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فصل اول

ِبث خبر مرگ مادرش را از زنی که توی دستش یک کلیپبورد داشت، شنید. روز بعد عکس او توی روزنامه هرالد-لیدر چاپ شد. عکس توی ایوان خانه

خاکستریرنگی که توی خیابان میپلوود درایو قرار داشت، گرفته شده بود و بث را با پیراهن کتان سادهای نشان میداد. حتی آن موقع هم ظاهر کامالً سادهای

داشت. زیر عکس نوشته شده بود: «الیزابت هارمن، کودکی که در تصادف زنجیرهای دیروز در جاده نیوسرکل یتیم شد و حال، آیندهای نامعلوم در انتظار اوست.

الیزابت هشتساله طی این حادثه خانوادهاش را از دست داد؛ حادثهای که دو کشته و چندین زخمی بر جای گذاشت. این کودک که در آن زمان در خانه تنها

بود، مدت کوتاهی پس از گرفته شدن این عکس از تصادف مطلع شد. مسئولین میگویند که از او بهخوبی مراقبت خواهد شد.»

***

در یتیمخانه متوئن توی شهر مونتاسترلینگ ایالت کنتاکی، روزی دو بار به بث و همچنین سایر کودکان داروی آرامبخش داده میشد تا خلقوخویشان

متعادل شود. تا جایی که همه میتوانستند ببینند، بث ُخلق متعادلی داشت، بااینحال از خوردن آن قرصهای کوچولو خوشش میآمد. آنها باعث میشدند

دلش عمیقًا آرام بگیرد و روزهای سخت یتیمخانه را با خوابیدن بگذراند.

آقای فرگوسن قرصها را توی فنجانهای کوچک کاغذی به آنها میداد. در کنار قرص آرامبخش سبزرنگ، قرص نارنجی و قهوهای برای تقویت قوای

جسمانیشان به آنها داده میشد. کودکان برای گرفتن قرصها باید صف میایستادند.

قدبلندترین دختر، کودکی سیاهپوست به اسم جولین بود. او دوازده سال داشت. بث در دومین روز حضورش در یتیمخانه، پشت سر او توی صف ایستاد.

جولین برگشت و از باال به او نگاه کرد و با اخم گفت: «تو یه یتیم واقعی هستی یا حرومزادهای؟»

بث نمیدانست چه بگوید. وحشتزده شد. آنها َتِه صف بودند و او مجبور بود تا زمانی که صف تمام شود و به مقابل پنجرهای که آقای فرگوسن پشت آن



ایستاده بود برسند، جولین را تحمل کند. بث شنیده بود که مادرش گاهی پدرش را حرامزاده خطاب میکند، اما معنای آن را نمیدانست.

جولین پرسید: «اسمت چیه، دختر؟»

«بث.»

«مادرت ُمرده؟ بابات چی؟»

بث به او خیره شد. شنیدن کلمات "مادر" و "ُمرده" در کنار هم برایش غیرقابلتحمل بود. میخواست فرار کند، اما جایی برای فرار نداشت.

جولین با صدایی که اندکی همدردی در آن احساس میشد، پرسید: «والدینت، اونا ُمردن؟»

بث نمیدانست چه بگوید یا چهکار بکند. با ترسولرز توی صف ایستاد و منتظر قرصهایش شد.

***

«همهتون یه ُمشت...خور حریص هستین!»

این صدای رالف بود که در بخش پسران فریاد میزد. بث آن را شنید، چون توی کتابخانه بود و آنجا پنجرهای داشت که به قسمت پسران باز میشد. او هیچ

تصویر ذهنی در مورد آن کلمه نداشت. بااینحال از صدای آن فهمید که قرار است دهان رالف را با صابون بشویند. دهان خودش را به خاطر گفتن کلمه

"لعنتی" شسته بودند، درحالیکه مادرش همیشه میگفت «لعنتی».

***



آرایشگر او را مجبور کرد بیحرکت روی صندلی بنشیند. او گفت: «اگه تکون بخوری ممکنه یکی از گوشهات رو از دست بدی.» صدایش عاری از شوخی بود.

بث تا جایی که میتوانست ساکت نشست، اما کامالً بیحرکت بودن غیرممکن مینمود. خیلی طول کشید تا آرایشگر بتواند موهای پرپشت او را مانند همه

بچهها چتری کوتاه کند. او سعی کرد ذهنش را با فکر کردن به کلمه "...خور" مشغول نگه دارد. تنها چیزی که به ذهنش آمد، تصویر یک پرنده بود؛ چیزی شبیه

دارکوب؛ اما احساس کرد که تصورش اشتباه است.

***

سرایدار یک سمت بدنش از سمت دیگر چاقتر بود. او شایبل نام داشت. آقای شایبل. یک روز بث را به زیرزمین فرستادند تا پاککنهای تختهسیاه را به

یکدیگر بکوبد تا تمیز شوند. او آقای شایبل را دید که روی یک چهارپایه فلزی نزدیک بخاری نشسته بود و با اخم به صفحه سبز و سفیدی که در مقابلش روی

میز بود نگاه میکرد. روی صفحه اشکال پالستیکی کوچک و بامزهای قرار داشتند. بعضی از آنها بزرگتر از بقیه بودند. تعداد مهرههای کوچک بیشتر از بقیه

بود. سرایدار سرش را باال آورد و به او نگریست. بث در سکوت آنجا را ترک گفت.

روزهای جمعه، چه کاتولیک چه غیر کاتولیک همه ماهی میخوردند. گوشت ماهی را به شکل مستطیل میبریدند، با الیهای از خردهنان سوخاری میکردند و

روی آن سس پرتقال میریختند. سس شیرین و افتضاح بود، اما به ماهیای که زیرش بود، نمیرسید. طعم آن باعث میشد ُعقش بگیرد؛ اما مجبور بود تمام

آن را بخورد، وگرنه به خانم دیردورف گزارش میدادند و کسی او را به فرزندخواندگی نمیپذیرفت.

