت ،از در اول هـم کوچکتر.
داخل آن قلبش است؛ دانهای قرمز روشن.
ناگهان لبخند میزنم.

وقتی مامان بیرون میآید دیگر آنقدر در آب ماندهام که پوستم چروک شده و

سرم گیج میرود .از وجود مه خوشحالم ،چون معلوم نیست وقتی حرفهایش

را میشـنوم ،قیافهام چه شـکلی میشود .خوشـبختانه همین حاال هم صورتم
خیس است و اگر قطرهی اشکی بریزم ،معلوم نمیشود.
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«سـالم کوکـو ».برفهـای روی نیمکـت کوچـک کنـار آب را میتکانـد و

مینشـیند .ژاکـت و شـالگردنش را مرتـب میکند و شـروع میکند به حرف
زدن« :عزیزم ،گوش کن».

تاپ تاپ تاپ .قلبم و چشمهها میتپند .هر لحظه صدایشان بلندتر میشود.

«کوکوی شیرینم ،میدونم که از حرف زدن فرار میکردی».

دلـم میخواهـد بـه جـای دو ِر دوری فـرار کنـم ،امـا سـرم گیج مـیرود و

لباسشنا به تن دارم و دوروبرم پر از برف است.

مامان با عجله میگوید« :باید الکورازون رو ببندیم».

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

بیرون میپرد.

«کوکـو ،من هم دلم نمیخـواد تعطیلش کنیم .الکورازون تمام زندگی من

با تو بوده .همهی دارایی ماست».

خوشحالم که نمیتوانم از بین بخار صورتش را خوب ببینم ،چون میتوانم

تصـور کنم کـه چانهاش هم مثل صدایـش میلرزد« .کوکـو ،داریم پولمون رو

از دسـت میدیـم و میریـم زیـر بار قـرض .باید بـه آیندهمون هـم فکر کنیم.
ارتودنسـی ،کالـج ،بازنشسـتگی ،یه خونهی خـوب .خونهمـون کارش دیگه از

تعمیر گذشته».

آدمآهنی گالی را با گنج پنهانش محکم در چنگم میگیرم .به کلمههایی فکر

میکنـم کـه گالـی گفت« .باید یه راهـی پیدا کنیم ،مامان .بذار ببینیم تابسـتون

امسـال بـا جمعیتـی که برای جشـنوارهی هنری مـیآن اوضاع چطور میشـه.
شاید هوا برای دونات خوردن زیادی گرم باشه .بهار امسال چندتا دستور جدید
ً
واقعا
بـرای تهیهی شـکالت هم میسـازم ،چندتا نوشـیدنی شـکالتی خنـک و
ً
لطفا تا تابستون باز نگهش دار».
خوشمزه که نتونن جلوش مقاومت کنن.

مامان صورتش را با دسـتهایش میپوشاند« .نمیدونم ...نمیدونم حتی

میتونیم یه ماه دیگه باز نگهش داریم یا نه ،کوکوی من».
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ﮐــﻢ ﻣﺎﻧــﺪه از ﺣــﺎل ﺑــﺮوم ﮐــﻪ در ﭼﻨﯿــﻦ ﻧﻬــﺮ ﺗﻘﺮﯾﺒـ ً
ـﺎ ﯾــﺦزدهای ﻣﻤﮑــﻦ اﺳــﺖ

دردﺳﺮﺳــﺎز ﺑﺎﺷــﺪ .ﺑﻪآراﻣــﯽ ﻣﯽاﯾﺴــﺘﻢ ،ﻣﺎﻣــﺎن ﺑﻪﺳــﻤﺘﻢ ﻣﯽآﯾــﺪ ﺗــﺎ ﺗﻌﺎدﻟــﻢ را

ﺣﻔــﻆ ﮐﻨــﻢ ،ﺑﻌــﺪ ﺣﻮﻟــﻪی ﺿﺨﯿــﻢ و ﺑﻠﻨــﺪ و دﻣﭙﺎﯾﯽﻫــﺎی ﻻاﻧﮕﺸــﺘﯽام را ﺑــﻪ ﻣــﻦ

ﻣﯽدﻫــﺪ .ﻟﺒﺎسﻫــﺎی ﮔﺮﻣــﻢ را ﻣﯽﭘﻮﺷــﻢ ،ﮐﻨــﺎرش روی ﻧﯿﻤﮑــﺖ ﻣﯽﻧﺸــﯿﻨﻢ،
ﻣﯽﮔــﺬارم ﻫــﻮای ﺳــﺮد ﻓﮑــﺮم را آزاد ﮐﻨــﺪ .ﺑــﻪ ﻣﺎﻣــﺎن ﻧــﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨــﻢ .ﮔﻮﺷــﻮاره
ﻧﯿﻨﺪاﺧﺘــﻪ و ﺷــﻠﻮار ورزﺷــﯽای را ﭘﻮﺷــﯿﺪه ﮐــﻪ از ﻓﺮوﺷــﮕﺎه ﺑــﺰرگ ﺧﺮﯾــﺪه ﺑــﻮد.

ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﻋﻤــﺮم ،ﻣﺎﻣــﺎن اﻟﻨﮕــﻮ و ﻟﺒﺎسﻫــﺎی ﻋﺠﯿﺐﻏﺮﯾــﺐ و رﻧﮕــﯽ ﻣﯽﭘﻮﺷــﯿﺪ،
ﮔﻮﺷــﻮارهﻫﺎی آوﯾــﺰ ﺑﺪﻟــﯽ ﻣﯽاﻧﺪاﺧــﺖ ﮐــﻪ از ﻣﻐــﺎزهی وﯾــﻮز وﯾﻨﺘِــﺞ ۱در ﭘﺎﯾﯿــﻦ

ﺧﯿﺎﺑــﺎن ﻣﯽﺧﺮﯾﺪﺷــﺎن؛ و ﻣﮑﻤﻠــﯽ ﻋﺠﯿﺐﻏﺮﯾــﺐ ﺑــﺮای ﻣــﺪل ﻣﻮﻫﺎﯾــﺶ ﮐــﻪ
ﺑــﺎ ﮐﻠــﯽ ﻗِ ﺮوﻓِ ــﺮ ﺑــﺎﻻی ﺳــﺮش ﺟﻤﻌﺸــﺎن ﻣﯽﮐــﺮد .اﻣــﺎ ﺗﺎزﮔﯽﻫــﺎ ﻣﻮﻫــﺎی

ﻗﺮﻣــﺰ ﻣــﻮجدارش را ﻓﻘــﻂ ﭘﺸــﺖ ﺳــﺮش ﺟﻤــﻊ ﻣﯽﮐﻨــﺪ و ﺑﻪﺷــﮑﻞ دماﺳــﺒﯽ

ﮐﺴــﻞﮐﻨﻨﺪهای ﻣﯽﺑﻨــﺪد .اﺣﺘﻤــﺎ ًﻻ دﯾــﺮ ﯾــﺎ زود ﻣﻮﻫﺎﯾــﺶ را ﮐﻮﺗــﺎه ﻣﯽﮐﻨــﺪ؛ ﻣــﺪل
راﺣــﺖ و ﺳــﺎدهی ﻣﺎﻣــﺎن.

ﻧﻔﺲ ﻋﻤﯿﻘﯽ ﻣﯽﮐﺸﻢ ،داﻧﻪی ﮐﻮﭼﮏ را ﮐﻒ دﺳﺘﻢ ﻣﯽﻏﻠﺘﺎﻧﻢ» .ارﺗﻮدﻧﺴﯽ
ً
ﻟﻄﻔﺎ ﻗﻮل ﺑﺪه ﺑﻪ الﮐﻮرازون ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺪی«.
ﺑﺮام ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺎﻣﺎن آه ﻣﯽﮐﺸـﺪ ،ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺳـﺎﮐﺖ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ دارد ﺗﻮی ذﻫﻨﺶ

ﺣﺴﺎبﮐﺘﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺑﺎﻻﺧـﺮه ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ» :ﺧﯿﻠﯽﺧﺐ .ﺷـﺶ ﻣﺎه دﯾﮕﻪ؛ ﺗﺎ اوت .اﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﺎﺳـﺒﯽ ﺗﺎ

اون ﻣﻮﻗـﻊ زﯾـﺎد ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺸـﺪ ،ﻣﯽﺑﻨﺪﯾﻤﺶ .و ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮل ﺑـﺪی ﮐﻪ ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﻨﯽ و

اﺟﺎزه ﻣﯽدی ﺑﺮﯾﻢ دﻧﺒﺎل زﻧﺪﮔﯽﻣﻮن«.

ﺣﺮﻓـﺶ را ﺗﮑـﺮار ﻣﯽﮐﻨـﻢ» :ﺑﺮﯾـﻢ دﻧﺒـﺎل زﻧﺪﮔﯽﻣـﻮن؟« ﺣﺮﻓـﺶ ﻣـﻦ را

ﻣﯽﺗﺮﺳـﺎﻧﺪ ،ﺣﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﯽزﻧﺪ» .ﯾﻌﻨﯽ ...از ﻫﺎرتﺑﯿﺖ اﺳﭙﺮﯾﻨﮕﺰ ﺑﺮﯾﻢ؟«
ﺑﻪﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺎور ﮐﻨﻢ اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎ ﺣﺘﯽ از دﻫﺎن ﻣﺎﻣﺎن ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﺪ.

ﺑﻪﻧﺸﺎﻧﻪی ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﺮش را ﺗﮑﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺻﻮرﺗﺶ را در ﻫﻢ ﻣﯽﮐﺸﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ
1. Viv’s Vintage
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