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ا رسیم درم نچیمانم ا یمهم زانبوممکیم سپتنابر،م انهم درخشنِنم ریزم یکم درم
اشغیلمیندگهرهمکسرمیم عشنرمنیدب ،مرینومایل ین1مدرمحنِلمپنیهنمرفتنم زم
یکمجندهمهمخنکومنید.م یمق میمقناتماتیسطومد شت؛مچشممانمیمایانیشم
قهیهم ِهماع یلو،م ب  زهمهمپنانیشماتیسطمیمفنص یمهمنهنومتنمگیشمانیش،م
اتننسبمنید.م یمکناالًمتنهنمنید؛منیمجزمشناهنومکیمدرماس ننم یجماومگرفتمیم

چن مچکنیک،متنهنمایجیدمزب هم همنیدمکیمدرمانمبنحهیمدی هماومش .

1- Reynie Muldoon
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اگر کسی این منظره را می دید، حتمًا فکر می کرد رینی گم شده است. البته  
می شد تا حدی هم حق را به آن فرد داد؛ رینی که خودش از این فکر لذت  
می بیرد، چون هم اکنون در نیمه ی راه بود. او می دانست که نیمی از مسیرش 
را طی کرده است. نیمی از روز را با اتومبیل از حومه ی اِستون تاون1 تا اینجا 
آمده بود و بعد هشتاد کیلومتر از نزدیک ترین شهرک فاصله گرفته بود و طبق 
گفته ی مردی که به او نشانی داده بود، حاال هشتاد کیلومتر تا مقصدش فاصله 

داشت. او نیم سالی می شد که دوستان صمیمی اش را ندیده بود.
رینی چشم هایش را جمع کرد تا نور خورشید آزارش ندهد. درست همان طور 
که آن مرد گفته بود، راِه خاکی از تپه ای با شیب تند عبور می کرد. او باید پشت 

تپه، دنبال مزرعه ی مورِد نظرش می گشت. ِکیت ِوِترال2 آنجا بود.
رینی تندتر راه رفت. کفش هایش خاک زمین را به هوا بلند می کرد. امروز 
ن3 را که قرار بود تا عصر به مزرعه برسد. فردا  کیت را می دید؛ و اِستیکی واشینگتی
هم با اتومبیل به استون تاون می رفتند تا کینستانس کانتِریر4 را ببینند؛ حتی اگر 
کنستانس با شعرهایش به او بد و بیراه می گفت، باز هم از دیدنش خوش حال 
می شد. کنستانس شاید در سرسختی و گستاخی یک نابغه بود، اما از معدود 
افرادی بود که رینی او را به عنوان یک دوست واقعی قبول داشت. کنستانس و 
استیکی و کیت مثل خانواده اش بودند. هرچند فقط یک سال بود که آن ها را 

می شناخت، دوستی شان عمیق بود و البته در شرایط خاصی شکل گرفته بود.
رینی دوید.

چند دقیقه بعد، او به نوک تپه رسید و دست هایش را روی زانو گذاشت 
و مثل توله سگ ها نفس نفس زد. حتمًا باید به خودش می خندید؛ چون او 
که کیت وترال نبود! فقط کیت می توانست از شهر تا اینجا را بدون یک لحظه 
را روی دست طی کند.(  بدود. )شاید می توانست همین مسیر  استراحت 

1- Stonetown 2- Kate Wetheral
3- Sticky Washington 4- Constance Contraire



نامه های آبلیمویی و ناایمیدی ها  11

را  پیشانی اش  او  بود.  رینی در فعالیت های فیزیکی متوسط  استعدادهای 
پاک کرد و نفس عمیقی کشید و به مزرعه ی پایین تپه نگاه کرد.