بعضی از بچهها سریعًا برای فرزندخواندگی انتخاب میشدند. دختر ششسالهای به نام آلیس، یک ماه بعد از بث به یتیمخانه آمد و سه هفته بعد توسط زوج

خوشبرورویی که لهجه خارجی داشتند، پذیرفته شد. روزی که آنان برای انتخاب فرزند آمدند، قدمزنان از بخش عبور کردند. بث دلش میخواست خودش را

توی بغل آنها بیندازد، چون به نظرش آدمهای خوشبختی میآمدند؛ اما وقتی چشمشان به او افتاد، سریع رویش را برگرداند. کودکان دیگری که برای مدت

طوالنی آنجا بودند، میدانستند که هرگز یتیمخانه را ترک نخواهند کرد. آنها خودشان را "حبس ابد" مینامیدند. بث نمیدانست خودش هم حبس ابد است



یا نه.

***

کالس ورزش بد بود و والیبال بدتر از همه. بث نمیتوانست درست به توپ ضربه بزند. او با شدت زیاد و با انگشتان انعطافناپذیر به آن ضربه میزد. یکبار

انگشتش طوری آسیب دید که بعد از کالس ورم کرد. بیشتر دخترها هنگام بازی میخندیدند و فریاد میزدند، اما بث نه.

جولین بهترین بازیکن در میان آنان بود. نهفقط به این دلیل که قدش بلندتر بود یا سن بیشتری داشت. او میدانست دقیقًا چه میکند. وقتی توپ از باالی

تور میآمد، او سریع خودش را به زیر آن میرساند؛ بدون اینکه نیاز داشته باشد سر بقیه داد بزند که از سر راهش کنار بروند. سپس میپرید و با حرکت سریع

و بلند بازو، اسپک میزد. تیمی که جولین توی آن بازی میکرد، همیشه برنده بود.

یک هفته بعدازاینکه انگشت بث آسیب دید، جولین بعد از کالس ورزش سر راه او را سد کرد. بقیه داشتند به سمت حمام میرفتند. جولین گفت: «بزار یه

چیزی نشونت بدم.» او دستش را باال گرفت. انگشتان بلندش را از هم باز و اندکی خم کرد. «اینجوری باید ضربه بزنی.» آرنجش را تا کرد و دستش را بهآرامی

باال برد و روی توپ فرضی زد. «امتحانش کن»

بث امتحان کرد. بار اول ناشیانه انجام داد. جولین درحالیکه میخندید، دوباره نشانش داد. بث چند بار دیگر امتحان کرد و بهتر شد. سپس جولین توپی

برداشت و بث را مجبور کرد با نوک انگشتانش به آن ضربه بزند. بعد از چند بار تکرار کردن، خیلی راحتتر شد.

جولین گفت: «حاال اینو تمرین کن، فهمیدی؟» و به سمت حمام دوید. بث یک هفته تمرین کرد و بعدازآن دیگر سختش نبود والیبال بازی کند. هرچند تبدیل

به بازیکن خوبی نشد، اما حداقل دیگر از آن نمیترسید.

***



خانم گراهام هر سهشنبه بعد از کالس ریاضی، او را میفرستاد تا پاککنها را تمیز کند. این نوعی امتیاز محسوب میشد و بث گرچه از همه کوچکتر بود، اما

بهترین دانشآموز کالس بود. او از زیرزمین خوشش نمیآمد. آنجا بوی کپک میداد و او از آقای شایبل میترسید؛ اما دلش میخواست در مورد آن بازی که

آقای شایبل بهتنهایی روی صفحه انجام میداد، بیشتر بداند.

یک روز جلوتر رفت و نزدیک او ایستاد. منتظر شد تا مهرهای را حرکت دهد. آقای شایبل مهرهای را لمس کرد که شبیه سر اسب روی یک پایه کوچک بود. یک

ثانیه بعد سرش را باال آورد و با اخم و آزردگی پرسید: «چی میخوای، بچه جون؟»

بث معموالً از رویارویی با آدمها گریزان بود؛ بهخصوص آدمهای بزرگسال؛ اما این بار عقب نکشید. او پرسید: «اسم این بازی چیه؟»

آقای شایبل به او خیره شد و گفت: «تو االن باید طبقه باال، پیش بچههای دیگه باشی.»

او راست ایستاد؛ چیزی در مورد این مرد و بازی اسرارآمیزش وجود داشت که به بث کمک کرد با سماجت بر سر خواستهاش بایستد. او گفت: «من نمیخوام

پیش بقیه بچهها باشم. من میخوام بدونم این بازی چیه؟»

آقای شایبل با دقت بیشتری به او نگاه کرد. سپس شانهای باال انداخت و گفت: «بهش میگن شطرنج.»

***

المپی که از سیم مشکیرنگی آویزان بود، بین آقای شایبل و بخاری قرار داشت. بث مواظب بود کلهاش روی صفحه شطرنج سایه نیندازد. صبح روز یکشنبه

بود. در طبقه باال توی کتابخانه مراسم نیایش در حال برگزاری بود. او دستش را باال برد و برای دستشویی رفتن اجازه گرفت و بعد به زیرزمین آمد. دهدقیقهای

میشد که به تماشای بازی سرایدار ایستاده بود. هیچکدام از آنها کلمهای بر زبان نیاورده بودند، اما گویا آقای شایبل حضور او را پذیرفته بود.



او گاهی چند دقیقه بدون حرکت به مهرهها زل میزد. سپس از روی شکم بزرگش دست دراز میکرد و با نوک انگشتانش یکی از آنان را برمیداشت و چند

لحظه نگه میداشت؛ جوری که انگار یک موش مرده را نگه داشته بود؛ و بعد آن را توی یک مربع دیگر قرار میداد. او اصالً به بث نگاه نمیکرد.

بث درحالیکه سایه سیاه سرش روی کف سیمانی زیرزمین افتاده بود، کنار او میایستاد و بدون اینکه چشم از صفحه بردارد، تمام حرکات او را تماشا میکرد.

