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ِشن

پلنگ برفی چنان می پرد که همه را حیرت زده می کند.
پرشی چهارمتری.

شاید هم پنج متری.
تا باالی دیواره ای پرشیب می پرد.

روی لبه ای باریک فرود می آید، انگار از هوا هم سبک تر است.
دو توله اش پایین دیواره ایستاده اند و برایش زوزه می کشند تا بیاید پایین. 
پنجه های خاکستری اش از لبه ی صخره آویزان شده. ُدم دراز و کلفتش را مثل 

میزانه شمار1 به عقب و جلو تکان می دهد.
به توله هایش که پایین ایستاده اند، نگاهی می اندازد، خمیازه ای می کشد، ُدمش 

را دور بدنش می پیچد، بعد چشمان سبز کمرنگش را می بندد.

»چقدر بدجنسه!«
»بچه هاش گناه دارن. مامانشون رو می خوان!«

پائوال و پاتریس اند. خواهرهای دوقلویم. راستش بهتر است بگویم خواهرهای 
ناتنی ام. بهشان می گویم دو نیمه ی سیب. مثل سیبی هستند که از وسط نصف 

1. میزانه شمار )metronome(؛ وسیله ای است که با حرکت رفت وبرگشتی صدایی پی در  پی و یکنواخت ایجاد 
می کند تا نوازنده ی موسیقی ریتم و ضرب آهنگ قطعه ی موسیقی را رعایت کند. 
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شده باشد. فقط هفت سالشان است. من سیب ارشد هستم. اسمم قله است. 
ُقلی َنه ها. ُقّله مارِسلو.

تولد من و دو نیمه ی سیب یک روز است. آن ها روز تولد هشت سالگی ام به 
دنیا آمدند و والدینشان مامان و پدرخوانده ام هستند. پدرخوانده ام، ُرولف، مرد 

خوبی است، اما از زمین تا آسمان باهم فرق داریم.
پائوال دسـت راسـتم را گرفته بود و پاتریس دسـت چپم را. توی باغ وحش 
 پـارک مرکـزی نیویورک بودیـم که فاصله ی زیـادی با خانه مـان توی محله ی

آپر ایست ساید1 نداشت.
بهشان گفتم: »شاید هم پلنگ برفی دلش می خواد یه کم از توله هاش دور 

باشه تا بتونه یه نفس راحت بکشه.«
پاتریس پرسید: »منظورت اینه که تو هم دلت می خواد از دست ما خالص 

بشی تا یه نفس راحت بکشی؟«
پائوال گفت: »آره، به نظرم تو هم همین رو می خوای.«

چهره، صدا و طرز فکرشان باهم مو نمی زد.
بهشان گفتم: »نه بابا، منظورم اصاًل این نبود.«

لبخند زدند. مثل هم. دندان هایشان هم مثل هم افتاده بود.
 بااین حال لباس هایشان باهم فرق می کرد. به نظرشان دوقلوها نباید مثل هم

لبـاس بپوشـند. می گویند: »ایـن کارها لوس بازیـه!« هر روز صبح کارشـان این 
است چند دقیقه ای باهم مشورت کنند و تصمیم بگیرند هرکدامشان چه لباسی 
بپوشـد. هیـچ بحـث و جدلی هم دراین باره نمی کنند. مد و لباس هم پشـیزی 

برایشان نمی ارزد. مهم ترین موضوع زندگی شان موسیقی است.
یا بهتر بگویم، پیانو است.

هردویشان در این زمینه نابغه هستند.

Upper East Side( .1(؛ آپر ایست ساید یا بخش شرقی باالیی. نام یکی از محله های معروف در منهتن نیویورک 
است.
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من چی؟ خیلی هم نمی شود اسمم را نابغه گذاشت. مگر اینکه توانایی باال 
رفتن از دیواره های پرشـیب و سـاختمان ها یک جور استعداد به حساب بیاید. 
گرچه دیگر نمی توانم از ساختمان ها باال بروم؛ راستش تا هجده سالگی به طور 

مشروط آزاد هستم و حق باال رفتن از جایی را ندارم.
»اگه دلت نمی خواد بیفتی گوشه ی هلفدونی، دور باال رفتن از ساختمون ها 

رو خط بکش.«
پائوال پرسید: »چی؟«

»هیچی.« آن قدر بدم می آید بعضی وقت ها بدون اینکه حالی ام شود بلندبلند 
فکر می کنم؛ تازگی ها هم این اتفاق زیاد افتاده. این حال و روزم برایم معمایی 

شده بود.
 پاتریـس کـه به پلنگ مادر اشـاره می کرد، گفـت: »تو می تونسـتی از اونجا

باال بری.«
حق با او بود. قبل از اینکه این حرف را بزند، توی ذهنم سه تا مسیر تا لبه پیدا 

کرده  بودم. دست خودم نبود. کوهنوردی توی خونم است.
گفتم: »نه به قشنگی پلنگ برفی.«
پائوال گفت: »االن که برف نمی آد.«

»آره ُخب. االن جوالیه.« توی شهر دمای هوا به سی و سه درجه ی سانتی گراد 
می رسید، گرما بیداد می کرد و تازه قرار بود گرم تر از این هم بشود.