پس این خانه ی کیت بود: یک خانه ی روستایی ساده با طویله ی کنارش 
که تازه رنگ شده بود. یک وانت بار کهنه در حیاط مزرعه دیده می شد و یک 
مرغداری سفید کوچک و یک آغیل با تعدادی گوسفند و بز که این طرف و 
آن طرف می رفتند. پشت آغیل، چراگاه وسیعی بود و در کنار مسیر ساختمان، 
باغی وجود داشت که روی بعضی از درخت هایش، سیب های سرخ درشتی به 
چشم می خورد. بقیه ی سیب ها نارس بودند و به سختی دیده می شدند. کیت 
در یکی از نامه هایش گفته بود مزرعه هنوز خیلی کار دارد. این تقریبًا همه ی 
اطالعاتی بود که رینی در مورد مزرعه داشت. نامه های کیت طوالنی نبود، اما 
شادی در آن ها موج می زد؛ آن قدر که رینی حس می کرد فقط خودش برای 

دوستانش دلتنگ است.
درست همان موقع که رینی می خواست از تپه پایین برود، صدای زنگی 
تا  نگاه کرد  به  سمت صدا  امیدواری  با  او  از ساختمان مزرعه شنیده شد. 
بیرون  آغیل  از  دیده می شد که  بز  و  فقط گوسفند  اما  ببیند؛  را  شاید کیت 
حسابی  می دید،  چیزی که  از  رینی  می رفتند.  چمنزار  به طرف  و  می آمدند 
شگفت زده شد؛ می توانست قسم بخورد آخرین بزی که از آغیل خارج شد، 
به اطراف نگاه کرد و با پوزه درِ آغیل را بست. پیشانِی رینی چین خورد. البته 
نبود که امروز صبح می دید.  وظیفه شناس، تنها منظره ی شگفت انگیزی  بزِ 
او به یاد موضوع دیگری افتاد که به دلیل هیجان، تا این لحظه زیاد به آن 
فکر نکرده بود. رینی دستش را سایه بان چشم هایش کرد و به آسمان چشم 
ارتفاعی  باالی سرش و در  بود،  توی مسیر دیده  دوخت. شاهینی که قبالً 
بود که خط ریش  پرواز می  کرد. شاهین شبیِه یک کاله ِکپِی سیاه  نزدیک 
سیاه و بلندی داشت! رینی در مورد پرنده ها اطالعات زیادی نداشت )البته 
اطالعاتش از خیلی ها بیشتر بود(، اما حدس می زد که این باید یک پرنده ی 
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مهاجر باشد. در این ناحیه و در این وقت از سال، شاهین های مهاجر به ندرت 
دیده می شدند.

رینی توی دلش خندید و به طرف حیاط مزرعه رفت. اتفاق عجیبی در حاِل 
خ دادن بود و رینی نمی توانست منتظر بماند. ری

طویله نزدیک تر از خانه بود؛ پس رینی به داخل آن سرک کشید و کیت را 
در آنجا دید. چند لحظه طول کشید تا چشم هایش بعد از آن آفتاب شدید، 

به تاریکی طویله عادت کند.
اما کسی به او خوشامد نگفت!

سطل  با  پهن  شانه های  و  آشنا  م اسبی شده ی  دی موهای  همان  آنجا  در 
قرمز را دید. بدون شک او کیت را پیدا کرده بود. پشت کیت به او بود. او 
دست هایش را روی کمرش گذاشته بود و به دیوار رو به رو نگاه می کرد. رینی 
بالفاصله منصرف شد.  بعد  اما  نزدیک شود،  او  به  یواشکی  تصمیم گرفت 
نمی خواست  آن،  و عالوه بر  درنمی آمد  آب  از  غافلگیر کردِن کیت کار جالبی 
باعث ناراحتی اش شود. کیت هنوز به دیوار خیره شده و انگار تمرکز کرده 
بود. رینی چیزی روی دیوار نمی دید؛ پس حدس زد که کیت به چیزی فکر 
می کند؛ شاید به یک وسیله ی مفید جدید تا آن را به وسایل توی سطلش 
اضافه کند. ناگهان کیت خم شد و به سرفه افتاد. بعد حالت استفراغ به او 
ق زدن از گلویش خارج شد. داشت خفه  دست داد و صداهای وحشتناک عی
می شد؟ رینی دیگر می خواست بدود و به او کمک کند که کیت از روی خشم 