***

او یاد گرفته بود که آرامبخشهایش را برای شب نگه دارد. آنها به او کمک میکردند بخوابد. وقتی آقای فرگوسن قرصها را توی دست او میگذاشت، آن را

زیر زبانش نگه میداشت. یک جرعه از قوطی آبپرتقالی که همراه قرصها میدادند مینوشید و وقتی آقای فرگوسن سراغ کودک بعدی میرفت، قرص را از

توی دهانش درمیآورد و آن را یواشکی توی جیب یونیفرمش میلغزاند. قرص پوسته سختی داشت و وقتی زیر زبانش بود، نرم نمیشد.

دو ماه اولی که در یتیمخانه بود، کم میخوابید. تمام تالشش را میکرد. بیحرکت دراز میکشید و چشمانش را محکم بر هم میفشرد؛ اما صدای دخترهای

دیگر را میشنید که گاهی سرفه میکردند، یواشکی حرف میزدند یا سر جایشان وول میخوردند. یا اینکه خدمتکار برای سرکشی شبانه میآمد و توی راهرو راه

میرفت و سایهاش روی تخت بث میافتاد. بث حتی با چشمان بستهاش میتوانست او را ببیند. گاهی تلفنی یک جای دوری زنگ میخورد یا صدای کشیدن

سیفون توالت میآمد. بدتر از همه شنیدن صدای مکالمهای بود که از میز انتهای راهرو میآمد. خدمتکار هرچقدر هم که تالش میکرد آهسته با سرپرست

صحبت کند، بث فورًا خودش را مضطرب و کامالً بیدار مییافت. دلپیچه میگرفت و دهانش طعم سرکه میداد. آنوقت نمیتوانست بخوابد و تا صبح بیدار

میماند.

حال راحت میتوانست به بستر گرمونرم پناه ببرد و دلدرد اذیتش نمیکرد. میدانست که بهزودی دیگر آن را احساس نخواهد کرد. توی تاریکی منتظر میماند

و وضعیتش را زیر نظر میگرفت. اجازه میداد کشمکش درونیاش به اوج برسد. بعد دو تا قرص میبلعید و دراز میکشید و منتظر میماند تا آرامش همچون

امواج ولرم دریا تمام وجودش را در بربگیرد.



***

«میشه بازی رو به من یاد بدی؟»

آقای شایبل چیزی نگفت. حتی سرش را تکان نداد تا بث بفهمد سؤالش را شنیده است یا نه. از دور صدای خواندن سرود کلیسایی میآمد.

بث چند دقیقه صبر کرد. نزدیک بود صدایش از زور کلمات بشکند؛ اما او خودش را به هر نحوی بود کنترل کرد: «میخوام شطرنج بازی کردن رو یاد بگیرم.»

آقای شایبل دست چاقش را به سمت یکی از مهرههای بزرگ سیاهرنگ دراز کرد، ماهرانه سرش را گرفت و آن را داخل مربعی آنطرف تخته قرار داد. سپس

دستش را پس کشید و بازوانش را روی سینه جمع کرد. هنوز به بث نگاه نمیکرد. «من با غریبهها بازی نمیکنم.»

صدای بیاعتنایش مانند سیلی بر صورت بث نشست. بث به سمت چپ چرخید و درحالیکه توی دهانش طعم گَسی احساس میکرد، از پلهها باال رفت.

دو روز بعد به او گفت: «من غریبه نیستم. اینجا زندگی میکنم.» پشت سرش پشهای دور المپ میچرخید و سایه کمرنگش روی صفحه شطرنج به اینطرف و

آنطرف حرکت میکرد. «میتونی بهم یاد بدی. خودم یه مقدارش رو با نگاه کردن تونستم یاد بگیرم.»

صدای آقای شایبل یکنواخت و بیاعتنا بود. «دخترا شطرنج بازی نمیکنن.»

بث تمام توانش را جمع کرد و قدمی به جلو گذاشت. به یکی از مهرههای لولهای شکل اشاره کرد؛ دست نزد، فقط اشاره کرد. توی ذهنش نام آن را استوانه

گذاشته بود. «اینیکی میتونه به باال و پان و عقب و جلو حرکت کنه. اگه راهش باز باشه تا انتها میتونه حرکت کنه.»

آقای شایبل مدتی سکوت کرد. بعد به یکی از مهرهها که انگار روی کلهاش لیمو قرار داشت، اشاره کرد و گفت: «اینیکی چطور؟»

قلبش تپید. «اون مورب حرکت میکنه.»



***

میتوانست شبها فقط یک قرص بخورد و دیگری را ذخیره کند. بث قرصهای اضافه را توی جامسواکیاش میگذاشت؛ جایی که هیچکس هرگز داخلش را

نگاه نمیکرد. فقط کافی بود بعد از استفاده از مسواک تا جایی که میتوانست آن را با دستمالکاغذی خشک کند، یا اینکه اصالً از آن استفاده نکند و دندانش

را با مالیدن انگشت تمیز کند.

آن شب برای اولین بار همزمان سه قرص را یکی پس از دیگری بلعید. از جلوی سر تا پشت گردنش سوزنسوزن شد. او چیز مهمی را کشف کرده بود.

درحالیکه با پیژامه آبی رنگورورفتهاش توی تختش در بدترین قسمت خوابگاه دختران دراز کشیده بود، اجازه داد آن گرما تمام وجودش را پر کند. تخت او

روبهروی درب راهرو و کنار دستشویی قرار داشت. مشکالت زندگیاش برطرف شده بود: او مهرههای شطرنج را دیگر میشناخت و میدانست چگونه حرکت

میکنند و گرفته میشوند. همچنین یاد گرفته بود چگونه با قرصهای یتیمخانه احساس خوبی توی دلش و مفاصل دردناک دستوپاهایش ایجاد کند.

***

آقای شایبل گفت: «باشه، بچه جون. حاال میتونیم شطرنج بازی کنیم. من سفید رو برمیدارم...»