پاتریس گفت: »حتی اگه برف هم نیاد بهش می گن پلنگ برفی.«
پائوال پرسید: »باالی کوه پلنگ برفی هم دیدی؟«

منظـورش کـوه اورسـت بود. چند ماه پیـش آن باال بودم، اما حـاال در ارتفاع 
سطح دریا قرار داشتم و همراه دوقلوها توی این هوای گرم و شرجی بودم. به 

 نظر می رسید که انگار یک قرن از آن موقع می گذرد.
»اورست فقط غژگاو داره و پرنده.«

»چرا؟«
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»چـون اون باال حیوون ها به جز آشـغال  های اردوگاه ها، غذایی برای خوردن 
گیر نمی آرن.«

پائوال گفت: »پلنگ های برفی آشغال نمی خورن.«
پاتریس با لج بازی گفت: »اما پرنده ها می خورن.«

حـق بـا پاتریس بود. پرنده ها تـوی ارتفاعات باالتر به جنازه های یخ زده هم 
نوک می زدند، اما این موضوع را به دوقلوها نگفتم.

پائوال پرسید: »توی تّبت به پلنگ های برفی چی می گن؟«
سـعی کـردم بـه خاطر بیاورم. باالی اورسـت کـه بودم خیلی زبـان تبتی یا 

نپالی یاد نگرفتم، اما به نظرم یکی از کوهنوردها بهشان گفت...
گوشـی های هوشـمند دوقلوها شـروع کرد به پخش قطعه  ی موسیقی ای از 
شوَپن1. قطعه ی رقص لهستانی اپوس پنجاه وسه در گام ال بُمل ماژور. این قطعه 
را فقـط بـرای این می شـناختم کـه دوقلوها کِم کم یک سـال آن را تمرین کرده 
بودند. هزار بار این قطعه را شنیده بودم و به گمانم دیگر خودم هم می توانستم 

آن را با پیانو اجرا کنم.
باهم بلند گفتند: »پیامک اومد!« و دستشان را بردند توی جیب هایشان.

حتمًا یک پیامک از طرف مامان یا پدرخوانده ام بود. همیشـه بهمان پیامک 
می دهنـد؛ به همین خاطر هیچ وقت احسـاس نمی کنیم مـا را به امان خدا ول 
کرده انـد. حتمـًا صـدای وزوز گوشـی من هم درآمده، شـاید هم نـه، چون یک 
هفتـه ای می شـد که شـارژش نکرده بـودم. راسـتش دقیقًا نمی دانسـتم آن را 
کجا انداخته ام. شـاید توی اتاقم گذاشـتمش، شـاید هم توی آشپزخانه. با این 
کارم مامان و پدرخوانده ام حسـابی کفری می شـدند. این طوری نمی توانسـتند 
تهدیدم کنند که آن را ازم می گیرند، چون از همان اول هم دلم گوشی هوشمند 

نمی خواست. می دانستم کارایی های خوبی دارد، اما حوصله ام را سر می برد.
تقریبًا همه ی کسـانی که جلوی قفس پلنگ برفی ایسـتاده بودند، گوشـی 

Chopin .1؛ )1849-1810 میالدی( آهنگ ساز مشهور لهستانی
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هوشـمند به دستشـان بود که یا داشتند با آن حرف  می زدند یا موسیقی گوش  
می دادنـد یـا یکهویـی عکـس می گرفتند یا با انگشـت شستشـان پیـام تایپ 
می کردند یا توی توئیتر پست می گذاشتند. خالصه هر کاری می کردند. ترجیح 

می دادم توی دستم دست دوقلوها را بگیرم تا گوشی هوشمند.
پاتریس گفت: »از طرف مامانه.«

پائوال وسط حرفش پرید. »ازمون خواسته بریم کتاب فروشی.«
مامان با دوستش صاحب کتاب فروشی کوچکی بودند.

