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ﻓﺻل ﯾﮏ
ﻣﺎﯾﮑل واﻧر دﺳت ﻫﺎﯾش ار در ﺟﯾب ﺷﻠوارک ﺟﯾن رﻧﮓ و رو رﻓﺗﻪ اش ﻓرو ﺑرد و ﮔﻔت» :ﺗوی اﯾن ﺷﻬر ﭘﯾﺗزﻟﻧدﯾﻧﮓ
ﻟﻌﻧﺗﯽ ﻫﯾﭻ ﮐﺎری ﻧﻣﯽ ﺷود اﻧﺟﺎم داد«.

ﮔرگ ﺑﻧﮑز ﮔﻔت» :آرﻩ ﭘﯾﺗرﻟﻧدﯾﻧﮓ واﻗﻌﺎً ﺷﻬر ﻣزﺧرﻓﯽ اﺳت«.
دوگ آرﺗور و ﺷری واﮐر ﻫم زﯾر ﻟﺑﯽ ﻣواﻓﻘﺗﺷﺎن ار اﻋﻼم ﮐردﻧد.
ﭘﯾﺗرﻟﻧدﯾﻧﮓ واﻗﻌﺎً ﺷﻬر ﻣزﺧرﻓﯽ اﺳت .اﯾن ﺷﻌﺎر ﻫﻣﯾﺷﮕﯽ ﮔرگ و ﺳﻪ دوﺳت دﯾﮕرش ﺑود .در واﻗﻊ ﭘﯾﺗزﻟﻧدﯾﻧﮓ ﺷﺎﻣل
ﭼﻧد ﺷﻬرک ﮐوﭼﮏ ﺑﺎ ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﺧﻠوت و ﺳﺎﮐت ﺑود ﮐﻪ ﮐﻠﯽ ﺧﺎﻧﻪ ی ﻗدﯾﻣﯽ و ﺣﯾﺎط ﻫﺎی ﺳﺎﯾﻪ دار در آن دﯾدﻩ ﻣﯽ

ﺷد.

آن روز ﺑﻌدازظﻬر ﻫوا ﻧﻪ ﮔرم ﺑود ،ﻧﻪ ﺳرد .ﻓﺻل ﭘﺎﯾﯾز ﺑود .ﭼﻬﺎر دوﺳت در ﺑﺎرﯾﮑﻪ راﻩ اﺗوﻣﺑﯾل رو ﻣﻧزل ﮔرگ دور ﻫم
ﺟﻣﻊ ﺷدﻩ ﺑودﻧد ،ﺳﻧﮕرﯾزﻩ ﻫﺎ ار ﺑﻪ اﯾن طرف و آن طرف ﭘرت ﻣﯽ ﮐردﻧد و ﻧﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﺣوﺻﻠﻪ ﺷﺎن
ﺳر ﻧرود.

دوگ ﭘﯾﺷﻧﻬﺎد داد» :ﺑﯾﺎﯾﯾد ﺑﻪ ﮐﺗﺎب ﻓروﺷﯽ ﮔروور ﺑروﯾم ...ﺷﺎﯾد ﮐﺗﺎب ﺧﻧدﻩ دار ﺟدﯾدی آوردﻩ ﺑﺎﺷد«.

ﮔرگ ﺑﻪ دوگ ﮔﻔت» :ﺑرد ﻣﺎ ﮐﻪ ﭘول ﻧدارﯾم«.
ﻫﻣﻪ ی ﺑﭼﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ دوگ ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد ﺑرد .ﺑﻪ ﺧﺎطر اﯾن ﮐﻪ او ﺧﯾﻠﯽ ﺷﺑﯾﻪ ﭘرﻧدﻩ ﺑود ،اﻟﺑﺗﻪ ﺑﻬﺗر ﺑود او ار ﻟﮏ ﻟﮏ ﺻدا
ﮐﻧﻧد ،ﭼون ﭘﺎﻫﺎﯾﯽ ﺑﺳﯾﺎر دراز و ﻻﻏر داﺷت و درﺳت ﻣﺛل ﻟﮏ ﻟﮏ ﻫﺎ راﻩ ﻣﯽ رﻓت .او ﻣوﻫﺎی ﭘرﭘﺷت ﻗﻬوﻩ ای اش ار
اﺻﻼً ﺷﺎﻧﻪ ﻧﻣﯽ زد .ﭼﺷم ﻫﺎی ﺑرد درﺳت ﻣﺛل ﭼﺷﻣﻬﺎی ﭘرﻧدﻩ ﻫﺎ ﻗﻬوﻩ ای و ﺑﺳﯾﺎر رﯾز ﺑود .ﺑﯾﻧﯽ او ﻧﯾز ﻣﺛل ﻣﻧﻘﺎر

ﺧﯾﻠﯽ دراز ﺑود .دوگ ﺧوﺷش ﻧﻣﯽ آﻣد ﮐﻪ ﺑﭼﻪ ﻫﺎ او ار ﺑرد ﺻدا ﺑزﻧﻧد ،اﻣﺎ دﯾﮕر ﺑﻪ اﯾن ﻟﻘب ﻋﺎدت ﮐردﻩ ﺑود.
ﺑرد ﮔﻔت» :اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧدارد ﮐﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﮐﺗﺎب ﻫﺎ ﺑﯾﻧدازﯾم .ﻧﮕﺎﻩ ﮐردن ﮐﻪ ﭘول ﻧﻣﯽ ﺧواﻫد«.
ﺷری ﮔﻔت» :ﻣﺛل اﯾن ﮐﻪ دﻟت ﻣﯽ ﺧواﻫد ﮔروور ﺳرت داد ﺑﮑﺷد«.

ﺷری ادای ﮔروور ،ﺻﺎﺣب ﮐﺗﺎﺑﻔروﺷﯽ را ،درآورد و ﻟپ ﻫﺎﯾش ار ﭘر ﺑﺎد ﮐرد و ﺑﺎ ﺻداﯾﯽ ﮐﻠﻔت و ﺧﺷن ﻓرﯾﺎد ﮐﺷﯾد:

»اﮔر ﭘول داری اﯾن ﺟﺎ ﺑﻣﺎن ،اﮔر ﻧﻪ ﺑزن ﺑﻪ ﭼﺎک!«

ﮔرگ ﺑﻪ اﯾن ﮐﺎر ﺷری ﺧﻧدﯾد و ﮔﻔت » :ﮔروور ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﻪ ﺧﯾﻠﯽ ﺑﺎﺣﺎل اﺳت ،اﻣﺎ واﻗﻌﺎً ﻣرد ﮐﻠﻪ ﭘوﮐﯽ اﺳت«.
ﺑرد ﮔﻔت» :ﺑﻪ ﻧظرم ﮐﺗﺎب ﺟدﯾد ﻣﺟﻣوﻋﻪ ی ﻧﯾروی اﯾﮑس اﯾن ﻫﻔﺗﻪ در ﻣﯽ آﯾد«.
ﮔرگ ﺑﻪ ﺷوﺧﯽ ﺑرد ار ﻫل داد و ﮔﻔت» :ﭼﻪ طور اﺳت؟ ﺗو ﻫم ﺑﻪ ﻧﯾروی اﯾﮑس ﻣﻠﺣق ﺷوی .آن وﻗت اﺳﻣت ار ﻣﯽ
ﮔذارﻧد ،ﻣرد ﭘرﻧدﻩ ای ،ﮐﻠﯽ ﻣﺷﻬور ﻣﯽ ﺷوی«.

ﻣﺎﯾﮑل ﮔﻔت» :ﺑﻬﺗر اﺳت ﻫﻣﻪ ی ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﯾروی اﯾﮑس ﻣﻠﺣق ﺷوﯾم .اﮔر ﻗﻬرﻣﺎن ﺑودﯾم ،ﺷﺎﯾد ﮐﺎری داﺷﺗﯾم«.
ﺷری ﻓو اًر ﮔﻔت» :ﻧﻪ ﺑﺎﺑﺎ ،اﮔر ﻗﻬرﻣﺎن ﻫم ﺑودﯾم ﻫﯾﭻ ﮐﺎری ﻧﻣﯽ ﮐردﯾم .در ﭘﯾﺗزﻟﻧدﯾﻧﮓ ﻫﯾﭻ ﺟﻧﺎﯾﺗﯽ اﺗﻔﺎق ﻧﻣﯽ اﻓﺗﺎد ﮐﻪ
ﺑﺧواﻫﯾم ﺟﻠوی آن ار ﺑﮕﯾرﯾم«.
ﺑرد ﮔﻔت» :ﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﯾم ﺑﺎ ﻋﻠف ﻫرز ﺑﺟﻧﮕﯾم«.
ﺑرد ﺷوخ ﺗرﯾن ﻓرد ﮔروﻩ ﺑود.
ﺑﭼﻪ ﻫﺎ ﭘﻘﯽ زدﻧد زﯾر ﺧﻧدﻩ .آن ﻫﺎ ﺧﯾﻠﯽ وﻗت ﺑود ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫم دوﺳت ﺑودﻧد ﮔرگ و ﺷری ﺑﺎ ﻫم ﻫﻣﺳﺎﯾﻪ ﺑودﻧد ،و ﭘدر و
ﻣﺎدرﺷﺎن دوﺳﺗﺎن ﺻﻣﯾﻣﯽ ﯾﮑدﯾﮕر ﺑﻪ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ رﻓﺗﻧد .ﺑرد ﻣﺎﯾﮑل ﻧﯾز در ﮐوﭼﻪ ی ﺑﻌدی زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐردﻧد.
ﻣﺎﯾﮑل ﭘرﺳﯾد » :ﭼﻪ طور اﺳت ﺑﯾس ﺑﺎل ﺑﺎزی ﮐﻧﯾم؟ ﺑﯾﺎﯾﯾد ﺑﻪ زﻣﯾن ﺑﺎزی ﺑروﯾم«.
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ﺷری ﮔﻔت» :ﻧﻪ ﭼﻬﺎر ﻧﻔری ﮐﻪ ﻧﻣﯽ ﺷود ﺑﯾس ﺑﺎل ﺑﺎزی ﮐرد«.
ﺷری ﭼﻧد ﺗﺎر ﻣوی ﻓرﻓری ﺳﯾﺎﻩ ﺧود ار ﮐﻪ روی ﭘﯾﺷﺎﻧﯽ اش اﻓﺗﺎدﻩ ﺑود ،ﺑﻪ طرف ﻋﻘب ﺑرد او ﮐﺎﭘﺷن زرد ﺑزرگ و ﺷﻠوار
ﺳﺑز ﭘوﺷﯾدﻩ ﺑود.
ﻣﺎﯾﮑل ﻣﺷﺗﯽ ﺳﻧﮕرﯾزﻩ از روی زﻣﯾن ﺑرداﺷت و آرام آرام روی زﻣﯾن رﯾﺧت وﮔﻔت » :ﺧب ﺷﺎﯾد ﺑﭼﻪ ﻫﺎ آﻧﺟﺎ ﺑﺎﺷﻧد«.
ﻣﺎﯾﮑل ﻣوﻫﺎی ﮐوﺗﺎﻩ ﻗرﻣز ،ﭼﺷﻣﺎن آﺑﯽ و ﮐﮏ ﻣﮑﯽ داﺷت ،او ﺧﯾﻠﯽ ﭼﺎق ﻧﺑود ،ﭘوﺳت اﺳﺗﺧوان ﻫم ﻧﺑود.
ﺑرد ﮔﻔت» :ﺑﯾس ﺑﺎل ﺑﺎ ﺣﺎل اﺳت .ﺑﯾﺎﯾﯾد .ﻣن ﺑﺎﯾد ﺗﻣرﯾن ﮐﻧم ﺗﯾم ﻣن دو روز دﯾﮕر ﻣﺳﺎﺑﻘﻪ دارد«.
ﺷری ﭘرﺳﯾد» :ﻣﺳﺎﺑﻘﻪ؟ آن ﻫم در ﻓﺻل ﭘﺎﯾﯾز؟«
 آرﻩ ،ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت ﺟدﯾد ﻓﺻل ﭘﺎﯾﯾز اﺳت .اوﻟﯾن ﺑﺎزی ﻫم ﺳﻪ ﺷﻧﺑﻪ ﺑﻌد از ﻣدرﺳﻪ ﺷروع ﻣﯽ ﺷود.ﮔرگ ﮔﻔت» :ﺑﻪ ﺑﻪ ...ﻣﺎ ﻫم ﻣﯽ آﯾﯾم و ﺗﺷوﯾﻘت ﻣﯽ ﮐﻧﯾم«.
ﺷری ﮔﻔت » :آرﻩ ﻣﯽ آﯾﯾم و وﻗﺗﯽ ﻫم ﮐﻪ ﺗو ار از ﺑﺎزی اﺧراج ﮐردﻧد ﺗﺷوﯾﻘت ﻣﯽ ﮐﻧﯾم«.
ﺷری ﻋﺎدت داﺷت ﺑﺎ ﺑرد ﺷوﺧﯽ ﮐﻧد و ﺳر ﺑﻪ ﺳر او ﺑﮕذارد.
ﮔرگ ﮔﻔت » :ﺑرد ﺗو ﮐﺟﺎی زﻣﯾن زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯽ؟«
ﻣﺎﯾﮑل ﮔﻔت» :ﺑﯾرون ﺑﺎزی«.
ﻫﯾﭻ ﮐس ﻧﺧﻧدﯾد .ﻣﻌﻣوﻻً ﻫﯾﭻ ﮐس ﺑﻪ ﺷوﺧﯽ ﻣﺎﯾﮑل ﻧﻣﯽ ﺧﻧدﯾد.
ﭼون ﺗﺎ ﺣدی ﺑﯽ ﻣزﻩ ﺑود.
ﺑرد ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾش ار ﺑﺎ ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎﻻ اﻧداﺧت و ﮔﻔت» :ﺷﺎﯾد ﮔوﺷﻪ ی ﭼپ ﮔرگ! ﭼطور ﺗو ﺑﺎزی ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯽ؟«
ﮔرگ ﺗﻧﻬﺎ ورزﺷﮑﺎر ﮔروﻩ ﺑود .او ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﭘﻬن و ﺑﺎزوﻫﺎ و ﭘﺎﻫﺎﯾﯽ ﻋﺿﻼﻧﯽ داﺷت ،و ﻣوﻫﺎﯾش طﻼﯾﯽ ﺑودﻧد.
او در ﮐل ﭘﺳر ﺧوش ﻗﯾﺎﻓﻪ ای ﺑود .ﭼﺷﻣﺎن ﺧﺎﮐﺳﺳﺗری -ﺳﺑز رﻧﮕش ﻫﻣﯾﺷﻪ ﺑرق ﻣﯽ زد ،و ﻟﺑﺧﻧد دوﺳﺗﺎﻧﻪ ای ﻫﻣﯾﺷﻪ ﺑﻪ
ﻟب داﺷت.
ﮔرگ ﺑﺎ ﻧﺎراﺣﺗﯽ ﺷﮑﻠﮑﯽ در آورد و ﮔﻔت» :ﺑرادرم ﺗری ﻗرار ﺑود ﮐﻪ اﺳم ﻣ ار در ﺗﯾم ﺑﻧوﯾﺳد اﻣﺎ ﯾﺎدش رﻓت«.
ﺷری ﭘرﺳﯾد» :ﺗری ﮐﺟﺎﺳت؟«
ﺷری ﮐﻣﯽ از ﺑرادر ﺑزرگ ﺗر ﮔرگ ﺧوﺷش ﻣﯽ آﻣد.
ﮔرگ ﭘﺎﺳﺦ داد» :ﺑﻌد از ﻣدرﺳﻪ ﺳر ﮐﺎر ﻣﯽ رود .ﮐﺎری در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ی ﺑﺳﺗﻧﯽ ﺳﺎزی ﭘﯾدا ﮐردﻩ«.
ﻣﺎﯾﮑل ﻫﯾﺟﺎن زدﻩ ﮔﻔت» :ﭼﻪ ﺑﺎﺣﺎل! ﭘس ﺑروﯾم آن ﺟﺎ«.
ﺑرد ﺑﺎ ﻧﺎراﺣﺗﯽ ﮔﻔت» :ﭼﻪ ﻓﺎﯾدﻩ؟ ﻣﺎ ﮐﻪ ﭘول ﻧدارﯾم .ﯾﺎدت رﻓﺗﻪ؟«
ﻣﺎﯾﮑل ﺑﺎ ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ و اﻣﯾدواری ﺑﻪ ﮔرگ زل زد و ﮔﻔت» :ﺗری ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺳﺗﻧﯽ ﻗﯾﻔﯽ ﻣﺟﺎﻧﯽ ﻣﯽ دﻫد«.
ﮔرگ ﮔﻔت» :آرﻩ ...ﺧﯾﻠﯽ ...ﺑﺳﺗﻧﯽ ﻗﯾﻔﯽ ﺑدون ﺑﺳﺗﻧﯽ ...ﻓﻘط ﻗﯾف ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ دﻫد .اﻧﮕﺎر ﻧﻣﯽ داﻧﯾد ﮐﻪ ﺑرادر ﻣن
ﭼﻪ آدم ﺟدی و درﺳﺗﮑﺎری اﺳت ﺗری ﺑﺎ ﻫﯾﭻ ﮐس ﺗﻌﺎرف ﻧدارد«.
ﺷری ﺑﻪ ﺳﯾﻧﻪ ﺳرﺧﯽ ﮐﻪ روی ﭘﯾﺎدﻩ رو اﯾن طرف و آن طرف ﻣﯽ ﭘرﯾد ،ﻧﮕﺎﻩ ﮐرد و ﮔﻔت» :اَﻩ ...ﺣوﺻﻠﻪ ام ﺳر رﻓت...
اﯾن ﺟﺎ اﯾﺳﺗﺎدﯾم و ﻓﻘط در اﯾن ﻣورد ﺣرف ﻣﯽ زﻧﯾم ﮐﻪ ﺣوﺻﻠﻪ ﻣﺎن ﺳر رﻓﺗﻪ و ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻧﯾم«.
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ﺑﻌد ﻫم ﺧودش ﺑﻪ ﺷوﺧﯽ اﺣﻣﻘﺎﻧﻪ اش ﺧﻧدﯾد.
ﺷری ﮔﻔت» :ﺑﯾﺎﯾﯾد ،ﭘﯾﺎدﻩ روی ﮐﻧﯾم ...ﺑدوﯾم ...ﺑﯾﺎﯾﯾد ،ﯾﮏ ﮐﺎری ﺑﮑﻧﯾم .ﺧﺳﺗﻪ ﺷدم«.
ﺷری ﺑﻪ طرف ﭘﯾﺎدﻩ رو دوﯾد و روی ﺟدول ﭘﯾﺎدﻩ رو راﻩ رﻓت .او ﺑرای اﯾن ﮐﻪ ﺗﻌﺎدﻟش ار ﺣﻔظ ﮐﻧد ،دﺳﺗﺎﻧش ار ﻣﺛل ﯾﮏ
ﺑﻧدﺑﺎز ﺑﻪ اﯾن طرف و آن طرف ﺗﮑﺎن ﻣﯽ داد.
ﭘﺳر ﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺑﺎل ﺷری دوﯾدﻧد و ﺑﻪ ﺗﻘﻠﯾد از او ،روی ﺟدول ﭘﯾﺎدﻩ رو راﻩ رﻓﺗﻧد.
ﺳﮓ ﻓﺿول ﻫﻣﺳﺎﯾﻪ از ﭘرﭼﯾن ﺣﯾﺎط ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯾرون ﭘرﯾد و ﺑﻪ طرف ﺑﭼﻪ ﻫﺎ آﻣد .ﺳﮓ ﻫﯾﺟﺎن زدﻩ ﭘﺎرس ﻣﯽ ﮐرد .ﺷری
ﺳﮓ ار ﻧوازش ﮐرد .ﺳﮓ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ دﻣش ار ﺗﮑﺎن ﺗﮑﺎن ﻣﯽ داد ،دﺳت دﺧﺗرک ار ﭼﻧدﯾن ﺑﺎر ﻟﯾس زد ،و ﺑﻌد از
ﭼﻧد دﻗﯾﻘﻪ ﺧﺳﺗﻪ ﺷد و ﺑﻪ طرف ﭘرﭼﯾن دوﯾد.
ﺑﭼﻪ ﻫﺎ ﻫﻣﺎن طور ﮐﻪ روی ﺟدول ﭘﯾﺎدﻩ رو راﻩ ﻣﯽ رﻓﺗﻧد ،ﺑﺎ ﻫم ﺷوﺧﯽ ﻣﯽ ﮐردﻧد و ﯾﮑدﯾﮕر ار ﻫل ﻣﯽ دادﻧد ﺗﺎ ﺗﻌﺎدﻟﺷﺎن
ار از دﺳت ﺑدﻫﻧد .آن ﻫﺎ ﺑﻪ آﺧر ﺧﯾﺎﺑﺎن رﺳﯾدﻧد .از ﭼﻬﺎر راﻩ ﮔذﺷﺗﻪ و ﺑﻪ ﻣدرﺳﻪ ﻧزدﯾﮏ ﺷدﻧد.
دو ﺳﻪ ﻧﻔر از ﺑﭼﻪ ﻫﺎ ﻣﺷﻐول ﺑﺎزی ﺑﺳﮑﺗﺑﺎل ﺑودﻧد .ﺑﻌﺿﯽ ﻫﺎ ﻫم در زﻣﯾن ﺑﯾس ﺑﺎل ﺗﻣرﯾن ﻣﯽ ﮐردﻧد .اﻣﺎ اﯾن ﭼﻬﺎر
دوﺳت ﻫﯾﭻ ﮐدام ار ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﻧد.
ﭼﻬﺎر دوﺳت از ﻣﻘﺎﺑل ﻣدرﺳﻪ ﮔذﺷﺗﻧد و ﺑﻪ ﮐوﭼﻪ ی ﺑﻌدی رﺳﯾدﻧد .آن ﻫﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی آﺷﻧﺎ ار ﭘﺷت ﺳر ﮔذاﺷﺗﻧد .ﻧﺎﮔﻬﺎن
درﺳت ﭘﺷت ﻗطﻌﻪ ی ﺳﯾب زﻣﯾﻧﯽ ﭘر از درﺧت ،ﺣﯾﺎط ﭼﻣﻧﯽ ﮐوﭼﮏ ﺷﯾب داری ار دﯾدﻧد ﮐﻪ ﻣﻌﻠوم ﺑود ﭼﻣن ﻫﺎی آن
ﻫﻔﺗﻪ ﻫﺎﺳت ﮐوﺗﺎﻩ ﻧﺷدﻩ ،ﮐﻠﯽ ﻋﻠف ﻫ رز در ﺣﯾﺎط روﯾﯾدﻩ ﺑود و ﺑوﺗﻪ ﻫﺎی ﻫﻣﯾﺷﻪ ﺳﺑز ﺑﯾش از ﺣد ﺑزرگ ﺷدﻩ ﺑودﻧد.
در اﻧﺗﻬﺎی ﺣﯾﺎط ﭼﻣﻧﯽ ،ﭘﺷت ﮐﻠﯽ ﺑﻠوط ﺗﻧوﻣد ،ﺧﺎﻧﻪ ای درب و داﻏﺎن و ﺑزرگ ﻗرار داﺷت .اﻧﮕﺎر ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺷت ﺑﻠوط
ﻫﺎ ﻣﺧﻔﯽ ﺷدﻩ ﺑود .ﻣﻌﻠوم ﺑود ﮐﻪ در ﮔذﺷﺗﻪ ﺧﺎﻧﻪ ای ﺑﺳﯾﺎر ﺷﯾﮏ و زﯾﺑﺎ ﺑودﻩ .ﺧﺎﻧﻪ ای ﺑﺎ ﺷﯾرواﻧﯽ ﻗرﻣز و دﯾوار ﻫﺎی
ﺳﻧﮕﯽ ﮐﻪ اﯾوان آن ﺑﺎ دﯾوار ﻫﺎی ﺗوری ﭘوﺷﯾدﻩ ﺷدﻩ ﺑود .ﺧﺎﻧﻪ ای ﺳﻪ طﺑﻘﻪ ﺑﺎ دودﮐش ﻫﺎی ﺑﻠﻧد .اﻣﺎ از ﭘﻧﺟرﻩ ﻫﺎی
ﺷﮑﺳﺗﻪ ی طﺑﻘﻪ ی دوم ،ﺷﯾرواﻧﯽ درب و داﻏﺎن و ﺷﮑﺳﺗﻪ ،و ﺣﺎﯾل ﻫﺎی آوﯾزان ﭘﻧﺟرﻩ ﻣﻌﻠوم ﺑود ﮐﻪ ﮐﺳﯽ در آن ﺟﺎ
زﻧدﮔﯽ ﻧﻣﯽ ﮐﻧد.
ﻫﻣﻪ ی اﻫﺎﻟﯽ ﭘﯾﺗزﻟﻧدﯾﻧﮓ ﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد ﮐﻪ آن ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎل ﮐﺎﻓﻣن اﺳت.
ﮐﻠﻣﻪ ی ﮐﺎﻓﻣن ﺑر روی ﺻﻧدوق ﭘﺳت ﻣﻘﺎﺑل ﻣﻧزل ﻧوﺷﺗﻪ ﺷدﻩ ﺑود.
اﻣﺎ ﻣدت ﻫﺎ ﺑود ﮐﻪ ﻫﯾﭻ ﮐس در آن ﺧﺎﻧﻪ زﻧدﮔﯽ ﻧﻣﯽ ﮐرد .ﮔرگ و دوﺳﺗﺎﻧش از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﺷم ﺑﺎز ﮐردﻩ ﺑودﻧد ،ﮐﺳﯽ
ار در آن ﺧﺎﻧﻪ ﻧدﯾدﻩ ﺑودﻧد.
ﻣردم ﮐﻠﯽ داﺳﺗﺎن ﻋﺟﯾب و ﻏرﯾب در ﻣورد ﺧﺎﻧﻪ ی ﻗدﯾﻣﯽ ﺗﻌرﯾف ﻣﯽ ﮐردﻧد؛ داﺳﺗﺎن ﻫﺎﯾﯽ در ﻣورد ارواح ،آدم ﮐش ﻫﺎ
و ﻣﺎﺟراﻫﺎی وﺣﺷﺗﻧﺎﮐﯽ ﮐﻪ درآن ﺟﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺗﺎدﻩ .ﮐﻪ اﻟﺑﺗﻪ ﻫﯾﭻ ﮐدام از آن ﻫﺎ ﺣﻘﯾﻘت ﻧداﺷت.
ﻣﺎﯾﮑل ﺑﻪ آن ﺧﺎﻧﻪ ی ﺗﺎرﯾﮏ ﻧﮕﺎﻫﯽ اﻧداﺧت و ﮔﻔت» :آﻫﺎن ...ﻓﻬﻣﯾدم ،ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻧﯾم ﮐﻪ ﺣوﺻﻠﻪ ﻣﺎن ﺳر ﻧرود«.
ﮔرگ ﺑﺎ ﻧﮕراﻧﯽ ﭘرﺳﯾد» :ﭼﯽ؟ ﻣﻧظورت ﭼﯾﺳت؟«
ﻣﺎﯾﮑل ﺷروع ﺑﻪ راﻩ رﻓﺗن ﮐرد و ﮔﻔت» :ﻣﯽ روﯾم ﺗوی ﺧﺎﻧﻪ ی ﮐﺎﻓﻣن«.
و ﺑﻌد ﺑﻪ طرف ﺣﯾﺎط ﭼﻣﻧﯽ ﭘر از ﻋﻠف ﻫرز رﻓت.
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ﮔرگ ﺑﺎ ﻋﺟﻠﻪ ﺑﻪ طرف ﻣﺎﯾﮑل دوﯾد و ﻓرﯾﺎد زد» :وای! دﯾواﻧﻪ ﺷدﻩ ای؟«
ﻧور ﺧورﺷﯾد ﺑﻌدازظﻬر ،ﭼﺷﻣﺎن آﺑﯽ ﻣﺎﯾﮑل ار درﺧﺷﺎن ﺗر ﮐردﻩ ﺑود.
ﻣﺎﯾﮑل ﮔﻔت» :ﻣﮕر ﭼﯽ ﺷدﻩ؟ ﻣﺎ ﻓﻘط ﺗو ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ روﯾم .ﻣﮕر ﻧﻣﯽ ﺧواﺳﺗﯾم ﯾﮏ ﮐﺎری ﺑﮑﻧﯾم ﮐﻪ ﺑﺎﺣﺎل ﺑﺎﺷد؟ اﯾن ﮐﺎر
ﺧﯾﻠﯽ ﻫﯾﺟﺎن دارد ...ﻣﮕر ﻧﻪ؟ ﺑﯾﺎﯾﯾد دﯾﮕر ...ﻓﻘط ﯾﮏ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽ اﻧدازﯾم و زود ﺑرﻣﯽ ﮔردﯾم«.
ﮔرگ ﻣﺷﮑوک و دودل ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﯾرﻩ ﺷد .او ﺣﺳﺎﺑﯽ ﺗرﺳﯾدﻩ ﺑود.
اﻣﺎ ﻗﺑل از اﯾن ﮐﻪ ﮔرگ ﺑﺗواﻧد ﺣرﻓﯽ ﺑزﻧد ،ﻣوﺟودی ﺳﯾﺎﻩ از ﭘﺷت ﻋﻠف ﻫﺎی ﻫرز ﺑﯾرون دوﯾد و ﺑﻪ طرف او ﺣﻣﻠﻪ ﮐرد!
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ﻓﺻل دو
ﮔرگ ﺗﻠوﺗﻠو ﺧورد و ﺑﻪ طرف ﻋﻘب رﻓت و روی زﻣﯾن اﻓﺗﺎد او ﻓرﯾﺎد ﮐﺷﯾد» :آی ی ی ی!«
اﻣﺎ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻣﺗوﺟﻪ ﺷد ﺑﻘﯾﻪ ﺑﻪ او ﻣﯽ ﺧﻧدﻧد.

ﺷری ﮔﻔت» :ﻧﺗرس آن ﺳﮓ اﺣﻣق ﺑود ...ﻣﺎ ار دﻧﺑﺎل ﮐردﻩ ﺑود و ﺗﺎ اﯾﻧﺟﺎ آﻣدﻩ ﺑود«.
ﺑرد ﺑﻪ ﺳﮓ ﮔﻔت» :ﺑرو ...ﺑرﮔرد ﺧﺎﻧﻪ ،ﺳﮓ! ﺑرﮔرد ﺧﺎﻧﻪ«.
ﺳﮓ ﺑﻪ طرف ﺟدول ﺧﯾﺎﺑﺎن دوﯾد و ﮐﻧﺎر ﭘﯾﺎدﻩ رو ﻧﺷﺳت و ﺑﻪ ﺑﭼﻪ ﻫﺎ زل زد و دﻣش ار ﻫﯾﺟﺎن زدﻩ ﺑﻪ اﯾن طرف و آن
طرف ﺗﮑﺎن ﻣﯽ داد.

ﮔرگ ﺑﺎﺑت ﺗرس زﯾﺎد ﺧﺟﺎﻟت زدﻩ ﺷدﻩ ﺑود ﺑﻪ آراﻣﯽ از روی زﻣﯾن ﺑﻠﻧد ﺷد ﻣﻧﺗظر ﺑود ﺗﺎ دوﺳﺗﺎﻧش او ار ﻣﺳﺧرﻩ ﮐﻧﻧد اﻣﺎ
ﺑﭼﻪ ﻫﺎ ﻣﺗﻔﮑراﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ زل زدﻩ ﺑودﻧد.
ﺑرد دﺳﺗﯽ ﺑﻪ ﭘﺷت ﻣﺎﯾﮑل زد و ﮔﻔت» :آرﻩ ﺣق ﺑﺎ ﻣﺎﯾﮑل اﺳت«.
ﺑرد ﺑﻪ ﺣدی ﻣﺣﮑم دﺳﺗش ار ﺑﻪ ﭘﺷت ﻣﺎﯾﮑل زدﻩ ﺑود ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑل اﺧﻣﯽ ﺑﻪ او ﮐرد و اﻧدﮐﯽ ﻫﻠش داد .ﺑرد اداﻣﻪ داد:

»ﺑﯾﺎﯾﯾد ﺑروﯾم ﺗو ﺧﺎﻧﻪ .ﺧﯾﻠﯽ دﻟم ﻣﯽ ﺧواﻫد ﺑﺑﯾﻧم ﺧﺎﻧﻪ ﭼطور اﺳت؟«

ﮔرگ ﮔﻔت » :ﻧﻪ ﻧﺑﺎﯾد اﯾن ﮐﺎر ار ﺑﮑﻧﯾم ﻣﻧظورم اﯾن اﺳت ﮐﻪ اﯾن ﺟﺎ ﺧﯾﻠﯽ وﺣﺷﺗﻧﺎک اﺳت ﻣﮕرﻧﻪ؟«
ﺷری ﺑﻪ طرف ﻣﺎﯾﮑل و ﺑرد رﻓت و ﮔﻔت» :ﺧب ﮐﻪ ﭼﯽ؟«
ﻣﺎﯾﮑل و ﺑرد ﮔﻔﺗﻧد» :آرﻩ ...ﺧب ﮐﻪ ﭼﯽ؟«
ﮔرگ ﭘﺎﺳﺦ داد» :ﺧب ﮐﻪ ﻫﯾﭼﯽ ...ﻣن ﭼﻪ ﻣﯽ داﻧم«.

ﮔرگ دﻟش ﻧﻣﯽ ﺧواﺳت ادای آدم ﻫﺎی ﻋﺎﻗل ار در ﺑﯾﺎورد ﻫﻣﻪ ی ﺑﭼﻪ ﻫﺎ ﻋﻘﯾدﻩ داﺷﺗﻧد او ﻋﺎﻗل ﺗرﯾن ﻓرد ﮔروﻩ اﺳت او

دﻟش ﻣﯽ ﺧواﺳت ﺷﻠوغ ﺗرﯾن و ﺷﯾطﺎن ﺗرﯾن ﻓرد ﮔروﻩ ﺑﺎﺷد.
اﻣﺎ ﮐﺎری ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﺑﮑﻧد ﺟﺎن ﺑﻪ ﺟﺎﻧش ﻣﯽ ﮐردﻧد ﮔرگ ﻋﺎﻗل ﺑود.
ﮔرگ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ی ﻣﺗروﮐﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ اﻧداﺧت و ﮔﻔت» :ﺑﻪ ﻧظرم ﻧﺑﺎﯾد ﺑروﯾم ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ«.

ﺑرد ﮔﻔت» :آﻗﺎ ﺗرﺳو ،ﺟوﺟﻪ ﺗرﺳو!«

ﻣﺎﯾﮑل ﻧﯾز ﮔﻔت» :آﻗﺎ ﺗرﺳو ،ﺟوﺟﻪ ﺗرﺳو!«
ﺑرد ﻗﺎﻩ ﻗﺎﻩ زد زﯾر ﺧﻧدﻩ و ﻣﺛل ﺟوﺟﻪ ﺷروع ﺑﻪ راﻩ رﻓﺗن ﮐرد ﺑﺎ آن ﺑﯾﻧﯽ دراز و ﭼﺷﻣﺎن ﮔردش درﺳت ﻣﺛل ﺟوﺟﻪ ﻫﺎ ﺷدﻩ
ﺑود او ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد ﺟﯾﮏ ﺟﯾﮏ راﻩ اﻧداﺧﺗﻪ ﺑود.
ﮔرگ ﺧﯾﻠﯽ ﺳﻌﯽ ﮐرد ﻧﺧﻧدد اﻣﺎ ﻧﺗواﻧﺳت و ﺑﻠﻧد زد زﯾر ﺧﻧدﻩ.

ﺑرد ﻫﻣﯾﺷﻪ ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷد ﮔرگ ﺑﺧﻧدد.