بث پاککنها را توی دستش گرفته بود. کالس ریاضی تمام شده بود و دهدقیقهای هم از کالس جغرافیا گذشته بود. گفت: «من زیاد وقت ندارم.» او یکشنبه

گذشته که از کالس نیایش اجازه گرفت تا به زیرزمین بیاید، تمام حرکات را یاد گرفته بود. اگر توی حضوروغیاب شرکت میکرد، هیچکس توی گروه سرود به یاد

او نمیافتاد؛ چون گروه دیگری از دختران از یتیمخانه آنسوی شهر میآمدند تا با آنان تمرین کنند؛ اما جغرافیا فرق داشت. او باوجوداینکه زرنگترین

دانشآموز بود، بازهم از آقای ِشل میترسید.

صدای سرایدار سرد و بیاعتنا بود. او گفت: «یا االن یا هیچوقت.»



«اما من کالس جغرافی...»

«یا االن یا هیچوقت.»

او قبل از تصمیمگیری تنها یک ثانیه فکر کرد. او یک جعبه پالستیکی پشت بخاری دیده بود. آن را بیرون کشید و آنطرف صفحه شطرنج قرار داد. سپس

نشست و به سرایدار پیر گفت: «حرکت کن.»

آقای شایبل با چهار حرکت که بث بعدًا فهمید ناپلئونی نام دارد، او را شکست داد. خیلی سریع بود، اما نه آنقدر سریع که از تأخیر یک ربِع او برای کالس

جغرافیا جلوگیری کند. او گفت که تمام مدت توی دستشویی بوده است.

آقای شل با دستهای به کمر زده، پشت میز ایستاده بود. او از کالس پرسید: «هیچکدوم از شما خانمهای جوان، این خانم جوان رو توی دستشویی دیدید؟»

دخترها زیرزیرکی خندیدند. هیچکس دستش را باال نبرد، حتی جولین. باوجوداینکه بث دو بار به خاطر او دروغ گفته بود.

«و چند تا از شما خانمها قبل کالس توی دستشویی بودین؟»

دخترها بیشتر خندیدند و سه تا از آنان دستشان را بلند کردند.

«و هیچکدوم از شما بث رو اونجا دیدین؟ که دستهای ناز و کوچولوش رو بشوره؟»

پاسخی نیامد. آقای شل به سمت تخته برگشت که روی آن فهرستی از اقالم صادراتی آرژانتین را نوشته بود و کلمه "نقره" را به آن لیست افزود. وقتی آقای شل

پشتش به کالس بود، بث برای لحظهای خیال کرد کارش با او تمام شده؛ اما او گفت: «پنج نمره منفی.»

اگر ده نمره منفی میگرفتی، با یک شالق چرمی به پشتت ضربه میزدند. بث آن شالق را تنها توی خیالش مجسم کرده بود، اما در این لحظه تخیالتش قدرت



گرفت و درد سوزان آن را روی بدنش احساس کرد. او دستش را روی قلبش گذاشت و َتِه جیب روی سینهاش قرص آرامبخش آن روز را لمس کرد. ترسش به

طرز ملموسی کاهش یافت. او جامسواکیاش را توی ذهن مجسم کرد. آن نگهدارنده پالستیکی مستطیل شکل، حال چهارتا قرص اضافه در خود داشت. آن را

توی کشوی فلزی کوچکی کنار تختش نگه میداشت.

آن شب به پشت توی تختش دراز کشید. هنوز قرصها را توی دستش نگرفته بود. به صداهایی که از دل شب میآمد گوش فراداد و فهمید که وقتی

چشمانش به تاریکی عادت میکنند، انگار صداها بلندتر و گوشخراشتر میشوند. آقای بایرن کنار میز َتِه راهرو شروع به حرف زدن با خانم هالند کرده بود.

بدن بث از شنیدن صدایشان منقبض شد. پلک زد و به سقف تاریک باالی سرش چشم دوخت و تالش کرد صفحه شطرنج را با آن خانههای سبز و سفیدش

تجسم کند. بعد مهرهها را سر جایشان گذاشت: قلعه، اسب، فیل، وزیر، شاه و ردیفی از سربازها در مقابلشان. بعد سرباز سفید مقابل شاه را به عرض چهارم برد.

بعد همان کار را با سرباز سیاه روبهروی آن انجام داد. او میتوانست! ساده بود. ادامه داد و بازیای را که باخته بود، در ذهنش بازسازی کرد.

اسب آقای شایبل را به عرض سوم آورد. توی ذهنش اسب با وضوح کامل سرجایش روی صفحه سبز و سفید روی سقف ایستاد.

صداها دیگر توی پسزمینه سفید محو شده بودند. بث همانطور که دراز کشیده بود، با خوشحالی به بازی شطرنجش ادامه داد.

***

یکشنبه بعدی، او با اسبش جلوی حرکت ناپلئونی را گرفت. او صدبار توی ذهنش بازی را مرور کرده بود تا زمانی که خشم و تحقیر از رؤیای شبانهاش زدوده

شدند و تنها مهرهها روی صفحه شطرنج ذهنش باقی ماندند. وقتی یکشنبه برگشت تا با آقای شایبل بازی کند، فکر همهچیز را کرده بود و همانطور که توی

رؤیاهایش میدید اسب را حرکت داد. وقتی سر اسب مینیاتوری را توی دستش گرفت، از لمس کردن این مهره خوشش آمد. زمانی که اسب را روی خانه

موردنظر قرار داد، سرایدار با اخم به آن نگاه کرد. او سر وزیرش را گرفت و با آن به شاه بث کیش داد. بث برای اینیکی هم آماده بود، زیرا شب قبل آن را توی

تختخواب مجسم کرده بود.



چهارده حرکت به طول انجامید تا آقای شایبل توانست وزیر او را بزند. بث باخت حتمی را نادیده گرفت و سعی کرد بدون وزیر به بازی ادامه دهد؛ اما آقای

شایبل دستش را دراز کرد و نگذاشت او سربازش را حرکت دهد. او گفت: «االن باید انصراف بدی.» صدایش خشن بود.

«انصراف بدم؟»

«درسته، بچه جون. وقتی اینجوری وزیرت رو از دست دادی، باید انصراف بدی.»