بلند گفتم: »ِشن!«
از شدت تعجب نزدیک بود چشمان دوقلوها از حدقه بیرون بزند. جماعت 

اطراف زل زدند بهم.
آرام تر تکرار کردم: »ِشن. تبتی ها به پلنگ های برفی می گن ِشن.«
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خوره

اسـم کتاب فروشـی مامانم کتاب فروشی قله است. جای تعجب ندارد، چون او 
قبل از به دنیا آمدن من، در سطح جهانی کوهنوردی می کرد. اما تعداد کتاب های 
کوهنوردی مغازه       اش انگشت شـمار است و نویسندگاِن همان ها هم کوهنوردانی 
هسـتند که مامان خودش آن ها را می  شناسـد؛ از جمله بابای واقعی ام، جاشـوآ 
وود، که سال تا سال او را نمی بینم و راستش را بخواهید، خیلی هم دلم برایش 

تنگ نمی شود.
ایـن روزهـا بیشـتر مـردم کتاب هـای الکترونیکـی می خواننـد؛ بااین حـال 
اوضاع مغازه خوب اسـت. مامان توی کتاب سررشـته دارد؛ برای همین چرخ 

کتاب فروشی می چرخد.
وقتـی مامـان کوهنـوردی را کنار گذاشـت، به کتـاب خوانـدن رو آورد. من و 
دوقلوها، یا حتی رولف، نه اهل تماشای تلویزیون بودیم، نه اهل بازی ویدیویی. 
تمام اوقات فراغتمان به مطالعه ی کتاب و گوش دادن به موسیقی می گذشت 
و البتـه کوهنـوردی. دسـت کم من کـه این  طوری بـودم، اما بعد از برگشـتن از 
اورست، خیلی از این کارها نکرده بودم. درعوض وقتم را با دوقلوها می گذراندم؛ 
این طوری دیگر نیاز نبود آن ها تمام روز توی کتاب فروشی ِول بچرخند و از این 
وضعیت خالص شده بودند. تقریبًا هر روز کارمان شده بود رفتن به موزه، تئاتر، 

کنسرت و سینما.
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تا آن موقع خوره ی کوهنوردی به جانم نیفتاده بود، اما می دانستم به زودی 
این اتفاق می افتد. دیر و زود داشت اما سوخت وسوز نداشت.

از باغ وحش زدیم بیرون، خیابان پنجم را پشـت سـر گذاشـتیم، به  راسـت 
پیچیدیـم و وارد خیابـان شصت وششـم شـرقی شـدیم و بعـد رفتیـم داخـل 
کتاب فروشـی خنـک قلـه. توی مغـازه جای سـوزن انداختن نبود و پـر بود از 
آدم هایـی کـه بـرای فـرار از گرما بـه آنجا پناه آورده بودند. بیشترشـان پرسـتار 
بچـه بودنـد. بعدازظهـر روزهایی که تعطیل نبود، کتاب فروشـی می شـد یک پا 
مهدکودک. مامان گوشه ی مغازه کافی شاپ کوچکی راه انداخته بود و پولی که 

از فروش قهوه و شیرینی درمی آورد بیشتر از فروش کتاب بود.
پرسـتارها التـه ی یخی شـان را مزه مـزه می کردنـد، تندتنـد و بـه زبان هـای 
مختلـف دربـاره ی غان و غـون  نوزادها و گریه ی بچه هـای کوچولو باهم صحبت 
می کردند، از بچه های خودشـان می گفتند و اینکه باید از محل زندگی شـان تا 
محلـه ی مـا راه درازی را بـا مترو بیایند. دوقلوها به طرف کالسـکه ها دویدند و 

یک صدا باهم، مثل بچه های کوچولو، سروصدا کردند.
مامـان از اتاق پشـتی بیرون آمـد؛ توی بغلش پر بود از کتاب، رویشـان هم 

پاکت نامه ی ضخیمی گذاشته بود. »باغ وحش چطور بود؟«
»هوا گرم بود اما خوش گذشت. با دوقلوها چی کار داشتی؟«

»با اون ها هیچی، با تو کار داشـتم و می دونم که گوشـی ت همراهت نبوده. 
دوقلوها شدن رابط بین من و تو. کاش گوشی ت رو همراهت می بردی.«

»ببخشید.«
»خیلی ُخب.« کتاب ها را زمین گذاشت و پاکت را داد بهم.