ﺑﺎﻻﺧرﻩ ﺑﻌد از ﺗﻣﺎم ﺷدن ﺟﯾﮏ ﺟﯾﮏ ﺑرد ﻫﻣﻪ ی ﺑﭼﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ طرف اﯾوان ورودی ﺧﺎﻧﻪ رﻓﺗﻧد و ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯾن ﭘﻠﻪ ﻫﺎی ورودی
اﯾﺳﺗﺎدﻧد.
ﺷری ﮔﻔت» :ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻧﯾد ...ﭘﻧﺟرﻩ ی ﮐﻧﺎر در ورودی ﺷﮑﺳﺗﻪ ...ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم از آن ﺟﺎ در ار ﺑﺎز ﮐﻧﯾم«.
ﻣﺎﯾﮑل ﺑﺎ ﺷوق و ذوق ﮔﻔت» :ﻋﺟب ﺟﺎی ﺑﺎﺣﺎﻟﯽ اﺳت؟«

ﮔرگ ﭘﺳر ﻋﺎﻗل ﮔروﻩ ﭘرﺳﯾد » :ﯾﻌﻧﯽ واﻗﻌﺎً ﻣﯽ ﺧواﻫﯾم ﺑروﯾم داﺧل ﺧﺎﻧﻪ؟ ﺟدی ﺟدی؟ ﭘس اﺳﭘﺎﯾدی ﭼﯽ؟«
اﺳﭘﺎﯾدی ﻣردی ﻋﺟﯾب و ﻏرﯾب و ﻣرﻣوزی ﺑود ﮐﻪ ﺑرای ﺧودش در ﺷﻬر ﻣﯽ ﭼرﺧﯾد و ﺟﺎﯾﯽ ﺑرای زﻧدﮔﯽ ﻧداﺷت او ﺣدود
ﭘﻧﺟﺎﻩ ﺷﺻت ﺳﺎﻟﻪ ﺑود او ﻫﻣﯾﺷﻪ ﻟﺑﺎس ﺳﯾﺎﻩ ﻣﯽ ﭘوﺷﯾد و از آﻧﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﯾﻠﯽ ﺷﺑﯾﻪ ﻋﻧﮑﺑوت ﺳﯾﺎﻩ ﺑود ﺑﭼﻪ ﻫﺎ اﺳﻣش ار

ﮔذاﺷﺗﻪ ﺑودﻧد اﺳﭘﺎﯾدی.
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ﻫﯾﭻ ﮐس ﻧﻣﯽ داﻧﺳت در ﮐﺟﺎ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و اﻫل ﮐدام ﺷﻬر اﺳت اﻣﺎ ﺧﯾﻠﯽ از ﺑﭼﻪ ﻫﺎ او ار دﯾدﻩ ﺑودﻧد ﮐﻪ اطراف
ﺧﺎﻧﻪ ی ﮐﺎﻓﻣن ﭘرﺳﻪ ﻣﯽ زد.
ﮔرگ ﺑﺎ ﻟﺣﻧﯽ ﻫﺷدار دﻫﻧدﻩ ﮔﻔت » :ﺷﺎﯾد اﺳﭘﺎﯾدی دوﺳت ﻧداﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷد ﮐﻪ ﻣﻬﻣﺎن ﻧﺎﺧواﻧدﻩ وارد ﺧﺎﻧﻪ ﺷود«.
ﺷری دﺳﺗش ار وارد ﭘﻧﺟرﻩ ی ﺷﮑﺳﺗﻪ ﮐرد و ﺳﻌﯽ ﮐرد در ار ﺑﺎز ﮐﻧد .دﺧﺗرک ﺑﺎﻻﺧرﻩ ﻣوﻓق ﺷد دﺳﺗﮕﯾرﻩ ی در ار
ﺑﭼرﺧﺎﻧد در ﺑﺎز ﺷد .ﺑﭼﻪ ﻫﺎ ﯾﮑﯽ ﭘس از دﯾﮕری وارد راﻫروی ﺧﺎﻧﻪ ﺷدﻧد .ﮔرگ ﺑﺎ ﺑﯽ ﻣﯾﻠﯽ آﺧر ﻫﻣﻪ وارد ﺷد .ﺧﺎﻧﻪ
ﮐﺎﻣﻼً ﺗﺎرﯾﮏ ﺑود .ﻓﻘط ﻧور ﮐﻣﯽ از ﻻ ﺑﻪ ﻻی ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﺑﻠوط ﺑﻪ ﭘﻧﺟرﻩ ﻣﯽ ﺗﺎﺑﯾد و ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎی ﻧوراﻧﯽ ﺑر ﻓرش ﻗﻬوﻩ ای
ﮐﻬﻧﻪ راﻫرو اﯾﺟﺎد ﮐردﻩ ﺑود .ﺑﭼﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ طرف اﺗﺎق ﻧﺷﯾﻣن رﻓﺗﻧد ﮐف ﭼوﺑﯽ ﺧﺎﻧﻪ زﯾر ﭘﺎی آﻧﻬﺎ ﺟﯾرﺟﯾر ﻣﯽ ﮐرد .اﺗﺎق
ﻧﺷﯾﻣن ﮐﺎﻣﻼً ﺧﺎﻟﯽ ﺑود ﻓﻘط ﭼﻧد ﺟﻌﺑﻪ ی ﻣﻘواﯾﯽ واژﮔون ﮐﻧﺎر دﯾوار ﺑود.
ﮔرگ از ﺧود ﭘرﺳﯾد» :ﯾﻌﻧﯽ اﯾن وﺳﺎﯾل ﻣﺎل اﺳﭘﺎﯾدی ﻫﺳﺗﻧد؟«
ﻓرش اﺗﺎق ﻧﺷﯾﻣﯾن ﻧﯾز ﻣﺎﻧﻧد ﻓرش راﻫروی ورودی ﺑﺳﯾﺎر ﮐﻬﻧﻪ ﺑود و ﻟﮑﻪ ﺑزرﮔﯽ وﺳط آن دﯾدﻩ ﻣﯽ ﺷد .ﮔرگ و ﺑرد ﺑﺎ ﻫم
ﻣﺗوﺟﻪ ی آن ﻟﮑﻪ ﺷدﻧد.
ﺑرد ﭘرﺳﯾد» :ﯾﻌﻧﯽ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﯽ ﺧون اﺳت؟«
ﭼﺷﻣﺎن ﮔرد و رﯾز ﺑرد از ﺷدت ﻫﯾﺟﺎن ﺑرق ﻣﯽ زد.
ﮔرگ ﮐﻪ ﺣﺳﺎﺑﯽ وﺣﺷت ﮐردﻩ ﺑود ﭘﺎﺳﺦ داد» :ﻧﻪ ،اﺣﺗﻣﺎﻻً ﺳس ﮔوﺟﻪ ﻓرﻧﮕﯽ اﺳت«.
ﺑرد ﺧﻧدﯾد و دﺳﺗﯽ ﺑﻪ ﭘﺷت ﮔرگ زد.
ﺷری و ﻣﺎﯾﮑل ﺑﻪ آﺷﭘزﺧوﻧﻪ رﻓﺗﻧد .آﻧﻬﺎ ﻣﺷﻐول ﺑررﺳﯽ ﮐﺎﺑﯾﻧت ﻫﺎی ﮔرد و ﺧﺎک ﮔرﻓﺗﻪ ﺑودﻧد ﮐﻪ ﮔرگ وارد آﺷﭘزﺧﺎﻧﻪ ﺷد.
ﮔرگ ﻣﺗوﺟﻪ ﺷد ﮐﻪ ﺑﭼﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ دو ﻣوش ﺑزرگ و ﺧﺎﮐﺳﺗری زل زدﻩ اﻧد ﻣوش ﻫﺎ ﻧﯾز از ﺑﺎﻻی ﮐﺎﺑﯾﻧت ﺑﻪ ﺑﭼﻪ ﻫﺎ زل زدﻩ
ﺑودﻧد.
ﺷری ﮔﻔت» :ﭼﻘدر ﺑﺎﻧﻣﮑﻧد! درﺳت ﻣﺛل ﻣوش ﮐﺎرﺗون ﻫﺳﺗﻧد«.
ﻣوش ﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﻧﯾدن ﺻدای دﺧﺗرک ﺑﻪ زﯾر ﮐﺎﺳﻪ ی ظرف ﺷوﯾﯽ ﻓرار ﮐردﻧد و ﻧﺎﭘدﯾد ﺷدﻧد.
ﻣﺎﯾﮑل ﺷﮑﻠﮑﯽ در آورد» :ﺧﯾﻠﯽ ﻫم زﺷﺗﻧد اﻩ اﻩ!«
ﺑرد ﺑﻪ طرف راﻫروی ورودی ﺧﺎﻧﻪ رﻓت .ﺷری ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﺑﯾﻧت ﻫﺎی آﺷﭘزﺧﺎﻧﻪ ار ﺑﺎز ﮐرد و ﮔﻔت» :ﺧﺎﻟﯽ اﺳت .اﻧﮕﺎر
اﺳﭘﺎﯾدی ﺑﺎ آﺷﭘزﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎری ﻧدارد«.
ﮔرگ ﺑﻪ ﺷوﺧﯽ ﮔﻔت» :ﺑﻪ ﻧظر ﻣن او آﺷﭘز ﻣﺎﻫری ﻧﯾﺳت .ﺑﭼﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ طرف اﺗﺎق ﻧﺎﻫﺎرﺧوری رﻓﺗﻧد و اﺗﺎق
ﻧﺎﻫﺎرﺧوری ﺑﺎرﯾﮏ و دراز ﺑود و ﻣﺛل ﺑﻘﯾﻪ ی ﺟﺎﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﮔرد و ﺧﺎک ﮔرﻓﺗﻪ و ﺧﺎﻟﯽ ﺑود ﯾﮏ ﻟوﺳﺗر ﺑزرگ از وﺳط
ﺳﻘف آوﯾزان ﺑود اﻣﺎ آن ﻗدر ﮔرد و ﺧﺎک روﯾش ﻧﺷﺳﺗﻪ ﺑود ﮐﻪ ﻗﻬوﻩ ای ﻣﯽ زد و ﻧﻣﯽ ﺷد ﻓﻬﻣﯾد ﮐﻪ ﻟوﺳﺗر ﺷﯾﺷﻪ ای
اﺳت .ﮔرگ ﺑﺎ ﺻدای آراﻣﯽ ﮔﻔت » :درﺳت ﻣﺛل ﺧﺎﻧﻪ ی ﺗﺳﺧﯾر ﺷدﻩ اﺳت اﻧﮕﺎر ﯾﮏ ﻋﺎﻟﻣﻪ روح وﺟود دارد«.
ﺷری ﮔﻔت» :ﻫوووو ...ﻫوووو«...
ﮔرگ ﮔﻔت » :دﯾدﯾد ﮐﻪ اﯾن ﺟﺎ ﻫﯾﭻ ﭼﯾز ﺟﺎﻟﺑﯽ ﻧدارد؟ دﯾﮕر ﺑروﯾم ﺑﯾرون ،ﺗﻧﻬﺎ ﭼﯾز ﻫﯾﺟﺎن اﻧﮕﯾز اﯾن ﺧﺎﻧﻪ ﻓﻘط ﮔرد و
ﺧﺎﮐش اﺳت«.
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ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺻدای ﺟﯾرﺟﯾری ﺑﻠﻧد ،ﮔرگ ار از ﺟﺎ ﭘراﻧد«.
ﺷری ﺷﺎﻧﻪ ی ﮔرگ ار ﻓﺷﺎر داد و ﺧﻧدﯾد.
ﮔرگ ﮐﻪ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت وﺣﺷت ﺧودش ار ﭘﻧﻬﺎن ﮐﻧد ،ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد ،ﮔﻔت» :اﯾن ﺻدای ﭼﯽ ﺑود؟«
ﺷری ﮔﻔت » :ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ی ﻗدﯾﻣﯽ از اﯾن ﺳر و ﺻداﻫﺎ دارﻧد ﺧﯾﻠﯽ ﻋﺎدی اﺳت«.
ﮔرگ ﮔﻔت» :ﺑﻪ ﻧظر ﻣن ﺑﻬﺗر اﺳت ﻫﻣﯾن اﻻن از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯾرون ﺑروﯾم آﺧر ...آﺧر اﯾن ﺟﺎ ﺣوﺻﻠﻪ ی آدم ﺳر ﻣﯽ رود.
ﻣن ﮐﻪ ﺣوﺻﻠﻪ ام ﺳر رﻓﺗﻪ«.
ﮔرگ ﮐﻪ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﺗرس ﺧودش ار ﻗﺎﯾم ﮐﻧد ﺣﺳﺎﺑﯽ ﺧﺟﺎﻟت زدﻩ ﺷدﻩ ﺑود.
ﺷری ﻫﻣﺎن طور ﮐﻪ ﺑﻪ اﺗﺎق ﺧﺎﻟﯽ و ﺗﺎرﯾﮏ زل زدﻩ ﺑود ﭘﺎﺳﺦ داد» :اﺗﻔﺎﻗﺎً ﺧﯾﻠﯽ ﻫم ﻫﯾﺟﺎن اﻧﮕﯾز اﺳت .ﻣﺎ در ﺟﺎﯾﯽ
ﻫﺳﺗﯾم ﮐﻪ ﻗرار ﻧﺑودﻩ ﺑﺎﺷﯾم«.
ﮔرگ ﺑﺎ ﺷﮏ و ﺗردﯾد ﮔﻔت» :ﻧﻣﯽ داﻧم«.
ﮔرگ از ﻣﺎﯾﮑل ﭘرﺳﯾد» :ﺑرد ﮐﺟﺎﺳت؟«
ﻣﺎﯾﮑل ﮔﻔت» :ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم رﻓﺗﻪ زﯾر زﻣﯾن«.
 ﭼﯽ زﯾر زﻣﯾن؟ﻣﺎﯾﮑل ﺑﻪ طرف در ﺳﻣت راﺳت راﻫروی ورودی اﺷﺎرﻩ ﮐرد وﮔﻔت» :اوﻧﺎﻫﺎش ...آن در زﯾر زﻣﯾن اﺳت«.
در ﺑﺎز ﺑود.
ﺑﭼﻪ ﻫﺎ ﺳﻪ ﻧﻔری ﺑﻪ طرف زﯾر زﻣﯾن رﻓﺗﻧد .آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻻی ﭘﻠﻪ ﻫﺎ اﯾﺳﺗﺎدﻧد و ﺑﻪ زﯾر زﻣﯾن ﺗﺎرﯾﮏ ﺧﯾرﻩ ﺷدﻧد» :ﺑرد!«
ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺻدای ﻓرﯾﺎد ﺑرد ﺑﻪ ﻫوا ﺑﻠﻧد ﺷد» :ﮐﻣﮏ! ﻣن ار ﮔرﻓﺗﻪ اﻧد! ﯾﮏ ﻧﻔر ...ﮐﻣﮏ ﮐﻧد! ﺑﻪ دادم ﺑرﺳﯾد .ﻟطﻔﺎً ﮐﻣﮑم
ﮐﻧﯾد .ﻣن ار ﮔرﻓﺗﻪ!«
ﺑرد ﺣﺳﺎﺑﯽ وﺣﺷت ﮐردﻩ ﺑود.
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ﻓﺻل ﺳﻪ
 -ﻣ ار ﮔرﻓﺗﻪ! ﻣ ار ﮔرﻓﺗﻪ!

ﮔرگ ﺑﺎ ﺷﻧﯾدن ﺟﯾﻎ ﻫﺎی وﺣﺷﺗﻧﺎک ﺑرد ﺷروع ﮐرد ﺑﻪ دوﯾدن .او ﺷری و ﻣﺎﯾﮑل ار ﻫل داد و ﺑﻪ طرف ﺑرد دوﯾد .ﺷری و
ﻣﺎﯾﮑل ﺑﺎ دﻫﺎﻧﯽ ﺑﺎز ،وﺣﺷت زدﻩ ﺳر ﺟﺎ ﻣﯾﺧﮑوب ﺷدﻩ ﺑودﻧد .ﮔرگ دوان دوان از ﭘﻠﻪ ﻫﺎ ﭘﺎﯾﯾن رﻓت .او آن ﻗدر ﺗﻧد ﻣﯽ
دوﯾد ﮐﻪ اﻧﮕﺎر داﺷت ﭘرواز ﻣﯽ ﮐرد .ﮔرگ ﺑﻪ طرف دوﺳﺗش ﺑرد ﻓرﯾﺎد زد» :ﺑرد ،دارم ﻣﯽ آﯾم! آﻣدم! ﭼﯽ ﺗو ار ﮔرﻓﺗﻪ؟
ﭼﯽ ﻫﺳت؟«

ﻗﻠب ﮔرگ ﺑﻪ ﺷدت ﻣﯽ ﺗﭘﯾد .او ﭘﺎﯾﯾن ﭘﻠﻪ ﻫﺎ اﯾﺳﺗﺎد .از ﻓرط ﺗرس ﻣﯽ ﻟرزﯾد .ﮔرگ زﯾر ﻧور ﺿﻌﯾف زﯾرزﻣﯾن ﻫﻣﻪ ﺟﺎ ار

دﻧﺑﺎل دوﺳﺗش ﻧﮕﺎﻩ ﮐرد» :ﺑرد!«
ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑرد ار دﯾد ﮐﻪ راﺣت و آﺳودﻩ روی ﺳطل آﺷﻐﺎل ﻓﻠزی واژﮔون ﻧﺷﺳﺗﻪ ﺑود ،ﭘﺎﻫﺎﯾش ار روی ﻫم اﻧداﺧﺗﻪ ﺑود ،و
ﻟﺑﺧﻧدی ﮔوش ﺗﺎ ﮔوش روی ﺻورت ﭘرﻧدﻩ ﻣﺎﻧﻧدش ﻧﻘش ﺑﺳﺗﻪ ﺑود .ﺑرد ﺑﻪ آراﻣﯽ ﮔرﻓت» :ﺗرﺳﺎﻧدﻣﺗﺎن!«
ﺑﻌد ﻏش ﻏش ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد زد زﯾر ﺧﻧدﻩ.

ﺷری و ﻣﺎﯾﮑل وﺣﺷت زدﻩ از ﺑﺎﻻی ﭘﻠﻪ ﻫﺎ ﻓرﯾﺎد زدﻧد» :آن ﺟﺎ ﭼﻪ ﺧﺑر اﺳت؟ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺗﺎدﻩ؟«
ﺷری و ﻣﺎﯾﮑل ﻫم از ﭘﻠﻪ ﻫﺎ ﭘﺎﯾﯾن دوﯾدﻧد و در ﮐﻧﺎر ﮔرگ اﯾﺳﺗﺎدﻧد.
ﭼﻧد ﻟﺣظﻪ طول ﮐﺷﯾد ﺗﺎ ﺷری و ﻣﺎﯾﮑل ﺑﻔﻬﻣﻧد اوﺿﺎع از ﭼﻪ ﻗرار اﺳت.

ﻣﺎﯾﮑل ﮐﻪ ﻫﻧوز ﻫم وﺣﺷت زدﻩ ﺑود ﮔﻔت» :ﺑﺎز ﻫم ﯾﮑﯽ از آن ﺷوﺧﯽ ﻫﺎی ﻣزﺧرﻓت ﺑود؟«

ﺷری ﺳرش ار ﺑﺎ ﻋﺻﺑﺎﻧﯾت ﺗﮑﺎن داد و ﮔﻔت» :ﺑﺎز ﻫم ﻣﺎ ار ﮔول زدی؟ ﺑرد ...واﻗﻌﺎً ﮐﻪ!«
ﺑرد ﺧﻧدﻩ ﮐﻧﺎن ﮔﻔت» :ﺧب ﻣن ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻧم؟ ﺷﻣﺎ ﻫﺎ زود ﺑﺎورﯾد!«
ﺷری ﮔﻔت» :اﻣﺎ ...دوگ«...
ﺷری ﻫر وﻗت از دﺳت ﺑرد ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷد او ار دوگ ﺻدا ﻣﯽ زد.

ﺷری اداﻣﻪ داد ...» :دوگ! ﻣﮕر ﺗو داﺳﺗﺎن ﭼوﭘﺎن دروﻏﮕو ار ﻧﺷﻧﯾدﻩ ای؟ اﮔر ﯾﮏ روز واﻗﻌﺎً ﮐﻣﮏ ﺑﺧواﻫﯽ و داد و
ﻓرﯾﺎد راﻩ ﺑﯾﻧدازی! ﻣﺎ ﻓﮑر ﮐﻧﯾم ﮐﻪ ﺗو ﺑﺎز ﻫم داری ﻣﺎ ار ﮔول ﻣﯽ زﻧﯽ و ﺑﻪ ﮐﻣﮑت ﻧﯾﺎﯾﯾم ،ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﯽ؟«

ﺑرد ﺑﺎ ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﮔﻔت» :ﺑرو ﺑﺎﺑﺎ ﺗو ﻫم .ﻣﺛﻼً ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻗرار اﺳت ﺑﯾﻔﺗد؟«
ﺑرد از ﺟﺎ ﺑﻠﻧد ﺷد و ﺑﻪ زﯾرزﻣﯾن اﺷﺎرﻩ ﮐرد» :اﯾن ﺟﺎ از آن ﺑﺎﻻ روﺷن ﺗر اﺳت«.
ﺣق ﺑﺎ ﺑرد ﺑود .زﯾرزﻣﯾن ﭼﻬﺎر ﭘﻧﺟرﻩ ی ﺑزرگ داﺷت ﮐﻪ از ﺳﻘف ﺗﺎ ﮐف زﻣﯾن ارﺗﻔﺎع داﺷت .ﺑﻪ اﻧدازﻩ ی ﮐﺎﻓﯽ ﻧور از
ﺣﯾﺎط ﭘﺷﺗﯽ ﺑﻪ آن ﺟﺎ ﻣﯽ ﺗﺎﺑﯾد.