بث با سرگشتگی به او خیره شد. آقای شایبل دست او را ول کرد، شاه سیاهش را برداشت و از صفحه شطرنج کنار انداخت. مهره شاه کمی تلوتلو خورد و

راست ایستاد.

بث گفت: «نه.»

«بله. تو مجبوری از بازی انصراف بدی.»

بث دلش میخواست او را بزند. «تو وقتی قوانین رو بهم یاد دادی، اینو نگفته بودی.»

«این قانون نیست. بلکه اخالق ورزشکاریه.»

بث حاال منظور او را میفهمید، اما از آن خوشش نیامد. گفت: «ولی من میخوام بازی رو تموم کنم.» او شاه را برداشت و دوباره سرجایش گذاشت.

«نه.»

بث گفت: «ما باید بازی رو تموم کنیم.»



آقای شایبل ابروهایش را باال برد و از سر جایش بلند شد. بث تا حاال او را ایستاده توی زیرزمین ندیده بود. تنها زمانی او را ایستاده میدید که راهروها را

جارو میکشید یا توی کالس تختهسیاه را میشست. او اندکی خم شده بود تا سرش به تیرهای سقف کمارتفاع برخورد نکند. او گفت: «نه. تو باختی.»

این منصفانه نبود. بث از اخالق ورزشکاری خوشش نمیآمد. او دلش میخواست بازی کند و ببرد. او بیشتر از هر چیزی توی دنیا دلش میخواست بازی را

ببرد. او کلمهای را بر زبان راند که از زمان مرگ مادرش به هیچکس نگفته بود: «خواهش میکنم.»

آقای شایبل گفت: «بازی تمومه.»

بث باخشم به او نگاه کرد و گفت: «ای...خور حریص.»

دستهای آقای شایبل صاف کنار بدنش افتاد و آرام گفت: «دیگه شطرنج بی شطرنج. برو بیرون.»

بث آرزو میکرد که ایکاش بزرگتر بود؛ اما نبود. او از پشت میز بلند شد و به سمت پلهها رفت. سرایدار در سکوت رفتن او را نظاره کرد.

***

روز سهشنبه درحالیکه تختهپاککنها را در دست داشت، به سمت زیرزمین رفت؛ اما در قفل بود. دو بار به در تنه زد، اما تکان نمیخورد. شروع به در زدن کرد؛

ابتدا با آرامش و بعد محکم؛ اما هیچ صدایی از آن سمت در نمیآمد. وحشتناک بود. بث میدانست که آقای شایبل آنجا پشت میز شطرنج نشسته و به

خاطر سری قبل از او عصبانی است، ولی کاری از دست او برنمیآمد. وقتی تختهپاککنها را به کالس برگرداند، خانم گراهام حتی متوجه نشد که آنها تمیز

شدهاند یا نه و اینکه چرا بث زودتر از همیشه به کالس برگشته است.

گمان میکرد روز پنجشنبه نیز به همین منوال خواهد گذشت، اما چنین نشد. در باز بود. وقتی بث از پلهها پان رفت، آقای شایبل جوری برخورد کرد که انگار



هیچ اتفاقی نیفتاده. مهرهها سر جای خود بودند. او باعجله تختهپاککنها را تکاند و بعد پشت میز شطرنج نشست. پیش از نشستن او آقای شایبل

سربازش را حرکت داده بود. بث سرباز مقابل شاه را دو خانه جلو برد. او تصمیم داشت این بار هیچ اشتباهی نکند.

آقای شایبل بهسرعت حرکت او را پاسخ داد و بث نیز فورًا حرکت کرد. آنها هیچ حرفی نزدند و فقط به بازی ادامه دادند. بث کشمکش حاکم بر فضا را

احساس میکرد و آن را دوست داشت.

آقای شایبل در حرکت بیستم، اسبی را جابهجا کرد که نباید میکرد و بث توانست سربازی را تا عرض ششم پیش ببرد. آقای شایبل اسب را دوباره عقب نشاند،

اما دیگر فایدهای نداشت و بث از دیدن حرکت او هیجانزده شد.

او با فیلش اسب را زد و طی حرکت بعدی دوباره سرباز را پیش برد. در حرکت بعد از آن وزیر را میگرفت.

آقای شایبل مکث کرد و به صفحه نگریست و بعد با عصبانیت شاهش را به پهلو خواباند. هیچکدام کلمهای بر زبان نیاوردند. این اولین ُبرد بث بود. تمام

نگرانیاش بهیکبار محو شد و احساس فوقالعادهای در وجودش پدید آمد که قابلمقایسه با هیچ حسی که تاکنون در زندگیاش تجربه کرده بود، نبود.

***

بث فهمید که میتواند یکشنبهها بدون اینکه کسی متوجه شود، ناهار را بپیچاند. این به او سه ساعت وقت میداد تا پیش آقای شایبل باشد تا وقتیکه او

ساعت دو و نیم به خانهاش میرفت. هیچکدام از آنان حرف نمیزدند. آقای شایبل همیشه با مهرههای سفید بازی میکرد و اولین حرکت را انجام میداد. بث

همیشه سیاه بود. بث میخواست علت این کار را بپرسد، اما تصمیم گرفت چنین نکند.

در یک روز یکشنبه که آقای شایبل بهسختی توانسته بود برنده شود، به بث گفت: «باید دفاع سیسیلی یاد بگیری.»



بث با عصبانیت پرسید: «اون دیگه چیه؟»

هنوز از باختش ناراحت بود. هفته پیش دو بار آقای شایبل را شکست داده بود.

آقای شایبل گفت: «وقتی سفید سرباز مقابل شاه رو به عرض چهارم میبره، مشکی این کار رو انجام میده.» او دستش را دراز کرد و سرباز سفید را دو خانه

جلو برد. آقای شایبل تقریبًا همیشه بازیاش را با این حرکت آغاز میکرد. بعد سرباز مقابل فیل وزیر سیاه را برداشت و دو خانه جلو برد. این اولین بار بود که

آقای شایبل چنین چیزی به او یاد میداد.