»این چیه؟«
»وینِسنت یه سر اومد اینجا و این رو داد.«

وینسـنت معلم ادبیاتم توی مدرسـه ی گرین استریت است که احتمااًل شما 
بهش می گویید معلم زبان انگلیسی. مدرسه مان پر است از نابغه های کوچولویی 
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مثـل دوقلوهـا. من هم توی این مدرسـه، وسـط یک عالمه نابغه هسـتم. آنجا 
هرکسـی بایـد یک جوری در زمینه ی خاصی اسـتعداد داشـته باشـد، اما خانم 
مدیـر بـدون اینکه ازم بپرسـد در چه کاری اسـتعداد دارم، تصمیم گرفت عنوان 
نویسـنده ی مدرسـه را بهـم بدهد. برای اینکه بتوانم به پایـه ی بعدی بروم، باید 

تجربیاتم باالی اورست را توی دوتا دفتر مولسکین1 می نوشتم.
نیـازی بـه بـاز کـردن پاکت نبـود، می دانسـتم تویـش چیسـت. دفترهای 
مولسـکین را تـا خـود قلـه ی بلندترین کوه جهـان برده بودم، ُخب بهتر اسـت 

بگویم تا نزدیکی قله.
مامان پرسید: »نمی خوای بازش کنی؟«

پاکـت را پـاره کردم. در کمـال تعجب  دیدم که تویش دوتا دفتر مولسـکین 
اسـت. آن هم سـفید سفید. برگه ی یادداشـت زردی روی جلد یکی از دفترها 

چسبیده بود و رویش دست خط مرتب و منظم وینسنت به چشم می خورد.

با فعل های زمان حال و اول شخص مفرد بنویس. )وینسنت(

»انگار وینسنت بهت تکلیف داده.«
گفتم: »قباًل تکلیفش رو باالی اورست انجام داده ام. تازه، یه ماه و خرده  ای 

تا شروع مدرسه ها مونده.«
)یادداشـتی برای وینسـنت: نوشتن با افعال زمان حال و اول شخص مفرد کار 
مسخره ای است. اصاًل هم باورپذیر نیست. انگار اتفاقات درست توی همان لحظه ی 
نوشتن به وقوع می پیوندند، اما خواننده می داند چنین چیزی واقعیت ندارد. چطور 
می شود اتفاقات داستان در لحظه ی نوشتن آن ها روی کاغذ رخ بدهد؟ و لطفًا نگو 
نویسنده فقط روایتگر اتفاقاتی است که در لحظه می افتد. اینکه می گویی مطلبی با 
افعال اول شـخص مفرد در زمان حال بنویسـم، حقه ای ادیبانه است، اما من چند 

1. دفتری مستطیل شکل و سیاه با جلدی سخت
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جا توی دفترم از این نوع فعل استفاده کرده ام تا به تو نشان بدهم که می توانم آن 
را توی نوشته ام به کار ببرم و باورم نمی شود یک ماه قبل از شروع مدرسه ها آمده ای 

و بهم تکلیف می دهی. اصاًل معلوم هست چه ات شده؟(
مامان گفت: »آسـمون که به زمین نمی آد تا شـروع مدرسه ت یه کم تمرین 

نویسندگی کنی. تو نویسنده ی خوبی هستی.«
من نویسنده ی خوبی نبودم؛ البته هنوز.

مامان ادامه داد: »نویسـندگی با پیانو زدن هیچ فرقی نداره. هردوشـون رو 
باید تمرین کنی تا یاد بگیری.«

»فرقش اینه کسـانی که پیانو تمرین می کنن، خودشـون متن موسـیقی رو 
نمی نویسن، متن دیگران رو اجرا می کنن؛ اما وقتی آدم می خواد بنویسه، باید 

موضوعی واسه نوشتن داشته باشه.«
»حتم دارم یه موضوع پیدا می کنی. اما به خاطر تکلیف وینسـنت نبود که از 
باغ وحش کشوندمت اینجا. چندتا دوست قدیمی توی دفترم منتظرت هستن.«

»کی ها؟«
»خودت برو ببین.«

ِجی آر، ویل و َجک بودند. باالی اورست با همدیگر بودیم.
همراهشـان مـرد دیگری بـود که نمی شـناختمش. مقابل دیـوار کوهنوردی 
مامان جمع شـده بودند. دیوار پر بود از عکس های قشـنگی از دوران کوهنوردی 
مامان. جوری به دیواره های سـنگی پرشـیب چسـبیده و ازشـان آویزان شـده 
بـود که آدم از دیدنشـان حیـرت می کرد. بابای واقعی ام، جاشـوآ وود، هم توی 

عکس ها همراهش بود.
وارد اتاق که می شدم گفتم: »مامانم به مگس معروف بوده.«

همه به سمتم برگشتند.
ِجی آر گفت: »مامانت اعجوبه ست. خیلی خوشحالم که می بینمت، قله.«
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من هم از دیدنشان کلی ذوق کردم. باهم دست دادیم.
َجک گفت: »این ایتن تاده. جدیدترین عضو گروهمون.«

ایتن لبخند جذاب و دندان نمایی تحویلم داد. اسـمش برایم آشـنا بود، اما 
به  خاطر نمی آوردم آن را کجا شنیده ام.