فریادی زد و پا به زمین کوبید.
او صاف ایستاد و گفت: »بازم نشد!« بعد برگشت و رینی را دید که از کنار 

در مشغول تماشای اوست.
رینی گفت: »نمی فهمم داری چی کار می کنی... ولی خیلی خنده ار بود.«

»رینی!«
رینی  به طرف  او  می درخشید.  خوش حالی  از  بّراق کیت  آبی  چشم های 
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حمله کرد. رینی دست هایش را باز کرد، اما فورًا پشیمان شد. خوشامدگویی 
کیت خیلی خشن بود؛ بیشتر شبیه درگیری های فوتبالی بود تا در آغوش 
کشیدن. در نهایت هم هر دو محکم به زمین افتادند. رینی از درد نفسش 

بند آمد.
خانم  رسیدی؟  االن  »همین  پرسید:  هیجان  با  بلند شدن،  در حاِل  کیت 
ِپرومال1 و مادرش کجان؟ چرا اومدنت ان قدر طول کشید؟ قرار بود دیشب 

ِبرِسی. من دوباره نامه رو خوندم تا مطمئن بشم اشتباه نکرده م.«
از عکس العمل های شدید و خشن دستپاچه می شد،  رینی که همیشه 
فقط  اما  پنهان کند؛  را  ناخوشایندش  حس  و  بزند  لبخند  می کرد  سعی 

لب هایش را تکان داد و هیچ صدایی از او درنیامد.
کیت با خنده گفت: »چرا ساکتی؟« او رینی را بلند کرد و با ضربات محکم 
و شدیدی تکاند. بعد گفت: »می دونم. منم هیجان زده م. البته نه فقط به خاطر 
کنی  تصور  نمی تونی  دیدن شماها!  به خاطر  بلکه  ِبِندیکت2،  آقای  سورپرایز 

چقدر ناراحت شدم وقتی دیشب نیومدین.«
ضربه های کیت کنار  زیر  از  را  خودش  او  آمد.  جایش  سر  رینی  نفس 
کشید و گفت: »فقط تو ناراحت نبودی! ما بدتر بودیم. ماشینمون خراب شد 

و مجبور شدیم تا شهر بیکسلش کنیم. شب رو هم توی هتل خوابیدیم.«
کیت فریاد زد: »هتل؟ آخ! اگه می دونستم، با وانت می اومدیم دنبالتون.«

»متأسفم... می خواستم خبر بدم، ولی شما که تلفن ندارین!«
ر کرد: »اینم به خاطر مقررات میلیگانه!3 خیلی دوستش  رغی کیت زیر لب غی

دارم، ولی بعضی از کارهاش...«
رینی خندید و گفت: »ولش کن...طاقت نداشتم تا درست شدِن ماشین 
صبر کنم. برای همین از آما4 )رینی حاال دیگر معلم سابق و مادر جدیدش را 

1- Miss perumal 2- Benedict
3- Milligan 4- Amma
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آما صدا می کرد( اجازه گرفتم و از مکانیک نشونی اینجا رو پرسیدم. حاال هم 
که پیش توَام. آما و پتی1 هم به محض اینکه ماشین درست بشه، می آن.«

بود که کیت  )عجیب  بود.  نگران  چهره اش  را گرفت؛  رینی  بازوی  کیت 
نگران چیزی باشد، چون اصالً به او نمی آمد!(

»ماشینتون این قدری بزرگ هست که هر سه تامون باهاش بریم؟ منظورم 
مادر  و  پدر  وسایل.  همه ی  و  مادرش  و  پرومال  خانم  با  ما سه تا  اینه که 
ما شش  از  یکی  نمی خوام  ماشینشون کوچکه.  ولی  می آن،  هم  استیکی 