بث پرسید: «بعدش چی؟»

«.KB۳ آقای شایبل اسب شاه را برداشت و یک ردیف عقبتر در سمت راست سرباز قرار داد. «اسب میره به

«KB۳ چیه؟»

«عرض سوم جلوی فیل شاه. جایی که االن اسب رو گذاشتم.»

«خونههای شطرنج اسم دارن؟»

او با بیمیلی سرش را به نشانه تأد تکان داد. بث احساس کرد که آقای شایبل دلش نمیخواهد اینهمه اطالعات را در اختیار او بگذارد. «اگه خوب بازی

کنی اسم دارن.»

بث به جلو خم شد و گفت: «نشونم بده.»

آقای شایبل از باال به او نگاه کرد و گفت: «نه. هنوز نه.»



این باعث خشم بث شد. او درک میکرد که یک انسان میخواهد رازهایش را مخفی نگه دارد. او هم رازهای خودش را مخفی نگه میداشت. بااینوجود،

دلش میخواست روی میز خم بشود و به آقای شایبل سیلی بزند و مجبورش کند تا همهچیز را به او بگوید؛ اما نفس را تو داد و گفت: «پس به این کار

میگن دفاع سیسیلی؟»

آقای شایبل از اینکه دید او بیخیال اسم خانهها شده، نفس راحتی کشید و گفت: «هنوز تموم نشده.» و به او چند تا حرکت پایهای و حاالت مختلف را نشان

داد؛ اما نام خانههای شطرنج را دیگر به زبان نیاورد. او حالت لونفیش و نایدورف را به بث نشان داد و گفت که آنها را تکرار کند. بث بدون کوچکترین

اشتباهی آنها را تکرار کرد.

اما کمی بعد وقتی شروع به بازی کردند، آقای شایبل سرباز وزیرش را جلو آورد و بث فورًا دریافت که هرچه آقای شایبل به او یاد داده، در این حالت بیفایده

است. از پشت میز به او چشمغره رفت و آرزو کرد کاش چاقویی داشت تا او را با آن بزند. بعد دوباره به صفحه شطرنج نگاه کرد و سرباز وزیر خودش را جلو

برد. تصمیم داشت شکستش دهد.

آقای شایبل سرباز کناری سرباز وزیر را جلو برد؛ همانکه مقابل فیل قرار داشت. او معموالً این کار را انجام میداد. بث پرسید: «اینم یکی از همون چیزهاست؟

مثل دفاع سیسیلی؟»

آقای شایبل بدون آنکه چشم از صفحه شطرنج بردارد و به او نگاه کند، گفت: «گشایشها.»

«چه گشایشی؟»

آقای شایبل شانهای باال انداخت و گفت: «گامبی وزیر (گامبی ملکه).»

بث احساس بهتری پیدا کرد. توانسته بود چیز بیشتری از او بیاموزد. تصمیم گرفت سربازی را که شایبل قربانی کرده بود، نزند و بگذارد کشمکش روی صفحه



شطرنج باقی بماند. او از این موضوع خوشش میآمد. قدرتی را که در هر مهره شطرنج نهفته بود، دوست داشت و آنها را بهصورت افقی، عمودی و مورب به

کار میبست. در اواسط بازی، وقتی مهرهها همهجا پراکنده بودند، خطوط نیروهایی که در تمام جهات صفحه وجود داشت او را به هیجان آورد. او اسب شاه را

حرکت داد و قدرتی را که روی صفحه اعمال میکرد، احساس نمود.

طی بیست حرکت، ُجفت قلعههای آقای شایبل را گرفت و او انصراف داد.

شب بث توی تختش به پهلو خوابید، بالشتی روی صورتش گذاشت تا نوری که از زیر در راهرو میتابید، اذیتش نکند. آنگاه شروع کرد به فکر کردن در مورد

اینکه چگونه میتوان با استفاده از یک فیل و یک قلعه، شاه را کیش کرد. اگر فیل را حرکت میداد، شاه هنوز توی کیش میماند و فیل میتوانست در حرکت

بعدی هر کار دلش میخواهد بکند. حتی میتوانست وزیر را بزند. او مدتی آنجا دراز کشید و هیجانزده به این حمله پرقدرت اندیشید. بعد بالشت را از روی

صورتش برداشت، به پشت دراز کشید، صفحه شطرنج روی سقف را تجسم کرد و تمام بازیهایی که با آقای شایبل انجام داده بود، یکییکی مرور کرد. دوتا

پوزیسیون پیدا کرد که میتوانست حرکت فیل-قلعهای را که همیناالن اختراع کرده بود، به کار ببندد. دریکی از آنها میتوانست با حمله دوجانبه آن را انجام

دهد و دیگری شانسی ایجاد شده بود. او این بازیها را توی ذهنش با حرکات جدید تکرار کرد و هردوی آنها را برد. سپس لبخندی از خوشحالی چهرهاش را

پوشاند و به خواب رفت.

***

معلم ریاضی کار تکاندن پاککُنها را به دانشآموز دیگری سپرد و گفت که بث نیاز به استراحت دارد. این منصفانه نبود، چون او هنوز بهترین نمرههای کالس

را میگرفت، اما کاری از دستش برنمیآمد؛ بنابراین توی کالس مینشست و بهجایش پسرک موقرمزی تختهپاککنها را میبرد. بث مجبور میشد با

دستهایی لرزان جمع و تفریقهای بیمعنا انجام دهد. او هرروز بیشتر از روز قبل دلش برای بازی شطرنج تنگ میشد.

او در روزهای سهشنبه و چهارشنبه فقط یک قرص خورد و اضافهها را ذخیره کرد. روز پنجشنبه هیچکدام از قرصها را نخورد و قبل از اینکه به خواب برود



توانست یکی دوساعتی توی ذهنش شطرنج بازی کند. روز جمعه نیز همین روند را تکرار کرد. روز شنبه صبح به کار کردن در آشپزخانه کافهتریا پرداخت و

بعدازظهر یک فیلم مذهبی مسیحی توی کتابخانه برایشان پخش کردند. قبل از شام هم در مورد پیشرفت شخصی سخنرانی نمودند. در تمام طول روز بث هر

وقت یادش میافتاد شش تا قرص توی جامسواکیاش دارد، توی دلش شعله کوچکی احساس میکرد.