ﮔرگ زﯾرزﻣﯾن ﺷﻠوغ و ﺑزرگ ار ﻧﮕﺎﻩ ﮐرد و ﮔﻔت» :ﻣن ﮐﻪ ﻫﻧوز ﻫم ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم ،ﺑﺎﯾد از اﯾن ﺟﺎ ﺑﯾرون ﺑروﯾم«.
در ﭘﺷت ﺳطل واژﮔوﻧﯽ ﮐﻪ ﺑرد روی آن ﻧﺷﺳﺗﻪ ﺑود ،ﻣﯾزی ﺑود ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺗﺧﺗﻪ ﺳﻪ ﻻ درﺳت ﺷدﻩ ﺑود .ﻣﯾز ﺗﺧت ﯾﻪ ﻻ
روی ﭼﻬﺎرﻗوطﯽ رﻧﮓ آﻣﯾزی ﺷدﻩ ﻗرار ﮔرﻓﺗﻪ ﺑود .ﮐﻧﺎر دﯾوار ﻧﯾز ﯾﮏ ﺗﺷﮏ ﮐﺛﯾف و ﭘر ﻟﮑﻪ ﺑود ﮐﻪ ﭘﺗوی ﭘﺷﻣﯽ رﻧﮓ و
رو رﻓﺗﻪ ای روی آن دﯾدﻩ ﻣﯽ ﺷد.
ﻣﺎﯾﮑل ﮔﻔت» :ﺣﺗﻣﺎً اﺳﭘﺎﯾدی اﯾن ﭘﺎﯾﯾن زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد!«
ﺑرد ﮐﻠﯽ ﻗوطﯽ ار از ﺳر راﻫش ﮐﻧﺎر زد و ﺟﻠو رﻓت .ﻗوطﯽ ﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﻏذا ،ﮐﻧﺳرو.
ﺑرد ﮔﻔت» :ﭼﻪ ﻗدر ﻫم ﺷﮑﻣوﺳت .اﺳﭘﺎﯾدی اﯾن ﻫﺎ ار ﮐﺟﺎ ﮔرم ﮐردﻩ؟«
ﺷری ﮔﻔت» :ﺷﺎﯾد آن ﻫﺎ ار ﺳرد ﺳرد ﻣﯽ ﺧورد«.
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ﺷری ﺑﻪ طرف ﮐﻣدی از ﭼوب ﺑﻠوط رﻓت و در آن ار ﺑﺎز ﮐرد »وای! ﺑﭼﻪ ﻫﺎ ،ﭼﻪ ﺑﺎﺣﺎل! ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻧﯾد!«
ﺷری ﭘﺎﻟﺗوی درب و داﻏﺎﻧﯽ از ﺟﻧس ﺧز ار از داﺧل ﮐﻣد ﺑﯾرون آورد و روی ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾش اﻧداﺧت» .ﻋﺎﻟﯽ!«
و ﺑﻌد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﻟﺗو ار ﭘوﺷﯾدﻩ ﺑود ﺑﻪ دور ﺧود ﭼرﺧﯾد.
ﮔرگ ﻫﻣﺎن طور ﮐﻪ ﺳر ﺟﺎﯾش اﯾﺳﺗﺎدﻩ ﺑود ،ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ داﺧل ﮐﻣد اﻧداﺧت .ﮐﻠﯽ ﻟﺑﺎس ﮐﻬﻧﻪ درون ﮐﻣد ﺑود .ﻣﺎﯾﮑل و ﺑرد
ﺑﻪ طرف ﺷری دوﯾدﻧد و ﻟﺑﺎس ﻫﺎ ار ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ از داﺧل ﮐﻣد ﺑﯾرون آوردﻧد .ﺷﻠوارﻫﺎی ﭘﺎﭼﻪ ﮔﺷﺎد ،ﭘﯾراﻫن ﻫﺎی ﮐﻬﻧﻪ،
ﮐ اروات ﻫﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﭘﻬن ،ﮐﻠﯽ دﺳﺗﻣﺎل ﮔردن ،روﺳری ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ رﻧﮓ روﺷن .ﻫﻣﻪ ی ﻟﺑﺎس ﻫﺎ رﻧﮓ و رو رﻓﺗﻪ ﺑود.
ﮔرگ ﺑﺎ ﻟﺣﻧﯽ ﻫﺷدار دﻫﻧدﻩ ﮔﻔت» :آﻫﺎی ﺑﭼﻪ ﻫﺎ ...ﺷﺎﯾد اﯾن ﻟﺑﺎس ﻫﺎ ﻣﺎل ﮐﺳﯽ ﺑﺎﺷد .ﺑﻪ ﻧظرﺗﺎن ﮐﺎر درﺳﺗﯽ اﺳت ﮐﻪ
ﺑدون اﺟﺎزﻩ ﺑﻪ وﺳﺎﯾل ﺑﻘﯾﻪ دﺳت ﺑزﻧﯾد؟!«
ﺑرد ﺑﻪ طرف ﮔرگ ﺑرﮔﺷت .او ﺷﺎل ﭘردار ﻗرﻣز رﻧﮕﯽ ار ﺑﻪ دور ﮔردن و ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾش ﭘﯾﭼﯾدﻩ ﺑود؛ »آرﻩ ﮐﻪ ﮐﺎر درﺳﺗﯽ
اﺳت .اﯾن ﻫﺎ ﻟﺑﺎس ﻫﺎی اﺳﭘﺎﯾدی اﺳت«.
و ﺑﻌد ﻏش ﻏش زد زﯾر ﺧﻧدﻩ.
ﺷری ﺑﻪ طرف ﮔرگ ﺑرﮔﺷت و ﮔﻔت» :اَﻩ ..اﯾن ﮐﻼﻩ ﺑﯽ رﯾﺧت ار ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻧﯾد«.
او ﮐﻼﻩ ﺑﻧﻔش ﻟﺑﻪ ﭘﻬﻧﯽ ار روی ﺳرش ﮔذاﺷت.
ﻣﺎﯾﮑل ﺷﻧل آﺑﯽ رﻧﮕﯽ ار ﺑﻪ دﺳت ﮔرﻓت و ﮔﻔت » :اﯾن ﺷﻧل ار ﺑﺑﯾﻧﯾد ...ﺣداﻗل ﺳﯽ ﺳﺎل ﻋﻣر دارد .ﭼﻪ ﻗدر ﻋﺟﯾب!
ﭼﻪ طور اﯾن ﻫﻣﻪ ﭼﯾز ار اﯾن ﺟﺎ ﮔذاﺷﺗﻪ و رﻓﺗﻪ؟«
ﮔرگ ﮔﻔت» :ﺷﺎﯾد دوﺑﺎرﻩ ﺳراﻏﺷﺎن ﺑﯾﺎﯾﻧد!«
ﻫﻣﺎن طور ﮐﻪ ﺑﭼﻪ ﻫﺎ ﻟﺑﺎس ﻫﺎی داﺧل ﮐﻣد ار ﺑررﺳﯽ ﻣﯽ ﮐردﻧد ،ﮔرگ ﮔوﺷﻪ ی دﯾﮕر زﯾرزﻣﯾن ﺑزرگ ار ﻧﮕﺎﻩ ﮐرد .ﯾﮏ
ﺑﺧﺎری ﮐﻧﺎر دﯾوار ﻗرار داﺷت .ﮐﻠﯽ ﺗﺎر ﻋﻧﮑﺑوت آن ار ﭘوﺷﺎﻧدﻩ ﺑودﻧد.
ﮔرگ ﻣوﻓق ﺷد ،راﻩ ﭘﻠﻪ ای ار ﭘﺷت ﺑﺧﺎری ﺑﺑﯾﻧد .اﺣﺗﻣﺎﻻً ﺑﻪ راﻩ ﺧروﺟﯽ دﯾﮕری ﻣﯽ رﺳﯾدﻩ.
ﭼﻧدﯾن ﻗﻔﺳﻪ ی ﭼوﺑﯽ ﺑﻪ دﯾوار ﭼﺳﺑﯾدﻩ ﺑود .ﮐﻠﯽ ﻗوطﯽ رﻧﮕﯽ ،آت و آﺷﻐﺎل و روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻗدﯾﻣﯽ ﺑﻪ درد ﻧﺧور در
ﻗﻔﺳﻪ ﻫﺎ ﻗرار داﺷﺗﻧد.
ﮔرگ ﺑﺎ ﺧودش ﻓﮑر ﮐرد ،ﻫر ﮐﺳﯽ ﮐﻪ اﯾن ﺟﺎ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐردﻩ ،واﻗﻌﺎً ﮐﻪ آدم اﻫل ﮐﺎری ﺑودﻩ .و ﺑﻌد ﺑﻪ ﻣﯾز ﮐﺎر ﺟﻠوی
ﻗﻔﺳﻪ ﻫﺎ دﺳت زد .اﻧﺑری ﻓﻠزی روی ﻣﯾز ﻗرار داﺷت.
ﮔرگ دﺳﺗﻪ ی اﻧﺑر ار ﮔرﻓت .ﺑﻪ ﺧودش ﻣﯽ ﮔﻔت ،اﻻن دﻫﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻧﺑر ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷوﻧد.
اﻣﺎ ﺗﺎ اﻧﺑر ار از روی ﻣﯾز ﺑرداﺷت ،ﻧﺎﮔﻬﺎن دری ﺑﺎﻻی ﻣﯾز ﮐﺎر ﺑﺎز ﺷد .ﮔرگ ﮐﻪ ﺣﺳﺎﺑﯽ ﺗﻌﺟب ﮐردﻩ ﺑود در ار ﮐﺎﻣﻼً
ﺑﺎز ﮐرد ،او ﻗﻔﺳﻪ ﻫﺎی ﻣﺧﻔﯽ ار ﮐﺷف ﮐردﻩ ﺑود.
دورﺑﯾﻧﯽ داﺧل ﻗﻔﺳﻪ ﺑود.
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ﻓﺻل ﭼﻬﺎر
ﮔرگ ﭼﻧد ﻟﺣظﻪ ﺑﻪ دورﺑﯾن ﺧﯾرﻩ ﺷدﻩ ﺑود.
اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐرد ﮐﻪ دورﺑﯾن ﺑﻪ دﻟﯾﻠﯽ ﺧﺎص در ﻗﻔﺳﻪ ﻣﺧﻔﯽ ﺷدﻩ.
ﺻداﯾﯽ ﺑﻪ او ﻣﯽ ﮔﻔت ﮐﻪ ﻧﺑﺎﯾد ﺑﻪ دورﺑﯾن دﺳت ﺑزﻧد .در ﻣﺧﻔﯽ ار ﺑﺑﻧد و از ﻣﯾز ﮐﺎر دور ﺷو.
اﻣﺎ ﮔرگ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ،اﯾن ﮐﺎرﻫﺎ ار ﺑﮑﻧد.
او دﺳﺗش ار دراز ﮐرد و دورﺑﯾن ار ﺑرداﺷت.
ﻧﺎﮔﻬﺎن در ﺑَﻧﮕﯽ ﺑﺳﺗﻪ ﺷد .ﺧود ﺑﻪ ﺧود! ﮔرگ ﺣﯾرت زدﻩ ﺑﻪ در ﻣﺧﻔﯽ ﺧﯾرﻩ ﺷدﻩ ﺑود.
ﭘﺳرک دورﺑﯾن ار در دﺳﺗش ﭼرﺧﺎﻧد و ﮔﻔت» :ﭼﻪ ﻗدر ﻋﺟﯾب و ﻏرﯾب!«
ﭼﻪ طور ﭼﻧﯾن دورﺑﯾﻧﯽ در اﯾن ﺟﺎ ﻣﺎﻧدﻩ؟ اﺻﻼً ﭼ ار اﯾن دورﺑﯾن ار اﯾن ﺟﺎ ﮔذاﺷﺗﻪ اﻧد .اﮔر اﯾن ﻗدر ﺑﺎ ارزش ﺑودﻩ ﮐﻪ
درون ﻗﻔﺳﻪ ای ﻣﺧﻔﯽ ﭘﻧﻬﺎن ﺑﻣﺎﻧد ،ﭘس ﭼ ار آن ار ﺑﺎ ﺧود ﻧﺑردﻧد؟
ﮔرگ ﻫﯾﺟﺎن زدﻩ و ﻣﺷﺗﺎﻗﺎﻧﻪ دورﺑﯾن ار ﺑررﺳﯽ ﮐرد .دورﺑﯾن ﺑﺳﯾﺎر ﺳﻧﮕﯾن و ﺑزرگ ﺑود .ﻟﻧز ﻫﺎی ﻋﺟﯾﺑﯽ ﻫم داﺷت.
ﮔرگ ﺑﻪ ﺧود ﮔﻔت ﺷﺎﯾد ﻟﻧز ﻫﺎﯾش ﺗﻠﻪ ﻓﺗو اﺳت.
ﮔرگ ﺧﯾﻠﯽ ﺑﻪ دورﺑﯾن ﻫﺎ ﻋﻼﻗﻪ داﺷت .او دورﺑﯾن ﺗﻣﺎم اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ ﮔران ﻗﯾﻣﺗﯽ داﺷت .اﻣﺎ از آن ﺟﺎ ﮐﻪ دﻟش ﻣﯽ ﺧواﺳت
دورﺑﯾن ﺟدﯾدی ﺑﺎ ﮐﻠﯽ ﻟﻧز ﺑﺧرد ،ﺗﻣﺎم ﭘول ﻫﺎﯾش ار ﭘس اﻧداز ﻣﯽ ﮐرد.
او ﻫﻣﯾﺷﻪ ﻣﺟﻠﻪ ﻫﺎی ﻣرﺑوط ﺑﻪ دورﺑﯾن ار ﻣﯽ ﺧواﻧد .و ﮐﻠﯽ ﻧﮑﺗﻪ ی ﺗﺎزﻩ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮔرﻓت.
ﻫﻣﯾﺷﻪ در رؤﯾﺎﻫﺎﯾش ﻣﯽ دﯾد ﮐﻪ ﺑﻪ دور دﻧﯾﺎ ﺳﻔر ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺳرزﻣﯾن ﻫﺎی زﯾﺑﺎ ار ﻣﯽ ﺑﯾﻧد ،ﺑﻪ ﮐوﻫﺳﺗﺎن ﻫﺎ ﻣﯽ رود،
ﺟﻧﮕل ﻫﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺧﻔﯽ ار ﮐﺷف ﻣﯽ ﮐﻧد .و از ﻫﻣﻪ ﺟﺎ ﻋﮑس ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﻋﮑﺎس ﻣﺷﻬوری ﻣﯽ ﺷود.
اﻟﺑﺗﻪ دورﺑﯾن ﺧودش زﯾﺎد ﺑﻪ درد ﺑﺧور ﻧﺑود ،ﭼون ﻋﮑس ﻫﺎ ﻫﻣﯾﺷﻪ ﯾﺎ ﺗﯾرﻩ ﻣﯽ ﺷد ﯾﺎ روﺷن .ﭼﺷم ﻫﺎی ﻫﻣﻪ ی آدم ﻫﺎ
ﻫم ﻗرﻣز ﻣﯽ ﺷد.
ﮔرگ ﻧﻣﯽ داﻧﺳت ﮐﻪ آن دورﺑﯾن ﺗﺎزﻩ ﮐﺷف ﺧوب اﺳت ﯾﺎ ﻧﻪ.
او ﭼﺷم دورﺑﯾن ار ﻣﻘﺎﺑل ﺻورﺗش ﮔرﻓت و از درون آن ،اطراف ار ﻧﮕﺎﻩ ﮐرد .او ﻣﺎﯾﮑل ار دﯾد ﮐﻪ دو ﺷﺎل ﭘردار زرد ار
روی ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾش اﻧداﺧﺗﻪ ﺑود و ﮐﻼﻫﯽ ﺳﻔﯾد رﻧﮓ ﻧﯾز روی ﺳرش ﮔذاﺷﺗﻪ ﺑود.
ﮔرگ ﺑﻪ دوﺳﺗﺎﻧش ﻧزدﯾﮏ ﺷد و ﻓرﯾﺎد زد» :ﻣﺎﯾﮑل ﺻﺑر ﮐن! ﺻﺑر ﮐن! ﺗﮑﺎن ﻧﺧور! ﺑﮕذار ازت ﻋﮑس ﺑﮕﯾرم!«
ﺑرد ﭘرﺳﯾد» :اﯾن ار از ﮐﺟﺎ ﭘﯾدا ﮐردی؟«
ﻣﺎﯾﮑل ﭘرﺳﯾد» :ﻣﮕر ﻓﯾﻠم ﺗوش اﺳت؟«
ﮔرگ ﮔﻔت» :ﻧﻣﯽ داﻧم .ﺻﺑر ﮐن ،ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻧم«.
ﻣﺎﯾﮑل در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻣد ﺗﮑﯾﻪ دادﻩ ﺑود ،ادای آدم ﻫﺎی داﻧﺷﻣﻧد ار درآورد .ﺑﻌد ﺑﻪ طرف ﻧردﻩ ﻫﺎی راﻩ ﭘﻠﻪ رﻓت .از ﭘﻠﻪ
ﻫﺎ ﺑﺎﻻ رﻓت و ﺑﻪ ﻧردﻩ ﻫﺎ ﺗﮑﯾﻪ داد.
ﮔرگ دورﺑﯾن ار ﺗﻧظﯾم ﮐرد و ﺑﺎﻻﺧرﻩ ﮔﻔت» :ﺧب ،آﻣﺎدﻩ ای؟ ﺑﮕو ﭘﻧﯾر! دﯾﮕر ﻫم ﺗﮑﺎن ﻧﺧور!«
ﻣﺎﯾﮑل ﺑﻪ ﺷوﺧﯽ ﮔﻔت» :ﭘﻧﯾر ﺑوﮔﻧدو!«
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ﺑرد ﺑﻪ ﻣﺳﺧرﻩ ﮔﻔت» :ﭼﻪ ﺑﺎﻣزﻩ! ﻣﺎﯾﮑل واﻗﻌﺎً ﮐﻪ ﺧﯾﻠﯽ ﺑﺎﺣﺎل اﺳت!«
ﮔرگ دﮔﻣﻪ ار ﻓﺷﺎر داد .دورﺑﯾن ﺗﻠﻘﯽ ﺻدا ﮐرد و ﭼراغ ﻓﻼش آن روﺷن ﺷد.
ﺳﭘس ﺻداﯾﯽ از درون ﺷﻧﯾدﻩ ﺷد .و ﭼﻧد ﺛﺎﻧﯾﻪ ﺑﻌد ﺗﮑﻪ ﮐﺎﻏذی از ﮔوﺷﻪ ی آن ﺑﯾرون آﻣد.
ﮔرگ ﻫﯾﺟﺎن زدﻩ ﮔﻔت» :وای ...اﯾن دورﺑﯾن از آن دورﺑﯾن ﻫﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﻪ ی ﺗﻣﺎم اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ اﺳت«.
ﺑﻌد ﻋﮑس ار از دورﺑﯾن ﺟدا ﮐرد؛ »ﻋﺟب ﻋﮑﺳﯽ! ﭼﻪ ﮐﯾﻔﯾﺗﯽ دارد!«
ﻣﺎﯾﮑل ﮔﻔت» :ﺑﺑﯾﻧم!«
ﻣﺎﯾﮑل ﻣﯽ ﺧواﺳت ،از ﭘﻠﻪ ﻫﺎ ﭘﺎﯾﯾن ﺑﯾﺎﯾد ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺻدای ﺑﻠﻧد ﺧرد ﺷدن ﭼﯾزی ﺑﻪ ﻫوا ﺑﻠﻧد ﺷد .ﻫﻣﻪ ﺑﻪ طرف ﺻدا
ﺑرﮔﺷﺗﻧد ...ﻧردﻩ ﻫﺎی راﻩ ﭘﻠﻪ از ﺟﺎ ﮐﻧدﻩ ﺷدﻩ ﺑودﻧد و ﻣﺎﯾﮑل ﻫﻣراﻩ ﺑﺎ آن ﻫﺎ درﺳت روی زﻣﯾن ﺳﻘوط ﻣﯽ ﮐرد.
ﻣﺎﯾﮑل ﻓرﯾﺎد زد» :ﻧﻪ!«
ﺑﻌد روی زﻣﯾن اﻓﺗﺎد .ﺷﺎل ﻫﺎی ﭘردار درﺳت ﻣﺛل دم ﺣﯾوان ﭘﺷت ﺳرش ﭘرواز ﻣﯽ ﮐرد .او ﺑﺎ دﺳت و ﭘﺎی ﺑﺎز روی زﻣﯾن
وﻟو ﺷدﻩ ﺑود.
ﻣﺎﯾﮑل وﺣﺷت زدﻩ ﻓرﯾﺎد زد» :ﻗوزک ﭘﺎم ...آخ ...ﻗوزک ﭘﺎم!«
و ﺳﭘس ﺑﻪ ﻗوزک ﭘﺎﯾش دﺳت زد .اﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ،ﺑﻪ آن دﺳت ﺑزﻧد؛ »آی آی آی ...ﻗوزک ﭘﺎم!«
ﮔرگ دورﺑﯾن ﺑﻪ دﺳت ﺑﻪ طرف ﻣﺎﯾﮑل دوﯾد .ﺷری و ﺑرد ﻫم ﺑﻪ طرف دوﺳت ﺷﺎن رﻓﺗﻧد.
ﺷری ﺑﻪ ﻣﺎﯾﮑل ﮔﻔت» :اﻻن ﮐﻣﮏ ﻣﯽ آورم .ﻧﮕران ﻧﺑﺎش ،اﻻن ﮐﻣﮏ ﻣﯽ آورم«.
ﻣﺎﯾﮑل ﻫﻣﭼﻧﺎن ﺑﻪ ﭘﺷت روی زﻣﯾن دراز ﮐﺷﯾدﻩ ﺑود و از ﺷدت درد ﻧﺎﻟﻪ ﻣﯽ ﮐرد.
ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺻدای ﺟﯾرﺟﯾری ار از ﺳﻘف زﯾرزﻣﯾن ﺷﻧﯾدﻧد.
ﮐﺳﯽ ﺑﺎﻻی ﺳر آن ﻫﺎ راﻩ ﻣﯽ رﻓت .ﺻدای ﻗدم زدﻧش ﺷﻧﯾدﻩ ﻣﯽ ﺷد.
و ...ﺑﭼﻪ ﻫﺎ ﺗﺎ ﭼﻧد ﻟﺣظﻪ ی دﯾﮕر ﮔﯾر ﻣﯽ اﻓﺗﺎدﻧد.
آن ﺷﺧص آﻣدﻩ ﺑود ﺗﺎ ﺑﭼﻪ ﻫﺎ ار زﻧداﻧﯽ ﮐﻧد.
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ﻓﺻل ﭘﻧﺞ
ﺻدای ﻗدم ﻫﺎی روی ﺳﻘف ﺑﻠﻧد و ﺑﻠﻧدﺗر ﺷد.
ﭼﻬﺎر دوﺳت وﺣﺷت زدﻩ ﯾﮑدﯾﮕر ار ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽ ﮐردﻧد.
ﺷری ﺑﺎ ﺻداﯾﯽ آرام ﮔﻔت» :ﺑﺎﯾد از اﯾن ﺟﺎ ﺑروﯾم ﺑﯾرون«.
ﺟﯾرﺟﯾر ﺳﻘف ﺑﻪ ﮔوش ﻣﯽ رﺳﯾد.
ﻣﺎﯾﮑل ﺑﺎ اﻋﺗراض ﮔﻔت» :ﻣﯽ ﺧواﻫﯾد ﻣ ار اﯾن ﺟﺎ ﺗﻧﻬﺎ ﺑﮕذارﯾد؟«
ﻣﺎﯾﮑل اﯾن ار ﮔﻔت و ﺑﻪ ﺳﺧﺗﯽ ﻧﺷﺳت.
ﺑرد ﮔﻔت» :زود ﺑﺎش .ﺑﻠﻧد ﺷو!«
ﻣﺎﯾﮑل روی ﯾﮏ ﭘﺎ اﯾﺳﺗﺎد و وﺣﺷت زدﻩ ﮔﻔت» :آن ﯾﮑﯽ ﭘﺎم ار ﻧﻣﯽ ﺗواﻧم ،روی زﻣﯾن ﺑﮕذارم«.
ﺷری ﮔﻔت» :ﻣﺎ ﮐﻣﮑت ﻣﯽ ﮐﻧﯾم«.
ﺑﻌد ﺑﻪ ﺑرد زل زد و اداﻣﻪ داد» :ﻣن ﯾﮑﯽ از دﺳت ﻫﺎﯾش ار ﻣﯽ ﮔﯾرم ،ﺗو ﻫم آن ﯾﮑﯽ دﺳﺗش ار ﺑﮕﯾر«.
ﺑرد ﺑﺎ ﺣرف ﺷﻧوی ﺗﻣﺎم ﺑﻪ طرف ﻣﺎﯾﮑل رﻓت و ﯾﮑﯽ از دﺳت ﻫﺎی او ار دور ﺷﺎﻧﻪ ی ﺧود اﻧداﺧت.
ﺷری ﻫم ﮐﻪ دﺳت دﯾﮕر ﻣﺎﯾﮑل ار روی ﺷﺎﻧﻪ ی ﺧود اﻧداﺧﺗﻪ ﺑود ،ﺑﻪ زﻣزﻣﻪ ﮔﻔت» :ﺧﯾﻠﯽ ﺧب ،ﺣﺎﻻ ﺑروﯾم!«
ﺑرد ﻧﻔس ﻧﻔس زﻧﺎن ﭘرﺳﯾد» :ﺧب ﺣﺎﻻ ﭼﻪ طوری از اﯾن ﺟﺎ ﺑروﯾم ﺑﯾرون؟«
ﺳﻘف ﺑﻪ ﺷدت ﺟﯾرﺟﯾر ﻣﯽ ﮐرد و ﺻدای ﻗدم ﻫﺎ ﺣﺳﺎﺑﯽ ﺑﻠﻧد ﺷدﻩ ﺑود.
ﻣﺎﯾﮑل ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷری و ﺑرد ﺗﮑﯾﻪ دادﻩ ﺑود ،ﭘرﺳﯾد» :ﭼطوری از ﭘﻠﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻻ ﺑروﯾم؟«
ﮔرگ ﮔﻔت» :ﯾﮏ راﻩ ﭘﻠﻪ ی دﯾﮕر ﻫم ﭘﺷت آن ﺑﺧﺎری اﺳت«.
ﻣﺎﯾﮑل ﭘرﺳﯾد» :ﺑﻪ طرف ﺑﯾرون ﻣﯽ رود؟«
ﻣﺎﯾﮑل از ﺷدت درد ﻗوزک ﭘﺎﯾش اﺧم ﮐرد.
ﮔرگ ﭘﺎﺳﺦ داد» :ﺷﺎﯾد«.
ﮔرگ ﺷروع ﺑﻪ راﻩ رﻓﺗن ﮐرد و ﮔﻔت» :دﻋﺎ ﮐﻧﯾد در ﻗﻔل ﻧﺑﺎﺷد«.
ﺑرد ﮔﻔت» :ﺑﺎﺷد .دﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم«.
ﺷری در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زور وزن ﺳﻧﮕﯾن ﻣﺎﯾﮑل ار ﺗﺣﻣل ﻣﯽ ﮐرد ،ﮔﻔت» :اﻻن از اﯾن ﺟﺎ ﺑﯾرون ﻣﯽ روﯾم ...ﻧﮕران
ﻧﺑﺎﺷﯾد!«
ﻣﺎﯾﮑل ﻫﻣﺎن طور ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷری و ﺑرد ﺗﮑﯾﻪ دادﻩ ﺑود ،ﺑﻪ زور ﺧود ار ﻣﯽ ﮐﺷﯾد و ﺟﻠو ﻣﯽ ﺑرد .ﺑﭼﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ طرف راﻩ ﭘﻠﻪ ی
ﭘﺷت ﺑﺧﺎری رﻓﺗﻧد .آن ﻫﺎ در ﭼوﺑﯽ دو ﻟﻧﮕﻪ ای ار ﺑﺎﻻی راﻩ ﭘﻠﻪ دﯾدﻧد.
ﮔرگ ﺑﺎ ﻧﮕراﻧﯽ ﮔﻔت» :ﻣن ﮐﻪ ﻗﻔﻠﯽ ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧم .ای ﺧدا ...در ،ﺗو ار ﺑﻪ ﺧدا ﻗﻔل ﻧﺑﺎش!«
ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺻدای ﻣردی ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ از ﭘﺷت ﺑﻪ ﮔوش رﺳﯾد» :آﻫﺎی ...ﺷﻣﺎﻫﺎ آن ﭘﺎﯾﯾن ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﯾد؟«
ﻣﺎﯾﮑل ﺑﺎ ﻣن ﻣن ﮔﻔت» :اﺳﭘﺎ ...اﺳﭘﺎﯾدی اﺳت!«
ﺷری وﺣﺷت زدﻩ ﮔرگ ار ﻫل داد و ﮔﻔت» :زود ﺑﺎش! ﺑرو دﯾﮕر!«
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ﮔرگ دورﺑﯾن ار روی ﭘﻠﻪ ﮔذاﺷت ،و ﺑﻪ طرف در ﭼوﺑﯽ دوﯾد و دﺳﺗﻪ ی آن ار ﭼﻧﮓ زد» .ﮐﯽ آن ﭘﺎﯾﯾن اﺳت؟«
ﺻدای اﺳﭘﺎﯾدی ﻧزدﯾﮏ و ﻧزدﯾﮏ ﺗر ﻣﯽ ﺷد .ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ ﺗر ﻫم ﺷدﻩ ﺑود.
ﮔرگ ﮔﻔت» :ﻧﮑﻧد در از ﺑﯾرون ﻗﻔل ﺑﺎﺷد؟«
ﺑرد ﺑﻪ اﻟﺗﻣﺎس ﮔﻔت» :اﯾن ﻗدر ﺣرف ﻧزن ...ﻓﻘط ﻫﻠش ﺑدﻩ«.
ﮔرگ ﻧﻔس ﻋﻣﯾﻘﯽ ﮐﺷﯾد و در ار ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻗدرت ﻫل داد.
اﻣﺎ در ﻫﯾﭻ ﺣرﮐﺗﯽ ﻧﮑرد ،و ﻫم ﭼﻧﺎن ﺑﺳﺗﻪ ﺑود.
ﮔرگ ﺑﻪ دوﺳﺗﺎﻧش ﮔﻔت» :ﺑﭼﻪ ﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺗﻠﻪ اﻓﺗﺎدﯾم ...ﻫﯾﭻ راﻩ ﻓراری ﻧدارﯾم ...ﻣﺎ ...ﻣﺎ ﮔﯾر اﻓﺗﺎدﯾم«.
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ﻓﺻل ﺷش
ﻣﺎﯾﮑل ﻧﺎﻟﻪ ﮐﻧﺎن ﭘرﺳﯾد» :ﺣﺎﻻ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻧﯾم؟«
ﺑرد ﮔﻔت» :ﮔرگ ،ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕر اﻣﺗﺣﺎن ﮐن .ﺷﺎﯾد در ﻓﻘط ﺳﻔت ﺷدﻩ«.
ﺑرد دﺳت ﻣﺎﯾﮑل ار رﻫﺎ ﮐرد و اداﻣﻪ داد» :ﻣن ﻫم ﮐﻣﮑت ﻣﯽ ﮐﻧم«.
ﮔرگ ﮐﻣﯽ از ﺟﺎی ﺧود ﺣرﮐت ﮐرد ﺗﺎ ﺑرد ﻫم ﺑﺗواﻧد ﮐﻧﺎرش ﺑﺎﯾﺳﺗد .ﺑﻌد ﭘرﺳﯾد» :آﻣﺎدﻩ ای؟ ﺑﯾﺎ ...ﯾﮏ ،دو ،ﺳﻪ ...ﻫل
ﺑدﻩ«.
دو ﭘﺳر ﺑﭼﻪ ﺑﺎ ﻫر ﭼﻪ ﻗدرت در ﺑدن داﺷﺗﻧد ،در راﻫل دادﻧد.
ﺑﺎﻻﺧرﻩ در ﺑﺎز ﺷد.
ﺷری ﺑﺎ ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ ﮔﻔت» :ﻋﺎﻟﯽ ﺷد ...آﻓرﯾن! ﺣﺎﻻ ﺑروﯾم ﺑﯾرون!«
ﮔرگ دورﺑﯾن ار ﺑرداﺷت و از در ﺑﯾرون رﻓت .ﺣﯾﺎط ﭘﺷﺗﯽ ﻧﯾز درﺳت ﻣﺛل ﺣﯾﺎط ورودی ﭘر از ﻋﻠف ﻫرز و ﺑوﺗﻪ ﻫﺎی
ﮐﺎﻣﻼً ﺑزرگ ﺑود .ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﺑزرگ ﺑﻠوطﯽ ﺗﻧوﻣﻧد روی ﺣﯾﺎط اﻓﺗﺎدﻩ ﺑود ،اﺣﺗﻣﺎﻻً در اﺛر ﺗوﻓﺎن ﺷﮑﺳﺗﻪ ﺷدﻩ.
ﺷری و ﺑرد ﺑﻪ ﻫر زﺣﻣﺗﯽ ﺑود ،ﻣﺎﯾﮑل ار از ﭘﻠﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻻ ﮐﺷﯾدﻧد و وارد ﺣﯾﺎط ﭼﻣﻧﯽ ﺷدﻧد.
ﺑرد ﭘرﺳﯾد» :ﻣﯽ ﺗواﻧﯽ ار ﺑروی؟«
ﻣﺎﯾﮑل ﻫﻣﺎن طور ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﭼﻪ ﻫﺎ ﺗﮑﯾﻪ دادﻩ ﺑود ،آرام ﭘﺎی زﺧﻣﯽ اش ار روی زﻣﯾن ﮔذاﺷت و ﺑﺎ ﺗﻌﺟب ﮔﻔت» :اﻧﮕﺎر ﯾﮏ
ﮐم ﺑﻬﺗر ﺷدﻩ«.
ﺑردﮔﻔت» :ﺧﯾﻠﯽ ﺧوب ...ﭘس ﺑروﯾم«.
ﺑﭼﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ طرف ﭘرﭼﯾن ﭘﺷت ﺧﺎﻧﻪ دوﯾدﻧد .ﻣﺎﯾﮑل ﻫم ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐرد از ﺑﭼﻪ ﻫﺎ ﻋﻘب ﻧﯾﻔﺗد .ﭼﻬﺎر دوﺳت ﻫرطوری ﮐﻪ
ﺑود ،ﺧود ار ﺑﻪ ﺣﯾﺎط ﺟﻠوﯾﯽ رﺳﺎﻧدﻧد و وارد ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺷدﻧد.
ﺑرد ﻧﻔس راﺣﺗﯽ ﮐﺷﯾد و ﮔﻔت» :آﺧﯾش! راﺣت ﺷدﯾم!«
ﮔرگ ﻫم ﻧﻔس ﻧﻔس زﻧﺎن روی ﺟدول ﮐﻧﺎر ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻧﺷﺳت و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ زل زد .ﺑﻌد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ طرف اﺗﺎق ﻧﺷﯾﻣن ﺧﺎﻧﻪ
اﺷﺎرﻩ ﻣﯽ ﮐرد ،ﻓرﯾﺎد زد» :ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻧﯾد!«
ﺷﺧﺻﯽ ﭘﺷت ﭘﻧﺟرﻩ اﺗﺎق ﻧﺷﯾﻣن ظﺎﻫر ﺷدﻩ ﺑود و دﺳت ﻫﺎﯾش ار روی ﺷﯾﺷﻪ ﻓﺷﺎر ﻣﯽ داد.
ﺷری ﮔﻔت» :اﺳﭘﺎﯾدی اﺳت«.
ﻣﺎﯾﮑل ﻓرﯾﺎد زد» :اﻧﮕﺎر ...اﻧﮕﺎر ﺑﻪ ﻣﺎ زل زدﻩ«.
ﮔرگ ﮔﻔت» :ﭼﻪ ﻗدر ﻋﺟﯾب و ﻏرﯾب! ﺑﯾﺎﯾﯾد ﺑروﯾم«.
...
ﭼﻬر ﻧﻔر دوﺳت ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ ی ﻣﺎﯾﮑل ﯾﮏ ﻧﻔس راﻩ رﻓﺗﻧد و ﺣﺗﯽ ﻟﺣظﻪ ای ﻫم ﻧﺎﯾﺳﺗﺎدﻧد .ﺧﺎﻧﻪ ی ﻣﺎﯾﮑل از ﭼوب ﻫﺎی
ﺳرخ رﻧﮓ ﺳﺎﺧﺗﻪ ﺷدﻩ ﺑود و ﺣﯾﺎط ﭼﻣﻧﯽ زﯾﺑﺎﯾﯽ داﺷت.
ﮔرگ ﭘرﺳﯾد» :ﻗوزک ﭘﺎت ﭼﻪ طور اﺳت؟«
ﻣﺎﯾﮑل ﭘﺎﺳﺦ داد :ﻧﺧﯾﻠﯽ ﺑﻬﺗر ﺷدﻩ .اﺻﻼً ﻣﺛل اوﻟش درد ﻧﻣﯽ ﮐﻧد«.
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ﺑرد ﻋرق ﭘﯾﺷﺎﻧﯽ اش ار ﺑﺎ آﺳﺗﯾن ﺗﯽ ﺷرﺗش ﭘﺎک ﮐرد و ﮔﻔت» :ﭘﺳر ،ﮐم ﻣﺎﻧدﻩ ﺑود ﺑﻣﯾری!«
ﻣﺎﯾﮑل ﺑﻪ ﺳﺧﺗﯽ ﮔﻔت» :ﺧوب ﺷد ﮔﻔﺗﯽ!«
ﺑرد ﺑﻪ ﺷوﺧﯽ ﮔﻔت» :ﺧدا ار ﺷﮑر ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﺎﻟم ﮔوﺷت اﺿﺎﻓﯽ داری«.
ﻣﺎﯾﮑل ﮔﻔت» :ﺧﻔﻪ ﺷو ﺑﺎﺑﺎ!«
ﺷری ﺑﻪ ﺗﻧﻪ ی درﺧﺗﯽ ﺗﮑﯾﻪ داد و ﮔﻔت» :ﺧب ﻣﺎ ﻫﯾﺟﺎن ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﯾم اﯾن ﻫم ﻫﯾﺟﺎن«.
ﺑرد ﺳرش ار ﺑﺎ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ ﺗﮑﺎن داد و ﮔﻔت» :آن ﻣردک ،اﺳﭘﺎﯾدی واﻗﻌﺎً ﻣرﻣوز اﺳت«.
ﻣﺎﯾﮑل ﭘرﺳﯾد » :دﯾدﯾد ﭼﻪ طوری ﺑﻪ ﻣﺎ زل زدﻩ ﺑود؟ ﺑﺎ آن ﻟﺑﺎس ﺳﯾﺎﻫش ﻋﯾن ﻣردﻩ ی ﻣﺗﺣرک ﺷدﻩ ﺑود«.
ﮔرگ آرام ﮔﻔت» :او ﻣﺎ ار دﯾد«.
ﺑﻌد ﺑﺎ ﺗرس و ﻧﮕراﻧﯽ اداﻣﻪ داد» :او ﻗﺷﻧﮓ ﻣﺎ ار دﯾد .ﻫﻣﻪ ﻣﺎن ار .ﺑﻬﺗر اﺳت دﯾﮕر آن دور و ﺑرﻫﺎ آﻓﺗﺎﺑﯽ ﻧﺷوﯾم«.
ﻣﺎﯾﮑل ﭘرﺳﯾد» :ﭼرا؟ آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ی او ﻧﯾﺳت .او ﻓﻘط در آن ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺧواﺑد .ﺗﺎزﻩ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم اﯾن ﮐﺎرش ار ﺑﻪ
ﭘﻠﯾس اطﻼع ﺑدﻫﯾم«.
ﮔرگ ﻣﺗﻔﮑراﻧﻪ ﭘﺎﺳﺦ داد» :اﻣﺎ اﮔر واﻗﻌﺎً آن طور ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد دﯾواﻧﻪ ﯾﺎ ﺧل و ﭼل ﺑﺎﺷد ...ﻫر ﮐﺎری ﻣﻣﮑن اﺳت از او
ﺳر ﺑزﻧد«.
ﺷری ﺑﻪ آراﻣﯽ ﮔﻔت» :او ﻫﯾﭻ ﮐﺎری ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .اﺳﭘﺎﯾدی ﻣردم آزار ﻧﯾﺳت .او ﻓﻘط ﻣﯽ ﺧواﻫد ﮐﻪ ﺗﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷد«.
ﻣﺎﯾﮑل ﻓو اًر ﺟواب داد» :آرﻩ .آرﻩ .ﺣﺗﻣﺎً ﻧﻣﯽ ﺧواﺳﺗﻪ وﺳﺎﯾﻠش ار ﺑﻪ ﻫم ﺑرﯾزﯾم و آراﻣﺷش ار ﺑﻪ ﻫم ﺑزﻧﯾم .ﺑﻪ ﺧﺎطر ﻫﻣﯾن
دﻧﺑﺎل ﻣﺎن ﮐرد و داد ﮐﺷﯾد«.
ﻣﺎﯾﮑل ﺧم ﺷدﻩ ﺑود و ﻗوزک ﭘﺎش ار ﻣﯽ ﻣﺎﻟﯾد .او ﺑﻪ ﮔرگ ﻧﮕﺎﻩ ﮐرد و ﭘرﺳﯾد» :راﺳﺗﯽ...ﻋﮑس ﻣن ﮐو؟«