ساعت راه رو جدا از بقیه بمونه؛ اونم بعد از شش ماه دوری!«
»ما یه ماشین استیشن اجاره کردیم. جاداره.« رینی دستش را باال آورد 
تا کیت حرف نزند. »حاال گوش کن! قبل از اینکه از بحث منحرف بشیم، بگو 
ببینم، همین چند لحظه پیش مشغول چه کاری بودی؟ دفعه ی آخری که 
همچین صداهای ترسناکی شنیدم، وقتی بود که گربه ی پرورشگاه، یه توپ 

بافتنی رو باال آورد!«
کیت شانه باال انداخت. »آها، اون رو می گی؟ داشتم تمرین می کردم تا 
بتونم اشیائی رو که قورت می دم، برگردونم! ولی خیلی سخته.« او با دیدن 
حالت ترسیده ی رینی، فورًا توضیح داد: »این یه کلک یا شعبده بازی قدیمیه. 
قورت   رو  در باز کن  یه  اون ها  بودن.  بلد  رو  این کار  َبر و بچه هاش  و  هودینی2 
می دادن و بعد با استفاده از ماهیچه های گلوشون، َبرِش می گردوندن. برای 
تمرین اولیه، باید به هر چیزی که قورت می دی، یه نخ ببندی که اگه الزم شد، 
بتونی اون رو بیرون بکشی. من با نخ تمرین کردم، ولی به نظرم اومد که دیگه 

می توانم بدون نخ انجامش بدم. البته هنوز که پیشرفتی نکرده م.«
رینی گفت: »خنده داره! خطرناک نیست؟«

کیت مکث کرد و به فکر فرو رفت؛ معلوم بود که تا حاال به این موضوع فکر 

1- Pati
Houdini -2؛ هودینی یکی از بزرگ ترین شعبده بازان در دنیاست.
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ب... مسلمًا بی خطرترین  نکرده است. او زیاد به خطرها اهمیت نمی داد. »خی
کار دنیا نیست! بهتره تو هیچ وقت امتحانش نکنی.

رینی خندید؛ چرا باید چنین کاری را امتحان می کرد؟ بعد با حالتی جدی 
ب! قول می دم هیچ وقت این کار رو نکنم. حاال  به کیت نگاه کرد. »خیلی خی

تو چی قورت دادی؟«
کیت چشم هایش را چرخاند. »نمی خوام درباره ش حرف بزنم.«

رینی که دوباره نگران به نظر می رسید، اصرار کرد: »اون چیزی که االن 
قورت دادی... یعنی حتی نمی خوای درباره ش...«

کیت سرسختانه گفت: »نمی خوام درباره ش حرف بزنم!«
***

آن ها موضوع های بسیار دیگری برای حرف زدن داشتند. کیت می خواست 
مزرعه را به رینی نشان دهد و همچنین نظر او را در مورد سورپرایز آقای بندیکت 
بپرسد. از وقتی که آقای بندیکت آن ها را به یک مأموریت مخفی فرستاده بود، 
دقیقًا یک سال می گذشت؛ مأموریتی که فقط از عهده ی استثنائی ترین بچه ها 
بر می آمد. حاال در سالگرد اولین مالقات بچه ها، او ترتیبی داده بود که همه 
توی خانه اش در استون تاون، دور هم جمع شوند. او در یکی از نامه هایش 

نوشته بود:
شما در اینجا همدیگر را می بینید و من برایتان یک سورپرایز دارم که امیدوارم 
خوشتان بیاید. خوِد من به خاطر این سورپرایز خوش حالم. من نه به خاطر 
احساس محبت همیشگی ام به شما، بلکه به خاطر موقعیت مناسبی که... .

و همین طور ادامه داده بود و به استعدادهای خاص هر کدام از آن ها اشاره 
کرده و گفته بود دلش می خواهد دوباره همه را ببیند. کیت با خوش حالی 
نامه را مرور کرده و بعد آن را کنار گذاشته بود. رینی هم چند بار آن را خوانده 

و دیگر حفظ شده بود.
کیت در حالی که رینی را باالی نردبان  می برد تا کاهدان را نشانش بدهد، 