آن شب، وقتی چراغها را خاموش کردند، همه آنها را یکییکی بلعید و منتظر شد. احساس دلپذیری در وجودش جاری گشت، نوعی شیرینی و راحتی در

دلش و ُشل شدن عضالت سفتش را احساس میکرد. تا جایی که توانست خودش را بیدار نگه داشت تا از گرمایی که درونش ایجاد شده بود، لذت ببرد؛

سرخوشی عمیق شیمیایی.

وقتی روز شنبه آقای شایبل پرسید کجا بوده است، از اینکه او اهمیت میداد تعجب کرد. پاسخ داد: «نمیگذاشتن از کالس بیرون بیام.»

او سر تکان داد. صفحه شطرنج آماده بود. او با شگفتی دید که این بار مهرههای سفید در طرف او هستند و جعبهای که روی آن مینشست، هنوز همانجا

است. مردد پرسید: «اول من حرکت میکنم؟»

«بله. از این به بعد نوبتی بازی میکنیم. درستش همینه.»

بث نشست و سرباز شاه را حرکت داد. آقای شایبل بدون هیچ حرفی سرباز مقابل فیل وزیر را حرکت داد. بث این حرکت را فراموش نکرده بود. او هرگز حرکات

شطرنج را فراموش نمیکرد. شایبل داشت شاخه لونفیش را بازی میکرد. بث به مسیر مورب و دراز فیل نگاه کرد که چگونه آماده حمله بود. او در حرکت

هفدهم راهی برای خنثی کردن آن یافت. او با فیل ضعیفتر خودش آن را گرفت. سپس اسبش را جایگزین آن کرد، قلعهای را بیرون آورد و بعد از ده حرکت

آقای شایبل را مات کرد.

خیلی ساده بود، فقط کافی بود چشمهایش را باز نگه دارد و راههایی را که بازی ممکن بود ادامه پیدا کند، تجسم نماید.



آقای شایبل از نحوه کیشومات شدنش شوکه شد. بث شاه او را توی عرض آخر گیر انداخت. دستش را تا آنسوی صفحه دراز کرد و با دست لرزانش قلعه را

حرکت داد و با لحنی بیاحساس گفت: «مات.»

آقای شایبل امروز به نظر متفاوت میآمد. مثل همیشه موقع شکست خوردن از بث اخم بر چهره نداشت. او به جلو خم شد و گفت: «حاال بهت نمادهای

شطرنج رو یاد میدم.»

بث به باال نگاه کرد.

«منظورم اسم خانههاست. میخواهم بهت یاد بدمشون.»

بث پلک زد. «یعنی من االن بهاندازه کافی خوبم؟»

آقای شایبل دهانش را باز کرد تا چیزی بگوید، اما مکث کرد. بهجایش پرسید: «گفتی چند سالته، بچه جون؟»

«هشت سالمه.»

تا جایی که شکم بزرگش اجازه میداد به جلو خم شد و گفت: «هشت سال! راستشو بخوام بهت بگم، بچه جون، تو شگفتانگیزی.»

بث منظورش را نمیفهمید. آقای شایبل گفت: «عذر میخوام» و بعد خم شد و از روی زمین یک بطری نیم لیتری تقریبًا خالی برداشت. سرش را عقب برد و از

آن نوشید.

بث پرسید: «اون ویسکیه؟»

«آره، بچه جون. ولی به کسی نگو.»



او گفت: «نمیگم. عوضش بهم نمادهای شطرنج رو یاد بده.»

او دوباره بطری را روی زمین گذاشت. بث مدتی به آن چشم دوخت و پیش خودش فکر کرد که ویسکی چه مزهای دارد و نوشیدن آنچه حسی به آدم میدهد.

بعد سرش را برگرداند و توجهش را مجددًا به صفحه شطرنج و سیودو مهره آن جلب کرد که هرکدام در سکوت نیروی خود را به کار میبستند.

***

بث وسط شب از خواب پرید. یک نفر روی لبه تختش نشسته بود. سریع بدنش را جمع کرد.

جولین زمزمه کرد: «نترس بابا. منم.»

بث چیزی نگفت. همانجا دراز کشید و منتظر ماند. جولین گفت: «دوست داری یه کار باحال انجام بدیم؟»

جولین زمزمه کرد: «سخت نگیر. نمیخوام بهت آسیبی بزنم.» و بعد لبخند زد.

بث سرش را بهطرف در راهرو چرخاند. بسته بود و طبق معمول نور از زیر در به داخل خوابگاه میتابید. از انتهای سالن صدای حرف زدن میآمد.

جولین دستش را پانتر برد. بث سرش را تکان داد و زمزمه کرد: «نه...»

جولین گفت: «سروصدا نکن.» درد نداشت، اما چیزی درون بث با آن مقابله میکرد. جولین گفت: «آه لعنتی! شرط میبندم داره خوشت میآد.» او دست بث

را گرفت و روی بدن خودش گذاشت. ترسیده بود. صورتش عرق کرده بود و دستوپاهایش زیر پتو منقبض شده بود. صورت جولین روبهروی صورتش بود و

دستش را روی قفسهسینه بث گذاشته بود.

بث وحشتزده با صدای بلند گفت: «نه. نمیخوام.» و دستش را عقب کشید.



جولین با صدای بلندتر گفت: «حرومزاده عوضی!»

از سالن صدایی پایی آمد که داشت نزدیک میشد و در باز شد. نور به درون اتاق تابید. بث سرپرستهای آن شب را نمیشناخت. آن زن مدتی طوالنی آنجا

ایستاد. همهجا ساکت بود و جولین رفته بود. بث جرئت نمیکرد حرکت کند تا ببیند جولین توی تخت خودش است یا نه. درنهایت زن رفت. بث برگشت و

در تاریکی سایه جولین را روی تخت خودش دید. سه تا قرص توی کشواش داشت. هر سه تا را بلعید. سپس دراز کشید و منتظر ماند تا حس بدش از بین

برود.