 ﭼﯽ؟ ﻋﮑﺳم؟ ﻣﯽ داﻧﯽ ﮐﻪ .ﻋﮑﺳﯽ ﮐﻪ ازم ﮔرﻓﺗﯽ ،ﮐوش؟ﮔرگ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻣﺗوﺟﻪ ﺷد ﮐﻪ دورﺑﯾن ار دو دﺳﺗﯽ ﻣﺣﮑم ﭼﺳﺑﯾدﻩ .او دورﺑﯾن ار ﺑﺎ دﻗت روی ﭼﻣن ﻫﺎ ﮔذاﺷت و دﺳﺗش ار
داﺧل ﺟﯾب ﭘﺷﺗﯽ ﺷﻠوارش ﻓرو ﮐرد؛ »وﻗﺗﯽ ﮐﻪ دوﯾدﯾم ،ﻋﮑس ار اﯾن ﺟﺎ ﮔذاﺷﺗم«.
ﻣﺎﯾﮑل ﮔﻔت» :ﺧب ،درش ﺑﯾﺎر«.
ﺑﭼﻪ ﻫﺎ دور ﮔرگ ﺟﻣﻊ ﺷدﻧد ﺗﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻋﮑس ﺑﯾﻧدازﻧد.
ﮔرگ ﻓرﯾﺎد زد» :ﯾﻌﻧﯽ ﭼﻪ؟ ﯾﮏ ﻟﺣظﻪ ﺻﺑر ﮐﻧﯾد ﺑﺑﯾﻧم!«
ﮔرگ ﻫم ﭼﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗطﻌﻪ ﻋﮑس ﻣرﺑﻌﯽ زل زدﻩ ﺑود ،ﮔﻔت» :اﻧﮕﺎر اﺷﺗﺑﺎﻩ ﺷدﻩ! ﭼﻪ ﺑﻼﯾﯽ ﺳر ﻋﮑس آﻣدﻩ؟«
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ﻓﺻل ﻫﻔت
ﺑﭼﻪ ﻫﺎ ﭼﻬﺎر ﻧﻔری ﺑﻪ ﻋﮑس زل زدﻩ ﺑودﻧد .دﻫﺎن ﺷﺎن از ﺷدت ﺗﻌﺟب ﺑﺎز ﻣﺎﻧدﻩ ﺑود.
ﻋﮑس در ﺣﺎﻟﺗﯽ از ﻣﺎﯾﮑل اﻧداﺧﺗﻪ ﺷدﻩ ﺑود ﮐﻪ او ﺑﯾن زﻣﯾن و ﻫوا از ﻧردﻩ ﻫﺎ ﺟدا ﺷدﻩ ﺑود.
ﺷری ﻓرﯾﺎد زد» :اﯾن ﻏﯾرﻣﻣﮑن اﺳت!«
ﻣﺎﯾﮑل ﻋﮑس ار از دﺳت ﮔرگ ﮐﺷﯾد و ﺑﺎ دﻗت آن ار ﻧﮕﺎﻩ ﮐرد؛ »ﺗو ﻗﺑل از اﯾن ﮐﻪ ﻣن ﺑﯾﻔﺗم ازم ﻋﮑس اﻧداﺧﺗﯽ .ﺧوب
ﯾﺎدم اﺳت«.
ﺑرد ﻧﯾز ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻋﮑس اﻧداﺧت و ﮔﻔت» :ﺣﺗﻣﺎً اﺷﺗﺑﺎﻩ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد .ﺗو ﮐﻪ داﺷﺗﯽ ﻣﯽ اﻓﺗﺎدی ،ﭼﻪ طوری اﯾن ﭼﯾزﻫﺎ ﯾﺎدﺗﻪ؟
اﻣﺎ ﻋﺟب ﻋﮑس ﺑﺎﺣﺎﻟﯽ ﺷدﻩ .در ﺑﻬﺗرﯾن ﺣﺎﻟت ازش ﻋﮑس اﻧداﺧﺗﯽ«.
ﺑرد دورﺑﯾن ار ﺑرداﺷت و ﮔﻔت» :ﻋﺟب دورﺑﯾن ﻣﺣﺷری اﺳت .ﮔرگ ،ﺧودﻣﺎﻧﯾم ﻫﺎ ...دورﺑﯾن ﺑﺎﺣﺎﻟﯽ ار دزدﯾدی!«
ﮔرگ ﮔﻔت» :ﻣن آن ار دﯾدم! ﯾﻌﻧﯽ ...ﻣﻧظورم اﯾن اﺳت ﮐﻪ ...ﻧﻔﻬﻣﯾدم ﮐﻪ«...
ﻣﺎﯾﮑل ﻋﮑس ار ﺑﺎ دﻗت ﺑراﻧداز ﮐرد و ﮔﻔت» :اﺗﻔﺎﻗﺎً ﺧﯾﻠﯽ ﻫم ﺧوب ﻫﻣﻪ ﭼﯾز ﯾﺎدم اﺳت .ﻣوﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﮔرگ از ﻣن ﻋﮑس
ﻣﯽ اﻧداﺧت ،اﯾﺳﺗﺎدﻩ ﺑودم .ﻫﻧوز ﻧﯾﻔﺗﺎدﻩ ﺑودم .ﯾﺎدت ﻧﯾﺳت؟ داﺷﺗم ﻟﺑﺧﻧد ﻣﯽ زدم«.
ﺑرد دورﺑﯾن ار ﺑﻪ ﮔرگ داد و ﮔﻔت» :ﻟﺑﺧﻧد اﺣﻣﻘﺎﻧﻪ ات ﯾﺎدم اﺳت«.
 ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﯽ ﺧﯾﻠﯽ ﺑﺎﻣزﻩ ای؟ﻣﺎﯾﮑل اﯾن ار ﮔﻔت و ﻋﮑس ار در ﺟﯾﺑش ﮔذاﺷت.
ﮔرگ ﮔﻔت» :ﭼﻪ ﻗدر ﻋﺟﯾب!«
او ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﻋت ﻣﭼﯽ اش اﻧداﺧت و اداﻣﻪ داد» :وای ...دﯾرم ﺷدﻩ! ﺑﺎﯾد ﺑروم«.
ﮔرگ از ﺑﭼﻪ ﻫﺎ ﺧداﺣﺎﻓظﯽ ﮐرد و ﺑﻪ طرف ﺧﺎﻧﻪ اش دوﯾد .ﺧورﺷﯾد رﻓﺗﻪ رﻓﺗﻪ ﻏروب ﻣﯽ ﮐرد و ﺳﺎﯾﻪ ی درﺧﺗﺎن روی
ﭘﯾﺎدﻩ رو دراز و د ارزﺗر ﻣﯽ ﺷد.
ﮔرگ ﺑﻪ ﻣﺎدرش ﻗوﻟﯽ دادﻩ ﺑود ﮐﻪ ﻗﺑل از ﺷﺎم در ﺟﻣﻊ و ﺟور ﮐردن اﺗﺎﻗش ﺑﻪ او ﮐﻣﮏ ﮐﻧد .اﻣﺎ ﺣﺳﺎﺑﯽ دﯾر ﮐردﻩ ﺑود.
ﻧزدﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻪ رﺳﯾد ،اﺗوﻣﺑﯾل ﻧﺎﺷﻧﺎﺳﯽ ار در ﺑﺎرﯾﮑﻪ راﻩ ورودی ﺧﺎﻧﻪ دﯾد .ﯾﻌﻧﯽ اﺗوﻣﺑﯾل ﮐﯽ ﺑود؟ ﯾﮏ اﺳﺗﯾﺷن آﺑﯽ ﻣدل
ﺟدﯾد.
ﺣﺗﻣﺎً ﭘدر اﺗوﻣﺑﯾل ﺟدﯾدی ﺧرﯾدﻩ!
ﮔرگ ﺑﺎ ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ ﮐﻧﺎر اﺳﺗﯾﺷن اﯾﺳﺗﺎد .وای ﻋﺟب ﻣﺎﺷﯾﻧﯽ! ﺑرﭼﺳب ﻫﺎی ﺷﯾﺷﻪ ﻫﺎ ﻫﻧوز ﮐﻧدﻩ ﻧﺷدﻩ ﺑود .او در طرف
راﻧﻧدﻩ ار ﺑﺎز ﮐرد ،ﺳرش ار داﺧل ﻣﺎﺷﯾن ﺑرد و ﺑو ﮐﺷﯾد .ﺑوی روﮐش ﻫﺎی ﺗﺎزﻩ ﺻﻧدﻟﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺷﺎﻣش رﺳﯾد.
 اوووووووووم ،ﺑﻪ ﺑﻪ .ﺑوی ﻣﺎﺷﯾن ﺗﺎزﻩ ﻣﯽ آﯾد.ﮔرگ دوﺑﺎرﻩ ﻧﻔس ﻋﻣﯾق ﮐﺷﯾد .واﻗﻌﺎً ﮐﻪ ﺑوی ﺧوﺑﯽ ﺑود .ﺑوی ﺗﺎزﮔﯽ و ﻧوﯾﯽ.
او در ﻣﺎﺷﯾن ار ﻣﺣﮑم ﺑﺳت .از ﺻدای ﻣﺣﮑم ﺑﺳﺗﻪ ﺷدن در ﺑﻪ وﺟد آﻣدﻩ ﺑود.
ﮔرگ ﻫﯾﺟﺎن زدﻩ ﺑﺎ ﺧود ﻓﮑر ﮐرد ،ﻋﺟب ﻣﺎﺷﯾن ﺗﺎزﻩ ی ﺑﺎﺣﺎﻟﯽ!
ﮔرگ دورﺑﯾن ار ﺑﻠﻧد ﮐرد و ﺑﻪ ﭼﺷﻣش ﻧزدﯾﮏ ﮐرد .ﺑﻌد ﭼﻧد ﻗدﻣﯽ ﻋﻘب رﻓت.
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او ﺑﻪ ﺧودش ﮔﻔت :ﻧﺑﺎﯾد ﯾﮏ ﻋﮑس از اﯾن ﻣﺎﺷﯾن ﺑﮕﯾرم .ﺑﺎﯾد ﻫﻣﯾﺷﻪ ﯾﺎدﻣﺎن ﺑﺎﺷد ﮐﻪ ﻣﺎﺷﯾن ﺗﺎزﻩ ﻣﺎن ﭼﻪ طوری ﺑودﻩ«.
آن ﻗدر ﻋﻘب رﻓت ﺗﺎ اﯾن ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺧرﻩ ﻫﻣﻪ ی اﺗوﻣﺑﯾل درون ﮐﺎدر ﺟﺎ ﮔرﻓت .ﺑﻌد دﮔﻣﻪ ی دورﺑﯾن ار ﻓﺷﺎر داد.
ﻣﺛل دﻓﻌﻪ ی ﮔذﺷﺗﻪ ﭼراغ ﻓﻼش روﺷن ﺷد و ﭼﻧد ﻟﺣظﻪ ﺑﻌد ﻗطﻌﻪ ﻋﮑس ﻣرﺑﻊ ﺷﮑل از اﻧﺗﻬﺎی آن ﺑﯾرون آﻣد.
ﮔرگ ﻫﻣﺎن طور ﮐﻪ دورﺑﯾن و ﻗطﻌﻪ ﻋﮑس ار ﺑﻪ دﺳت ﮔرﻓﺗﻪ ﺑود ،وارد ﺧﺎﻧﻪ ﺷد .او ﻓرﯾﺎد زد» :ﻣن آﻣدم!«
او در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﭘﻠﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ دوﯾد ،ﻓرﯾﺎد زد» :اﻻن ﺑرﻣﯽ ﮔردم ﭘﺎﯾﯾن!«
ﻣﺎدر از ﭘﺎﯾﯾن ﭘﻠﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد ﮔﻔت» :ﮔرگ؟ ﺗوﯾﯽ؟ ﭘدرت ﺧﺎﻧﻪ اﺳت!«
ﮔرگ ﻧﯾز ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد ﭘﺎﺳﺦ داد» :ﻣﯽ داﻧم .اﻻن ﻣﯽ آﯾم ﭘﺎﯾﯾن .ﻣﺗﺄﺳﻔم ﮐﻪ دﯾر ﮐردم!«
او ﺑﻪ ﺧود ﮔﻔت» :ﺑﻬﺗر اﺳت دورﺑﯾن ار ﻗﺎﯾم ﮐﻧم .اﮔر ﻣﺎدر و ﭘدر آن ار ﺑﺑﯾﻧﻧد ﻣﯽ ﭘرﺳﻧد ﻣﺎل ﮐﯾﺳت و آن ار از ﮐﺟﺎ ﭘﯾدا
ﮐردﻩ ام؟«
و ﺑﻌد ﻣن ﻫﯾﭻ ﺟواﺑﯽ ﻧدارم ﮐﻪ ﺑدﻫم.
ﻣﺎدر ﺑﺎ ﺑﯽ ﺣوﺻﻠﮕﯽ از ﭘﺎﯾﯾن ﭘﻠﻪ ﻫﺎ ﻓرﯾﺎد زد» :ﮔرگ ...ﻣﺎﺷﯾن ﺗﺎزﻩ ار دﯾدی؟ ﭘﺎﯾﯾن ﻣﯽ آﯾﯽ ﯾﺎ ﻧﻪ؟«
 دارم ﻣﯽ آﯾم ،دﯾﮕر! ﺻﺑر ﮐن!ﮔرگ وارد اﺗﺎﻗش ﺷد ﺗﺎ ﺟﺎی ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ار ﺑرای ﻗﺎﯾم ﮐردن دورﺑﯾن ﭘﯾدا ﮐﻧد؛ »زﯾر ﺗﺧت ﺧوب اﺳت؟ ...ﻧﻪ .اﮔر ﻣﺎدر آن ﺟﺎ
ار ﺟﺎرو ﮐﻧد ،دورﺑﯾن ار ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧد«.
ﮔرگ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻗﻔﺳﻪ ی ﮐوﭼﮏ ﻣﺧﻔﯽ ﻗﺳﻣت ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺗﺧﺗﺧواﺑش ار ﺑﻪ ﯾﺎد آورد .او اﯾن ﻗﻔﺳﻪ ی ﻣﺧﻔﯽ ار ﺳﺎل ﻫﺎ ﭘﯾش ﭘﯾدا
ﮐردﻩ ﺑود ،وﻗﺗﯽ ﮐﻪ ﭘدر و ﻣﺎدرش ﺳروﯾس ﺟدﯾد اﺗﺎق ﺧواﺑش ار ﺧرﯾدﻩ ﺑودﻧد .ﮔرگ ﺑﺎ ﻋﺟﻠﻪ دورﺑﯾن ار داﺧل ﻗﻔﺳﻪ ﻫل
داد.
ﺑﻌد روﺑﻪ روی آﯾﻧﻪ اﯾﺳﺗﺎد و ﺗﻧدﺗﻧد ﻣوﻫﺎی طﻼﯾﯽ اش ار ﺷﺎﻧﻪ زد .ﻟﮑﻪ ی ﺳﯾﺎﻩ روی ﮔوﻧﻪ اش ار ﻫم ﭘﺎک ﮐرد و ﺑﻪ طرف
در رﻓت.
اﻣﺎ در آﺳﺗﺎﻧﻪ ی در اﺗﺎﻗش اﯾﺳﺗﺎد؛ »ﭘس ﻋﮑس ﻣﺎﺷﯾن ﻣﺎن ﮐو؟«
ﭼﻧد ﻟﺣظﻪ ای طول ﮐﺷﯾد ﺗﺎ اﯾن ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺧرﻩ ﺑﻪ ﺧﺎطر آورد ،ﻋﮑس ار روی ﺗﺧت ﺟﺎ ﮔذاﺷﺗﻪ ﺑودﻩ .ﮔرگ دوان دوان ﺑﻪ
طرف ﺗﺧت ﺑرﮔﺷت .او ﺑﺳﯾﺎر ﮐﻧﺟﮑﺎو ﺑود ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧد ﻋﮑس ﭼﻪ طوری ﺷدﻩ .ﭘﺳرک ﻋﮑس ار ﺑرداﺷت و» ...اوﻩ ...ﻧﻪ!«
او ﻫﻣﺎن طور ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﮑس زل زدﻩ ﺑود ،ﻓرﯾﺎد ﮐﺷﯾد» :اوﻩ«...
ﺑﻌد ﺑﺎ دﻫﺎﻧﯽ ﺑﺎز ﺑﻪ ﻋﮑس ﺧﯾرﻩ ﺷد.
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ﻓﺻل ﻫﺷت
ﮔرگ از ﺧود ﭘرﺳﯾد ﯾﻌﻧﯽ ﭼﻪ؟ اﯾن ﺟﺎ ﭼﻪ ﺧﺑر اﺳت؟
او ﻋﮑس ار ﺑﻪ ﭼﺷﻣﺎﻧش ﻧزدﯾﮏ ﮐرد.
اﯾن درﺳت ﻧﯾﺳت .اﯾن اﻣﮑﺎن ﻧدارد .ﭼﻪ طور ﻣﻣﮑن اﺳت ﭼﻧﯾن اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﯾﻔﺗد؟
اﺳﺗﯾﺷن آﺑﯽ ﻋﮑس ﮐﺎﻣﻼً درب و داﻏﺎن ﺑود .اﻧﮕﺎر ﺗﺻﺎدف ﺷدﯾدی ﮐردﻩ ﺑﺎﺷد .ﺷﯾﺷﻪ ی ﺟﻠوﯾﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﺧرد ﺷدﻩ ﺑود و
ﺗﻣﺎم ﻗطﻌﺎت ﻓﻠزی اﺳﺗﯾﺷن ﻣﭼﺎﻟﻪ ﺷدﻩ ﺑودﻧد و در طرف راﻧﻧدﻩ ﻫم ﺑﻪ طرف داﺧل ﻓرو رﻓﺗﻪ ﺑود.
ﻣﺎﺷﯾن ﮐﺎﻣﻼً درب و داﻏﺎن ﺷدﻩ ﺑود! ﺑﻠﻪ ،اوراق ﺷدﻩ ﺑود!
ﮔرگ ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد ﮔﻔت» :اﯾن اﻣﮑﺎن ﻧدارد!«
ﻣﺎدر ﻓرﯾﺎد زد :ﻧﮕرگ ﺗو ﮐﺟﺎﯾﯽ؟ ﻣﺎ ﮔرﺳﻧﻪ اﯾم .ﺗﺎ ﮐﯽ ﺑﺎﯾد ﻣﻧﺗظرت ﺑﻣﺎﻧﯾم؟«
ﮔرگ ﮐﻪ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﭼﺷم از ﻋﮑس ﺑردارد ﮔﻔت» :ﻣﺗﺄﺳﻔم ...آﻣدم!«
او ﻋﮑس ار در ﮐﺷوی ﺑﺎﻻﯾﯽ ﮐﻣدش اﻧداﺧت و ﺑﻪ طرف راﻩ ﭘﻠﻪ دوﯾد .ﺗﺻوﯾر اﺗوﻣﺑﯾل ﻟﻪ و ﻟوردﻩ از ﺟﻠوی ﭼﺷﻣﺎﻧش
دور ﻧﻣﯽ ﺷد.
ﮔرگ ﺑرای اطﻣﯾﻧﺎن ﺑﻪ اﺗﺎق ﻧﺷﯾﻣن رﻓت و از ﭘﻧﺟرﻩ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﺳﺗﯾﺷن اﻧداﺧت؛ »آﺧﯾش! ﺳﺎﻟم اﺳت«.
اﺗوﻣﺑﯾل زﯾر ﻧور ﺧورﺷﯾد ﻏروب ﻣﯽ درﺧﺷﯾد و ﺻﺣﯾﺢ و ﺳﺎﻟم ﺑﺎرﯾﮑﻪ راﻩ اﺗوﻣﺑﯾل رو ﺑود.
ﮔرگ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐرد ﺗﺻوﯾر اﺳﺗﯾﺷن درب و داﻏﺎن ار از ذﻫﻧش ﭘﺎک ﮐﻧد ،ﺑﻪ طرف اﺗﺎق ﻧﺎﻫﺎرﺧوری رﻓت.
ﺑرادر و ﭘدر و ﻣﺎدر ﭘﺷت ﻣﯾز ﻧﺷﺳﺗﻪ ﺑودﻧد؛ »ﭘدر ﻋﺟب ﻣﺎﺷﯾن ﺑﺎﺣﺎﻟﯽ اﺳت!«
اﻣﺎ ﺗﺻوﯾر ﺷﯾﺷﻪ ﻫﺎی ﺷﮑﺳﺗﻪ ،ﻓﻠزﻫﺎی ﻣﭼﺎﻟﻪ ﺷدﻩ ،و در ﻗر ﺷدﻩ طرف راﻧددﻩ اﺻﻼً از ﺟﻠو ﭼﺷﻣش دور ﻧﻣﯽ ﺷد.
ﭘدر ﮔرگ ﺑﺎ ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ ﮔﻔت» :ﺑﻌد از ﺷﺎم ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯾن ﺗﺎزﻩ ﻣﺎن ﯾﮏ ﮔﺷﺗﯽ در ﺷﻬر ﻣﯽ زﻧﯾم!«
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ﻓﺻل ﻧﻪ
ﺗری ،ﺑرادر ﮔرگ ﮐﻪ داﺷت ﻏذاﯾش ار ﻣﯽ ﺟوﯾد ،ﮔﻔت» :اووووووووووم ...ﺑﻪ ﺑﻪ! ﻋﺟب ﺟوﺟﻪ ی ﺧوﺷﻣزﻩ ای ﺷدﻩ...
ﻣﺎﻣﺎن دﺳﺗت درد ﻧﮑﻧد!«
ﺧﺎﻧم ﺑﻧﮑز ﺑﻪ ﺳردی ﮔﻔت» :ﻧوش ﺟﺎن! اﻣﺎ اﯾن ﮔوﺷت ﮔوﺳﺎﻟﻪ اﺳت ،ﻧﻪ ﺟوﺟﻪ!«
ﮔرگ و ﭘدرش ﻗﺎﻩ ﻗﺎﻩ ﺧﻧدﯾدﻧد و ﺻورت ﺗری ﺳرخ ﺷد .او در ﺣﺎل ﺟوﯾدن اداﻣﻪ داد» :ﺧب ...آن ﻗدر ﺧوﺷﻣزﻩ ﺷدﻩ ﮐﻪ
ﻣﺛل ﺟوﺟﻪ اﺳت!«
ﺧﺎﻧم ﺑﻧﮑز آﻫﯽ ﮐﺷﯾد و ﮔﻔت» :اﺻﻼً ﻧﻣﯽ داﻧم ،ﭼ ار آﺷﭘزی ﻣﯽ ﮐﻧم«.
آﻗﺎی ﺑﻧﮑز ﻣوﺿوع ﺑﺣث ار ﻋوض ﮐرد و ﮔﻔت» :راﺳﺗﯽ ﺗری! اوﺿﺎع و اﺣوال ﮐﺎرت ﭼﻪ طور اﺳت؟«
ﺗری ﭼﻧﮕﺎﻟش ار در ﺳﯾب زﻣﯾﻧﯽ ﻫﺎ ﻓرو ﺑرد و ﭼﻧد ﺗﺎ ﺳﯾب زﻣﯾﻧﯽ ﺑﻪ دﻫﺎﻧش ﮔذاﺷت؛ »ﻣردم دﯾﮕر ﺑﺳﺗﻧﯽ واﻧﯾﻠﯽ دوﺳت
ﻧدارﻧد ...ﻣﻣﮑن اﺳت دﯾﮕر ﺑﺳﺗﻧﯽ واﻧﯾﻠﯽ درﺳت ﻧﮑﻧﯾم«.
ﺗری ﺳﯾب زﻣﯾﻧﯽ ﻫﺎی ﻧﺻﻔﻪ و ﻧﯾﻣﻪ ﺟوﯾدﻩ ار ﻗورت داد.
ﮔرگ زﯾﺎد ﻏذا ﻧﺧوردﻩ ﺑود .ﺑﻪ ﺑﺷﻘﺎﺑش زل زد و ﮔﻔت» :ﻣن ﻧﻣﯽ ﺗواﻧم ،ﺑرای ﻣﺎﺷﯾن ﺳواری ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺑﯾﺎﯾم .ﯾﻌﻧﯽ«...
ﭘدر ﭘرﺳﯾد» :ﭼرا؟«
ﮔرگ دﻧﺑﺎل ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﺑود .او ﻣﺟﺑور ﺑود دروغ ﺑﮕوﯾد .ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﺣﻘﯾﻘت ار ﻓﺎش ﮐﻧد؛ »ﺧب ...ﻣن ...ﭼﯾز«...
او ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﺑﮕوﯾد ﮐﻪ از ﻣﺎﯾﮑل ﻋﮑس اﻧداﺧﺗﻪ اﻣﺎ ﻋﮑس او در ﺣﺎل ﺳﻘوط ﭼﺎپ ﺷدﻩ .او ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﺑﮕوﯾد ﮐﻪ از
اﺗوﻣﺑﯾل ﺳﺎﻟم ﻋﮑس اﻧداﺧﺗﻪ اﻣﺎ ﻋﮑس اﺗوﻣﺑﯾل ﻗراﺿﻪ ﭼﺎپ ﺷدﻩ.
ﮔرگ ﻧﻣﯽ داﻧﺳت ﮐﻪ ﭼ ار اﯾن اﺗﻔﺎﻗﺎت اﻓﺗﺎدﻩ اﻧد .اﻣﺎ ﺑﻪ ﺷدت ﻣﯽ ﺗرﺳﯾد ...از ...از  ...ﭼﻪ؟ ﺧودش ﻫم ﻧﻣﯽ داﻧﺳت.
ﺗﺎ آن ﻟﺣظﻪ ﺑﻪ ﺷدت ﻧﺗرﺳﯾدﻩ ﺑود.
اﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ،اﯾن اﺗﻔﺎﻗﺎت ار ﺑﺎزﮔو ﮐﻧد .ﺧﯾﻠﯽ ﻋﺟﯾب و ﻏرﯾب ﺑود .ﺧﯾﻠﯽ اﺣﻣﻘﺎﻧﻪ ﺑود و ﻣﺳﺧرﻩ.
ﮔرگ ﻫﻣﺎن طور ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺷﻘﺎﺑش زل زدﻩ ﺑود ،ﻣﺟﺑور ﺷد ﺑﻪ دروغ ﺑﮕوﯾد» :ﻗرار ﮔذاﺷﺗم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ی ﻣﺎﯾﮑل ﺑروم و«...
ﭘدر در ﺣﺎل ﺑرﯾدن ﮔوﺷت ﮔوﺳﺎﻟﻪ ﮔﻔت» :ﺧب ،ﺑﻬش ﺗﻠﻔن ﮐن و ﺑﮕو ﮐﻪ ﻓردا ﭘﯾش او ﻣﯽ روی .اﯾن ﮐﻪ ﻣﺷﮑل ﻧﯾﺳت«.
 راﺳﺗش ار ﺑﺧواﻫﯾد ﺣﺎﻟم زﯾﺎد ﺧوب ﻧﯾﺳت و ...ﺧﺎﻧم ﺑﻧﮑز ﺑﺎ ﻧﮕراﻧﯽ ﭘرﺳﯾد » :ﭼﯽ ﺷدﻩ؟ ﺗب داری؟ وﻗﺗﯽ ﺗو اﺗﺎق آﻣدی ،اﺣﺳﺎس ﮐردم ﮐﻪ ﮐﻣﯽ ﺳرخ ﺷدﻩ ای«.
 ﻧﻪ .ﺗب ﻧدارم .ﻓﻘط ﺧﺳﺗﻪ ام .ﻫﻣﯾن .ﮔرﺳﻧﻪ ﻫم ﻧﯾﺳﺗم.ﺗری ﻣﺷﺗﺎﻗﺎﻧﻪ ﮔﻔت» :ﭘس ﺟوﺟﻪ ات ار ﺑدﻩ ﺑﻪ ﻣن ...ﻣﻧظورم ﮔوﺷت ﮔوﺳﺎﻟﻪ اﺳت«.
او ﺑﺎ ﭼﻧﮕﺎﻟش ﮔوﺷت ﮔوﺳﺎﻟﻪ ﮔرگ ار از ﺑﺷﻘﺎﺑش ﺑرداﺷت.
ﭘدر ﺑﺎ ﺷﮏ و ﺗردﯾد ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﭘﺳرش اﻧداﺧت و ﮔﻔت» :ﺧب ،ﺷﺎﯾد ﯾﮏ ﮐم ﻣﺎﺷﯾن ﺳواری ﺣﺎﻟت ار ﺑﻬﺗر ﮐﻧد .ﻫوای ﺗﺎزﻩ
ﺑﻬت ﻣﯽ ﺧورد و  ...ﺣﺗﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﯽ ﭘﺷت ﻣﺎﺷﯾن دراز ﺑﮑﺷﯽ«.
 -اﻣﺎ ،ﭘدر...
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ﮔرگ ﻣﯽ ﺧواﺳت ﺑﮕوﯾد ﮐﻪ دﻟش ﻣﯽ ﺧواﻫد در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻣﺎﻧد و ﻣﺷق ﻫﺎی ﻣدرﺳﻪ اش ار ﺑﻧوﯾﺳد .اﻣﺎ ﻫﯾﭻ ﮐس اﯾن دروغ
او ار ﺑﺎور ﻧﻣﯽ ﮐرد .اﻣﮑﺎن ﻧداﺷت ﮔرگ در ﺷب ﺗﻌطﯾل ﻣﺷق ﺑﻧوﯾﺳد! ﮔرگ ﻧﻣﯽ داﻧﺳت ﭼﻪ دروﻏﯽ ﺳر ﻫم ﮐﻧد.
ﭘدر ﻫم ﭼﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ دﻗت ﮔرگ ار ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽ ﮐرد ،ﮔﻔت» :ﺗو ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﯽ آﯾﯽ .ﻫﻣﯾن ﮐﻪ ﮔﻔﺗم .ﺗو ﮐﻪ داﺷﺗﯽ ﺧودت ار ﺑرای
اﯾن اﺳﺗﯾﺷن ﺗﺎزﻩ ﻣﯽ ﮐﺷﺗﯽ .ﺣﺎﻻ ﻣﺷﮑﻠت ﭼﯾﺳت؟ ﻧﻣﯽ ﻓﻬﻣم«.
 ﺧودم ﻫم ﻧﻣﯽ داﻧم ﻣﺷﮑﻠم ﭼﯾﺳت .ﻧﻣﯽ داﻧم ﭼﻪ ﻣرﮔم اﺳت .اﺻﻼً ﻧﻣﯽ ﻓﻬﻣم .ﻧﻣﯽ داﻧم ﭼ ار ﻣﯽ ﺗرﺳم ﺳواراﯾن ﻣﺎﺷﯾن ﺗﺎزﻩ ﺷوم؟ ﯾﻌﻧﯽ ﻫﻣﻪ اش ﺑﻪ ﺧﺎطر آن دورﺑﯾن ﻣﺳﺧرﻩ اﺳت؟
ﭼﻪ ﻗدر اﺣﻣﻘم!
ﺑﻌد ﺳرش ار ﺗﮑﺎن داد ﺗﺎ ﺗرس ار از ﺧودش دور ﮐﻧد.ﺗرس زﯾﺎد اﺷﺗﻬﺎﯾش ار ﮐور ﮐردﻩ ﺑود؛ »ﺑﺎﺷد ،ﭘدر! ﻣن ﻫم ﻣﯽ آﯾم!
ﻣﺣﺷر اﺳت!«
ﺗری ﭘرﺳﯾد» :ﺑﺎز ﻫم ﺳﯾب زﻣﯾﻧﯽ دارﯾم؟«
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ﻓﺻل دﻩ
ﭘدر اﺳﺗﯾﺷن ار ﺑﻪ طرف ﺑزرﮔراﻩ راﻧد و ﮔﻔت» :راﻧﻧدﮔﯽ ﺑﺎ اﯾن اﺳﺗﯾﺷن ﺧﯾﻠﯽ آﺳﺎن اﺳت .ﺗﻣﺎم دﻧدﻩ ﻫﺎ و ﭘدال ﻫﺎی آن
ﻣﺛل ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯾن ﮐوﭼﮏ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﻧﻪ ﻣﺛل ﯾﮏ اﺳﺗﯾﺷن«.
ﺗری زاﻧوﻫﺎﯾش ار ﺑﻪ ﺻﻧدﻟﯽ ﺟﻠو ﺗﮑﯾﻪ داد و ﻣﺛل ﺑرادرش ﮔرگ ،در ﭘﺷﺗﯽ ﺻﻧدﻟﯽ ﻋﻘﺑﯽ ﻓرو رﻓت و ﮔﻔت» :ﭘدر ...اﯾن
ﭘﺷت ﺧﯾﻠﯽ ﺟﺎدار اﺳت«.
ﻣﺎدر ﮔرگ ﮔﻔت» :ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻧﯾد .ﺟﺎﻟﯾواﻧﯽ ﻫم دارد! ﭼﻪ ﻗدر ﺟﺎﻟب!«
ﺗری ﺑﻪ ﺷوﺧﯽ ﮔﻔت» :وای ﻣﺎﻣﺎن ...ﭼﻪ ﻗدر ﺑﺎﺣﺎل!«
ﻣﺎدر ﮔﻔت» :ﻣﻌﻠوم اﺳت ﮐﻪ ﺑﺎﺣﺎل اﺳت ...ﻣﺎﺷﯾن ﻗﺑﻠﯽ ﻣﺎن ﺟﺎﻟﯾواﻧﯽ ﻧداﺷت .ﺗﺎزﻩ ﯾﮏ ﺟﺎﯾﯽ ﻫم ﺑرای ﻧﮕﻬداری ﻣﺎﯾﻌﺎت
دارد ﮐﻪ درﺳت از ﺗوی داﺷﺑورد ﺑﯾرون ﻣﯽ آﯾد .ﺑﺑﯾﻧم ...ﺷﻣﺎﻫﺎ ﮐﻣرﺑﻧدﺗﺎن ار ﻣﺣﮑم ﺑﺳﺗﻪ اﯾد ﯾﺎ ﻧﻪ؟ ﺧراب ﮐﻪ ﻧﯾﺳﺗﻧد؟«
ﺗری ﭘﺎﺳﺦ داد» :ﺑﻠﻪ ،ﻣﺎﻣﺎن ﺑﺳﺗﯾم .ﺧراب ﻫم ﻧﯾﺳت«.
ﭘدر ﺑﻪ طرف ﺑﺎﻧد ﭼپ ﺑزرﮔراﻩ رﻓت و ﮔﻔت » :ﮐﻣرﺑﻧدﻫﺎ ار ﻗﺑل از ﺧرﯾدن ﻣﺎﺷﯾن اﻣﺗﺣﺎن ﮐردم ،اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧدارﻧد«.
ﮐﺎﻣﯾوﻧﯽ ﻏرش ﮐﻧﺎن از ﮐﻧﺎر آن ﻫﺎ ﮔذﺷت و ﮐﻠﯽ دود از ﻟوﻟﻪ اﮔزوز آن ﺧﺎرج ﺷد .ﮔرگ از ﺷﯾﺷﻪ ی ﺟﻠوﯾﯽ اﺗوﻣﺑﯾل ﺑﻪ
ﮐﺎﻣﯾون زل زد .ﺑرﭼﺷب ﺷﯾﺷﻪ ی طرف ﺧودش ﻫﻧوز ﮐﻧدﻩ ﻧﺷدﻩ ﺑود.
ﺧورﺷﯾد ﻏروب ﮐردﻩ ﺑود و رﮔﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺳرخ رﻧﮓ در آﺳﻣﺎن ﺧﺎﮐﺳﺗری دﯾدﻩ ﻣﯽ ﺷد.
ﺗری ﺑﻪ ﺻﻧدﻟﯽ ﺟﻠو ﺗﮑﯾﻪ داد و ﻫﯾﺟﺎن زدﻩ ﮔﻔت» :ﭘدر ،ﮔﺎز ﺑدﻩ ،دﯾﮕر! ﺑﮕذار ﺑﺑﯾﻧم اﯾن اﺳﺗﯾﺷن ﺗﺎزﻩ ﭼﻪ ﻗدر ﺳرﻋت
ﻣﯽ ﮔﯾرد«.
آﻗﺎی ﺑﻧﮑز ﺑﺎ ﺣرف ﺷﻧوی ﭘدال ﮔﺎز ار ﻓﺷﺎر داد و ﮔﻔت» :ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم ،ﺳرﻋت ﻣﺟﺎز ﺗﺎ ﺷﺻت ﺑﺎﺷد«.
ﺧﺎﻧم ﺑﻧﮑز ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد ﮔﻔت» :آرام ﺗر ...ﺳرﻋت ﻣﺟﺎز ﭘﻧﺟﺎﻩ و ﭘﻧﺞ اﺳت .ﺧودت ﻫم ﺧوب ﻣﯽ داﻧﯽ«.
ﭘدر ﮔرگ ﺑﺎ ﻟﺣﻧﯽ ﺣق ﺑﻪ ﺟﺎﻧب ﮔﻔت» :ﻣن ﻓﻘط ﻣﯽ ﺧواﻫم ﻣﺎﺷﯾن ار اﻣﺗﺣﺎن ﮐﻧم .ﻣﯽ داﻧﯽ ﻣﯽ ﺧواﻫم ﻣطﻣﺋن ﺷوم ﯾﮏ
ﻣوﻗﻊ دﻧدﻩ ﻫﺎ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧداﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﻧد«.
ﮔرگ ﺑﻪ ﺻﻔﺣﻪ ﻧﻣﺎﯾﺷﮕر ﺳرﻋت ﻧﮕﺎﻩ ﮐرد .ﺳرﻋت آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻔﺗﺎد رﺳﯾدﻩ ﺑود.
ﻣﺎدر ﮔﻔت» :آرام ﺗر ...ﺟدی ﻣﯽ ﮔوﯾم .ﭼ ار ﻣﺛل ﺟوان ﻫﺎی ﺧل و ﭼل راﻧﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯽ؟«
ﭘدر ﺑﻪ ﺧﻧدﻩ ﮔﻔت» :ﺧب ﭼون ﮐﻪ ﻫﺳﺗم! ﺑﺎﺣﺎل اﺳت ،ﻧﻪ؟«
ﺗری ﭘدرش ار ﺗﺷوﯾق ﻣﯽ ﮐرد .آﻗﺎی ﺑﻧﮑز ﺑدون ﺗوﺟﻪ ﺑﻪ ﺧواﻫش ﻫﺎی ﻫﻣﺳرش ﻫم ﭼﻧﺎن ﮔﺎز ﻣﯽ داد.
آن ﻫﺎ از ﮐﻧﺎر ﭼﻧد ﻣﺎﺷﯾن ﮐوﭼﮏ ﮔذﺷﺗﻧد .ﻣﺎدر ﺑﻪ ﮔرگ ﮔﻔت» :آﻫﺎی ﮔرگ ...ﭼ ار اﯾن ﻗدر ﺳﺎﮐﺗﯽ؟ ﺣﺎﻟت ﺧوب
اﺳت؟«
ﮔرگ آرام ﮔﻔت» :آرﻩ .ﺧوﺑم«.
او ﺧداﺧدا ﻣﯽ ﮐرد ﮐﻪ ﭘدرش ﺳرﻋت ﻣﺎﺷﯾن ار ﮐم ﮐﻧد .ﺳرﻋت اﺳﺗﯾﺷن ﺑﻪ ﻫﻔﺗﺎد و ﭘﻧﺞ رﺳﯾدﻩ ﺑود.
ﭘدر درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺑﺎل ﭼﯾزی ﻣﯽ ﮔﺷت ،از ﮔرگ ﭘرﺳﯾد» :ﻧظر ﺗو ﭼﯾﺳت؟ ﮔرگ ،ﻣﺎﺷﯾن ﺧوﺑﯽ اﺳت؟ ﭘس اﯾن ﮐﻠﯾد
ﭼراغ ﻫﺎی ﺟﻠوﯾﯽ ﮐﺟﺎﺳت؟ ﺑﺎﯾد ﭼراغ ﻫﺎ ار روﺷن ﮐﻧم«.
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ﮔرگ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐرد ﺧود ار ﻫﯾﺟﺎن زدﻩ و ﺧوﺷﺣﺎل ﻧﺷﺎن دﻫد ،ﮔﻔت» :ﻣﺎﺷﯾن ﺧﯾﻠﯽ ﺑﺎﺣﺎﻟﯽ اﺳت«.
اﻣﺎ او از ﺷدت ﺗرس داﺷت ﻣﯽ ﻟرزﯾد و ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﺗﺻوﯾر اﺳﺗﯾﺷن ﻟﻪ و ﻟوردﻩ ار از ذﻫﻧش ﭘﺎک ﮐﻧد.
ﭘدر ﺗﮑرار ﮐرد » :اﯾن ﮐﻠﯾد ﭼراغ ﻫﺎی ﺟﻠوﯾﯽ ﮐﺟﺎﺳت؟ ﺑﺎﯾد ﻫﻣﯾن ﺟﺎﻫﺎ ﺑﺎﺷد .ﻟﻌﻧﺗﯽ ﮐﺟﺎﺳت؟«
ﭘدر ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ داﺷﺑورد اﻧداﺧت و ﻣﺎﺷﯾن اﻧدﮐﯽ ﺑﻪ طرف ﭼپ ﻣﺗﻣﺎﯾل ﺷد.
و...
و ...ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺻدای ﻓرﯾﺎد ﮔرگ ﺑﻪ ﻫوا ﺑﻠﻧد ﺷد» :ﭘدر ...ﻣواظب آن ﮐﺎﻣﯾون ﺑﺎش!«
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ﻓﺻل ﯾﺎزدﻩ
ﺑوق ﮐﺎﻣﯾون ﺑﻪ ﺻدا درآﻣد.
آﻗﺎی ﺑﻧﮑز ﻣﺎﺷﯾن ار ﺑﻪ طرف راﺳت راﻧد.
ﮐﺎﻣﯾون ﺑﺎ ﺻدای ﮔوش ﺧراش از ﮐﻧﺎر آن ﻫﺎ ﮔذﺷت.
ﭘدر ﮔرگ ﻫﻣﭼﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ روﺑﻪ رو ﺧﯾرﻩ ﺷدﻩ ﺑود ،ﮔﻔت» :ﻣﺗﺄﺳﻔم«.
ﺑﻌد ﺳرﻋت اﺗوﻣﺑﯾل ار ﮐم و ﮐﻣﺗر ﮐرد ...ﺷﺻت ،ﭘﻧﺟﺎﻩ و ﭘﻧﺞ ،ﭘﻧﺟﺎﻩ...
ﺧﺎﻧم ﺑﻧﮑز ﺑﺎ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ ﺳرش ار ﺗﮑﺎن داد و ﺑﺎ ﭘرﺧﺎش ﮔﻔت» :ﺑﻬت ﮔﻔﺗم آرام ﺗر راﻧددﮔﯽ ﮐن .ﻣﻣﮑن ﺑود ﺑﻣﯾرﯾم!«
 ﻣن ﻓﻘط داﺷﺗم دﻧﺑﺎل ﮐﻠﯾد ﭼراغ ﻫﺎ ﻣﯽ ﮔﺷﺗم ...آﻫﺎن ...اﯾﻧﺟﺎﺳت .ﻟﻌﻧﺗﯽ روی ﻓرﻣﺎن اﺳت.او ﭼراغ ﻫﺎی ﺟﻠوﯾﯽ اﺳﺗﯾﺷن ار روﺷن ﮐرد.