ویل توضیح داد: »ایتن متخصص جدید رایانه  و راهنمای کوهنوردی مونه.«
گفتـم: »آهان که این طور. شـما ایتن سـارج تاد هسـتین. همـون که قله ی 

َمک کینلی1 رو فتح کرد و با تخته ی اسکی تا پایین کوه اومد.«
»پشیمونم این کار رو کردم.«

»شنیدم پایین کوه یه گرگ دنبالتون کرده.«
»یـه توله گرگ بود. واقعًا نمی خواسـت من رو بخـوره، فقط یه کم کنجکاو و 

بازیگوش بود.«
»چرا بهتون می گن سارج؟«

»داستانش مفصله. حوصله ت سر می ره بخوام تعریف کنم.«
از ایتن خوشم آمده بود و از دیدن ِجی آر، ویل و جک خوشحال بودم. بابای 
واقعی ام آن ها را اسـتخدام کرده بود تا از صعودم به قله ی اورسـت فیلم برداری 
کنند، اما اوضاع آن طوری که بابام یا گروه فیلم برداری برنامه ریزی کرده بودند، 

پیش نرفت.
»چی شد که اومدین نیویورک؟«

»به خاطر چندتا کار. مستند اورست رو تموم کردیم و قرارداد پخشش رو با 
شبکه ی ای اِس پی اِن2 امضا کردیم. ماه دیگه پخش می شه.«

»بی صبرانه منتظرم ببینمش.«
»خیلی خوب از آب دراومده. البته تو هم توش هستی.«

از شنیدن این موضوع خوشحال نشدم، اما تعجب هم نکردم. از همان اول 
هم قرار بود درباره ی من مسـتند بسـازند. جوان ترین فاتح اورسـت. اما اوضاع 

1. McKinley 2. ESPN
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جور دیگری ورق خورد. سه متر بیشتر تا قله نمانده بود که از فتح آن منصرف 
شـدم و از دوسـتم سانجو فیلم گرفتم تا عنوان جوان ترین فاتح اورست نصیب 
او شـود، اما موضوع چیز دیگری بود. خدا را شـکر که من فاتح اورسـت نبودم. 
قسـمتی از فیلـم مصاحبه ی ِجـی آر با خودم را دیدم. دسـت وپا چلفتی بهترین 
کلمه ای بود که می توانسـتم برای توصیف خودم به زبان بیاورم. سـانجو خیلی 
بهتر از من جلوی دوربین ظاهر شد. ِجی آر هم موقع فیلم برداری باالی کوه به 

سانجو گفت: »خیلی طبیعی رفتار کردی.«
ویل پرسـید: »مصاحبه ی سـانجو رو یادته که از پشت سرش بهمن سرازیر 

شد؟«
بهمن راست راستکی نبود. سنگ ها ِقل خوردند؛ سرازیر نشدند.

َجک گفت: »فیلمش محشر شد!«
نمی دانسـتم برای چه به مغازه آمده اند. به نظر نمی رسـید که دفتر شبکه ی 
ای اِس پی اِن این دوروَبرها باشد. برای اینکه تا اینجا بیایند، باید سوار تاکسی 

یا مترو می شدند. با پای پیاده که نیامده بودند. آن هم توی این ِزل گرما.
گفتم: »ممنونم که بهم سر زدین.«

ِجی آر گفت: »فقط برای احوالپرسـی نیومده ایم. واسـه ت یه پیشنهاد کاری 
داریم.«

ایتن گفت: »یه دعوت به کاره.«
َجک اضافه کرد: »یه فرصت شغلیه.«

»چی شده؟«
ِجی آر گفت: »ما یه شغل موقت دیگه ای هم داریم. نظرت راجع به یه کوهنوردی 

کوچولو چیه؟«
»بابام هم هست؟« بودن یا نبودنش برایم اهمیتی نداشت. فقط کنجکاو بودم.
ِجی آر سرش را به نشانه ی نه تکان داد. »تا حاال اسم صعود صلح به گوشت 

خورده؟«