روز بعد توی کافهتریا از فرط بیخوابی داشت میمرد.

جولین زمزمه کرد: «تو زشتترین دختری هستی که توی تموم عمرم دیدم.» آنها توی صف صبحانه باهم روبهرو شده بودند. «دماغت زشته. صورتت زشته.

رنگ پوستتم شبیه شیربرنجه. هرزه سفیدپوست بیلیاقت.»

سپس دماغش را باال گرفت و به سمت ظرف تخممرغهای پخته رفت.

***

شاه، اسب، پیاده. کشمکش روی صفحه بهاندازهای زیاد بود که میتوانست آن را درهم بشکند؛ و بعد بوم! وزیر آمد. قلعهها به نظر میآمد در انتهای صفحه گم

شدهاند؛ اما آماده بودند و داشتند فشار میآوردند و بعد طی یک حرکت تمام نیروی خود را آزاد میکردند. در کالس علوم، خانم هادلی در مورد خطوط نیرو

صحبت میکرد. بث آنقدر حوصلهاش سررفته بود که تقریبًا خوابش برده بود. وقتی آن اسم به گوشش خورد، ناگهان گوشبهزنگ شد. خطوط نیرو: مثل فیل

روی خطوط مورب. قلعه روی خطوط افقی و عمودی.

صندلیهای کالس میتوانستند در حکم خانههای شطرنج باشند. اگر آن پسرک موقرمز که رالف نام داشت، یک اسب باشد، بث میتوانست او را بردارد و دو



صندلی به جلو و بعد یک صندلی به راست حرکت دهد و او را روی صندلی خالی کنار دنیس بنشاند. این باعث میشود برتراند که در ردیف اول نشسته بود و

بث او را بهعنوان شاه برگزیده بود، کیش بشود. او با فکر کردن به این قضیه لبخند زد. بیشتر از یک هفته میشد که او و جولین باهم حرف نزده بودند. بث به

خودش اجازه نداده بود گریه کند. او دیگر داشت نهساله میشد و نیازی به جولین نداشت. مهم نبود جولین دراینباره چه فکر میکند، او به جولین نیازی

نداشت.

***

آقای شایبل گفت: «بگیرش.» و یک پاکت قهوهایرنگ به دست او داد. ظهر روز یکشنبه بود. بث پاکت را باز کرد. یک کتاب بزرگ با جلد شومیزی بود و

گشایشهای مدرن شطرنج نام داشت.

با تردید و ناباوری آن را ورق زد. کتاب پر از ستونهای دراز عمودی از عالئم اختصاری شطرنج و حاوی تعداد کمی نمودار تصویری صفحه شطرنج بود. نام

سرفصلها چیزهایی شبیه این بود: «گشایشهای سرباز وزیر» و «سیستمهای دفاع هندی». بث سرش را باال آورد.

آقای شایبل با اخم داشت نگاهش میکرد. او گفت: «این برای تو بهترین کتابه. هر چیزی رو که میخوای بدونی بهت میگه.»

بث چیزی نگفت. همانجا روی جعبه پالستیکیاش پشت صفحه شطرنج نشست، کتاب را محکم در بغلش فشرد و منتظر بازی شد.

***

کالس انگلیسی ماللآورترین کالس بود؛ با صدای آرام و کشدار آقای اسپرو و نام شاعرانی همچون جان گرینلیف و ویلیام کالن براینت. "هنگامیکه شبنم

فرومیافتد / و خورشید در کرانه گلگون بهشت فرومینشیند / ای مرغ آبی تو به کجا خواهی رفت...؟" به نظر بث احمقانه بود؛ و آقای اسپرو هر واژه را با دقت

و صدای بلند میخواند.



هنگام شعرخوانی او، بث کتاب گشایشهای مدرن شطرنج را زیر میزش میگرفت. او یکییکی تمام گشایشها را مطالعه مینمود و توی ذهنش بازی میکرد.
وقتی سه روز از یادگیری عالئم اختصاری میگذشت، حروفی مثل P-K۴ و N-KB۳ را در ذهنش مانند مهرههای واقعی روی خانههای شطرنج میدید. اصالً

نیازی به صفحه شطرنج نبود، او بهوضوح آنها را تجسم میکرد. آقای اسپرو در مورد اینکه شعر خوب باعث رشد روحی انسان میشود وراجی میکرد و

شعرهایی از این قبیل میخواند: "برای مردی که عشق طبیعت را در دل داشت / عشق باختن با همچو زنی / به زبانهای گونهگون سخن میگفت." در این

حین بث میتوانست کتاب شطرنجش را روی دامن پلیسهدار یونیفرم آبیرنگ متوئن بگذارد، با چشمان نیمهباز آن را بخواند و صدای برخورد مهرههای

شطرنج را به صفحه توی ذهنش بشنود. در انتهای کتاب ضمیمهای بود که توالی چند تا از بازیهای کالسیک شطرنج را دربرداست؛ از ُبرد توی ۲۷ حرکت بگیر

تا مساویهایی که پس از ۴۰ حرکت به دست آمده بودند. او یاد گرفته بود تا رقص مهرهها را تا آخرین حرکتشان توی ذهنش نگه دارد. گاهی از زیبایی

حملههای ترکیبی یا فداکاری مهرهها و تقابل سخت نیروها نفسش میگرفت؛ و همیشه ذهنش روی ُبرد و یا امکان آن متمرکز بود.



این یک نسخه نمونه از کتاب است، برای دریافت نسخه کامل کتاب به لینک زیر مراجعه کنید:

دریافت نسخه کامل کتاب گامبی وزیر اثر والتر تویس

https://migmig.affilio.ir/api/v1/Click/b/1166ea49-f41b-4519-93f4-b24f374e0b54?b64=aHR0cHM6Ly93d3cuZGlnaWthbGEuY29tL3Byb2R1Y3QvZGtwLTQ0OTAzMjEv


برای دانلود کتابهای بیشتر و همچنین دستیابی به نسخه صوتی خالصه کتابها، به سایت تاچ لرن
مراجعه کنید.
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