ﭘدر ﺑﻪ طرف ﺑﭼﻪ ﻫﺎ ﻧﮕﺎﻩ ﮐوﺗﺎﻫﯽ اﻧداﺧت و ﮔﻔت» :ﭘﺳرﻫﺎ ...ﺷﻣﺎ ﺣﺎﻟﺗﺎن ﺧوب اﺳت؟«
ﺧوب ﺧوب«.
ﺗری ﮐﻪ ﮐﻣﯽ ﺗرﺳﯾدﻩ ﺑود ،ﭘﺎﺳﺦ داد» :آرﻩِ ،
اﮔر ﮐﺎﻣﯾون ﺑﻪ اﺳﺗﯾﺷن ﻣﯽ ﺧورد ،در طرف او آش و ﻻش ﻣﯽ ﺷد...
ﮔرگ ﮔﻔت» :ﻣن ﻫم ﺧوﺑم .ﭘدر ،ﺑس اﺳت دﯾﮕر ،ﻣﯽ ﺷود ﺑرﮔردﯾم ﺧﺎﻧﻪ؟«
آﻗﺎی ﺑﻧﮑز ﻧﺎاﻣﯾداﻧﻪ ﮔﻔت» :ﻧﻣﯽ ﺧواﻫﯽ ﺑﺎز ﻫم ﻣﺎﺷﯾن ﺳواری ﮐﻧﯽ؟ ﻣﯽ ﺧواﺳﺗم ﺗﺎ ﺳﺎﻧﺗﺎﮐﻼ ار ﺑروم ﺗﺎ ﺑﺳﺗﻧﯽ ﺑﺧورﯾم«.
ﺧﺎﻧم ﺑﻧﮑز آرام ﺑﻪ ﺷوﻫرش ﮔﻔت» :ﮔرگ ﺣق دارد .ﺑرای اﻣﺷب دﯾﮕر ﮐﺎﻓﯽ اﺳت .ﻋزﯾزم! دور ﺑزن«.
 آن ﮐﺎﻣﯾون ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺧورد.ﭘدر اﯾن ار ﮔﻔت ،اﻣﺎ دور زد و راﻫﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﺷد.
ﺑﻌد از رﺳﯾدن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ،ﮔرگ ﻋﮑس اﺗوﻣﺑﯾل ار از درون ﮐﺷوی ﮐﻣدش ﺑﯾرون آورد و ﺑﺎ دﻗت آن ار ﻧﮕﺎﻩ ﮐرد .او اﺳﺗﯾﺷن
ﺟدﯾدی ار دﯾد ﮐﻪ ﺷﯾﺷﻪ ی ﺟﻠوﯾﯽ آن ﺷﮑﺳﺗﻪ ﺑود و در طرف راﻧﻧدﻩ اش ﻫم ﻗر ﺷدﻩ ﺑود.
ﮔرگ ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد ﮔﻔت» :وای ...ﭼﻪ ﻗدر ﻋﺟﯾب!«
ﺑﻌد ﺷﺗﺎب زدﻩ ﻋﮑس ار در ﻗﻔﺳﻪ ی ﻣﺧﻔﯽ ﺗﺧﺗش ﮔذﺷﺎت .درﺳت ﮐﻧﺎر دورﺑﯾن؛ »واﻗﻌﺎً ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼً ﻋﺟﯾب اﺳت!«
او دورﺑﯾن ار از ﻗﻔﺳﻪ ﺑﯾرون آورد و آن ار ﺑﺎ دﻗت ﻧﮕﺎﻩ ﮐرد.
ﺑﮕذار ،ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕر ﻫم ﻋﮑس ﺑﯾﻧدازم.
او ﺑﻪ طرف آﯾﻧﻪ ی ﺑﺎﻻی ﮐﻣدش رﻓت.
ﺑﮕذار ،ﯾﮏ ﻋﮑس از ﺧودم در آﯾﻧﻪ ﺑﮕﯾرم.
او دورﺑﯾن ار ﺑﺎﻻ ﺑرد ،اﻣﺎ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺗﺻﻣﯾﻣش ار ﻋوض ﮐرد .ﻧور ﻓﻼش در آﯾﻧﻪ ﻣﻧﻌﮑس ﻣﯽ ﺷود و ﻋﮑس ار ﺧراب ﻣﯽ
ﮐﻧد.
ﮔرگ دورﺑﯾن ﺑﻪ دﺳت ،وارد راﻫرو ﺷد و ﺑﻪ طرف اﺗﺎق ﺗری رﻓت .ﺗری ﭘﺷت ﻣﯾز ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗرش ﻧﺷﺳﺗﻪ ﺑود و ﭼﯾزی ﺗﺎﯾپ
ﻣﯽ ﮐرد .ﻧور آﺑﯽ ﺻﻔﺣﻪ ی ﻣﺎﻧﯾﺗور روی ﺻورﺗش ﻣﯽ ﺗﺎﺑﯾد.
ﮔرگ دورﺑﯾن ار ﺑﺎﻻ ﻧﮕﻪ داﺷت و ﭘرﺳﯾد» :ﺗری! ﻣﯽ ﮔذاری ازت ﻋﮑس ﺑﯾﻧدازم؟«
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ﺗری ﭼﻧد ﮐﻠﻣﻪ دﯾﮕر ﻫم ﺗﺎﯾپ ﮐرد ،ﺑﻌد ﺳرش ار ﺑﻪ طرف ﺑرادرش ﭼرﺧﺎﻧد و ﮔﻔت» :ﻫﯽ ...آن دورﺑﯾن ار از ﮐﺟﺎ
آوردی؟«
 ﺷری آن ار ﺑﻪ ﻣن ﻗرض دادﻩ.ﮔرگ واﻗﻌﺎً ﻋﺎدت ﻧداﺷت دروغ ﺑﮕوﯾد .اﻣﺎ در آن ﻟﺣظﻪ ﻫﯾﭻ ﮐﺎر دﯾﮕری از دﺳﺗش ﺳﺎﺧﺗﻪ ﻧﺑود .او ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﺑﻪ ﺗری
ﺑﮕوﯾد ﮐﻪ ﻫﻣراﻩ ﺳﻪ دوﺳت دﯾﮕرش وارد ﺧﺎﻧﻪ ی ﮐﺎﻓﻣن ﺷدﻩ اﻧد و دروﺑﯾﻧﯽ ار ﭘﯾدا ﮐردﻩ اﻧد؛ »ﻣﯽ ﮔذاری ﯾﺎ ﻧﻪ؟«
 از ﻣن ﻋﮑس ﺑﯾﻧدازی ،دورﺑﯾن ﻣﯽ ﺷﮑﻧد. دورﺑﯾن ﺷﮑﺳﺗﻪ ...ﺑﻪ ﻫﻣﯾن ﺧﺎطر ﻣﯽ ﺧواﻫم روی ﺗو اﻣﺗﺣﺎﻧش ﮐﻧم. ﺧﯾﻠﯽ ﺧوب ﻋﮑﺳت ار ﺑﻧداز.ﺗری زﺑﺎﻧش ار درآورد و ﭼﺷﻣﺎﻧش ار ﻫم ﭼپ ﮐرد.
ﮔرگ دﮔﻣﻪ ی دورﺑﯾن ار ﻓﺷﺎر داد .ﻗطﻌﻪ ﻋﮑﺳﯽ ﻣرﺑﻌﯽ ﺷﮑل از اﻧﺗﻬﺎی دورﺑﯾن ﺑﯾرون آﻣد .اﻣﺎ ﮔرگ ﺑﺎ ﻋﺟﻠﻪ ﺑﻪ طرف
در اﺗﺎق رﻓت.
ﺗری ﮔﻔت» :ﺧب ﺑﮕذار ﺑﺑﯾﻧﻣش«.
 ﻫﻧوز ظﺎﻫر ﻧﺷدﻩ ...ﻫر وﻗت ظﺎﻫر ﺷد ،ﺑﻬت ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دﻫم.او دوان دوان ﺑﻪ طرف اﺗﺎﻗش رﻓت و روی ﺗﺧﺗش ﻧﺷﺳت .ﻣدﺗﯽ ﻋﮑس ار ﺑﻪ دﺳت ﮔرﻓت و ﺑﺎﻻﺧرﻩ ﺑﻪ ﺧود ﺟرأت داد ﺗﺎ
آن ار ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻧد؛ »وای! ﻣﮕر ﻣﯽ ﺷود؟ اﯾن دورﺑﯾن ﺣﺗﻣﺎً ﻋﯾب و اﯾرادی دارد«.
در ﻋﮑس ،ﺗری زﺑﺎن درازی ﻧﻣﯽ ﮐرد و ﭼﺷﻣﺎﻧش ار ﻫم ﭼپ ﻧﮑردﻩ ﺑود .در واﻗﻊ او ﺑﺳﯾﺎر ﻏﻣﮕﯾن و ﻧﺎراﺣت ﺑود و
ﺣﺳﺎﺑﯽ وﺣﺷت زدﻩ ﺑﻪ ﻧظر ﻣﯽ رﺳﯾد .ﮔرگ ﻣﺗوﺟﻪ ﺷد ﮐﻪ ﺗری در ﻋﮑس در اﺗﺎق ﺧودش ﻧﯾﺳت .او در ﻓﺿﺎﯾﯽ ﺑﺎز
ﻗرار داﺷت و درﺧﺗﺎن زﯾﺎدی ﭘﺷت ﺳرش دﯾدﻩ ﻣﯽ ﺷدﻧد و ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ...ﺧﺎﻧﻪ ی ﻗدﯾﻣﯽ و...
ﮔرگ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ زل زد .آن ﺧﺎﻧﻪ ﺧﯾﻠﯽ آﺷﻧﺎ ﺑﻪ ﻧظر ﻣﯽ رﺳﯾد.
آﯾﺎ ﻫﻣﺎن ﺧﺎﻧﻪ ی روﺑﻪ روی زﻣﯾن ﺑﺎزی ﺑود؟
او ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕر ﺻورت وﺣﺷت زدﻩ ی ﺑرادرش ار ﻧﮕﺎﻩ ﮐرد ،ﺑﻌد ﻋﮑس و دورﺑﯾن ار ﺑﺎ ﻫم درون ﻗﻔﺳﻪ ی ﻣﺧﻔﯽ اش
ﭼﭘﺎﻧد.
دورﺑﯾن ﺣﺗﻣﺎً ﺧراب اﺳت .ﺣﺗﻣﺎً!
ﮔرگ اﯾن ار ﮔﻔت و ﻟﺑﺎس ﺧواﺑش ار ﭘوﺷﯾد.
ﺑﺎ اﯾن ﻓﮑر ﺗواﻧﺳﺗﻪ ﺑود ﺧود ار راﺿﯽ ﮐﻧد.
او روی ﺗﺧﺗﺧواﺑش دراز ﮐﺷﯾد و ﻫﻣﺎن طور ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺳﻘف زل زدﻩ ﺑود ،ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓت دﯾﮕر ﺑﻪ دورﺑﯾن ﻓﮑر
ﻧﮑﻧد.
ﯾﮏ دورﺑﯾن ﺷﮑﺳﺗﻪ و ﻗراﺿﻪ ﮐﻪ ارزش اﯾن ﻫﻣﻪ ﻓﮑر ﮐردن و ﻧﮕراﻧﯽ ار ﻧدارد.
...
ﮔرگ ﺳﻪ ﺷﻧﺑﻪ ﺑﻌدازظﻬر ﺑﻌد از ﻣدرﺳﻪ ﺑﻪ زﯾﻣن ﺑﺎزی رﻓت ﺗﺎ ﺑﺎزی ﺑرد ار ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻧد.
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ﺑﻌدازظﻬر ﮔرم ﭘﺎﯾﯾزی ﺑود .ﺧورﺷﯾد در آﺳﻣﺎن ﺻﺎف و ﺑدون اﺑر ﻣﯽ درﺧﺷﯾد .ﺑوی ﭼﻣن ﻫﺎی زﻣﯾن ﺑﺎزی ﺑﻪ ﻣﺷﺎم ﻣﯽ
رﺳﯾد.
ﮔرگ دﺳﺗش ار روی ﭘﯾﺷﺎﻧﯽ اش ﮔذاﺷت ﺗﺎ ﻧور ﺧورﺷﯾد ﭼﺷﻣﺎﻧش رل اذﯾت ﻧﮑﻧد و دﻧﺑﺎل ﺷری ﮔﺷت .ﺑﺎزﯾﮑﻧﺎن ﻫر دو
ﺗﯾم داﺷﺗﻧد ﺧودﺷﺎن ار ﮔرم ﻣﯽ ﮐردﻧد .آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد و ﻣﯽ ﺧﻧدﯾدﻧد.
ﭘدر و ﻣﺎدر ﺑﻌﺿﯽ از ﺑﭼﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻣراﻩ ﮐﻠﯽ از دﺧﺗرﻫﺎ و ﭘﺳرﻫﺎ در ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﺗﻣﺎﺷﺎﭼﯾﺎن ﻧﺷﺳﺗﻪ ﺑودﻧد .ﺑﻌﺿﯽ ﻫﺎ اﯾﺳﺗﺎدﻩ
ﺑودﻧد .ﺑﻌﺿﯽ ﻫﺎ ﻧﺷﺳﺗﻪ ﺑودﻧد .ﺑﻌﺿﯽ ﻫﺎ آرام و ﻗرار ﻧداﺷﺗﻧد .ﺧﻼﺻﻪ ﻫر ﮐﺳﯽ ﮐﺎر ﺧودش ار ﻣﯽ ﮐرد.
ﮔرگ ،ﺷری ار در ردﯾف اول ﭘﺷت ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﺑﺎزﯾﮑﻧﺎن ذﺧﯾرﻩ دﯾد و ﺑﻪ ﺳوی او رﻓت .ﺷری ﻫﯾﺟﺎن زدﻩ از ﮔرگ ﭘرﺳﯾد:
»دورﺑﯾن ار آوردی؟«
 آرﻩ. ﭼﻪ ﺑﺎﺣﺎل!ﺷری ﻟﺑﺧﻧدزﻧﺎن دورﺑﯾن ار از ﮔرگ ﮔرﻓت .ﮔرگ ﮔﻔت» :ﺑﻪ ﻧظرم ﺧراب اﺳت .ﺗوﺿﯾﺢ دادﻧش ﺳﺧت اﺳت .اﻣﺎ ﻋﮑس ﻫﺎ
ار اﺷﺗﺑﺎﻫﯽ ظﺎﻫر ﻣﯽ ﮐﻧد .ﭼﻪ طوری ﺑﮕوﯾم؟«
 ﺷﺎﯾد دورﺑﯾن اﺷﮑﺎل ﻧدارد ...ﻋﮑﺎس ﺷﺎﯾد اﯾراد داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷد.ﺷری اﯾن ار ﮔﻔت و ﺧﻧدﯾد .ﮔرگ دورﺑﯾن ار از او ﮔرﻓت و ﮔﻔت» :اﮔر اﻻن ازت ﻋﮑس ﺑﯾﻧدازم ...در ﺣﺎل ﺳﺎﻧدوﯾﭻ
ﺧوردن ﻋﮑﺳت ار ظﺎﻫر ﻣﯽ ﮐﻧد«.
ﮔرگ ﺗﻬدﯾدﮐﻧﺎن دورﺑﯾن ار ﺑﻪ طرف ﭼﺷﻣﺎن ﺧود ﻧزدﯾﮏ ﮐرد و ﮔﻔت» :ﻫووووو ...اﻻن ازت ﻋﮑس ﻣﯽ اﻧدازم«.
ﺷری ﮔﻔت» :ﻣن ﻫم ازت ﻋﮑس ﻣﯽ اﻧدازم و ...و ...ﻋﮑس ﺗو در ﺣﺎل ﺧوردن دورﺑﯾن ظﺎﻫر ﻣﯽ ﺷود«.
دﺧﺗرک دورﺑﯾن ار از دﺳت ﮔرگ ﻗﺎﭘﯾد .ﮔرگ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ داﺷت دورﺑﯾن ار از او ﺑﮕﯾرد ﭘرﺳﯾد» :ﺣﺎﻻ دورﺑﯾن ار ﺑرای ﭼﻪ
ﻣﯽ ﺧواﻫﯽ؟«
 ﻣﯽ ﺧواﻫم وﻗﺗﯽ ﺑرد ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻧد ،ازش ﻋﮑس ﺑﯾﻧدازم .درﺳت ﻋﯾن ﺷﺗرﻣرغ ﺷدﻩ.ﺑرد ﻧﺎﮔﻬﺎن ﭘﺷت ﺳر آن ﻫﺎ ظﺎﻫر ﺷد و ﮔﻔت» :ﺷﻧﯾدم ﭼﻪ ﮔﻔﺗﯽ«.
ﺑرد ﺑﺎ آن ﭘﯾراﻫن و ﺷورت ﺳﻔﯾد ﻣﺧﺻوص ﺗﯾم ﺧﯾﻠﯽ ﻣﺳﺧرﻩ ﺑﻪ ﻧظر ﻣﯽ رﺳﯾد.
ﭘﯾراﻫن ﺑراﯾش ﺑزرگ ﺑود و ﺷورت ﻫم ﺧﯾﻠﯽ ﮐوﺗﺎﻩ .ﻓﻘط ﮐﻼﻩ اﻧدازﻩ اش ﺑود.
روی ﮐﻼﻩ آﺑﯽ او ﮐﻠﻣﺎت »دﻟﻔﯾن ﻫﺎی ﭘﯾﺗزﻟﻧدﯾﻧﮓ« ﺑﻪ ﭼﺷم ﻣﯽ ﺧورد.
ﮔرگ ﻟﺑﻪ ی ﮐﻼﻩ ﺑرد ار ﮔرﻓت و آن ار ﺑﻪ طرف ﭘس ﺳرش ﺑرد.
 دﻟﻔﯾن دﯾﮕر ﭼﻪ ﺟور اﺳﻣﯽ اﺳت؟ آن ﻫم ﺑرای ﺗﯾم ﺑﯾس ﺑﺎل؟! ﻫﻣﻪ ی ﮐﻼﻩ ﻫﺎ ار ﺑردﻩ ﺑودﻧد .ﻓﻘط دو ﺟور ﮐﻼﻩ ﻣﺎﻧدﻩ ﺑود ...ﯾﮑﯽ ﻫﻣﯾن دﻟﻔﯾن ﻫﺎ ...آن ﯾﮑﯽ ﻫم روش ﻧوﺷﺗﻪﺷدﻩ ﺑود ﻧﺳﯾم .ﻣﺎ ﻫم دﻟﻔﯾن ار اﻧﺗﺧﺎب ﮐردﯾم.
ﺷری ﺑﺎ ﺧﻧدﻩ ﮔﻔت» :ﺑﻬﺗر ﻧﺑود ﺑﺎ ﻟﺑﺎس ﺑﯾرون ﺗﺎن ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐردﯾد؟«
 ﺧﯾﻠﯽ ﻣﻣﻧون از ﺗﺷوﯾﻘت!٢۶
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ﺑرد دورﺑﯾن ار از ﺷری ﮔرﻓت و ﮔﻔتِ» :ا ...دورﺑﯾن ار آوردﯾد؟ ﻓﯾﻠم دارد؟«
 آرﻩ ،ﺑﻪ ﻧظرم .ﺑﮕذار ﺑﺑﯾﻧم.ﮔرگ اﯾن ار ﮔﻔت و دﺳﺗش ار دراز ﮐرد ﺗﺎ دورﺑﯾن ار ﺑﮕﯾرد .اﻣﺎ ﺑرد دورﺑﯾن ار ﻋﻘب ﮐﺷﯾد و از ﮔرگ ﭘرﺳﯾد» :ﭼﻪ طور
اﺳت اﯾن دورﺑﯾن ار ﺑﯾن ﺧودﻣﺎن ﻗﺳﻣت ﮐﻧﯾم؟«
ﮔرگ دوﺑﺎرﻩ دﺳﺗش ار دراز ﮐرد و ﭘرﺳﯾد» :ﭼﯽ؟ ﻣﻧظورت ﭼﯾﺳت؟«
ﺑرد دورﺑﯾن ار ﻋﻘب ﮐﺷﯾد و ﮔﻔت » :ﻣﻧظورم اﯾن اﺳت ﮐﻪ ﻫﻣﻪ ﻣﺎن ﺟﺎن ﻣﺎن ار ﺑﻪ ﺧطر اﻧداﺧﺗﯾم و وارد زﯾرزﻣﯾن ﺷدﯾم،
ﻧﺑﺎﯾد ﻓﻘط دﺳت ﺗو ﺑﺎﺷد«.
ﮔرگ ﻗﺑﻼً ﺑﻪ اﯾن ﻣوﺿوع ﻓﮑر ﻧﮑردﻩ ﺑود؛ »ﺧب ...ﻣن ...ﺗو ﺣق داری .اﻣﺎ ﺑرد ،ﻣن ﭘﯾداش ﮐردم«.
ﺷری دورﺑﯾن ار از دﺳت ﺑرد ﻗﺎﭘﯾد و ﮔﻔت» :ﻣن ﺑﻪ ﮔرگ ﮔﻔﺗم دورﺑﯾن ار ﺑﯾﺎورد ﺗﺎ ازت ﻋﮑس ﺑﯾﻧدازﯾم«.
 ﺑﻪ ﻋﻧوان ﺑﻬﺗرﯾن ﺑﺎزﯾﮑن؟ ﻧﻪ ﺧﯾر ،ﺑﻪ ﻋﻧوان ﺑدﺗرﯾن ﺑﺎزﯾﮑن.ﺑرد اﺧم ﮐرد و ﮔﻔت» :ﺷﻣﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﻣن ﺣﺳودی ﺗﺎن ﻣﯽ ﺷود .ﭼون ﮐﻪ ﻣن ذاﺗﺎً ورزﺷﮑﺎرم و ﺷﻣﺎ ﺣﺗﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﻪ راﺣﺗﯽ
از ﺧﯾﺎﺑﺎن رد ﺷوﯾد«.
ﺑﻌد ﻟﺑﻪ ی ﮐﻼﻫش ار ﺟﻠو ﺻورﺗش آورد.
ﯾﮑﯽ از ﻣرﺑﯽ ﻫﺎ ﻓرﯾﺎد زد» :آﻫﺎی ﺑرد ...زود ﺑﺎش ،ﺑرو ﺳر ﺟﺎت!«
ﺑرد ﺑرای ﺑﭼﻪ ﻫﺎ دﺳت ﺗﮑﺎن داد و ﺑﻪ طرف ﺑﭼﻪ ﻫﺎی ﺗﯾﻣش رﻓت؛ »ﻣن ﺑﺎﯾد ﺑروم .ﻓﻌﻼً ﺧداﺣﺎﻓظ!«
ﮔرگ ﮔﻔت» :ﺻﺑر ﮐن ...ﯾﮏ ﻋﮑس ﻓوری ازت ﺑﯾﻧدازم«.
ﺑرد ﺑﻪ طرف ﺑﭼﻪ ﻫﺎ ﻧﮕﺎﻩ ﮐرد و اﯾﺳﺗﺎد .ﺷری ﮔﻔت» :ﻧﻪ .ﺑﮕذار ﻣن ﻋﮑس ﺑﯾﻧدازم«.
ﺷری دورﺑﯾن ار ﭼﻧﮓ زد و ﮔرﻓت .ﺑﻌد آن ار ﺟﻠو ﭼﺷﻣﺎﻧش ﻧﮕﻪ داﺷت؛ ﻣﯽ ﺧواﺳت ﻋﮑس ﺑﮕﯾرد ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﮔرگ
دورﺑﯾن ار ﮔرﻓت و ﮔﻔت» :ﻧﻪ ﺑﮕذار ﺧودم ﻋﮑس ﺑﯾﻧدازم«.
دورﺑﯾن ﻫﻣﺎن طور ﮐﻪ ﺑﯾن دﺳت ﺑﭼﻪ ﻫﺎ ﮐﺷﯾدﻩ ﻣﯽ ﺷد ،ﻧﺎﮔﻬﺎن دﮔﻣﻪ اش ﻓﺷﺎر دادﻩ ﺷد و ﻓﻼش زد.
ﻗطﻌﻪ ﻋﮑﺳﯽ ﻣرﺑﻌﯽ از اﻧﺗﻬﺎی آن ﺧﺎرج ﺷد.
ﺷری ﺑﺎ ﻋﺻﺑﺎﻧﯾت ﮔﻔت» :اوﻫوی ...ﭼ ار اﯾن ﮐﺎر ار ﮐردی؟«
 ﻣﺗﺄﺳﻔم ،ﻧﻣﯽ ﺧواﺳﺗم ﮐﻪ...ﺷری ﻋﮑس ار از دروﺑﯾن ﺟدا ﮐرد و آن ار ﺑﺎ دﺳﺗش ﻧﮕﻪ داﺷت .ﮔرگ و ﺑرد ﺑﻪ طرف ﺷری رﻓﺗﻧد ﺗﺎ ﻋﮑس ار ﺑﺑﯾﻧﻧد.
ﺑرد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ وﺣﺷت زدﻩ ﺑﻪ ﻋﮑس زل زدﻩ ﺑود ﭘرﺳﯾد» :اﯾن ﻋﮑس ﻣﺳﺧرﻩ دﯾﮕر ﭼﯾﺳت؟«
ﮔرگ ﻓرﯾﺎد زد» :اوﻩ ...وای!«
در ﻋﮑس ،ﺑرد ﺑﯽ ﻫوش روی زﻣﯾن اﻓﺗﺎدﻩ ﺑود ،دﻫﺎﻧش ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺎز ﺑود ،ﮔردﻧش ﮐﺞ ﺷدﻩ ﺑود و ﭼﺷﻣﺎﻧش ﺑﺳﺗﻪ ﺑود.
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ﻓﺻل دوازدﻩ
ﺑرد ﺑﺎ ﻋﺟﻠﻪ ﻋﮑس ار از دﺳت ﺷری ﻗﺎﭘﯾد و ﮔﻔت» :ﯾﻌﻧﯽ ﭼﯽ؟ اﯾن دورﺑﯾن ﻣﺳﺧرﻩ ﭼﻪ اش ﺷدﻩ؟«
او ﻋﮑس ار ﺑﺎ دﻗت ﻧﮕﺎﻩ ﮐرد و اداﻣﻪ داد» :ﺣﺗﻣﺎً درﺳت ﺗﻧظﯾم ﻧﺷدﻩ«.
ﮔرگ ﺳرش ار ﺗﮑﺎن داد و ﮔﻔت» :واﻗﻌﺎً ﮐﻪ ﺧﯾﻠﯽ ﻋﺟﯾب اﺳت«.
ﻣرﺑﯽ ﺗﯾم ﺑرد ﻓرﯾﺎد زد» :ﺑرد! ﻣﯽ آﯾﯽ ﺳر ﺟﺎت ﯾﺎ ﻧﻪ؟«
ﺑرد ﻋﮑس ار ﺑﻪ دﺳت ﺷری داد و ﺑﻪ طرف ﻣرﺑﯽ اش دوﯾد؛ »آﻣدم!«
ﺳوت آﻏﺎز ﺑﺎزی ﺑﻪ ﺻدا درآﻣد .ﺑﺎزﯾﮑﻧﺎن دو ﺗﯾم ﺗﻣرﯾن ﺷﺎن ار ﻣﺗوﻗف ﮐردﻧد و ﺑﻪ طرف ﺟﺎﻫﺎی ﺧود دوﯾدﻧد.
ﺷری ﯾﮑﯽ از دﺳﺗﺎﻧش ار روی ﭘﯾﺷﺎﻧﯽ اش ﮔذاﺷت ﺗﺎ ﻧور ﺧورﺷﯾد ﭼﺷﻣش ار ﻧزﻧد و ﺑﺎ دﺳت دﯾﮕرش ﻋﮑس ار ﻧﮕﻪ داﺷت
و ﮔﻔت :ﻧﮕرگ! اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﭼﻪ؟ اﻧﮕﺎر ﮐﻪ ﺑرد واﻗﻌﺎً ﺑﯽ ﻫوش روی زﻣﯾن اﻓﺗﺎدﻩ .اﻣﺎ او ﮐﻪ درﺳت در ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺎ اﯾﺳﺗﺎدﻩ
ﺑود«.
ﮔرگ ﻣﺗﻔﮑراﻧﻪ ﮔﻔت» :ﻧﻣﯽ داﻧم .واﻗﻌﺎً ﻧﻣﯽ ﻓﻬﻣم .اﯾن دورﺑﯾن اﯾن ﻣدﻟﯽ ﻋﮑس ﻣﯽ ﮔﯾرد«.
ﮔرگ ﺑﻧد دورﺑﯾﻧش ار روی ﺷﺎﻧﻪ اش اﻧداﺧت و ﻫﻣراﻩ ﺷری ﺑﻪ طرف ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﺗﻣﺎﺷﺎﭼﯾﺎن رﻓت ﺗﺎ زﯾر ﺳﺎﯾﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑرای
ﻧﺷﺳﺗن ﭘﯾدا ﮐﻧﻧد.
ﺷری اداﻣﻪ داد» :ﻧﮕﺎﻩ ﮐن ﮔردﻧش ﭼﻪ طوری ﺧم ﺷدﻩ ...وﺣﺷﺗﻧﺎک اﺳت«.
 دورﺑﯾن ﺧراب اﺳت .ﻣطﻣﺋن ﺑﺎش!ﮔرگ ﻣﯽ ﺧواﺳت ،در ﻣورد ﻋﮑﺳﯽ ﮐﻪ از اﺳﺗﯾﺷن و ﺗری اﻧداﺧﺗﻪ ﺑود ،ﺣرف ﺑزﻧد ﮐﻪ ﺷری ﮔﻔت ...» :ﻋﮑس ﻣﺎﯾﮑل
ﭼﯽ ...او ﺑﯾن زﻣﯾن و ﻫوا ﺑود ...ﺧﯾﻠﯽ ﻋﺟﯾب اﺳت .ﺗو ﻗﺑل از اﯾن ﮐﻪ روی زﻣﯾن ﺑﯾﻔﺗد ،از او ﻋﮑس اﻧداﺧﺗﻪ ﺑودی.
در ﻋﮑس او در ﺣﺎل ﺳﻘوط اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ درﺳت ﭼﻧد ﻟﺣظﻪ ﭘﯾش از آن ﮐﻪ واﻗﻌﺎً ﺳﻘوط ﮐﻧد«.
 آرﻩ ،ﻣﯽ داﻧم.ﺷری دروﺑﯾن ار از دﺳت ﮔرگ ﮐﺷﯾد و ﮔﻔت :ﻧﺑﮕذار ﺑﺑﯾﻧﻣش .اﺻﻼً ﻓﯾﻠم دارد؟«
 ﺧودم ﻫم ﻧﻣﯽ داﻧم .ﺣﺗﯽ ﺟﺎی ﻓﯾﻠم ار ﻫم ﭘﯾدا ﻧﮑردم.ﺷری دورﺑﯾن ار در ﻣﯾﺎن دﺳﺗﺎﻧش ﭼرﺧﺎﻧد و ﮔﻔت» :آرﻩ ،اﺻﻼً ﺟﺎی ﻓﯾﻠم ﻫم ﻧدارد .ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺑﻔﻬﻣﯾم ﻓﯾﻠم دارد ﯾﺎ ﻧﻪ«.
ﮔرگ ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾش ار ﺑﺎﻻ اﻧداﺧت .ﺑﺎزﯾﮑﻧﺎن ﻫر دو ﺗﯾم –دﻟﻔﯾن و ﮐﺎردﯾﻧﺎل -ﺳر ﺟﺎﻫﺎی ﺧودﺷﺎن ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد.
ﯾﮑﯽ از ﺑﭼﻪ ﻫﺎی ردﯾف اول ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﺗﻣﺎﺷﺎﭼﯾﺎن ﻗوطﯽ ﻧوﺷﺎﺑﻪ اش ار زﯾر ﺻﻧدﻟﯽ اش اﻧداﺧت و ﺷروع ﮐرد ﺑﻪ ﻓرﯾﺎد
ﮐﺷﯾدن .اﺳﺗﯾﺷﻧﯽ ﭘر از ﺑﭼﻪ دﺑﯾرﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐﻧﺎر زﻣﯾن ﺑﺎزی ﻗرار داﺷت .رادﯾوی آن ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد روﺷن ﺑود و ﺑﭼﻪ ﻫﺎ
ﺑوﻗش ار ﻣدام ﺑﻪ ﺻدا درﻣﯽ آوردﻧد.
ﺷری ﺑﺎ ﺑﯽ ﺣوﺻﻠﮕﯽ ﭘرﺳﯾد» :ﯾﻌﻧﯽ ﻓﯾﻠم ار ﮐﺟﺎی دروﺑﯾن ﻣﯽ ﮔذارﻧد؟«
ﮔرگ ﮔﻔت» :ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم ،اﯾن ﺟﺎ .از ﻋﻘب«.
 ﻧﻪ ﺑﻪ ﻧظر ﻣن ﮐﻪ ﺑﺎﯾد ﻓﯾﻠم از ﺟﻠو داﺧل دورﺑﯾن ﺟﺎ ﺑﺷود .اﮐﺛر دورﺑﯾن ﻫﺎی ﺗﻣﺎم اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ ﺟدﯾد ﮐﻪ از ﺟﻠوﻓﯾﻠم داﺧﻠﺷﺎن ﻣﯽ ﺷود.
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ﺷری ﻗﺳﻣت ﻋﻘﺑﯽ دورﺑﯾن ار ﻧﮕﺎﻩ ﮐرد .اﻣﺎ در آن ﺟﺎ ﻫﯾﭻ دﮔﻣﻪ ای وﺟود ﻧداﺷت .او ﺗﻪ دورﺑﯾن ار ﻫم ﻧﮕﺎﻩ ﮐرد .ﺳﭘس
ﻟﻧزﻫﺎ ار ﺑررﺳﯽ ﮐرد.
ﮔرگ دورﺑﯾن ار از او ﮔرﻓت و ﮔﻔت» :ﻧﻪ .ﻫﯾﭻ ﺟﺎﯾﯽ ﺑ اری ﻓﯾﻠم وﺟود ﻧدارد«.
 ﺧب ،ﭘس اﯾن ﭼﻪ طور دورﺑﯾﻧﯽ اﺳت؟ﮔرگ ﺑﺎ دﻗت ﻫﻣﻪ ﺟﺎی دورﺑﯾن ار ﻧﮕﺎﻩ ﮐرد و ﮔﻔت» :ﺻﺑر ﮐن ﺑﺑﯾﻧم ...ﻫﯾﭻ ﻣﺎرﮐﯽ ﻫم ﻧدارد .ﻫﯾﭼﯽ«.
ﺷری ﻓرﯾﺎد زد :ﻧﻣﮕر ﻣﯽ ﺷود ﭼﻧﯾن دورﺑﯾﻧﯽ ﻣﺎرک ﻧداﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷد؟«
ﺷری دوﺑﺎرﻩ دورﺑﯾن ار از دﺳت ﮔرگ ﮔرﻓت و آن ار ﺑﺎ دﻗت ﻧﮕﺎﻩ ﮐرد .ﺑﺎﻻﺧرﻩ دورﺑﯾن ار ﺑﻪ ﮔرگ داد و ﮔﻔت» :آرﻩ ،ﺣق
ﺑﺎ ﺗو اﺳت .ﻫﯾﭻ ﻣﺎرﮐﯽ ﻧدارد .ﻧﻪ اﺳﻣﯽ ،ﻧﻪ ﺷﻣﺎرﻩ ای .ﻫﯾﭼﯽ .ﭼﻪ دورﺑﯾن ﻣﺳﺧرﻩ ای .اﯾن ﻫم دورﺑﯾن اﺳت ﮐﻪ ﺗو
داری؟«
 ﺻﺑر ﮐن ﺑﺑﯾﻧم ،اﯾن دورﺑﯾن ﻣن ﻧﯾﺳت .ﯾﺎدت رﻓﺗﻪ؟ ﻣن آن ار ﻧﺧرﯾدم .ﻣﺎ آن ار در ﺧﺎﻧﻪ ی ﮐﺎﻓﻣن ﭘﯾدا ﮐردﯾم. ﺧب ﺑﯾﺎ ﺑﺎزش ﮐﻧﯾم و داﺧﻠش ار ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻧﯾم.دو ﺗﯾم ﺑﺎ ﺟدﯾت ﻣﺷﻐول ﺑﺎزی ﺑودﻧد و ﺗﻣﺎﺷﺎﭼﯾﺎن ﻓرﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﺷﯾدﻧد .ﺑﭼﻪ ای ﮐﻪ ﻗوطﯽ ﻧوﺷﺎﺑﻪ اش ار زﯾر ﺻﻧدﻟﯽ اﻧداﺧﺗﻪ
ﺑود ﻫم ﭼﻧﺎن ﻓرﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﺷﯾد .ﺳﻪ ﻧﻔر دوﭼرﺧﻪ ﺳوار ﺑرای ﺑﺎزﯾﮑﻧﺎن دﺳت ﺗﮑﺎن دادﻧد و از زﻣﯾن ﺑﺎزی دور ﺷدﻧد.
ﮔرگ ﮔﻔت» :ﺧﯾﻠﯽ ﺗﻼش ﮐردم ،دورﺑﯾن ار ﺑﺎز ﮐﻧم .اﻣﺎ ﻧﺗواﻧﺳﺗم«.
 ﺑدﻩ ﺑﻪ ﻣن ﺑﺑﯾﻧم .ﺣﺗﻣﺎً دﮔﻣﻪ ای ﺑرای ﺑﺎز ﮐردن دارد .ﯾﺎ ...اﮔر ﺑﺎز ﻧﺷود ﮐﻪ واﻗﻌﺎً اﺣﻣﻘﺎﻧﻪ اﺳت«.ﺷری ﻫﯾﭻ دﮔﻣﻪ ای ﺑرای اﯾن ﮐﺎر ﭘﯾدا ﻧﮑرد ،اﯾن ﺑود ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﮐرد ،دورﺑﯾن ار از وﺳط دو ﻗﺳﻣت ﮐﻧد .و ﺑﻌد ﺳﻌﯽ ﮐرد
ﻟﻧزﻫﺎ ار از دورﺑﯾن ﺟدا ﮐﻧد .اﻣﺎ اﯾن ﮐﺎر ﻫم ﺑﯽ ﻓﺎﯾدﻩ ﺑود.
دﺧﺗرک ﺷﮑﻠﮑﯽ درآورد و دورﺑﯾن ار ﺑﻪ ﮔرگ داد؛ »ول ﮐن ﺑﺎﺑﺎ ...ﺧﺳﺗﻪ ﺷدم ...اَﻩ! دورﺑﯾن ﻟﻌﻧﺗﯽ! ﮔرگ! ﺧودت
اﻣﺗﺣﺎﻧش ﮐن«.
ﮔرگ دورﺑﯾن ار ﮔرﻓت و آرام آرام آن ار ﺑﻪ ﺻورﺗش ﻧزدﯾﮏ ﮐرد ،اﻣﺎ ﻧﺎﮔﻬﺎن دورﺑﯾن ار ﭘﺎﯾﯾن آورد و از ﺗﺻﻣﯾم ﺧودش
ﻣﻧﺻرف ﺷد.
ﮔرگ ﺣﯾرت زدﻩ ﻓرﯾﺎد ﮐﺷﯾد .دﻫﺎﻧش ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺎز ﺷدﻩ ﺑود و ﭼﺷﻣﺎﻧش ﺑرق ﻣﯽ زدﻧد و ﺣﺳﺎﺑﯽ از ﺣدﻗﻪ درآﻣدﻩ ﺑودﻧد .ﺷری
وﺣﺷت زدﻩ و ﻫراﺳﺎن ﺑﻪ طرف دوﺳﺗش ﻧﮕﺎﻩ ﮐرد و ﺳﭘس ﺑﻪ اﻣﺗداد ﻧﮕﺎﻩ او زل زد؛ »اوﻩ ...ﻧﻪ! اﯾن اﻣﮑﺎن ﻧدارد!«
ﭼﻧد ﻣﺗر آن طرف ﺗر در زﻣﯾن ﺑﺎزی ،ﺑرد دراز ﮐﺷﯾدﻩ ﺑود .او ﺑﻪ ﭘﺷت روی زﻣﯾن وﻟو ﺷدﻩ ﺑود و ﮔردﻧش ﻫم ﺑﻪ ﮔوﻧﻪ ای
ﻏﯾرطﺑﯾﻌﯽ ﺑﻪ ﮔوﺷﻪ ای ﺧم ﺷدﻩ ﺑود.
ﺑرد ﭼﺷﻣﺎﻧش ار ﺑﺳﺗﻪ ﺑود.
ﯾﻌﻧﯽ او ...ﭘس ﻋﮑس ﭼﻧد ﻟﺣظﻪ ﭘﯾش ﺣﻘﯾﻘت داﺷت؟
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ﻓﺻل ﺳﯾزدﻩ
ﺷری ﻓرﯾﺎد زد» :ﺑرد!«
ﻧﻔس ﮔرگ ﺑﻧد آﻣدﻩ ﺑود .اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐرد ﮐﻪ دارد ﺧﻔﻪ ﻣﯽ ﺷود .اﻣﺎ ﺑﺎﻻﺧرﻩ ﺑﻪ ﻫر زﺣﻣﺗﯽ ﺑود ﻓرﯾﺎد ﮔوش ﺧراﺷﯽ ﺳر
داد و ﮔﻔت» :اوﻩ!«
ﺑرد ﺑﯽ ﺣرﮐت روی زﻣﯾن دراز ﮐﺷﯾدﻩ ﺑود.
ﺷری و ﮔرگ دو ﻧﻔری ﺑﻪ طرف ﺑرد دوﯾدﻧد.
ﺷری ﮐﻧﺎر ﺑرد روی زﻣﯾن زاﻧو زد و ﮔﻔت» :ﺑرد! ﺑرد!«
ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑرد ﭼﺷﻣﺎﻧش ار ﺑﺎز ﮐرد و ﮔﻔت» :ﺗرﺳﺎﻧدم ﺗﺎن«.
و ﺑﻌد ﻗﺎﻩ ﻗﺎﻩ زد زﯾر ﺧﻧدﻩ.
ﺷری و ﮔرگ ﭼﻧد ﻟﺣظﻪ ﺑﯽ ﺣرﮐت ﺳر ﺟﺎی ﺧود اﯾﺳﺗﺎدﻧد و ﺑﻌد ﺑﺎ اﺧم ﺑﻪ ﺑرد زل زدﻧد .ﺑرد ﻫم ﭼﻧﺎن در ﺣﺎل ﺧﻧدﻩ
ﺑود .ﺷری و ﮔرگ ﺣﺳﺎﺑﯽ ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ ﺷدﻩ ﺑودﻧد.
ﺑﺎﻻﺧرﻩ ﮔرگ ﮐﻪ ﺗﭘش ﻗﻠﺑش ﺑﻪ ﺣﺎﻟت ﻋﺎدی ﺑرﮔﺷﺗﻪ ﺑود دو دﺳﺗﯽ ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑرد ار ﮔرﻓت و او ار ﺑﻪ زور از روی زﻣﯾن
ﺑﻠﻧد ﮐرد و ﺑﻪ ﺷری ﮔﻔت» :ﻣن ﻣﺣﮑم ﻧﮕﻬش ﻣﯽ دارم ﺗو ﻫم ﺑزﻧش!«
ﺑرد ﻫﻣﺎن طور ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐرد ﺧود ار از دﺳت ﮔرگ ﺧﻼص ﮐﻧد ﺑﻪ اﻋﺗراض ﮔﻔت» :آﻫﺎی ...ﺻﺑر ﮐﻧﯾد ﺑﺑﯾﻧم«...
ﺷری ﺑﺎ ﻟﺑﺧﻧد ﮔﻔت» :ﻣواﻓﻘم«.
ﺑرد ﮐﻪ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﺧود ار از ﭼﻧﮕﺎل ﮔرگ ﻧﺟﺎت دﻫد ،ﻧﺎاﻣﯾداﻧﻪ ﮔﻔت» :ﭼﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾﯾد؟ ﯾﻌﻧﯽ ﭼﻪ؟ دﯾﮕر! ﺑﯽ ﺧﯾﺎل!
ﺷوﺧﯽ ﮐردم .ﺣﺎﻻ ﻣﮕر ﭼﯽ ﺷدﻩ؟«
ﺷری ﺑﻪ ﺷوﺧﯽ ﻣﺷﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﺎﻧﻪ ی ﺑرد زد و ﮔﻔت» :ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﯽ ﺧﯾﻠﯽ ﺑﺎﻣزﻩ ای؟ ﺷورش ار درآوردﻩ ای ﭘﺳرﻩ ی
ﻣﺳﺧرﻩ!«
ﺑرد ﺑﻪ ﻫر زﺣﻣﺗﯽ ﺑود ،ﺧود ار از ﮔرگ و ﺷری دور ﮐرد و ﮔﻔت» :ﻣن ﻓﻘط ﻣﯽ ﺧواﺳﺗم ﻧﺷﺎن ﺗﺎن ﺑدﻫم ﮐﻪ اﯾن دورﺑﯾن
ﻣﺳﺧرﻩ ﺧراب اﺳت .ﻫﻣﯾن«.
ﮔرگ ﮔﻔت» :اﻣﺎ ...ﺑرد«...
 ﺧراب اﺳت! آرﻩ! ﺷﻣﺎﻫﺎ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﭼون از ﻣﺎﯾﮑل در ﺣﺎل ﺳﻘوط ﻋﮑس اﻧداﺧﺗﻪ ،ﺧﯾﻠﯽ ﻋﺟﯾب و ﻏرﯾباﺳت .اﻣﺎ اﺷﮑﺎﻟش اﯾن اﺳت ﮐﻪ ﺧراب اﺳت .آرﻩ ﻗراﺿﻪ اﺳت.
ﺑرد ﻟﺑﺎس ﻫﺎﯾش ار ﺗﮑﺎن داد ﺗﺎ ﭼﻣن ﻫﺎ از آن ﺟدا ﺷود.
ﮔرگ ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد ﮔﻔت» :ﺧودم ﻣﯽ داﻧﺳﺗم .اﻣﺎ دﻟﯾل ﺗو ﭼﯾﺳت؟«
 ﺧراب اﺳت .ﺷﮑﺳﺗﻪ .ﻫﻣﯾن دﻟﯾل ﻧدارد .ﻫﻣﯾن ﮐﻪ ﺑد ﻋﮑس ﻣﯽ اﻧدازد ،ﺧودش دﻟﯾل اﺳت .ﻫﻣﯾن ﮐﻪ اﺷﺗﺑﺎﻩﻋﮑس ﻣﯽ اﻧدازد.
ﺻداﯾﯽ از ﭼﻧد ﻣﺗر آن طرف ﺗر ﺷﻧﯾدﻩ ﺷد» :ﺑرد ...زود ﺑﺎش ،ﺑﯾﺎ اﯾن ﺟﺎ!«
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و ﺑﻌد ﯾﮏ ﺟﻔت دﺳﺗﮑش ﺑﻪ طرف ﺑرد ﭘرﺗﺎب ﺷد .ﺑرد دﺳﺗﮑش ﻫﺎ ار ﮔرﻓت .ﺑرای دوﺳﺗﺎﻧش دﺳﺗﯽ ﺗﮑﺎن داد و ﺑﻪ طرف
ﻣرﺑﯽ اش دوﯾد.
ﮔرگ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دورﺑﯾن ار ﻣﺣﮑم در دﺳت ﮔرﻓﺗﻪ ﺑود ،ﺑﻪ طرف ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﺗﻣﺎﺷﺎﭼﯾﺎن ﺑرﮔﺷت .او و ﺷری در ردﯾف اول
ﻧﺷﺳﺗﻧد.
ﺑﻌﺿﯽ از ﺑﭼﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ از ﺗﻣﺎﺷﺎی ﺑﺎزی ﺧﺳﺗﻪ ﺷدﻩ ﺑودﻧد ،ﺻﻧدﻟﯽ ﻫﺎﺷﺎن ار ﺗرک ﮐردﻩ و رﻓﺗﻪ ﺑودﻧد .ﺑﻌﺿﯽ ﻫﺎ ﻫم ﺧﺎرج
از زﻣﯾن ﺑﺎزی ﻣﺷﻐول ﺑﺎزی ﺑﯾس ﺑﺎل ﺑودﻧد.
ﮔرگ ﻫﻣﺎن طور ﮐﻪ ﻣﺳﺎﺑﻘﻪ ار ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽ ﮐرد ،ﮔﻔت» :ﺑرد ﺧﯾﻠﯽ اﺣﻣق اﺳت«.
 آرﻩ ...ﻣ ار زﻫرﻩ ﺗرک ﮐرد .واﻗﻌﺎً ﺧﯾﺎل ﮐردم ﺑﻼﯾﯽ ﺳرش آﻣدﻩ. ﭘﺳرﻩ ی دﻟﻘﮏ ﺳﯾرک!ﺑﭼﻪ ﻫﺎ ﺳﺎﮐت ﺷدﻧد و ﺑﺎزی ار ﻧﮕﺎﻩ ﮐردﻧد .ﺑﺎزی ﺧﺳﺗﻪ ﮐﻧﻧدﻩ ای ﺑود .ﻫﯾﭻ ﮐدام از ﺑﺎزﯾﮑﻧﺎن دو ﺗﯾم ﺧوب ﺑﺎزی ﻧﻣﯽ
ﮐردﻧد.
ﯾﮑﯽ از ﺑﺎزﯾﮑن ﻫﺎی ﺗﯾم ﮐﺎردﯾﻧﺎل ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟو ﮔﺎردن ﺗوپ ار ﺑﻪ ﺣدی ﻣزﺧرف ﭘرﺗﺎب ﮐرد ﮐﻪ از زﻣﯾن ﺑﺎزی ﺧﺎرج ﺷد و
ﻣﻌﻠوم ﻧﺷد ،ﺑﻪ ﮐﺟﺎ رﻓت .ﮔرگ ﭘﻘﯽ زد زﯾر ﺧﻧدﻩ؛ »ﺑﺎزی ار! ﭼﺷم ﻧﺧوری!«
 ﺑرد دﻧﺑﺎل ﺗوپ دوﯾد .ﭘﺎﻫﺎی درازش اﯾن طرف و ان طرف ﻣﯽ رﻓت.ﻫﻣﻪ ی ﺗﻣﺎﺷﺎﭼﯾﺎن ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد ﺑﺎزﯾﮑﻧﺎن ار ﻫو ﻣﯽ ﮐردﻧد .ﺷری و ﮔرگ از ﺧﻧدﻩ رودﻩ ﺑر ﺷدﻩ ﺑودﻧد.
ﺷری دﺳﺗش ار روی ﭘﯾﺷﺎﻧﯽ اش ﮔذاﺷت ﺗﺎ ﻧور ﺧورﺷﯾد ﭼﺷم ﻫﺎﯾش ار اذﯾت ﻧﮑﻧد و ﺑﻌد ﮔﻔت» :ﭼﻪ ﻗدر ﻫوا ﮔرم اﺳت!
ﻣن ﻫﻧوز ﻣﺷق ﻫﺎﯾم ار ﻧﻧوﺷﺗﻪ ام .ﻣﯽ آﯾﯽ ﺑرﮔردﯾم؟«
ﮔرگ ﺟواب داد» :ﺑﮕذار ﺿرﺑﻪ ی ﺑرد ار ﻫم ﺑﺑﯾﻧﯾم ...ﻣﯽ ﺧواﻫم ﺑراﯾش ﻫو ﺑﮑﺷم«.
ﺷری ﺑﻪ ﻣﺳﺧرﻩ ﮔﻔت» :آرﻩ دﯾﮕر ...ﺣق ﺑﺎ ﺗو اﺳت .ﭘس دوﺳت ﺑﻪ ﭼﻪ درد ﻣﯽ ﺧورد؟ ﺑﻪ درد ﻫﻣﯾن ﻣوﻗﻊ ﻫﺎ!«
ﺗﯽ ﺷرت ﮔرگ از ﺷدت ﻋرق ﮐﺎﻣﻼً ﺧﯾس ﺷدﻩ ﺑود.
ﺑﺎﻻﺧرﻩ ﻧوﺑت ﺑرد ﺷد ﺗﺎ ﺿرﺑﻪ ﺑزﻧد .او ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻗدرت ﺑﻪ ﺗوپ ﺿرﺑﻪ زد.
ﮔرگ و ﺷری او ار ﻫو ﮐردﻧد و ﻓرﯾﺎد زدﻧد» :ﻋﺟب ﺿرﺑﻪ ای! آﻓرﯾن!«
ﺑرد واﻧﻣود ﮐرد ﮐﻪ ﺻدای دوﺳﺗﺎﻧش ار ﻧﺷﻧﯾدﻩ.
ﺷری آﺳﺗﯾن ﮔرگ ار ﮐﺷﯾد و ﮔﻔت» :ﺧب ،ﺣﺎﻻ ﺑروﯾم .ﺑرد ﻫم ﺿرﺑﻪ اش ار زد .ﻫوا ﺧﯾﻠﯽ ﮔرم اﺳت .دارم از ﺗﺷﻧﮕﯽ
ﻣﯽ ﻣﯾرم«.
در ﻫﻣﯾن ﻟﺣظﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎزﯾﮑﻧﺎن ﺗﯾم ﮐﺎردﯾﻧﺎل ﺑﻪ ﺗوپ ﺿرﺑﻪ زد و ﺗوپ ﺑﻪ طرف ﺑرد رﻓت .ﮔرگ ﮔﻔت» :ﺑﮕذار ﺑﺑﯾﻧم
ﺑرد ﺟﺎﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽ دﻫد ﯾﺎ «...
اﻣﺎ ﮔرگ ﻧﺗواﻧﺳت ﺟﻣﻠﻪ اش ار ﺗﻣﺎم ﮐﻧد.
ﺻدای ﻓرﯾﺎد ﮔوش ﺧراش ﺗﻣﺎﺷﺎﭼﯾﺎن و ﺑﺎزﯾﮑﻧﺎن ﺑﻠﻧد ﺷدﻩ ﺑود .ﺗوپ ﺑﻪ ﺑرد ﻧزدﯾﮏ و ﻧزدﯾﮏ ﺗر ﺷد ﺗﺎ اﯾن ﮐﻪ دﻗﯽ ﺑﻪ
وﺳط ﭘﯾﺷﺎﻧﯽ اش ﺧورد.
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ﺑرد ﺑﺎ ﭼﺷﻣﺎﻧﯽ از ﺣدﻗﻪ درآﻣدﻩ ﭼﻧد ﻟﺣظﻪ ﺳرﺟﺎش ﻣﯾﺧﮑوب ﺷد .ﺗوپ روی ﭼﻣن ﻫﺎ اﻓﺗﺎد و ﻗل ﻗل ﺧورد و از زﻣﯾن
ﺑﺎزی ﺧﺎرج ﺷد .ﺑرد ﮐﻪ ﻫﻧوز ﻣوﻗﻌﯾت ﭘﯾش آﻣدﻩ ار ﺑﺎور ﻧﻣﯽ ﮐرد دو دﺳﺗش ار روی ﭘﯾﺷﺎﻧﯽ اش ﮔذاﺷت و ﻓرﯾﺎد ﮐﺷﯾد.
ﻓرﯾﺎدی درﺳت ﻣﺛل ﺷﯾﻬﻪ ی اﺳب.
او دو زاﻧو روی زﻣﯾن اﻓﺗﺎد و ﺑﻌد ﻓرﯾﺎد دردﻧﺎک دﯾﮕری ﮐﺷﯾد و ﺑﻪ ﭘﺷت روی زﻣﯾن وﻟو ﺷد .ﮔردﻧش ﺑﻪ طرف ﯾﮑﯽ از
ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾش ﺧم ﺷد ...و ﭼﺷﻣﺎﻧش ار ﺑﺳت.
ﺑرد ﺑﯽ ﺣرﮐت روی زﻣﯾن دراز ﮐﺷﯾدﻩ ﺑود ...درﺳت ﻣﺛل ﻋﮑس ﭼﻧد ﻟﺣظﻪ ﭘﯾش.
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ﻓﺻل ﭼﻬﺎردﻩ
ﭼﻧد دﻗﯾﻘﻪ ﺑﻌد ﺗﻣﺎم ﻣرﺑﯾﺎن و ﺑﺎزﯾﮑﻧﺎن دور ﺑرد ﺣﻠﻘﻪ زدﻧد.
ﺷری از روی ﺻﻧدﻟﯽ اش ﺑﻠﻧد ﺷد و ﻓرﯾﺎد زد» :ﺑرد! ﺑرد!«
و ﺑﻌد دوان دوان ﺑﻪ طرف ﺣﻠﻘﻪ ی ﺑﺎزﯾﮑﻧﺎن و ﻣرﺑﯾﺎن رﻓت.
ﮔرگ ﻫم ﺑﻪ طرف ﺣﻠﻘﻪ دوﯾد ،اﻣﺎ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﺎ دﯾدن ﺑرادرش ﺗری ﺳر ﺟﺎی ﺧود اﯾﺳﺗﺎد .ﺗری از ﭼﻧد ﻣﺗر دورﺗر ﺑرای ﮔرگ
دﺳت ﺗﮑﺎن ﻣﯽ داد .ﮔرگ ﻓرﯾﺎد ﮐﺷﯾد» :ﺗری!«
ﭼ ار ﺗری ﺑﻪ زﻣﯾن ﺑﺎزی آﻣدﻩ؟ او ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت در آن ﻟﺣظﻪ ﺳر ﮐﺎر ﺑﺎﺷد.
ﮔرگ ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد ﮔﻔت» :ﺗری؟ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺗﺎدﻩ؟«
ﺗری ﺑﻪ طرف ﮔرگ دوﯾد .ﻗطرات ﻋرق از ﭘﺷﺎﻧﯽ اش ﺟﺎری ﺷدﻩ ﺑودﻧد .او ﻧﻔس ﻧﻔس زﻧﺎن ﮔﻔت» :ﺗﻣﺎم راﻩ ...ار...
از ...ﺧﺎﻧﻪ ...ﺗﺎ اﯾن ﺟﺎ ...ﯾﮏ ﻧﻔس ...دوﯾدم«.
 ﭼرا؟ ﻣﮕر ﭼﯽ ﺷدﻩ؟ﮔرگ ﺣﺳﺎﺑﯽ ﺗرﺳﯾدﻩ ﺑود .ﻗﯾﺎﻓﻪ ی ﺗری درﺳت ﻣﺛل ﻋﮑﺳش ﺷدﻩ ﺑود .ﺗری ﺑﻪ اﻧدازﻩ ی ﻗﯾﺎﻓﻪ ی ﻋﮑﺳش ﻧﺎراﺣت و
ﻏﻣﮕﯾن ﺑود .و ﻧﮑﺗﻪ ی وﺣﺷﺗﻧﺎک ﺗر اﯾن ﺑود ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ و درﺧﺗﺎن ﭘﺷت ﺳر ﺗری ﻫم ﻫﻣﺎن ﺧﺎﻧﻪ و درﺧﺗﺎن ﻋﮑس ﺑود.
ﯾﻌﻧﯽ ...ﯾﻌﻧﯽ ...ﻋﮑس ﺑﻪ ﺣﻘﯾﻘت ﭘﯾوﺳﺗﻪ ﺑود؟ ﯾﻌﻧﯽ ﻋﮑس واﻗﻌﯾت داﺷت؟ ﭘس ﺑرد ﭼﻪ؟ ﻋﮑس ﭼﻧد ﻟﺣظﻪ ﻗﺑل او ﻫم
واﻗﻌﯾت ﭘﯾدا ﮐردﻩ ﺑود.
ﮔﻠوی ﮔرگ ﺧﺷﮏ ﺷدﻩ ﺑود .او اﺣﺳﺎس ﮐرد ﮐﻪ ﭘﺎﻫﺎﯾش ﻣﯽ ﻟرزﻧد؛ »ﺗری! ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺗﺎدﻩ؟«
ﺗری دﺳﺗش ار روی ﺷﺎﻧﻪ ی ﺑرادرش ﮔذاﺷت و ﮔﻔت» :ﭘدر ...ﭘدر«...
 ﭘدر ...ﭼﯽ؟ﭼﯽ؟ ﮔرگ! ﺑﺎﯾد ﻫﻣﯾن اﻻن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑرﮔردی! ﭘدر ...ﺗﺻﺎدف ﮐردﻩ ...ﺑدﺟوری!ﮔرگ ﻓرﯾﺎد ﮐﺷﯾد» :ﺗﺻﺎدف؟«
 آرﻩ ...ﺑﺎ اﺳﺗﯾﺷن ﺗﺎزﻩ ﻣﺎن ...اﺳﺗﯾﺷن ...درب و داﻏﺎن ﺷدﻩ!ﮔرگ ﻧﺎﻟﻪ ای ﮐرد و ﮔﻔت» :اوﻩ ...ﻧﻪ!«
ﺗری ﺷﺎﻧﻪ ی ﺑرادرش ار ﻓﺷﺎر داد و دﻟﺳوزاﻧﻪ ﮔﻔت» :ﺑﯾﺎ ...زود ﺑﺎش«.
ﮔرگ ﻫﻣﺎن طور ﮐﻪ دورﺑﯾن ار ﻣﺣﮑم ﺑﻪ دﺳت ﮔرﻓﺗﻪ ﺑود ،ﺑﻪ دﻧﺑﺎل ﺗری دوﯾد .اﻣﺎ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑرد ار ﺑﻪ ﺧﺎطر آورد و ﻟﺣظﻪ
ای اﯾﺳﺗﺎد و ﭘﺷت ﺳرش ار ﻧﮕﺎﻩ ﮐرد .ﮐﻠﯽ آدم ﺑﻪ دور ﺑرد ﺟﻣﻊ ﺷدﻩ ﺑودﻧد .ﯾﻌﻧﯽ ﭼﻪ ﺑﻼﯾﯽ ﺑﻪ ﺳر ﺑرد آﻣدﻩ ﺑود؟ ﮔرگ
ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت او ار ﺑﺑﯾﻧد ...اﻣﺎ ﻧﺎﮔﻬﺎن ...ﺳﺎﯾﻪ ای ﺗﺎرﯾﮏ ار در ﭘﺷت ﺟﻣﻌﯾت دﯾد .ﯾﻌﻧﯽ او ﮐﻪ ﺑود؟
اﻧﮕﺎر ﭘﺷت آدم ﻫﺎ ﻗﺎﯾم ﺷدﻩ ﺑود و ﻣﯽ ﺧواﺳت ﯾواﺷﮑﯽ ﺑرد ار ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻧد .ﮔرگ ﺑﻪ ﺧود ﮔﻔت اﻧﮕﺎر دارد ﻣ ار ﻫم ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽ
ﮐﻧد.
ﺗری ﻓرﯾﺎد زد» :ﺑﺟﻧب دﯾﮕر! ﻣﻌطل ﭼﯽ ﻫﺳﺗﯽ؟«
ﮔرگ ﺑﻪ ﺷﺑﺢ ﺳﯾﺎﻩ زل زدﻩ ﺑود .ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺷﯾﺦ از آدم ﻫﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔرﻓت و ﻧﺎﭘدﯾد ﺷد.
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 ﮔرگ ﭼ ار ﺧﺷﮑت زدﻩ؟ ﺑﯾﺎ دﯾﮕر! آﻣدم! آﻣدم!ﮔرگ دوان دوان ﺑﻪ طرف ﺑرادرش رﻓت و ﻫر دو راﻫﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﺷدﻧد.
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ﻓﺻل ﭘﺎﻧزدﻩ
دﯾوارﻫﺎی ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﺳﺑز ﺑود .ﭘرﺳﺗﺎرﻫﺎ و دﮐﺗرﻫﺎ ﻫم ﻟﺑﺎس ﻫﺎی ﺳﻔﯾد ﭘوﺷﯾدﻩ ﺑودﻧد.
ﺗری و ﮔرگ در راﻫروﻫﺎی ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﻣﯽ دوﯾدﻧد .ﺳراﻣﯾﮏ ﻫﺎی ﮐف راﻫروﻫﺎ ﻗﻬوﻩ ای ﺑود.
ﮔرگ ﻓﻘط ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت رﻧﮓ ﻫﺎ ار ﺑﺑﯾﻧد.
ﮐﻔش ﻫﺎی ﮐﺗﺎﻧﯽ ﺑﭼﻪ ﻫﺎ روی ﺳراﻣﯾﮏ ﮐف راﻫروﻫﺎ ﺗﺎﻻپ ﺗﺎﻻپ راﻩ اﻧداﺧﺗﻪ ﺑود.
اﻣﺎ ﺻدای ﺗﺎپ ﺗﺎپ ﻗﻠب ﮔرگ آن ﻗدر ﺑﻠﻧد ﺑود ﮐﻪ ﺧودش ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ،ﺗﺎﻻپ ﺗﺎﻻپ ﮐﻔش ﻫﺎش ار ﺑﺷﻧود.
اﺳﺗﯾﺷن درب و داﻏﺎن ﺷدﻩ .درب و داﻏﺎن.
درﺳت ﻣﺛل ﻋﮑس.
ﮔرگ و ﺗری وارد راﻫروﯾﯽ ﺷدﻧد ﮐﻪ دﯾوارﻫﺎﯾش زردرﻧﮓ ﺑود .ﮔوﻧﻪ ﻫﺎی ﺗری ﺳرخ ﺷدﻩ ﺑود .دو دﮐﺗر از ﮐﻧﺎر ﺑﭼﻪ ﻫﺎ
ﮔذﺷﺗﻧد .آن ﻫﺎ روﭘوش ﺳﺑز ﮐم رﻧﮓ ﭘوﺷﯾدﻩ ﺑودﻧد.
روﭘوش ﻣﺧﺻوص ﺟراﺣﯽ.
رﻧﮓ .ﻓﻘط رﻧﮓ .ﮔرگ ﻓﻘط رﻧﮓ ﻫﺎ ار ﺗﺷﺧﯾص ﻣﯽ داد .ﻫﻣﯾن وﺑس .ﮔرگ ﭼﻧد ﺑﺎر ﭼﺷم ﻫﺎﯾش ار ﺑﺎز و ﺑﺳﺗﻪ ﮐرد ﺗﺎ
ﺑﻬﺗر اطراﻓش ار ﺑﺑﯾﻧد.
ﺑﺎورش ﻧﻣﯽ ﺷد ﮐﻪ در ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن اﺳت .ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐرد ﺧواب ﻣﯽ ﺑﯾﻧد .ﻫﻣﻪ ﭼﯾز ﺑﻪ ﻧظرش ﻏﯾرﻋﺎدی ﺑود .ﺑوی ﺗﻧد و ﺗﯾز
ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ،ﺑوی اﻟﮑل ،ﺑوی ﻣواد ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧدﻩ ...ﻫﻣﻪ ﭼﯾز ﺑﻪ ﻧظرش ﻏﯾرطﺑﯾﻌﯽ ﺑود .درﺳت ﻣﺛل ﯾﮏ ﺧواب.
ﺑﭼﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻻﺧرﻩ وارد اﺗﺎق ﭘدرﺷﺎن ﺷدﻧد.
ﻣﺎدر از روی ﺻﻧدﻟﯽ ﮐﻧﺎر ﺗﺧت ﺑﻠﻧد ﺷد و ﮔﻔت» :ﺑﭼﻪ ﻫﺎ ،ﺑﺎﻻﺧرﻩ آﻣدﯾد؟«
ﻣﺎدر دﺳﺗﻣﺎل ﻣﭼﺎﻟﻪ ﺷدﻩ ای ﺑﻪ دﺳت داﺷت .ﻣﻌﻠوم ﺑود ﮐﻪ ﮐﻠﯽ ﮔرﯾﻪ ﮐردﻩ .او ﻟﺑﺧﻧد زورﮐﯽ زد .اﻣﺎ ﭼﺷﻣﺎﻧش ﻗرﻣز ﺑود
و رﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﭼﻬرﻩ ﻧداﺷت.
ﮔرگ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت از ﮐﻧﺎر در ﺗﮑﺎن ﺑﺧورد .او ﻫﻣﺎن طور ﮐﻪ در آﺳﺗﺎﻧﻪ ی در اﯾﺳﺗﺎدﻩ ﺑود ،ﺑﻪ ﻣﺎدرش ﺳﻼم ﮐرد و ﺑﻌد
ﺑﻪ ﭘدرش زل زد.
آﻗﺎی ﺑﻧﮑز درﺳت ﻣﺛل ﻣوﻣﯾﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﺑﺎﻧد ﭘﯾﭼﯽ ﺷدﻩ ﺑود از ﺳر ﺗﺎ ﭘﺎ .ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از دﺳت ﻫﺎش ﺳرم وﺻل ﺷدﻩ ﺑود .ﻣﻠﺣﻐﻪ
ی ﺳﻔﯾدی ﻫم ﺗﺎ ﺳﯾﻧﻪ اش ﺑﺎﻻ ﮐﺷﯾدﻩ ﺷدﻩ ﺑود.
ﭘدر ﭘرﺳﯾد» :ﺳﻼم ،ﺑﭼﻪ ﻫﺎ ...ﺣﺎﻟﺗﺎن ﭼﻪ طور اﺳت؟«
ﺻدای ﭘدر اﻧﮕﺎر از ﺗﻪ ﭼﺎﻩ ﻣﯽ آﻣد .اﻧﮕﺎر ﮐﯾﻠوﻣﺗرﻫﺎ دورﺗر از ﺑﭼﻪ ﻫﺎ ﺑود.
ﺗری ﮔﻔت» :ﭘدر«...
ﻣﺎدر ﮐﻪ ﻣﺗوﺟﻪ ﺷدﻩ ﺑود ،ﭘﺳرﻫﺎ ﺣﺳﺎﺑﯽ وﺣﺷت ﮐردﻩ اﻧد ،ﮔﻔت» :ﺑﭼﻪ ﻫﺎ ،ﭘدرﺗﺎن ﺣﺎﻟش زود ﺧوب ﻣﯽ ﺷود!«
آﻗﺎی ﺑﻧﮑز ﮔﻔت» :ﻣﮕر اﻻن ﺣﺎﻟم ﺑد اﺳت؟ اﻻن ﻫم ﺧوﺑم«.
ﮔرگ آرام ﺑﻪ طرف ﭘدرش رﻓت و ﮔﻔت» :زﯾﺎد ﻫم ﺣﺎﻟت ﺧوب ﻧﯾﺳت!«
 ﻧﻪ ...ﺧﯾﻠﯽ ﻫم ﺣﺎﻟم ﺧوب اﺳت! ﭼﻧد ﺗﺎ اﺳﺗﺧوان ﺷﮑﺳﺗﻪ ﮐﻪ ﻏﺻﻪ ﻧدارد.٣۵
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ﭘدر از ﺷدت درد اﺧﻣﯽ ﮐرد و اداﻣﻪ داد» :ﺧﯾﻠﯽ ﺷﺎﻧس آوردم«.
ﻣﺎدر ﻓو اًر ﮔﻔت» :آرﻩ! ﺧدا ار ﺷﮑر! ﺧﯾﻠﯽ ﺷﺎﻧس آوردی«.
ﮔرگ ﺑﻪ ﺧود ﮔﻔت» :اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﺷﺎﻧس؟« او ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﭼﺷم از ﭘدرش ﺑردارد.
دوﺑﺎرﻩ ﻋﮑس ار ﺑﻪ ﺧﺎطر آوردﻩ ﺑود .ﻋﮑﺳﯽ ﮐﻪ درون ﻗﻔﺳﻪ ی ﻣﺧﻔﯽ ﺗﺧﺗﺧواﺑش ﺑود.
در ﻋﮑس اﺗوﻣﺑﯾل ﭘدر ﻟﻪ و ﻟوردﻩ ﺷدﻩ ﺑود.
ﯾﻌﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﻣوﺿوع ار ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﮔﻔﺗم؟ ﯾﻌﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﺑﻪ ﭘدر ﻣﯽ ﮔﻔﺗم ﮐﻪ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﺻﺎدف ﮐﻧد؟
او ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﺟواب ﺧودش ار ﺑدﻫد.
اﮔر ﻣﯽ ﮔﻔﺗم ﺣرﻓم ار ﺑﺎور ﻣﯽ ﮐردﻧد؟
ﺗری روی ﺷوﻓﺎژ ﮐﻧﺎر ﭘﻧﺟرﻩ ﻧﺷﺳت و دﺳت ﻫﺎﯾش ار در ﺟﯾب ﻫﺎی ﺷﻠوار ﺟﯾﻧش ﻓرو ﺑرد و ﮔﻔت» :ﭘدر ،ﺣﺎﻻ ﮐﺟﺎﻫﺎت
ﺷﮑﺳﺗﻪ؟«
ﻣﺎدر ﻓو اًر ﺟواب داد» :ﯾﮑﯽ از دﺳت ﻫﺎ و ﭼﻧد ﺗﺎ دﻧدﻩ اش ﺷﮑﺳﺗﻪ .ﮐﻣﯽ ﻫم ﺑﻪ ﻣﻐزش ﺿرﺑﻪ وارد ﺷدﻩ«.
دﮐﺗرﻫﺎ ﮔﻔﺗﻧد ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻧد ﺗﺎ ﺟراﺣﯽ داﺧﻠﯽ ﻫم اﺣﺗﯾﺎج دارد .اﻣﺎ روی ﻫم رﻓﺗﻪ ﺣﺎﻟش ﺧوب اﺳت.
آﻗﺎی ﺑﻧﮑز ﺗﮑرار ﮐرد» :ﺑﭼﻪ ﻫﺎ ...ﻣن ﺧﯾﻠﯽ ﺷﺎﻧس آوردم .ﺑﺎور ﮐﻧﯾد«.
ﺑﻌد ﺑﻪ ﮔرگ ﻟﺑﺧﻧد زد.
ﮔرگ ﻧﺎﮔﻬﺎن دﻫﺎﻧش ار ﺑﺎز ﮐرد و ﺑﺎ ﺻداﯾﯽ ﻟرزان و ﻋﺻﺑﯽ ﺗﻧدﺗﻧد ﮔﻔت» :ﭘدر ﻣن ﺑﺎﯾد ﻣوﺿوﻋﯽ ار ﺑﻪ ﺗو ﺑﮕوﯾم .ﻣن
از اﺳﺗﯾﺷن ﯾﮏ ﻋﮑس اﻧداﺧﺗم و ...آرﻩ ﻣن از اﺳﺗﯾﺷن ﯾﮏ ﻋﮑس اﻧداﺧﺗم و ...آن«...
ﻣﺎدر ﮔﻔت» :دﯾﮕر اﺳﺗﯾﺷﯽ وﺟود ﻧدارد .ﮔرگ! ﻟﻪ و ﻟوردﻩ ﺷدﻩ«.
ﺑﻌد روی ﺻﻧدﻟﯽ ﻧﺷﺳت و اﻧﮕﺷﺗﺎﻧش ار ﺑﻪ ﻫم ﻣﺎﻟﯾد و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﻠﻘﻪ ی ازدواﺟش ار دور اﻧﮕﺷﺗش ﻣﯽ ﭼرﺧﺎﻧد،
اداﻣﻪ داد» :ﺧوﺷﺣﺎﻟم ﮐﻪ ﺷﻣﺎﻫﺎ اﺳﺗﯾﺷن ار ﻧدﯾدﯾد«.
ﻣﺎدر ﻫر وﻗت آﺷﻔﺗﻪ و ﻋﺻﺑﯽ ﺑود ﺑﺎ ﺣﻠﻘﻪ اش ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐرد .او ﺑﻐض ﮐردﻩ ﺑود؛ »ﺑﭼﻪ ﻫﺎ ...ﭘدرﺗﺎن ﺷﺎﻧس آوردﻩ ﮐﻪ
زﻧدﻩ اﺳت .واﻗﻌﺎً ﻣﻌﺟزﻩ ﺷدﻩ ﮐﻪ او زﻧدﻩ ﻣﺎﻧدﻩ«.
ﮔرگ دوﺑﺎرﻩ ﮔﻔت» :ﻋﮑﺳﯽ ﮐﻪ ﻣن اﻧداﺧﺗم«...
ﻣﺎدر ﺣرف ﭘﺳرش ار ﻗطﻊ ﮐرد و ﺑﺎ ﻋﺻﺑﺎﻧﯾت ﮔﻔت» :ﺑﺎﺷد ﺑ اری ﺑﻌد ...ﻣﯽ ﻓﻬﻣﯽ ﮔرگ! ﺑﻌداً«.
ﮔرگ اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐرد ﮐﻪ ﺻورﺗش داغ ﺷدﻩ اﺳت.
او در دل ﮔﻔت» :اﻣﺎ ﻣﺎدر اﯾن ﺧﯾﻠﯽ ﻣﻬم اﺳت«.
دﯾواﻧﻪ! ﭼﻪ ﮐﺳﯽ ﺣرف ﺗو ار ﺑﺎور ﻣﯽ ﮐﻧد؟ ﻫﯾﭻ ﮐس .ﻫﯾﭻ ﮐس اﯾن داﺳﺗﺎن ﻣﺳﺧرﻩ ار ﺑﺎور ﻧﻣﯽ ﮐﻧد.
ﺗری ﮔﻔت» :ﺣﺎﻻ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﻣﺎﺷﯾن ﺗﺎزﻩ ای ﺑﺧرﯾم؟«
آﻗﺎی ﺑﻧﮑز ﺑﻪ آراﻣﯽ و ﺑﺎ دﻗت ﺳرش ار ﺗﮑﺎن داد و ﮔﻔت» :ﻣﻌﻠوم اﺳت ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم .ﺑﺎﯾد ﺑﻪ ﺷرﮐت ﺑﯾﻣﻪ ﺗﻠﻔن ﮐﻧم«.
ﻣﺎدر ﮔﻔت» :ﻫر وﻗت ﮐﻪ از ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﻣرﺧص ﺷدی ،اﯾن ﮐﺎ ار ﺑﮑن .اﻻن ﮐﻪ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯽ ﺣﺗﯽ دﺳﺗت ار ﺗﮑﺎن ﺑدﻫﯽ«.
و ﺑﻌد ﻫﻣﻪ زدﻧد زﯾر ﺧﻧدﻩ ...اﻟﺑﺗﻪ ﺧﻧدﻩ ای ﻋﺻﺑﯽ.
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ﭘدر ﮔﻔت» :ﭼ ار اﯾن ﻗدر ﺧواﺑم ﻣﯽ آﯾد؟«
ﻣﺎدر ﺟواب داد» :ﺑﻪ ﺧﺎطر ﻗرص ﻫﺎی ﻣﺳﮑن اﺳت«.
ﺧﺎﻧم ﺑﻧﮑز دﺳت ﺷوﻫرش ار ﻧوازش ﮐرد و اداﻣﻪ داد» :ﺧب ﺑﺧواب! ﻣن ﭼﻧد ﺳﺎﻋت دﯾﮕر دوﺑﺎرﻩ ﺑرﻣﯽ ﮔردم«.
ﻣﺎدر ﻫﻣﺎن طور ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻠﻘﻪ اش ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐرد ،ﺑﻠﻧد ﺷد و ﺑﻪ طرف در اﺗﺎق رﻓت.
ﺑﭼﻪ ﻫﺎ ﻫم ﺑﻪ دﻧﺑﺎل ﻣﺎدرﺷﺎن رﻓﺗﻧد و ﺑﺎ ﻫم ﮔﻔﺗﻧد» :ﺧداﺣﺎﻓظ ،ﭘدر!«
 ﺧداﺣﺎﻓظ ،ﺑﭼﻪ ﻫﺎ!ﺧﺎﻧم ﺑﻧﮑز و ﺗری و ﮔرگ از اﺗﺎق ﭘدر ﺧﺎرج ﺷدﻧد و ﻫﻣﺎن طور ﮐﻪ در راﻫروی زردرﻧﮓ راﻩ ﻣﯽ رﻓﺗﻧد ﺗری ﭘرﺳﯾد» :ﭼﻪ
طور اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎد؟ ﻣﻧظورم ﺗﺻﺎدف اﺳت«.
 ﯾﮏ ﻧﻔر ﭼراغ ﻗرﻣز ار رد ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣﺣﮑم ﺑﻪ اﺳﺗﯾﺷن ﻣﯽ ﺧورد .ﻣﯽ ﮔﻔت ﺗرﻣزش ﺑرﯾدﻩ ﺑودﻩ.ﻣﺎدر ﭼﻧد ﻗطرﻩ اﺷﮏ رﯾﺧت و اداﻣﻪ داد» :ﭼﻪ ﺑﮕوﯾم؟ واﻗﻌﺎً ﻧﻣﯽ داﻧم ﭼﻪ ﺑﮕوﯾم .ﺧدا ار ﺷﮑر ﮐﻪ او زﻧدﻩ اﺳت .طﻔﻠﮑﯽ
ﭼﻪ ﻗدر ﺧوﺷﺣﺎل ﺑود ﮐﻪ اﺳﺗﯾﺷن ﺧرﯾدﻩ«.
ﻫﻣﻪ وارد راﻫروی ﺳﺑز ﺷدﻧد .ﮐﻠﯽ آدم در ﻣﻘﺎﺑل در آﺳﺎﻧﺳور اﯾﺳﺗﺎدﻩ ﺑودﻧد .ﮔرگ دورﺑﯾن و ﻋﮑس ﻫﺎ ار ﺑﻪ ﺧﺎطر آورد.
اول ﻣﺎﯾﮑل .ﺑﻌد ﺗری و ﺑﻌد ﺑرد .ﺣﺎﻻ ﻫم ﮐﻪ ﭘدر.
ﻫر ﭼﻬﺎر ﻗطﻌﻪ ﻋﮑس اﺗﻔﺎﻗت وﺣﺷﺗﻧﺎﮐﯽ ار ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دادﻧد .ﺣﺎدﺛﻪ ﻫﺎی دﻟﺧراﺷﯽ ﮐﻪ ﻫﻧوز اﺗﻔﺎق ﻧﯾﻔﺗﺎدﻩ ﺑودﻧد.
اﻣﺎ ...ﺗﻣﺎم آن ﺣوادث ...دﯾﮕر اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎدﻩ ﺑودﻧد.
در آﺳﺎﻧﺳور ﺑﺎز ﺷد و ﻣردم ﺑﻪ داﺧل آن ﻫﺟوم ﺑردﻧد .ﮔرگ از ﺷدت وﺣﺷت ﻣﯽ ﻟرزﯾد.
اﯾن دورﺑﯾن ﭼﻪ ﻣرﮔش اﺳت؟
ﯾﻌﻧﯽ ...ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﻪ ...ﮐﻪ آﯾﻧدﻩ ار ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﮐﻧد؟
ﺷﺎﯾد ﻫم ...ﺷﺎﯾد ﻫم دﻟﯾل ﻫﻣﻪ ی اﯾن اﺗﻔﺎﻗﺎت ...ﻫﻣﯾن دورﺑﯾن ﺑﺎﺷد .دورﺑﯾن ﻟﻌﻧﺗﯽ!
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ﻓﺻل ﺷﺎﻧزدﻩ
ﮔرگ ﻫﻣﺎن طور ﮐﻪ روی ﺗﺧﺗش دراز ﮐﺷﯾدﻩ ﺑود ،ﺗﻠﻔﻧﯽ ﺑﺎ ﺷری ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐرد؛ »آرﻩ ،ﺷری! ﻣطﻣﺋﻧم ﮐﻪ ﺑرد ﺣﺎﻟش
ﺧوب اﺳت .دﯾروز دﯾدﻣش .ﺧﯾﻠﯽ ﺷﺎﻧس آورد .واﻗﻌﺎً ﺷﺎﻧس آورد ﮐﻪ ﺿرﺑﻪ ﻣﻐزی ﻧﺷد«.
ﺷری ﺧواﻫش ﭼﻧد روز ﭘﯾش ﺧود ار ﺗﮑرار ﮐرد و ﮔرگ ﺑﺎ ﻋﺻﺑﺎﻧﯾت ﺟواب داد» :ﻧﻪ ﺷری .دﯾﮕر ﺗﮑرار ﻧﮑن .دﻟم ﻧﻣﯽ
ﺧواﻫد آن ار ﺑﯾﺎورم«.
 اﻣﺎ ،ﮔرگ ...ﺳﺎل روز ﺗوﻟدم اﺳت .ﺑﺎﯾد آن ار ﺑﯾﺎوری. ﻧﻣﯽ ﺧواﻫم ،ﻧﻣﯽ ﺧواﻫم ،ﻧﻣﯽ ﺧواﻫم .ﮐﺎر درﺳﺗﯽ ﻧﯾﺳت .اﯾن ﻗدر اﺻرار ﻧﮑن!ﮔرگ ﻟﺑﺎس ﻫﺎی ﻣﻬﻣﺎﻧﯽ اش ار ﭘوﺷﯾدﻩ ﺑود و ﻣﯽ ﺧواﺳت ﺑﻪ ﺟﺷن ﺗوﻟد ﺷری ﺑرود ﮐﻪ ﺷری ﺑﻪ او ﺗﻠﻔن ﮐردﻩ ﺑود و ﮔﻔﺗﻪ
ﺑود ﮐﻪ دورﺑﯾن ار ﻫم ﻫﻣراﻩ ﺧودش ﺑﯾﺎورد.
ﺷری ﮔﻔت» :ﺣﺎﻻ ﭼ ار اﯾن ﻗدر دﯾر ﮐردی؟«
 ﺑرای اﯾن ﮐﻪ ﺗو ﺑﻪ ﻣن ﺗﻠﻔن ﮐردی! ﺧﯾﻠﯽ ﺧوب ...ﭘس دورﺑﯾن ار ﻫم ﺑﺎ ﺧودت ﺑﯾﺎر! ﯾﺎدت ﻧرود!ﮔرگ ﺑﻌد از ﺗﺻﺎدف ﭘدرش اﺻﻼً ﺑﻪ دورﺑﯾن دﺳت ﻧزدﻩ ﺑود.
 ﺷری ﻣن ﻣﯽ ﻧﻣﯽ ﺧواﻫم آن دورﺑﯾن ﻟﻌﻧﺗﯽ ار ﺑﯾﺎورم .دﻟم ﻧﻣﯽ ﺧواﻫد .ﻧﻣﯽ ﻓﻬﻣﯽ! ﻧﻣﯽ ﺧواﻫم ،ﺑرای ﮐﺳﯽ اﺗﻔﺎقﺑدی ﺑﯾﻔﺗد.
ﺷری ﮔﻔت» :اوﻩ ...ﮔرگ ...ﺗو واﻗﻌﺎً ﺑﻪ اﯾن ﺟور ﭼﯾزﻫﺎ اﻋﺗﻘﺎد داری؟ اﯾن ﻫﺎ ﻫﻣش ﺧراﻓﺎﺗﻪ .ﻣﮕر ﻣﯽ ﺷود ،ﯾﮏ دورﺑﯾن
ﺑﺎﻋث ﺑدﺑﺧﺗﯽ ﺷود؟ ﺑﭼﻪ ﻧﺑﺎش«.
ﺷری طوری ﺣرف ﻣﯽ زد ﮐﻪ اﻧﮕﺎر دارد ﯾﮏ ﮐودک ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ار ﻧﺻﯾﺣت ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﮔرگ ﺑﻌد از ﻟﺣظﻪ ای ﺳﮑوت ﮔﻔت» :اﻋﺗﻘﺎد ﻣن ﻣﻬم ﻧﯾﺳت .ﺑﻪ ﻣن ﺛﺎﺑت ﺷدﻩ ﮐﻪ اﯾن دورﺑﯾن ﺧطرﻧﺎک اﺳت .اول
ﻣﺎﯾﮑل ...ﺑﻌد ﺑرد ...ﺑﻌد ﭘدر ...ﺗﺎزﻩ«...
ﮔرگ آب دﻫﺎﻧش ار ﻗورت داد و اداﻣﻪ داد ...» :ﺗﺎزﻩ ،ﺷری! دﯾﺷب ﺧواب ﺑدی دﯾدم«.
ﺷری ﺑﯽ ﺻﺑراﻧﻪ ﭘرﺳﯾد» :ﺧواب ﺑد؟ ﭼﻪ ﺧواﺑﯽ؟«
 در ﻣورد دورﺑﯾن ﺑود .داﺷﺗم ﺑﺎ دورﺑﯾن از ﻫﻣﻪ ﻋﮑس ﻣﯽ اﻧداﺧﺗم .از ﻣﺎدر ،ﭘدر ،ﺗری .آن ﻫﺎ داﺷﺗﻧد در ﺣﯾﺎطﭘﺷﺗﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺑﺎب درﺳت ﻣﯽ ﮐردﻧد .ﻣن دورﺑﯾن ار ﻧزدﯾﮏ ﭼﺷﻣم ﻧﮕﻪ داﺷﺗﻪ ﺑودم و ﻫﯽ ﻣﯽ ﮔﻔﺗم ،ﺑﮕو ﭘﻧﯾر،
ﺑﮕو ﭘﻧﯾر .آن ﻫﺎ ﻫم ﻣﯽ ﺧﻧدﯾدﻧد ...اﻣﺎ ﯾﮏ دﻓﻌﻪ دﯾدم ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﺗﺑدﯾل ﺑﻪ اﺳﮑﻠت ﺷدﻩ اﻧد .ﻫﻣﻪ ﺷﺎن ،و«...
ﮔرگ ﻧﺗواﻧﺳت ﺟﻣﻠﻪ اش ار ﺗﻣﺎم ﮐﻧد.
ﺷری ﺑﺎ ﺧﻧدﻩ ﮔﻔت» :ﭼﻪ ﺧواب ﻣﺳﺧرﻩ ای!«
 ﺑﻪ ﻫر ﺣﺎل ﻣن ﮐﻪ دورﺑﯾن ار ﻧﻣﯽ آورم .ﻣﯽ داﻧﯽ ﻣﯽ ﺧواﻫم...ﺷری ﺣرف او ار ﻗطﻊ ﮐرد و ﮔﻔت» :ﺑﺎﯾد آن ار ﺑﯾﺎوری .ﺧودت ﻣﯽ داﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﻘط دورﺑﯾن ﺗو ﻧﯾﺳت .ﯾﺎدت رﻓﺗﻪ؟ ﻣﺎ ﭼﻬﺎر
ﻧﻔری آن ار ﭘﯾدا ﮐردﯾم .ﭘس ﻣﺎل ﻫر ﭼﻬﺎر ﻧﻔرﻣﺎن اﺳت .ﺑﯾﺎرش!«
٣٨
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 ﺷری! ﺣﺎﻻ ﭼ ار اﯾن ﻗدر ﮔﯾر دادﻩ ای؟ ﭼون ﺧﯾﻠﯽ ﻣﺳﺧرﻩ اﺳت و ﮐﻠﯽ ﻣﯽ ﺧﻧدﯾم .ﭼون ﻋﮑس ﻫﺎی ﻋﺟﯾب و ﻏرﯾب ﻣﯽ اﻧدازد. آرﻩ ،ﺧﯾﻠﯽ! ﺑﺑﯾن ،ﮔرگ! ﻣن ﻣﯽ ﺧواﻫم ﺣوﺻﻠﻪ ﻣﺎن ﺳر ﻧرود .ﻣن ﻣﯽ ﺧواﺳﺗم وﯾدﯾو ﮐراﯾﻪ ﮐﻧم اﻣﺎ ﺟور ﻧﺷد .ﻣﯽ ﺧواﻫمﺑﺎ اﯾن دورﺑﯾن ﮐﻠﯽ ﺑﺧﻧدﯾم و ﺑﺎزی ﮐﻧﯾم .ﻣﯽ ﺧواﻫم ﮐﺎری ﮐﻧم ﮐﻪ ﺧﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﭼﻪ ﻫﺎ ﺧوش ﺑﮕذرد.
 ﺷری ...ﻣن واﻗﻌﺎً دﻟم ﻧﻣﯽ ﺧواﻫد ﮐﻪ... ﺑﯾﺎرش .ﻫﻣﯾن ﮐﻪ ﮔﻔﺗم.ﺷری اﯾن ار ﮔﻔت و ﮔوﺷﯽ ﺗﻠﻔن ار ﮔذﺷﺎت.
ﮔرگ ﻣدﺗﯽ ﺑﻪ ﮔوﺷﯽ ﺗﻠﻔن زل زد .او ﻧﻣﯽ داﻧﺳت ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻧد.
ﺑﺎﻻﺧرﻩ ﮔوﺷﯽ ار ﺳرﺟﺎش ﮔذاﺷت و ﺑﺎ ﺑﯽ ﻣﯾﻠﯽ ﺑﻪ طرف ﺗﺧﺗش رﻓت.
ﺑﻌد آﻫﯽ ﮐﺷﯾد و دورﺑﯾن ار از ﻗﻔﺳﻪ ی ﻣﺧﻔﯽ ﺑﯾرون آورد؛ »ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻧم؟ ﺗوﻟد ﺷری اﺳت دﯾﮕر«.
او دورﺑﯾن ار ﺑﻪ دﺳت ﮔرﻓت .اﻣﺎ دﺳت ﻫﺎﯾش ﻣﯽ ﻟرزﯾدﻧد .ﭼ ار از اﯾن دورﺑﯾن ﻣﯽ ﺗرﺳم؟
ﻧﺑﺎﯾد اﯾن ﮐﺎر ار ﺑﮑﻧم .ﻧﺑﺎﯾد اﯾن دورﺑﯾن ار ﺑﺑرم .ﻧﺑﺎﯾد ﺑﺑرم .اﻣﺎ ﺷری ار ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻧم؟
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ﻓﺻل ﻫﻔدﻩ
ﮔرگ ﺑﻪ طرف ﺣﯾﺎط ﭘﺷﺗﯽ ﻣﻧزل ﺷری رﻓت .او ﺑرد ار ﺳر راﻫش دﯾد و ﭘرﺳﯾد» :آﻫﺎی ...ﺑرد ...ﭼﻪ طوری؟«
 ﺗوپ ﺗوپ!ﺑرد دﺳﺗش ار ﺑﻪ دﺳت دوﺳﺗش زد و ﮔﻔت» :ﺑزن ﻗدش!«
و ﺑﻌد دوان دوان ﺑﻪ طرف ﮔروﻫﯽ از دﺧﺗرﻫﺎ رﻓت .ﯾﮑﯽ ﺗز دﺧﺗرﻫﺎ داد زد» :ﺧوﺑﯽ ،آﻗﺎ ﻟﮏ ﻟﮏ!«
دﯾﮕری ﮔﻔت» :ﺗﺧم ﻧﻣﯽ ﮔذاری؟«
و ﻫﻣﻪ زدﻧد زﯾر ﺧﻧدﻩ.
ﻣﺎﯾﮑل ﺑﻪ طرف ﮔرگ رﻓت و دﺳﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﺎﻧﻪ ی او زد؛ »ﺧدا ار ﺷﮑر ﮐﻪ ﺣﺎل ﺑرد ﺧوب ﺷد«.
ﻣﺎﯾﮑل ﻣﺛل ﻫﻣﯾﺷﻪ ﻣوﻫﺎی ﻗرﻣزش ار ﺷﺎﻧﻪ ﻧزدﻩ ﺑود .او ﺷﻠوار ﺟﯾﻧﯽ رﻧﮓ و رو رﻓﺗﻪ و ﭘﯾراﻫن اﺳﭘورت ﺑزرگ ﺗر از
اﻧدازﻩ ی ﺧودش ﭘوﺷﯾدﻩ ﺑود.
ﮔرگ ﺑﺎ ﺧﻧدﻩ ﮔﻔت» :اﯾن ﻟﺑﺎس ﺧوﺷﮕل ار از ﮐﺟﺎ آوردی؟«
 ﻣﺎدرﺑزرﮔم ﺑﻪ ﻣن دادﻩ ...ﺧﯾﻠﯽ ﻫم ﺧوﺷﮕل اﺳت .ﻣﮕر ﭼﻪ اش اﺳت؟و ﺑﻌد اﺧم ﮐرد و ﺳﺎﮐت ﺷد.
ﺑرد ﮐﻪ ﭘﺷت ﺳر آن ﻫﺎ اﯾﺳﺗﺎدﻩ ﺑود و ﺑﻪ ﺣرف ﻫﺎﺷﺎن ﮔوش ﻣﯽ ﮐرد ﺑﻪ ﻣﺳﺧرﻩ ﮔﻔت» :ﮔرگ! ﺧﯾﻠﯽ ﻫم ﻟﺑﺎﺳش ﺧوﺷﮕل
اﺳت .ﺣﺳودﯾت ﻣﯽ ﺷود؟«
ﮔرگ ﭘرﺳﯾد» :ﺧﯾﻠﯽ ﺧب ،ﻣﯽ داﻧم ﮐﻪ ﺧوﺷﮕل اﺳت ،اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﭼ ار اﯾن ار ﭘوﺷﯾدی؟«
ﻣﺎﯾﮑل ﮔﻔت» :ﭼون ﺑﻘﯾﻪ ی ﻟﺑﺎس ﻫﺎم ﮐﺛﯾف ﺑود«.
ﺑرد ﻣﺷﺗﯽ ﺧﺎک از روی زﻣﯾن ﺑرداﺷت و ﺑﻪ ﻟﺑﺎس ﻣﺎﯾﮑل ﻣﺎﻟﯾد؛ »ﺣﺎﻻ اﯾن ﻫم ﮐﺛﯾف ﺷد«.
ﻣﺎﯾﮑل دﺳت ﺑرد ار ﮔرﻓت و ﭘﯾﭼﺎﻧد؛ »دﯾواﻧﻪ! ﭼ ار اﯾن ﮐﺎر ار ﮐردی؟«
ﺷری دوان دوان ﺑﻪ طرف ﭘﺳرﻫﺎ آﻣد و ﮔﻔت» :آﻫﺎی ﮔرگ! دورﺑﯾن ار آوردی؟«
ﺷری ﻣوﻫﺎی ﻣﺷﮑﯽ اش ار ﺑﺎﻓﺗﻪ ﺑود و ﭘﯾراﻫن ﺑﻠﻧد زردی ﭘوﺷﯾدﻩ ﺑود؛ »آوردﯾش ﯾﺎ ﻧﻪ؟«
او دﺳﺗﺑﻧد زﯾﺑﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﭻ دﺳﺗش ﺑﺳﺗﻪ ﺑود .ﻣﻌﻠوم ﺑود ﮐﻪ ﻫدﯾﻪ ی ﺗوﻟدش اﺳت.
ﮔرگ ﺑﺎ ﺑﯽ ﻣﯾﻠﯽ ﮔﻔت» :آرﻩ«.
 ﺑﻪ ﺑﻪ! ﻋﺎﻟﯽ ﺷد! دﻟم ﻧﻣﯽ ﺧواﺳت ﮐﻪ... ﭼون ﺗوﻟد ﻣن اﺳت ،ﺑﺎﯾد اول ﻋﮑس ﻣ ار ﺑﮕﯾری .ﺑﯾﺎ.ﺷری ﺑﻪ طرف درﺧﺗﯽ رﻓت و ﺑﻪ ان ﺗﮑﯾﻪ داد .ﺑﻌد دﺳﺗش ار ﺑﻪ ﮐﻣرش زد؛ »اﯾن طوری ﺧوب اﺳت؟«
ﮔرگ دورﺑﯾن ار ﺑﺎﻻ آورد و ﭘرﺳﯾد» :ﺷری ،ﻣطﻣﺋﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧواﻫﯽ ازت ﻋﮑس ﺑﯾﻧدازم؟«
 آرﻩ ﺑﺎﺑﺎ! زود ﺑﺎش! ﺑﺎﯾد از ﻫﻣﻪ ﻋﮑس ﺑﯾﻧدازی. اﻣﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ،ﻋﮑس ﻫﺎ ﻋﺟﯾب و ﻏرﯾب ﺑﺷود.۴٠
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 ﻣﯽ داﻧم .ﺧب ،ﻫﻣﯾﻧش ﺑﺎﻣزﻩ اﺳت دﯾﮕر! اﻣﺎ ،ﺷری...ﺻدای ﺑرد ﺑﻪ ﻫوا ﺑﻠﻧد ﺷد» :ﻫووو ...ﺑﭼﻪ ﻫﺎ ،ﻣﺎﯾﮑل رو ﻟﺑﺎﺳش اﺳﺗﻔراغ ﮐردﻩ!«
ﻣﺎﯾﮑل ﻓرﯾﺎد زد» :ﻧﻪ ﺧﯾر ﻫم .اﺳﺗﻔراغ ﻧﮑردﻩ ام!«
ﺑرد ﮔﻔت» :ﭘس از اول ﻟﺑﺎﺳت ﻫﻣﯾن طوری ﺑودﻩ؟«
ﻫﻣﻪ ﺑﭼﻪ ﻫﺎ ﮐرﮐر ﺧﻧدﯾدﻧد.
ﺷری ﻓرﯾﺎد زد» :ﮔرگ ،زود ﺑﺎش دﯾﮕر .ﻋﮑس ﺑﻧداز! ﮐﺎر دارم«.
ﮔرگ دﮔﻣﻪ ی دورﺑﯾن ار ﻓﺷﺎر داد .و ﭼﻧد ﻟﺣظﻪ ﺑﻌد ﻗطﻌﻪ ﻋﮑس ﻣرﺑﻌﯽ از ﺗﻪ دورﺑﯾن ﺑﯾرون آﻣد.
ﻣﺎﯾﮑل ﺑﻪ طرف ﺷری رﻓت و ﭘرﺳﯾد» :آﻫﺎی ﺷری! ﭘﺳرﻫﺎی ﻣﻬﻣﺎﻧﯽ ﻓﻘط ﻣﺎ ﻫﺳﺗﯾم؟«
 آرﻩ ،ﺳﻪ ﺗﺎ ﭘﺳر و ﻧﻪ ﺗﺎ دﺧﺗرﯾم.ﻣﺎﯾﮑل ﺷﮑﻠﮑﯽ درآورد و ﮔﻔت» :اوﻩ ،وای وای وای!«
ﺷری ﺑﻪ ﮔرگ ﮔﻔت» :ﺧﯾﻠﯽ ﺧب ،ﺣﺎﻻ از ﻣﺎﯾﮑل ﻋﮑس ﺑﮕﯾر!«
ﻣﺎﯾﮑل داد زد» :ﻧﻪ ﺧﯾر ،ﻣن اﺟﺎزﻩ ﻧﻣﯽ دﻫم .ﻫﻣﺎن ﯾﮏ دﻓﻌﻪ ﺑس اﺳت ...از ﺑﺎﻻی ﭘﻠﻪ ﻫﺎ اﻓﺗﺎدم ،ﻧزدﯾﮏ ﺑود ﺑﻣﯾرم«.
ﻣﺎﯾﮑل اﯾن ار ﮔﻔت و ﺑﻪ طرف ﻧﯾﻧﺎ ﺑﻠﯾﮏ ،ﯾﮑﯽ از دوﺳﺗﺎن ﺷری دوﯾد .ﻧﯾﻧﺎ ﻣﺎﯾﮑل ار ﻫل داد و ﺑﻪ ﮔوﺷﻪ ای دﯾﮕر رﻓت.
ﺷری ﻓرﯾﺎد زد» :ﻣﺎﯾﮑل! ﺑرﮔرد! اﻣﺷب ﺗوﻟد ﻣن اﺳت .ﺑﺎﯾد ﻫر ﮐﺎری ار ﮐﻪ ﻣن ﻣﯽ ﮔوﯾم ﺑﮑﻧﯾد«.
ﻧﯾﻧﺎ ﮔﻔت» :ﯾﻌﻧﯽ ﭼﯽ؟ ﭼﻪ ﮐﺎری؟«
ﺷری ﮔﻔت» :ﻣﯽ ﺧواﻫم از ﻫﻣﻪ ﺗﺎن ﻋﮑس ﯾﺎدﮔﺎری ﺑﯾﻧدازم .ﻫﻣﯾن .ﺑﻌداً ﺑﺎ ﻫم ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻧﯾم«.
ﺑرد ﮔﻔت» :ﺑﺎزی؟ ﻣﻧظورت ﻗﺎﯾم ﺑﺎﺷﮏ اﺳت؟«
ﻫﻣﻪ ﺑﭼﻪ ﻫﺎ ﻗﺎﻩ ﻗﺎﻩ زدﻧد زﯾر ﺧﻧدﻩ .ﻫﯾﭻ ﮐس ﺣوﺻﻠﻪ ی ﻗﺎﯾم ﺑﺎﺷﮏ ﺑﺎزی ﻧداﺷت.
ﻧﯾﻧﺎ ﮔﻔت» :ﻧﻪ ﺧﯾر ،ﮔرگ ﺑﻪ ﻫوا!«
ﻫﻣﻪ دﺧﺗرﻫﺎ ﮔﻔﺗﻧد» :آرﻩ ...ﮔرﮔم ﺑﻪ ﻫوا ﺑﻬﺗر اﺳت!«
ﺷری ﺑﻪ طرف ﮔرگ رﻓت و ﭘرﺳﯾد» :ﭼﻪ طور ﺷد؟ ﻋﮑﺳم ظﺎﻫر ﺷد؟ ﺑﮕذار ﺑﺑﯾﻧﻣش«.
ﮔرگ ﮐﻪ ﺣواﺳش ﭘرت ﺑﺎزی ﺷدﻩ ﺑود ﭘﺎک ﻋﮑس ار ﻓراﻣوش ﮐردﻩ ﺑود .او ﻋﮑس ار ﺑﺎﻻ آورد و آن ار ﻧﮕﺎﻩ ﮐرد .ﺷری ﺑﺎ
ﺗﻌﺟب ﭘرﺳﯾدِ» :ا ...ﭘس ﻣن ﮐﺟﺎ ﻫﺳﺗم؟ ﻣن ار ﮐﻪ ﺟﺎ اﻧداﺧﺗﯽ؟ از ﮐﺟﺎ ﻋﮑس ﮔرﻓﺗﯽ؟«
 ﭼﯽ؟در ﻋﮑس ﻓﻘط درﺧت دﯾدﻩ ﻣﯽ ﺷود .ﻫﻣﯾن و ﺑس .ﺷری در ﻋﮑس ﻧﺑود.
 ﻣﮕر ﻣﯽ ﺷود؟ ﻣن ﺧودم از ﺗو ﻋﮑس اﻧداﺧﺗم .ﻣطﻣﺋﻧم. ﻋﺟب ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻫﺳﺗﯽ! ﻣ ار ﺟﺎ اﻧداﺧﺗﯽ! اﺻل ﮐﺎری ار! -اﻣﺎ ،ﺷری...
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ﺷری ﺑﺎ ﻋﺻﺑﺎﻧﯾت ﮔﻔت» :ﺷری ﺑﯽ ﺷری .ﻧﮑﻧد ﻣﯽ ﺧواﻫﯽ ﺑﮕوﯾﯽ ﮐﻪ ﻣن ﺧون آﺷﺎم ﯾﺎ دراﮐوﻻم؟ ﻧﮑﻧد ﻣﯽ ﺧواﻫﯽ
ﺑﮕوﯾﯽ ﮐﻪ ﻣن ﻧﺎﻣرﺋﯽ ﻫﺳﺗم .ﻧﻪ ﺧﯾر آﻗﺎ ﮔرگ .ﻣن ﻣﯽ ﺗواﻧم در آﯾﻧﻪ ،ﺧودم ار ﺑﺑﯾﻧم .ﭘس ﺧون آﺷﺎم ﻧﯾﺳﺗم و ﺑﺎﯾد در
ﻋﮑس ﻫم ﺑﺎﺷم«.
ﮔرگ ﺑﻪ ﻋﮑس زل زد و ﮔﻔت :ﻧﺎﻣﺎ ...ﻧﮕﺎﻩ ﮐن! اﯾن ﻫﻣﺎن درﺧﺗﯽ اﺳت ﮐﻪ ﺗو ﺑﻬش ﺗﮑﯾﻪ دادﻩ ﺑودی! ﻣﮕر ﻧﻪ؟ ﻣﮕر
ﻧﻪ؟«
 ﺧب ،ﭘس ﻣن ﮐﺟﺎ ﻫﺳﺗم؟ ﺣﺎﻻ ﺑﯽ ﺧﯾﺎل...ﺷری ﻋﮑس ار از ﮔرگ ﮔرﻓت و آن ار روی زﻣﯾن اﻧداﺧت و اداﻣﻪ داد» :ﯾﮑﯽ دﯾﮕر ﺑﮕﯾر .زود ﺑﺎش!«
 ﺑﺎﺷد ...اﻣﺎ...ﮔرگ ﻫﻧوز ﮔﯾﺞ و وﯾﺞ ﺑود ﮐﻪ ﭼ ار ﺷری در ﻋﮑس ﻧﯾﺳت .او ﺧم ﺷد و ﻋﮑس ار از روی ﭼﻣن ﻫﺎ ﺑرداﺷت و داﺧل
ﺟﯾﺑش ﮔذاﺷت .ﺷری ﮔﻔت» :اﯾن دﻓﻌﻪ ﯾﮏ ﮐم ﻧزدﯾﮏ ﺗر ﺑﯾﺎ!«
ﮔرگ ﭼﻧد ﻗدم ﻧزدﯾﮏ ﺗر رﻓت و دﮔﻣﻪ ی دورﺑﯾن ار ﻓﺷﺎر داد .ﻋﮑس از ﺗﻪ دورﺑﯾن ﺑﯾرون آﻣد .ﺷری ﺑﻪ طرف ﮔرگ دوﯾد
و ﺑﻪ ﻋﮑس زل زد؛ »ﯾﻌﻧﯽ ﭼﻪ؟ ﺑﺎورم ﻧﻣﯽ ﺷود!«
ﺷری ﺑﺎز ﻫم در ﻋﮑس ﻧﺑود .در ﺳت ﻣﺛل آدم ﻫﺎی ﻧﺎﻣرﺋﯽ.
ﮔرگ ﮔﻔت » :ﺷری ،اﮔر واﻗﻌﺎً ﻣﯽ ﺧواﻫﯽ ﻋﮑس درﺳت و ﺣﺳﺎﺑﯽ ازت ﺑﯾﻧدازم ،ﺑﺎﯾد دورﺑﯾن دﯾﮕری ﺑﯾﺎوری!«
درﺧت در ﻋﮑس ﺑود ،اﻣﺎ ﺷری ...ﻧﻪ.
ﺷری ﮔﻔت» :آرﻩ ،ﺣق ﺑﺎ ﺗو اﺳت .اﯾن دورﺑﯾن ﻣﺳﺧرﻩ ﺧراب اﺳت«.
ﺑﻌد ﻋﮑس ار ﺑﻪ دﺳت ﮔرگ داد و ﮔﻔت» :اﺻﻼً ﺑﯽ ﺧﯾﺎل ﻋﮑس!«
ﺷری ﺑﻪ طرف ﺑﭼﻪ ﻫﺎ دوﯾد و ﻓرﯾﺎد زد» :ﺑﭼﻪ ﻫﺎ ،ﻣواﻓﻘﯾد ﮔرﮔم ﺑﻪ ﻫوا ﺑﺎزی ﮐﻧﯾم؟«
ﺑﻌﺿﯽ ﻫﺎ ﻣواﻓق ﺑودﻧد و ﺑﻌﺿﯽ ﻫﺎ ﻣﺧﺎﻟف.
ﺷری ﺑﭼﻪ ﻫﺎ ار ﺑﻪ طرف ﺟﻧﮕل ﭘﺷت ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺎن ﺑرد و ﮔﻔت» :آن ﺟﺎ ﺧﻠوت ﺗر اﺳت ...ﺑزرگ ﺗر ﻫم اﺳت«.
ﺑﭼﻪ ﻫﺎ ﻧﯾم ﺳﺎﻋﺗﯽ ﺑﺎزی ﮐردﻧد و ﺑﺎﻻﺧرﻩ ﺧﺎﻧم واﮐر ،ﻣﺎدر ﺷری ،ﻫﻣﻪ ار ﺻدا زد ﺗﺎ ﺑرای ﺧوردن ﮐﯾﮏ ﺗوﻟد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﺑرﮔردﻧد.
ﮔرگ ﮔﻔت» :اَﻩ ﭼﻪ ﺑد! ﺗﺎزﻩ ﺑﺎزی ﺑﺎﺣﺎل ﺷدﻩ ﺑود!«
ﺑرد ﮔﻔت» :اﻣﺎ ﺑﻬﺗر اﺳت ﺑرﮔردﯾم .ﭼون ﻟﺑﺎس ﮐﺛﯾف ﻣﺎﯾﮑل ﺳﻧﺟﺎب ﻫﺎ ار ﻣﯽ ﺗرﺳﺎﻧد«.
ﺑﭼﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﻧدﻩ ﺑﻪ طرف ﺣﯾﺎط ﭘﺷﺗﯽ ﺧﺎﻧﻪ ی ﺷری ﺑرﮔﺷﺗﻧد .ﮐﯾﮏ ﺳﻔﯾد و ﺻورﺗﯽ ﺷری ﺧﯾﻠﯽ زﯾﺑﺎ ﺑود .ﭼﻧد ﺗﺎ ﺷﻣﻊ
روی آن روﺷن ﺷدﻩ ﺑود.
ﺧﺎﻧم واﮐر ﺑﻪ ﺷوﺧﯽ ﮔﻔت » :ﻣن ﻣﺎدر ﺑدی ﻫﺳﺗم ،ﻣﮕر ﻧﻪ؟ آﺧر اﺟﺎزﻩ دادم ﺷﻣﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻧﮕل ﺑروﯾد!«
ﺑﻌﺿﯽ از دﺧﺗرﻫﺎ ﺧﻧدﯾدﻧد.
ﺧﺎﻧم واﮐر ﭼﺎﻗوی ﮐﯾﮏ ار ﺑﻪ دﺳت ﮔرﻓت و ﭘرﺳﯾد» :ﺷری ﮐﺟﺎﺳت؟«
ﻫﻣﻪ دور و ﺑر ﺧودﺷﺎن ار ﻧﮕﺎﻩ ﮐردﻧد.
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ﻧﯾﻧﺎ ﮔﻔت» :ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫم ﺑودﯾم ...ﻫﻣﯾن ﯾﮏ دﻗﯾﻘﻪ ﭘﯾش ...ﺗو ﺟﻧﮕل ﮐﻧﺎر ﻫم ﻧﺷﺳﺗﻪ ﺑودﯾم«.
ﺑرد ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد ﮔﻔت» :آﻫﺎی ﺷری ...ﺷری ...ﮐﺟﺎﯾﯽ؟ ﺑدو ﺑﯾﺎ! وﻗت ﮐﯾﮏ ﺧوردن اﺳت!«
اﻣﺎ ﺷری ﺟواب ﻧﻣﯽ داد.
اﺻﻼً اﺛری از او ﻧﺑود .اﻧﮕﺎر آب ﺷدﻩ ﺑود و رﻓﺗﻪ ﺑود زﯾر زﻣﯾن.
ﮔرگ ﭘرﺳﯾد» :ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗوی ﺧﺎﻧﻪ رﻓﺗﻪ ﺑﺎﺷد؟«
ﺧﺎﻧم واﮐر ﺟواب داد» :ﻧﻪ ...اﻣﮑﺎن ﻧدارد .اﮔر ﺗوی ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ آﻣد ﻣن ﻣﯽ دﯾدﻣش .ﺷﺎﯾد ﻫﻧوز ﺗو ﺟﻧﮕل ﺑﺎﺷد«.
ﺑرد ﮔﻔت» :ﻣن ﻣﯽ روم ،ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺟﻧﮕل ﻣﯽ اﻧدازم«.
ﺑرد ﻫﻣﺎن طور ﮐﻪ ﺷری ار ﺻدا ﻣﯽ زد ﺑﻪ طرف ﺟﻧﮕل رﻓت و در ﻣﯾﺎن درﺧﺗﺎن ﻧﺎﭘدﯾد ﺷد.
ﭼﻧد دﻗﯾﻘﻪ ﺑﻌد ،ﺑرد دﺳت از ﭘﺎ د ارزﺗر ﺑرﮔﺷت.
ﻫﯾﭻ اﺛری از ﺷری ﻧﺑود .اﻧﮕﺎر دود ﺷدﻩ ﺑود و رﻓﺗﻪ ﺑود ﻫوا.
آن ﻫﺎ ﻫﻣﻪ ﺟﺎ ار ﮔﺷﺗﻧد .ﺧﺎﻧﻪ .ﺣﯾﺎط ﺟﻠوﯾﯽ .ﺟﻧﮕل .ﺧﻼﺻﻪ ﻫﻣﻪ ﺟﺎ ار .ﺷری ﻏﯾﺑش زدﻩ ﺑود.
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ﻓﺻل ﻫﺟدﻩ
ﮔرگ روی زﻣﯾن ﻧﺷﺳﺗﻪ ﺑود و ﺑﻪ درﺧت ﺗﮑﯾﻪ دادﻩ ﺑود .دورﺑﯾن ﮐﻧﺎرش روی ﭼﻣن ﻫﺎ ﺑود ،او ﺑﻪ ﭘﻠﯾس ﻫﺎی ﻟﺑﺎس آﺑﯽ زل
زدﻩ ﺑود.
ﭘﻠﯾس ﻫﺎ ﮐل ﺧﺎﻧﻪ ار زﯾر و رو ﮐردﻧد و راﻫﯽ ﺟﻧﮕل ﺷدﻧد .ﮔرگ ﺻدای ﭘﻠﯾس ﻫﺎ ار ﻣﯽ ﺷﻧﯾد ،اﻣﺎ ﻣﺗوﺟﻪ ﻧﻣﯽ ﺷد ﮐﻪ
ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد.
ﭘﻠﯾس ﻫﺎی دﯾﮕری ﻫم از راﻩ رﺳﯾدﻧد .ﭘﻠﯾس ﻫﺎی ﻟﺑﺎس ﻣﺷﮑﯽ.
ﺧﺎﻧم واﮐر ﺑﻪ ﭘدر ﺷری ﺗﻠﻔن زد .آﻗﺎی واﮐر ﻣﺷﻐول ﺑﺎزی ﮔﻠف ﺑود .ﭼﻧد دﻗﯾﻘﻪ ی ﺑﻌد ﭘدر ﺷری وارد ﺧﺎﻧﻪ ﺷد .ﭘدر و
ﻣﺎرد ﺷری ﮐﻧﺎر ﻫم ﻧﺷﺳﺗﻧد و ﯾﮑدﯾﮕر ار دﻟداری دادﻧد .آن ﻫﺎ دﺳت ﻫﻣدﯾﮕر ار ﮔرﻓﺗﻪ ﺑودﻧد و ﺧﯾﻠﯽ ﻧﮕران ﺑﻪ ﻧظر ﻣﯽ
رﺳﯾدﻧد .رﻧﮓ ﺷﺎن ﻣﺛل ﮔﭻ ﺳﻔﯾد ﺷدﻩ ﺑود.
ﻫﻣﻪ ی ﻣﯾﻬﻣﺎن ﻫﺎ ﺧداﺣﺎﻓظﯽ ﮐردﻧد و رﻓﺗﻧد.
ﺷﻣﻊ ﻫﺎی ﮐﯾﮏ ﺗوﻟد ﺗﺎ آﺧر ﺳوﺧﺗﻪ ﺑودﻧد و ﭘﺎراﻓﯾن آب ﺷدﻩ ﺷﺎن روی ﮐﯾﮏ ﺳﻔﯾد و ﺻورﺗﯽ رﯾﺧﺗﻪ ﺑود .ﻫﯾﭻ ﮐس ﺑﻪ
ﮐﯾﮏ ﻟب ﻧزد.
ﯾﮑﯽ از ﭘﻠﯾس ﻫﺎ ﺑﻪ اﻗﺎی واﮐر ﮔﻔت» :اﺛری از دﺧﺗرﺗﺎن ﻧﯾﺳت«.
ﭘدر ﺷری ﻫﻣﺎن طور ﮐﻪ دﺳت ﻫﻣﺳرش ار ﺑﻪ دﺳت ﮔرﻓﺗﻪ ﺑود از ﭘﻠﯾس ﭘرﺳﯾد» :ﯾﻌﻧﯽ ...ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺳﯽ او ار دزدﯾدﻩ؟«
 ﻓﮑر ﻧﻣﯽ ﮐﻧم .ﭼون ...ﭼون ﻋﻼﻣﺗﯽ روی ﻋﻠف ﻫﺎ ﻧﯾﺳت ﮐﻪ ﻧﺷﺎن ﺑدﻫد ،آن ﻫﺎ درﮔﯾر ﺷدﻩ ﺑﺎﺷﻧد«.ﺧﺎﻧم واﮐر ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد آﻩ ﮐﺷﯾد و ﺳرش ار ﭘﺎﯾﯾن اﻧداﺧت؛ »ﻧﻣﯽ ﻓﻬﻣم .آﺧر ﯾﻌﻧﯽ ﭼﻪ؟«
ﺳﮑوﺗﯽ طوﻻﻧﯽ و ﻧﺎراﺣت ﮐﻧﻧدﻩ ﺣﮑم ﻓرﻣﺎ ﺷدﻩ ﺑود.
ﭘﻠﯾس ﮔﻔت» :ﻣﺎ ﻣﺷﻐول ﺟﺳﺗﺟو ﻫﺳﺗﯾم .ﺣﺗﻣﺎً رد دﺧﺗرﺗﺎن ار ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧﯾم«.
ﭘﻠﯾس ﺑﻪ طرف ﺟﻧﮕل رﻓت و ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻣﺗوﺟﻪ ﮔرگ ﺷد و ﮔﻔت» :اوﻩ ،ﺳﻼم ...ﺗو ﻫﻧوز اﯾﻧﺟﺎﯾﯽ ،ﭘﺳر! ﻫﻣﻪ رﻓﺗﻧد«.
ﮔرگ ﺑﺎ ﻧﺎراﺣﺗﯽ ﮔﻔت» :آرﻩ ...ﻫﻣﻪ رﻓﺗﻧد .ﻣﯽ داﻧم«.
 ﻣن ﺳﺗوان رﯾدﯾﮏ ﻫﺳﺗم.ﮔرگ دورﺑﯾن ار روی ﭘﺎﯾش ﮔذاﺷت و ﮔﻔت» :ﺑﻠﻪ ،ﻣﯽ داﻧم«.
 ﭼ ار ﺗو ﻣﺛل ﺑﻘﯾﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎن ﻧرﻓﺗﯽ؟ ﺧﯾﻠﯽ ﻧﺎراﺣﺗم .ﯾﻌﻧﯽ ...ﺷری ﺑﻬﺗرﯾن دوﺳت ﻣن اﺳت.ﮔرگ ﮔﻠوﯾش ار ﺻﺎف ﮐرد و اداﻣﻪ داد ...» :ﺧﺎﻧﻪ ی ﻣﺎ ﻫﻣﯾن ﺑﻐل اﺳت«.
او ﺑﺎ ﺳر ﺑﻪ طرف ﻣﻧزل ﺑﻐﻠﯽ اﺷﺎرﻩ ﮐرد.
ﺳﺗوان رﯾدﯾﮏ ﺑﺎ اﺧم ﺑﻪ ﺟﻧﮕل زل زد و ﮔﻔت» :ﺑﻪ ﻫر ﺣﺎل ﺑﻬﺗر اﺳت ﺑرﮔردی ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎن! ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺧﯾﻠﯽ ﺟﺳﺗﺟو ﮐﻧﯾم.
ﻫﻧوز ﭼﯾز ﺑﻪ درد ﺑﺧوری ﭘﯾدا ﻧﮑردﻩ اﯾم«.
ﮔرگ ﺑﻪ دورﺑﯾن دﺳﺗﯽ ﮐﺷﯾد و ﮔﻔت» :ﺑﻠﻪ ،ﻣﯽ داﻧم«.
ﮔرگ ﮐﻪ ﺣﺳﺎﺑﯽ ﻧﺎراﺣت و وﺣﺷت زدﻩ ﺑود ،در دل ﮔﻔت» :ﻫﻣﻪ اش ﺗﻘﺻﯾر اﯾن دورﺑﯾن ﻟﻌﻧﺗﯽ اﺳت .ﻣن ﻣﯽ داﻧم«.
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ﺳﺗوان رﯾدﯾﮏ ﮐﻪ ﺑﺎ دﻗت ﺑﻪ ﺻورت ﮔرگ ﺧﯾرﻩ ﺷدﻩ ﺑود ،ﭘرﺳﯾد» :او در ﻋرض ﯾﮏ ﻟﺣظﻪ ﮔم ﺷد؟«
 ﺑﻠﻪ ...ﺧﯾﻠﯽ ﻋﺟﯾب اﺳت.ﺧﯾﻠﯽ ﺧﯾﻠﯽ ﻋﺟﯾب ﺗر از آن ﭼﻪ ﺑﺗواﻧﯾد ﺗﺻورش ار ﺑﮑﻧﯾد.
ﺗﻘﺻﯾر اﯾن دورﺑﯾن ﻟﻌﻧﺗﯽ اﺳت .دورﺑﯾن ﺑﺎﻋث ﺷد ﮐﻪ ﻧﺎﻣرﺋﯽ ﺷود.
اول در ﻋﮑس ﻧﺎﭘدﯾد ﺷد.
وﺑﻌد ...ﺑﻌدش ﻫم واﻗﻌﺎً ﻏﯾﺑش زد.
ﻧﻣﯽ داﻧم ،دورﺑﯾن ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد ،اﻣﺎ ﻣﯽ داﻧم ﮐﻪ ﻫﻣﻪ اش زﯾر ﺳر آن اﺳت.
ﺳﺗوان ﭘرﺳﯾد » :ﺑﺑﯾﻧم ،ﺗو ﭼﯾز دﯾﮕری ﻧﻣﯽ ﺧواﻫﯽ ﺑﻪ ﻣن ﺑﮕوﯾﯽ؟ ﺗو ﭼﯾزی ﻧدﯾدی؟ ﭼﯾزی ﮐﻪ ﺑﺗواﻧد ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧد؟
ﯾﮏ ﺳرﻧﺦ؟ ﻫﯾﭼﯽ ﯾﺎدت ﻧﻣﯽ آﯾد؟«
ﮔرگ از ﺧود ﭘرﺳﯾد ﯾﻌﻧﯽ ﺣﻘﯾﻘت ار ﺑﮕوﯾم؟ راﺳﺗش ار ﺑﮕوﯾم؟
اﮔر در ﻣورد دورﺑﯾن ﺑﺎ او ﺣرف ﺑزﻧم آن وﻗت ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﻪ آن ار از ﮐﺟﺎ آوردم .ﺑﻌد ﻣن ﻣﺟﺑور ﻣﯽ ﺷودم ﺑﮕوﯾم ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪ ی ﮐﺎﻓﻣن رﻓﺗﯾم و ﻫﻣﻪ ﻣﺎن ﺗوی دردﺳر ﻣﯽ اﻓﺗﯾم.
اﻣﺎ ...ﺧب ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻧم؟ ﺷری ﮔم ﺷدﻩ .ﻏﯾﺑش زدﻩ .ﻧﺎﭘدﯾد ﺷدﻩ .اﯾن ﻗﺿﯾﻪ ﻣﻬم ﺗر اﺳت.
ﺑﺎﯾد راﺳﺗش ار ﺑﻪ او ﺑﮕوﯾم.
اﻣﺎ ...اﻣﺎ ...اﮔر ﺣرﻓم ار ﺑﺎور ﻧﮑﻧد ،ﭼﻪ؟
ﺣﺗﯽ اﮔر ﻫم ﺣﻘﯾﻘت ار ﺑﻪ او ﺑﮕوﯾم ﭼﻪ طور ﻣﯽ ﺧواﻫد ﺷری ار ﭘﯾدا ﮐﻧد؟
ﺳﺗوان رﯾدﯾﮏ ﮐﻧﺎر ﮔرگ روی زﻣﯾن ﻧﺷﺳت و ﮔﻔت» :ﭘﺳر! ﺗو ﺧﯾﻠﯽ آﺷﻔﺗﻪ ای ،ﭼﯽ ﺷدﻩ؟ اﺳﻣت ﭼﯾﺳت؟«
 ﮔرگ .ﮔرگ ﺑﻧﮑز.ﭘﻠﯾس آرام ﮔﻔت» :ﮔرگ! ﺗو ﺧﯾﻠﯽ ﭘرﯾﺷﺎﻧﯽ .ﭼﯽ ﺷدﻩ؟ از ﭼﯽ ﻧﺎراﺣﺗﯽ؟ ﭼ ار ﺑﻪ ﻣن ﻧﻣﯽ ﮔوﯾﯽ ،ﭼﯽ ﺗوی ﮐﻠﻪ ات ﻫﺳت؟
ﺑﮕو ...اﮔر ﺑﮕوﯾﯽ ،راﺣت ﻣﯽ ﺷوی«.
ﮔرگ ﻧﻔس ﻋﻣﯾﻘﯽ ﮐﺷﯾد و ﺑﻪ ﭘدر و ﻣﺎدر ﺷری زل زد .ﺧﺎﻧم واﮐر دﺳت ﻫﺎش ار روی ﺻورﺗش ﮔذاﺷﺗﻪ ﺑود و ﮔرﯾﻪ ﻣﯽ
ﮐرد .آﻗﺎی واﮐر ﺑﻪ ﻫﻣﺳرش دﻟداری ﻣﯽ داد.
ﮔرگ ﮔﻔت» :ﺧب ...ﻣﯽ داﻧﯾد«...
ﺳﺗوان آرام ﮔﻔت» :ﭼﯽ ار ﻣﯽ داﻧم؟ ﺑﮕو ،ﭘﺳر .ﺗو ﻣﯽ داﻧﯽ ﺷری ﮐﺟﺎﺳت؟«
ﮔرگ اﺣﺳﺎس ﮐرد ﮐﻪ ﺿرﺑﺎن ﻗﻠﺑش ﺗﻧد ﺷدﻩ؛ »ﻫﻣﻪ اش زﯾر ﺳر اﯾن دورﺑﯾن اﺳت«.
ﮔرگ ﻧﻔس ﻋﻣﯾﻘﯽ ﮐﺷﯾد و اداﻣﻪ داد» :اﯾن دورﺑﯾن ﻋﺟﯾب و ﻏرﯾﺑﯽ اﺳت«.
 ﯾﻌﻧﯽ ﭼﻪ؟ ﻣن ﺑﺎ اﯾن دورﺑﯾن از ﺷری ﻋﮑس اﻧداﺧﺗم .دو ﺗﺎ .در ﻫر دو ﻋﮑس او ﻧﺎﻣرﺋﯽ ﺑود .ﯾﻌﻧﯽ در ﻫﯾﭻ ﮐدام از آنﻋﮑس ﻫﺎ ﻧﯾﻔﺗﺎد .ﻣﯽ ﻓﻬﻣﯾد ﮐﻪ؟
رﯾدﯾﮏ ﭼﺷم ﻫﺎﯾش ار ﺑﺳت و ﺑﻌد از ﻟﺣظﻪ ای ﺑﺎز ﮐرد و ﮔﻔت» :ﻧﻪ ،ﭘﺳر ﺟﺎن ،ﻧﻣﯽ ﻓﻬﻣم«.
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 ﺷری در ﻫﯾﭻ ﮐدام از آن ﻋﮑس ﻫﺎ ﻧﯾﻔﺗﺎد .ﻫﻣﻪ ی درﺧت ﻫﺎ و ﻋﻠف ﻫﺎ در ﻋﮑس ﺑود .اﻣﺎ او ﻧﺑود .اﻧﮕﺎرﻧﺎﭘدﯾد ﺷدﻩ ﺑﺎﺷد .ﺣﺎﻻ ﻫم واﻗﻌﺎً ﻧﺎﭘدﯾد ﺷدﻩ .اول ﺗوی ﻋﮑس ﻫﺎ ﻧﺎﭘدﯾد ﺷد ﺣﺎﻻ ﻫم واﻗﻌﺎً .ﺑﻪ ﻧظرم ...اﯾن دورﺑﯾن
آﯾﻧدﻩ ار ﭘﯾﺷﮕوﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﯾﺎ اﯾن ﮐﻪ ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷود ،ﺣﺎدﺛﻪ ﻫﺎی ﺑدی اﺗﻔﺎق ﺑﯾﻔﺗد.
ﮔرگ دورﺑﯾن ار ﺑﻪ طرف ﭘﻠﯾس ﺑرد .اﻣﺎ اﻧﮕﺎر رﯾدﯾﮏ ﻗﺻد ﻧداﺷت آن ار از ﮔرگ ﺑﮕﯾرد .او ﺑﺎ ﭼﺷﻣﺎﻧﯽ رﯾز ﺷدﻩ ﺑﻪ
ﮔرگ زل زدﻩ ﺑود .ﭘﺳرک ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﺣدس ﺑزﻧد ﮐﻪ او در ﭼﻪ ﻓﮑری اﺳت.
ﮔرگ ﺣﺳﺎﺑﯽ ﺗرﺳﯾدﻩ ﺑود.
اوﻩ ﻧﻪ .ﭼ ار اﯾن طوری ﺑﻪ ﻣن زل زدﻩ؟
ﺣﺎﻻ ﻣﯽ ﺧواﻫد ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻧد؟

۴۶

اراﺋﻪ ای از وﺑﻼگ ﺑوک داﻧﻠود www.book-d.lxb.ir :

www.book-d.lxb.ir
ﻓﺻل ﻧوزدﻩ
ﮔرگ دورﺑﯾن ار ﺑﻪ طرف ﺳﺗوان رﯾدﯾﮏ دراز ﮐردﻩ ﺑود.
اﻣﺎ رﯾدﯾﮏ ﺧﯾﻠﯽ ﺳرﯾﻊ ﺑﻠﻧد ﺷد و ﮔﻔت :ﻧﮑﻪ دورﺑﯾن اﯾﻧدﻩ ار ﭘﯾﺷﮕوﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﺎﻋث اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑد ﻣﯽ ﺷود؟«
 ﺑﻠﻪ .اﻟﺑﺗﻪ اﯾن دورﺑﯾن ﻣﺎل ﻣن ﻧﯾﺳت .ﻫر دﻓﻌﻪ ﮐﻪ ﻣن ﺑﺎ آن ﻋﮑس اﻧداﺧﺗم ﯾﮏ اﺗﻔﺎق ﺑد...ﺳﺗوان ﺑﺎ ﺻداﯾﯽ آرام ﮔﻔت» :ﭘﺳر! ﺑس اﺳت دﯾﮕر«.
رﯾدﯾﮏ ﺧم ﺷد و دﺳﺗﯽ روی ﺷﺎﻧﻪ ی ﻟرزان ﮔرگ ﮔذﺷﺎت و اداﻣﻪ داد :ﻧﺗو ﺧﯾﻠﯽ ﻧﺎراﺣﺗﯽ .ﺗﻘﺻﯾر ﺧودت ﻫم ﻧﯾﺳت.
ﺑﻬﺗرﯾن دوﺳﺗت ﮔم ﺷدﻩ .ﻫﻣﻪ ﻧﺎراﺣﺗﻧد«.
 اﻣﺎ ﻣن دارم ﺣﻘﯾﻘت ار ﻣﯽ ﮔوﯾم و... اﻻن ﺑﻪ ﮔروﻫﺑﺎن ﻣﯽ ﮔوﯾم ﮐﻪ ﺗو ار ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎن ﺑﺑرد .ﭘدر و ﻣﺎدرت ﻫم ﺑﺎﯾد ﺑداﻧﻧد ﮐﻪ ﺗو ﺧﯾﻠﯽ ﻧﺎراﺣت وآﺷﻔﺗﻪ ای.
ﮔرگ ﺑﺎ ﻋﺻﺑﺎﻧﯾت ﺑﻪ ﺧود ﮔﻔت ،ﻣﯽ داﻧﺳﺗم ﺣرﻓم ار ﺑﺎور ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .ﻣﯽ داﻧﺳﺗم.
ﭼﻪ ﻗدر اﺣﻣق ﺑودم .ﺣﺎﻻ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧد ﻣن ﺧل و ﭼﻠم.
رﯾدﯾﮏ ﮔروﻫﺑﺎﻧﯽ ار ﮐﻪ ﮐﻧﺎر ﭘرﭼﯾن ﺣﯾﺎط ﭘﺷﺗﯽ ﺧﺎﻧﻪ اﯾﺳﺗﺎدﻩ ﺑود ،ﺻدا ﮐرد.
ﮔرگ ﻫﻣﺎن طور ﮐﻪ دورﺑﯾن ار ﺑﻪ دﺳت ﮔرﻓﺗﻪ ﺑود ﺑﻠﻧد ﺷد و ﮔﻔت» :اﺣﺗﯾﺎﺟﯽ ﺑﻪ اﯾن ﮐﺎر ﻧﯾﺳت .ﺧودم ﻣﯽ ﺗواﻧم ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﺑروم«.
رﯾدﯾﮏ ﺑﺎ ﺷﮏ و ﺗردﯾد ﮔﻔت » :اﮔر ﭼﯾز ﺧﺎﺻﯽ ﯾﺎدت آﻣد ﺑﻪ ادارﻩ ی ﭘﻠﯾس ﺗﻠﻔن ﮐن«.
 ﺣﺗﻣﺎً.ﮔرگ آرام ﺑﻪ ﺳوی ﺧﺎﻧﻪ ی ﺧودﺷﺎن رﻓت.
رﯾدﯾﮏ ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد ﮔﻔت» :ﮔرگ! ﻧﮕران ﻧﺑﺎش! ﻣﺎ ﺗﻣﺎم ﺗﻼش ﻣﺎن ار ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﻪ دوﺳﺳت ار ﭘﯾدا ﮐﻧﯾم .دورﺑﯾن ار
ﻓراﻣوش ﮐن و ﺑﺧواب .ﺧب؟«
 ﺑﺎﺷد.ﮔرگ ﺑﻪ ﺳرﻋت از ﺟﻠو ﺧﺎﻧم و اﻗﺎی واﮐر ﮔذﺷت .زن و ﻣرد ﺑﯾﭼﺎرﻩ ﺧﯾﻠﯽ ﻧﺎراﺣت ﺑودﻧد.
ﭼﻪ ﻗدر اﺣﻣق ﺑودم ﮐﻪ ﺧﯾﺎل ﻣﯽ ﮐردم ﭘﻠﯾس اﯾن داﺳﺗﺎن ﻋﺟﯾب ار ﺑﺎور ﻣﯽ ﮐﻧد؟
ﭼ ار ﯾﮏ دﻓﻌﻪ اﯾن ﻗدر اﺣﻣق ﺷدم؟
ﺧودم ﻫم ﺑﺎورم ﻧﻣﯽ ﺷود ،ﭼﻪ ﺑرﺳد ﺑﻪ او.
ﮔرگ از ﺣﯾﺎط ﭘﺷﺗﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ طرف در ﺗوری دار ﭘﺷت آﺷﭘزﺧﺎﻧﻪ رﻓت و در آﺷﭘزﺧﺎﻧﻪ ار ﺑﺎز ﮐرد؛ »ﮐﺳﯽ ﺧﺎﻧﻪ
ﻧﯾﺳت؟«
ﻫﯾﭻ ﮐس ﺟواب ﻧداد.
او وارد راﻫرو ﺷد و ﺑﻪ طرف اﺗﺎق ﻧﺷﯾﻣن رﻓت؛ »ﮐﺳﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﯾﺳت؟«
اﻧﮕﺎر ﻫﯾﭻ ﮐس در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺑود.
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ﺗری ﮐﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺎری داﺷت .ﻣﺎدر ﻫم در ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن در ﮐﻧﺎر ﭘدر ﺑود.
ﮔرگ ﺧﯾﻠﯽ اﺣﺳﺎس ﺑدی داﺷت .اﺻﻼً دﻟش ﻧﻣﯽ ﺧواﺳت ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷد .او ﻣﯽ ﺧواﺳت ﺑﺎ ﮐﺳﯽ ﺻﺣﺑت ﮐﻧد و
ﺑﮕوﯾد ﮐﻪ ﺷری ﮔم ﺷدﻩ .واﻗﻌﺎً اﺣﺗﯾﺎج داﺷت ﺑﺎ ﮐﺳﯽ ﺻﺣﺑت ﮐﻧد.
ﮔرگ ﻫم ﭼﻧﺎن ﮐﻪ دورﺑﯾن ار ﻣﺣﮑم در دﺳت ﮔرﻓﺗﻪ ﺑود از ﭘﻠﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻻ رﻓت و وارد اﺗﺎﻗش ﺷد.
او در آﺳﺗﺎﻧﻪ ی در اﺗﺎﻗش اﯾﺳﺗﺎد دو ﺑﺎر ﭼﺷم ﻫﺎﯾش ار ﺑﺎز و ﺑﺳﺗﻪ ﮐرد و ﻧﺎﮔﻬﺎن وﺣﺷت زدﻩ ﺟﯾﻎ ﮐﺷﯾد.
ﺗﻣﺎم ﮐﺗﺎب ﻫﺎﯾش اﯾن طرف و آن طرف وﻟو ﺷدﻩ ﺑود .روﺗﺧﺗﯽ و ﭘﺗو و ﻣﻠﺣﻔﻪ اش روی زﻣﺷن اﻓﺗﺎدﻩ ﺑودﻧد .ﺗﻣﺎم
ﮐﺷوﻫﺎی ﮐﻣد و ﻣﯾز ﺗﺣرﯾرش روی ﮐف اﺗﺎق ﺑودﻧد و آﺑﺎژور اﺗﺎﻗش ﭼﭘﻪ ﺷدﻩ ﺑود .ﻫر ﭼﻪ ﻟﺑﺎس داﺷت روی زﻣﯾن رﯾﺧت
و ﭘﺎش ﺷدﻩ ﺑودﻧد.
ﮐﺳﯽ در اﺗﺎق ﮔرگ ﺑودﻩ ،و ﻫﻣﻪ ﭼﯾز ار ﺑﻪ ﻫم رﯾﺧﺗﻪ ﺑودﻩ.
ﯾﻌﻧﯽ ﭼﻪ ﮐﺳﯽ اﺗﺎق او ار ﺑﻪ آن ﺷﮑل درآوردﻩ ﺑود؟
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ﻓﺻل ﺑﯾﺳت
ﯾﻌﻧﯽ ﭼﻪ ﮐﺳﯽ اﯾن ﮐﺎر ار ﮐردﻩ؟
ﮔرگ وﺣﺷت زدﻩ ﺑﻪ اﺗﺎق ﺧود ﺧﯾرﻩ ﺷدﻩ ﺑود.
ﭼﻪ ﮐﺳﯽ اﺗﺎق ﻣ ار ﺑﻪ ﻫم رﯾﺧﺗﻪ؟
ﻣﻌﻠوم اﺳت ﺑرای ﭼﻪ اﺗﺎق ﻣ ار اﯾن ﺟوری ﮐردﻩ .ﻣﻌﻠوم اﺳت .ﻣﯽ داﻧم ﮐﺎر ﮐﯾﺳت .ﻣﯽ داﻧم.
ﮐﺳﯽ ﮐﻪ دﻧﺑﺎل دورﺑﯾن اﺳت.
ﮐﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧواﻫد دورﺑﯾن ار ﺳرﺟﺎش ﺑرﮔرداﻧد.
اﺳﭘﺎﯾدی؟
ﻫﻣﺎن ﻣرد ﻧﻔرت اﻧﮕﯾز ﺗرﺳﻧﺎﮐﯽ ﮐﻪ ﻫﻣﯾﺷﻪ ﻟﺑﺎس ﺳﯾﺎﻩ ﻣﯽ ﭘوﺷد و در ﺧﺎﻧﻪ ی ﮐﺎﻓﻣن زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .آرﻩ ،او ﺻﺎﺣب
اﯾن دورﺑﯾن اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ واﻗﻌﺎً اﯾن دورﺑﯾن ﻣﺎل اوﺳت؟
ﺑﻠﻪ ﮐﺎر ،ﮐﺎر اﺳﭘﺎﯾدی اﺳت.
ﭘس آن ﺷﺑﺢ ﺳﯾﺎﻩ ﻫم ﮐﻪ از ﭘﺷت آدم ﻫﺎ در زﻣﯾن ﺑﺎزی ﺑﻪ ﮔرگ زل زدﻩ ﺑود اﺳﭘﺎﯾدی ﺑودﻩ .آرﻩ ﺧود اﺳﭘﺎﯾدی ﺑودﻩ.
او ﻓﻬﻣﯾدﻩ ﮐﻪ دورﺑﯾﻧش دﺳت ﮔرگ اﺳت و او ﻣﯽ داﻧﺳﺗﻪ ﮐﻪ ﮔرگ ﮐﺟﺎ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﮔرگ از اﯾن ﮐﻪ او از ﻣﺣل زﻧدﮔﯽ اش ﺧﺑردار ﺑودﻩ ﺑﯾﺷﺗر از ﭼﯾزﻫﺎی دﯾﮕر ﻣﯽ ﺗرﺳﯾد.
او ﻣﯽ داﻧﺳﺗﻪ ﮐﻪ ﮔرگ ﮐﺟﺎ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﮔرگ از اﺗﺎق درﻫم رﯾﺧﺗﻪ ﺧﺎرج ﺷد و ﺑﻪ دﯾوار راﻫرو ﺗﮑﯾﻪ داد و ﭼﺷم ﻫﺎش ار ﺑﺳت.
او اﺳﭘﺎﯾدی ار ﺗﺻور ﮐرد ﮐﻪ وﺣﺷﯾﺎﻧﻪ اﺗﺎق او ار ﺑﻪ ﻫم ﻣﯽ رﯾﺧﺗﻪ .او اﺳﭘﺎﯾدی ار در ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺎن ﺗﺻور ﮐرد.
اﺳﭘﺎﯾدی اﯾﻧﺟﺎ ﺑودﻩ .در ﺧﺎﻧﻪ ی ﻣﺎ .او ﺗﻣﺎم اﺗﺎق ﻣ ار زﯾر و رو ﮐردﻩ .ﮔرگ دوﺑﺎرﻩ ﺑﻪ اﺗﺎﻗش ﺑرﮔﺷت .او ﺧﯾﻠﯽ آﺷﻔﺗﻪ و
ﭘرﯾﺷﺎن ﺑود .دﻟش ﻣﯽ ﺧواﺳت ﻓرﯾﺎد ﺑﮑﺷد و ﮐﻣﮏ ﺑﺧواﻫد.
اﻣﺎ ﺗﮏ و ﺗﻧﻬﺎ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑود .ﻫﯾﭻ ﮐس ﺻداش ار ﻧﻣﯽ ﺷﻧﯾد .ﻫﯾﭻ ﮐس ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﺑﻪ او ﮐﻣﮏ ﮐﻧد.
ﺣﺎﻻ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻧم؟ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﭼﯽ؟ ﭼﻪ ﮐﺎری از دﺳﺗم ﺳﺎﺧﺗﻪ اﺳت؟
ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻫﻣﺎن طوری ﮐﻪ ﺑﻪ در ﺗﮑﯾﻪ دادﻩ ﺑود و اﺗﺎق درﻫم و ﺑرﻫﻣش ار ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽ ﮐرد ،ﻓﻬﻣﯾد ﮐﻪ ﺑﺎﯾد ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻧد.
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ﻓﺻل ﺑﯾﺳت و ﯾﮏ
ﮔرگ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از دﺳت ﻫﺎش ﮔوﺷﯽ ﺗﻠﻔن ار ﻧﮕﻪ داﺷﺗﻪ ﺑود و ﺑﺎ دﺳت دﯾﮕرش ﻋرق ﭘﯾﺷﺎﻧﯽ اش ار ﺧﺷﮏ ﻣﯽ ﮐرد؛
»ﺳﻼم ﺑرد! ﻣﻧم ﮔرگ«.
ﺑرد ﺑﺎ اﺷﺗﯾﺎق ﮔﻔت» :ﺷری ار ﭘﯾدا ﮐردﻧد؟«
 ﻧﻣﯽ داﻧم .ﻓﮑر ﻧﻣﯽ ﮐﻧم.ﮔرگ ﺑﻪ اﺗﺎق ﺗﻘرﯾﺑﺎً ﺟﻣﻊ و ﺟور ﺷدﻩ اش زل زدﻩ ﺑود .او ﻣﺟﺑور ﺷدﻩ ﺑود ﭘﯾش از آﻣدن ﻣﺎدر ﯾﺎ ﺑرادرش اﺗﺎق ار ﻣرﺗب
ﮐﻧد .ﭼ ار ﮐﻪ ﻧﻣﯽ ﺧواﺳت ﻫﯾﭻ ﮐدام از آن ﻫﺎ از رازش ﺳردرﺑﯾﺎورﻧد.
ﮔرگ ﺑﺎ ﻋﺟﻠﻪ ﺻﺣﺑت ﮐرد و ﮔﻔت» :ﮔوش ﮐن ﺑرد!ﻣن ﺑرای ﻣوﺿوع ﺷری ﺗﻠﻔن ﻧﮑردم ..ﺑﻪ ﻣﺎﯾﮑل ﺗﻠﻔن ﮐن ﺑﺎﺷد؟ ﻗرار
ﻣﺎ زﻣﯾن ﺑﺎزی ﮐﻧﺎر زﻣﯾن ﺑﯾس ﺑﺎل«.
ﺑرد آﺷﻔﺗﻪ و ﭘرﯾﺷﺎن ﭘرﺳﯾد» :اﻻن؟«
 آرﻩ ،اﻻن ،ﺑﺎﯾد ﻫﻣدﯾﮕر ار ﺑﺑﯾﻧﯾم .ﺧﯾﻠﯽ ﻣﻬم اﺳت.ﺑرد ﺑﻪ اﻋﺗراض ﮔﻔت» :اﻻن وﻗت ﺷﺎم اﺳت .ﻣن ﻧﻣﯽ داﻧم ﭘدر و ﻣﺎدرم اﺟﺎزﻩ«...
ﮔرگ ﺑﺎ ﺑﯽ ﺣوﺻﻠﮕﯽ ﮔﻔت » :ﺧﯾﻠﯽ ﻣﻬم اﺳت ﻧﻣﯽ ﻓﻬﻣﯽ؟ ﻣن ﺑﺎﯾد ﺷﻣﺎﻫﺎ ار ﺑﺑﯾﻧم ،ﺑﺎﺷد؟
 ﺑﺎﺷد .ﺑﺎﯾد ﯾواﺷﮑﯽ در ﺑروم.ﮔرگ ﺻدای ﺑرد ار ﺷﻧﯾد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎدرش ﻣﯽ ﮔﻔت» :ﮐﺳﯽ ﻧﯾﺳت .ﻣﺎدر ،ﮐﺳﯽ ﻧﯾﺳت .ﺑﺎ ﻫﯾﭻ ﮐﺳﯽ ﺣرف ﻧﻣﯽ زﻧم!«
آﻓرﯾن ﭘﺳر! ﺗو از ﻣن دروغ ﮔوﺗری!
ﺻدای ﺑرد ﻫم ﭼﻧﺎن ﺷﻧﯾدﻩ ﻣﯽ ﺷد» :ﺑﻠﻪ ،ﻣﺎدر! ﻣﯽ داﻧﯽ ﮐﻪ دارم ﺗﻠﻔﻧﯽ ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐﻧم .اﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﺧص ﺧﺎﺻﯽ ﺻﺣﺑت
ﻧﻣﯽ ﮐﻧم .ﮔرگ اﺳت«.
آﻓرﯾن ﭘﺳر ،آﻓرﯾن.
ﺑرد ﮔﻔت» :دﯾﮕر ﺑﺎﯾد ﺑروم«.
ﮔرگ ﺗﮑرار ﮐرد» :ﻣﺎﯾﮑل ﯾﺎدت ﻧرود«.
 ﺑﺎﺷد .ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻣت.ﺑرد ﮔوﺷﯽ ﺗﻠﻔن ار ﮔذاﺷت.
ﮔرگ ﻫم ﮔوﺷﯽ ﺗﻠﻔن ار ﮔذاﺷت .ﺑﻌد ﺑﺎ دﻗت ﮔوش ﮐرد ،ﺑﻪ اﻣﯾد آن ﮐﻪ ﺷﺎﯾد ﺻدای ﻣﺎدرش ار ﺑﺷﻧود .اﻣﺎ ﻣﺎدر ﻫﻧوز ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪ ﺑرﻧﮕﺷﺗﻪ ﺑود .ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎﻣﻼً ﺳﺎﮐت ﺑود .ﻣﺎدر ﻧﻣﯽ داﻧﺳت ﮐﻪ ﺷری ﮔم ﺷدﻩ .ﮔرگ ﻣﯽ داﻧﺳت ﮐﻪ اﮔر ﭘدر و ﻣﺎدرش
اﯾن ﺧﺑر ار ﺑﺷﻧوﻧد ﺧﯾﻠﯽ ﻧﺎراﺣت ﻣﯽ ﺷوﻧد.
ﺧﯾﻠﯽ ﺧﯾﻠﯽ ﻧﺎراﺣت و اﺷﻔﺗﻪ.
درﺳت ﻣﺛل ﮔرگ.
ﮔرگ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دوﺳت ﮔم ﺷدﻩ اش ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐرد ﺑﻪ طرف ﭘﻧﺟرﻩ ی اﺗﺎﻗش رﻓت و ﺣﯾﺎط ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻐﻠﯽ ار ﻧﮕﺎﻩ ﮐرد.
ﻫﯾﭻ ﮐس در آن ﺟﺎ ﻧﺑود .دﯾﮕر ﻫﻣﻪ رﻓﺗﻪ ﺑودﻧد.
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ﭘﻠﯾس ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻧﮕل رﻓﺗﻪ ﺑودﻧد و ﺑﻪ اﺣﺗﻣﺎل زﯾﺎد ﭘدر و ﻣﺎدر ﺷری ﻫم داﺧل ﺧﺎﻧﻪ ﺑودﻧد.
ﻓﻘط ﯾﮏ ﺳﻧﺟﺎب ﮐوﭼﮏ دور و ﺑر درﺧت ﺑزرگ ﺣﯾﺎط ﺧﺎﻧوادﻩ ی واﮐر ﻣﯽ ﭘﻠﮑﯾد.
روی ﻣﯾز ﺣﯾﺎط ﭘﺷﺗﯽ ﮐﯾﮏ ﺗوﻟد ﺑود .ﮐﯾﮏ ﻫﻣﺎن طور دﺳت ﻧﺧوردﻩ ﺳرﺟﺎش ﻣﺎﻧدﻩ ﺑود.
ﮔرگ ﺑﻪ ﺧود ﮔﻔت ،ﻣﯾﻬﻣﺎﻧﯽ ﺑرای ارواح.
ﺷری زﻧدﻩ اﺳت .ﭘﻠﯾس ﻫﺎ او ار ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .او زﻧدﻩ اﺳت.
ﮔرگ ﺗﺻﻣﯾﻣش ار ﮔرﻓﺗﻪ ﺑود .او ﻣﯽ داﻧﺳت ﮐﻪ ﺑﺎﯾد ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻧد.
او ﺑﻪ زور از ﭘﻧﺟرﻩ دور ﺷد و از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯾرون رﻓت ﺗﺎ دوﺳﺗﺎﻧش ار در زﻣﯾن ﺑﺎزی ﺑﺑﯾﻧد.
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ﻓﺻل ﺑﯾﺳت و دو
ﺑرد روی ﻧﯾﻣﮑت ﺗﻣﺎﺷﺎﭼﯾﺎن ﻧﺷﺳت و ﺑﺎ ﻋﺻﺑﺎﻧﯾت ﮔﻔت» :اﺻﻼ! ...ﺣرﻓش ار ﻫم ﻧزن!«
ﮔرگ ﺑﺎ اﻣﯾدواری ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﯾﮑل اﻧداﺧت ،اﻣﺎ ﻣﺎﯾﮑل از ﮔرگ دور ﺷد وﮔﻔت» :ﺣق ﺑﺎ ﺑرد اﺳت .ﺑﻪ ﻧظر ﻣن ﻫم ﺗو
ﻧﺑﺎﯾد اﯾن ﮐﺎر ار ﺑﮑﻧﯽ!«
ﭼون وﻗت ﺷﺎم ﺑود ،زﻣﯾن ﺑﺎزی ﮐﺎﻣﻼً ﺧﻠوت ﺷدﻩ ﺑود .دو ﺳﻪ ﻧﻔر ﺑﭼﻪ ای ﮐﻪ در ﮔوﺷﻪ ای از زﻣﯾن ﺗﺎب ﺑﺎزی و ﯾﺎ
دوﭼرﺧﻪ ﺳواری ﻣﯽ ﮐردﻧد ،رﻓﺗﻪ رﻓﺗﻪ از زﻣﯾن ﺑﺎزی دور ﺷدﻧد.
ﮔرگ ﻧﺎاﻣﯾداﻧﻪ ﮔﻔت» :ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐردم ﺷﻣﺎﻫﺎ ﺑﺎ ﻣن ﻣﯽ آﯾﯾد ،ﻣن ﺑﺎﯾد اﯾن دورﺑﯾن ﻟﻌﻧﺗﯽ ار ﺳر ﺟﺎﯾش ﺑرﮔرداﻧم .آرﻩ ،ﺑﺎﯾد
آن ار ﺳر ﺟﺎی ﺧودش ﺑﮕذارم«.
ﺑرد ﺳرش ار ﺗﮑﺎن داد و ﮔﻔت» :ﺑﻪ ﻫﯾﭻ وﺟﻪ .اﺻﻼً و اﺑداً .ﻣن ﮐﻪ اﺻﻼً ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ی ﮐﺎﻓﻣن ﺑرﻧﻣﯽ ﮔردم .ﻫﻣﺎن ﯾﮏ ﺑﺎر
ﮐﺎﻓﯽ ﺑود«.
ﮔرگ ﺑﺎ ﻋﺻﺑﺎﻧﯾت ﮔﻔت» :ﺟوﺟﻪ ی ﺗرﺳو!«
ﺑرد ﻓو اًر ﺟواب داد» :اﺷﮑﺎل ﻧدارد ،ﻣن ﺟوﺟﻪ ﺗرﺳوم«.
ﻣﺎﯾﮑل ﺑﻪ اﻋﺗراض ﮔﻔت » :ﺣﺎﻻ ﺑرای ﭼﯽ ﮔﯾر دادی ﮐﻪ اﯾن دورﺑﯾن ﻟﻌﻧﺗﯽ ار ﺳر ﺟﺎﯾش ﺑرﮔرداﻧﯽ؟«
ﮔرگ ﭘﺎش ار ﺑر زﻣﯾن ﮐوﺑﯾد و ﮔﻔت» :ﯾﻌﻧﯽ ﭼﻪ؟ ﺷﻣﺎﻫﺎ ﭼ ار اﯾن طوری رﻓﺗﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﯾد؟«
ﻣﺎﯾﮑل ﺟواب داد» :ﺑﺎﺑﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯽ ﺑﯾﻧدازﯾش دور .ﺑﻪ ﻫﻣﯾن راﺣﺗﯽ .ﺗوی ﺳطل آﺷﻐﺎل ﺑﯾﻧدازش .ﯾﻪ ﻫر ﮔوری ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺧواﻫﯽ«.
ﺑرد ﮔﻔت» :آرﻩ .راﺳت ﻣﯽ ﮔوﯾد .ﯾﺎ ﻫﻣﯾن ﺟﺎ روی ﺻﻧدﻟﯽ ﻫﺎ ﺑﮕذارش .ﺑدش ﺑﻪ ﻣن .ﺑدﻩ ﺑﻪ ﻣن ﺗﺎ زﯾر ﺻﻧدﻟﯽ ﻫﺎ
ﻗﺎﯾﻣش ﮐﻧم«.
ﮔرگ ﺑﺎ ﻋﺻﺑﺎﻧﯾت ﮔﻔت» :ﺷﻣﺎ دﯾواﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻧظور ﻣ ار ﻧﻣﯽ ﻓﻬﻣﯾد .دور اﻧداﺧﺗن ورﺑﯾن ﻫﯾﭻ ﻣﺷﮑﻠﯽ ار ﺣل ﻧﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﯽ
ﻓﺎﯾدﻩ اﺳت«.
ﺑرد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧواﺳت دورﺑﯾن ار از دﺳت ﮔرگ ﺑﻘﺎﭘد ،ﭘرﺳﯾد» :ﺑرای ﭼﯽ ﻓﺎﯾدﻩ ﻧدارد؟«
ﮔرگ وﺣﺷت زدﻩ ﮔﻔت» :ﺑرای اﯾن ﮐﻪ اﺳﭘﺎﯾدی دﻧﺑﺎل دورﺑﯾن اﺳت .او دﻧﺑﺎل ﻣن اﺳت .ﺑﺎز ﻫم ﺑﻪ اﺗﺎق ﻣن ﻣﯽ آﯾد و
دﻧﺑﺎل اﯾن دورﺑﯾن ﻣﺳﺧرﻩ ﻣﯽ ﮔردد .ﻣﯽ داﻧم .ﻣطﻣﺋﻧم«.
ﻣﺎﯾﮑل ﭘرﺳﯾد» :ﺧب ﺣﺎﻻ ﻓرض ﮐن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ی ﮐﺎﻓﻣن ﺑروﯾم ...اﮔر ﻣﺎ ار ﺑﮕﯾرد ﭼﯽ؟«
ﺑرد ﮔﻔت» :آرﻩ راﺳت ﻣﯽ ﮔوﯾد .اﮔر اﺳﭘﺎﯾدی ﺗوی ﺧﺎﻧﻪ ی ﮐﺎﻓﻣن ﺑﺎﺷد ،ﻣﺎ ار ﻣﯽ ﮔﯾرد و زﻧداﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد«.
ﮔرگ ﻓرﯾﺎد زد» :ای ﺧدا ،ﭼﻪ ﻗدر اﯾن ﻫﺎ ﺧﻧﮕﻧد! ﺑﺎﺑﺎﺟﺎن ﻣن دارم ﻣﯽ ﮔوﯾم او ﺧﺎﻧﻪ ی ﻣﺎ ار ﺑﻠد اﺳت! او ﺗوی ﺧﺎﻧﻪ ی
ﻣﺎ ﺑودﻩ! ﺗوی اﺗﺎق ﻣن! او دورﺑﯾن ار ﻣﯽ ﺧواﻫد و«...
ﺑرد ﮔﻔت» :ﺧﯾﻠﯽ ﺧب .آن دورﺑﯾن ار ﺑدﻩ ﺑﻪ ﻣن .ﻻزم ﻧﯾﺳت ،ﺑرﮔردﯾم ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ی ﮐﺎﻓﻣن .آن ار ﻫﻣﯾن ﺟﺎ زﯾر ﺻﻧدﻟﯽ
ﻗﺎﯾم ﻣﯽ ﮐﻧم .اﺳﭘﺎﯾدی ﻫم ﭘﯾداش ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣﯽ رود .ﺗﻣﺎم ﺷد و رﻓت«.
ﺑرد دورﺑﯾن ار ﻣﺣﮑم ﭼﻧﮓ زد.
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ﮔرگ ﺑﻧد دورﺑﯾن ار ﻣﺣﮑم ﮐﺷﯾد.
اﻣﺎ ﺑرد دورﺑﯾن ار رﻫﺎ ﻧﻣﯽ ﮐرد و ﻫم ﭼﻧﺎن آن ار ﺑﻪ طرف ﺧود ﻣﯽ ﮐﺷﯾد.
ﻧﺎﮔﻬﺎن دورﺑﯾن ﻓﻼش زد و ﻗطﻌﻪ ﻋﮑﺳﯽ از ﺗﻪ آن ﺑﯾرون آﻣد.
ﮔرگ ﻓرﯾﺎد زد» :اوﻩ ...ﻧﻪ!«
ﺑﭼﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﮑس زل زدﻧد .ﮔرگ ﮔﻔت» :دﯾواﻧﻪ ...از ﻣن ﻋﮑس اﻧداﺧﺗﯽ!«
ﮔرگ ﺗرﺳﺎن و ﻟرزان ﻋﮑس ار ﺑﻪ دﺳت ﮔرﻓت.
ﯾﻌﻧﯽ ﮔرگ در ﻋﮑس ﭼﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺷدﻩ ﺑود؟
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ﻓﺻل ﺑﯾﺳت و ﺳﻪ
ﺑرد ﺑﺎ ﻧﺎراﺣﺗﯽ ﮔﻔت» :ﻣﺗﺄﺳﻔم ...ﻧﻣﯽ ﺧواﺳﺗم ﮐﻪ«...
اﻣﺎ ﻗﺑل از اﯾن ﮐﻪ ﺑرد ﺑﺗواﻧد ﺟﻣﻠﻪ اش ار ﺗﻣﺎم ﮐﻧد ﺻداﯾﯽ از ﭘﺷت ﺻﻧدﻟﯽ ﺗﻣﺎﺷﺎﭼﯾﺎن ﺗوﺟﻪ ﺑﭼﻪ ﻫﺎ ار ﺑﻪ ﺧود ﺟﻠب
ﮐرد؛ »آﻫﺎی ...ﺷﻣﺎﻫﺎ آن ﺟﺎ ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﯾد؟ ﭼﯽ ﭘﯾدا ﮐردﻩ اﯾد؟«
ﮔرگ ﺳرش ار از روی ﻋﮑس در ﺣﺎل ظﺎﻫر ﺷدن ﺑﻠﻧد ﮐرد و ﺑﻪ طرف ﺑﺎﻻ ﻧﮕﺎﻩ ﮐرد .دو ﺗﺎ از ﺑﭼﻪ ﻫﺎی ﺧﺷن و ﻻت
ﻣدرﺳﻪ ﭘﺷت ﺻﻧدﻟﯽ ﻫﺎ ﺑودﻧد .آن ﻫﺎ ﺑﻪ دورﺑﯾن زل زدﻩ ﺑودﻧد.
ﮔرگ ﻓو اًر ان ﻫﺎ ار ﺷﻧﺎﺧت؛ »ﺟوﯾﯽ ﻓرﯾس و ﻣﺎﯾﮑﯽ وارد« دو ﻧﻔر از ﻻت ﻫﺎی وﻟﮕرد اول دﺑﯾرﺳﺗﺎﻧﯽ .آن ﻫﺎ ﻫﻣﯾﺷﻪ
ﺑﭼﻪ ﻫﺎی ﮐوﭼﮑﺗر ار اذﯾت ﻣﯽ ﮐردﻧد و ﺑﻪ ﻗول ﻫﻣﻪ ﻗﻠدر ﻣﺣﻠﻪ ﺑودﻧد.
ﻫﻧرﺷﺎن اﯾن ﺑود ﮐﻪ دوﭼرﺧﻪ ی ﺑﭼﻪ ﻫﺎی ﮐوﭼﮏ ﺗر از ﺧودﺷﺎن ار ﺑﻪ زور ﺑﮕﯾرﻧد و ﺑﺎ آن دوﭼرﺧﻪ ﺳواری ﮐﻧﻧد و ﺑﻌد
در ﺟﺎﯾﯽ آن ار رﻫﺎ ﮐﻧﻧد .ﺷﺎﯾﻌﻪ ﺷدﻩ ﺑود ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ از ﺑﭼﻪ ﻫﺎ ار آن ﻗدر ﺷدﯾد زدﻩ ﺑودﻩ ﮐﻪ طﻔﻠﮑﯽ ﺑﺎ ﻣرگ ﭼﻧدان
ﻓﺎﺻﻠﻪ ای ﻧداﺷﺗﻪ .اﻣﺎ ﮔرگ ﻣﯽ داﻧﺳت ﮐﻪ اﯾن ﺷﺎﯾﻌﻪ ﻣﺳﺧرﻩ ار ﺧود ﻣﺎﯾﮑﯽ روی زﺑﺎن ﻫﺎ اﻧداﺧﺗﻪ.
ﻣﺎﯾﮑﯽ و ﺟوﯾﯽ از ﺳن ﺷﺎن ﺑزرگ ﺗر ﺑﻪ ﻧظر ﻣﯽ رﺳﯾدﻧد .ﻫﯾﭻ ﮐدام درس ﺧوان ﻧﺑودﻧد .اﻟﺑﺗﻪ ﺑﯾش ﺗر ادای ﻻت ﻫﺎ ار
در ﻣﯽ آوردﻧد .ﻻت ﺑﺎزی آن ﻫﺎ ﻓﻘط ﻣﻧﺣﺻر ﻣﯽ ﺷد ﺑﻪ دزدﯾدن دوﭼرﺧﻪ ی ﺑﭼﻪ ﻫﺎی ﮐوﭼﮏ ﺗر و ﺗرﺳﺎﻧدن آن ﻫﺎ .و
در واﻗﻊ ﺧودﺷﺎن ار ﺑﻪ ﺧطر ﻧﻣﯽ اﻧداﺧﺗﻧد و از دردﺳرﻫﺎی ﺟدی دوری ﻣﯽ ﮐردﻧد.
ﺟوﯾﯽ ﻣوﻫﺎی ﮐوﺗﺎﻩ طﻼﯾﯽ داﺷت .و ﮔوﺷوارﻩ ی ﮐوﭼﮑﯽ ﻫم ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﮔوش ﻫﺎش ﭼﺳﺑﺎﻧدﻩ ﺑود .ﻣﺎﯾﮑﯽ ﺻورت ﮔرد و
ﻗرﻣز ﮐﮏ ﻣﮑﯽ داﺷت و ﻣوﻫﺎی ﺳﯾﺎﻩ ﺑﻠﻧدش ﺗﺎ ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾش ﻣﯽ رﺳﯾد .او ﻫﻣﯾﺷﻪ ﺧﻼل دﻧداﻧﯽ ﺑﻪ ﮔوﺷﻪ ی ﻟب داﺷت.
ﭘﺳرﻫﺎ ﺗﯽ ﺷرت و ﺷﻠوار ﺟﯾن ﻫوی ﻣﺗﺎل ﭘوﺷﯾدﻩ ﺑودﻧد.
ﺑرد ﺑﻪ ﺗﻧدی ﮔﻔت» :وای دﯾرم ﺷدﻩ ...ﺑﺎﯾد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑروم«.
و ﺑﻌد از روی ﺻﻧدﻟﯽ ﺑﻠﻧد ﺷد.
ﻣﺎﯾﮑل ﻫم ﮐﻪ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت وﺣﺷﺗش ار ﻗﺎﯾم ﮐﻧد ،ﮔﻔت» :ﻣن ﻫم ﻫﻣﯾن طور«.
ﮔرگ ﻋﮑس ار داﺧل ﺟﯾب ﺷﻠوارش ﻓرو ﺑرد.
ﺟوﯾﯽ دورﺑﯾن ار از دﺳت ﮔرگ ﻗﺎﭘﯾد و ﮔﻔت» :آﻫﺎی ...ﭘس دورﺑﯾن ﻣ ار ﺗو ﭘﯾدا ﮐردی«.
ﺟوﯾﯽ ﭼﺷﻣﺎن رﯾز ﺧﺎﮐﺳﺗری اش ار ﺑﻪ ﮔرگ دوﺧﺗﻪ ﺑود؛ »ﻣﺗﺷﮑرم ،ﭘﺳر ﮐﻪ ﭘﯾداﯾش ﮐردی«.
ﮔرگ ﺑﺎ ﺻداﯾﯽ آرام ﮔﻔت» :آن ار ﺑدﻩ ﺑﻪ ﻣن!«
ﻣﺎﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﺧﻧدﻩ ﮔﻔت» :آرﻩ ،ﺟوﯾﯽ ...دورﺑﯾن ار ﺑدﻩ ﺑﻬش!«
و ﺑﻌد دورﺑﯾن ار از ﺟوﯾﯽ ﮔرﻓت و ﮔﻔت» :ﺑدﻩ ﺑﻪ ﻣن ﺗﺎ ﺧودم ﺑﻪ ﮔرگ ﺑدﻫم .اﻣﺎِ ...ا ...اﯾن ﮐﻪ دورﺑﯾن ﺧودﻣﻪ ﺑﺎﺑﺎ!«
ﮔرگ ﺑﺎ ﻋﺻﺑﺎﻧﯾت ﮔﻔت» :آن ار ﺑدﻩ ﺑﻪ ﻣن ...ﺑﭼﻪ ﻫﺎ ...اذﯾت ﻧﮑﻧﯾد .اﯾن دورﺑﯾن ﻣﺎل ﻣن ﻧﯾﺳت«.
ﻣﺎﯾﮑﯽ ﮔﻔت» :ﻣﻌﻠوم اﺳت ﮐﻪ ﻣﺎل ﺗو ﻧﯾﺳت .ﻣﯽ داﻧم .ﺑرای اﯾن ﮐﻪ ﻣﺎل ﻣن اﺳت!«
ﮔرگ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐرد ،ﻧﺎﻟﻪ ﻧﮑﻧد ،ﮔﻔت» :ﺑﭼﻪ ﻫﺎ ،ﻣن ﺑﺎﯾد آن ار ﺑﻪ ﺻﺎﺣب ش ﺑرﮔرداﻧم«.
 دﯾﮕر ﻻزم ﻧﯾﺳت ...ﺧودم آﻣدم و ﮔرﻓﺗﻣش.۵۴
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ﻣﺎﯾﮑﯽ ﻫم ﭼﻧﺎن ﻟﺑﺧﻧد ﻣﯽ زد.
ﺟوﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻬدﯾد ﺑﻪ طرف ﮔرگ ﺧم ﺷد و ﮔﻔت» :ﻣﮕر ﻧﺷﻧﯾدی ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ،ﻫر ﮐﺳﯽ ﻫر ﭼﯾزی ار ﭘﯾدا ﮐﻧد ﻣﺎل ﺧودش
ﻣﯽ ﺷود«.
ﺟوﯾﯽ دﻩ دوازدﻩ ﺳﺎﻧﺗﯽ ﻣﺗری از ﮔرگ ﺑﻠﻧدﺗر ﺑود و ﺧﯾﻠﯽ ﻫم ﻗوی و ﻋﺿﻼﻧﯽ ﺑود.
ﻣﺎﯾﮑل ﺑﺎ ﺻداﯾﯽ آﻫﺳﺗﻪ ﺑﯾﺦ ﮔوش ﮔرگ ﮔﻔت » :ﻣﮕر ﺗو ﻧﻣﯽ ﺧواﺳﺗﯽ از ﺷر آن ﺧﻼص ﺷوی؟ ﺧب ،آن ار ﺑدﻩ ﺑﻪ
ﺟوﯾﯽ و ﺧودت ار ﺧﻼص ﮐن«.
ﮔرگ ﺑﻪ اﻋﺗراض ﮔﻔت» :ﻧﻪ!«
ﺟوﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﯾﮑل ﮔﻔت» :ﭼﻪ ﻣرﮔت اﺳت ،ﮐﮏ ﻣﮑﯽ؟«
ﻣﺎﯾﮑل ﻟﺑﺧﻧدزﻧﺎن ﮔﻔت» :ﻫﯾﭼﯽ ...ﻫﯾﭼﯽ!«
ﻣﺎﯾﮑﯽ دورﺑﯾن ار ﺑﻪ ﭼﺷﻣش ﻧزدﯾﮏ ﮐرد و ﮔﻔت» :آﻫﺎی ﺟوﯾﯽ ...ﺑﮕو ﭘﻧﯾر!«
ﺑرد ﻓرﯾﺎد زد» :ﻧﻪ! ﻋﮑس ﻧﻧداز!«
ﺟوﯾﯽ ﭘرﺳﯾد» :ﭼ ار ﻋﮑس ﻧﯾﻧدازد؟«
ﺑرد ﺑﺎ ﺧﻧدﻩ ﮔﻔت» :ﺧب ...ﺧب ﻣﻣﮑن اﺳت دورﺑﯾن ﺑﺷﮑﻧد«.
ﺟوﯾﯽ ﭼﺷﻣﺎﻧش ار رﯾز ﮐرد و ﺑﺎ ﺗﻬدﯾد ﺑﻪ ﺑرد ﮔﻔت» :ﻫﻪ ﻫﻪ ...ﭼﻪ ﺑﺎﮐزﻩ! دﻟت ﻣﯽ ﺧواﻫد ،آن ﻟﺑﺧﻧد ﻣﺳﺧرﻩ ات ﺗﺎ اﺑد
روی ﺻورﺗت ﺑﻣﺎﻧد!«
ﺑﻌد ﻣﺷﺗش ار ﺑﻪ ﺑرد ﻧﺷﺎن داد.
ﻣﺎﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺟوﯾﯽ ﮔﻔت» :ﻣن اﯾن ﺟوﺟﻪ ار ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳم .ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧد ﺧﯾﻠﯽ ﻻت اﺳت«.
ﺟوﯾﯽ و ﻣﺎﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺑرد زل زدﻧد .ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﻧد او ار ﺑﺗرﺳﺎﻧﻧد.
ﺑرد آب دﻫﺎﻧش ار ﻗورت داد و ﯾﮏ ﻗدم ﻋﻘب رﻓت؛ »ﻧﻪ ...ﻧﻪ ...ﮐﯽ ﮔﻔﺗﻪ ﮐﻪ ﻣن ﻻﺗم؟«
ﺟوﯾﯽ ﮔﻔت» :ﺑﯾﺷﺗر ﺷﺑﯾﻪ ﭼﯾزی ﻫﺳﺗﯽ ﮐﻪ دﯾروز ﻟﻬش ﮐردم .ﯾﮏ ﮐرم«.
ﻣﺎﯾﮑﯽ و ﺟوﯾﯽ زدﻧد زﯾر ﺧﻧدﻩ.
ﮔرگ دﺳﺗش ار ﺑﻪ طرف دورﺑﯾن دراز ﮐرد و ﮔﻔت» :ﺑﭼﻪ ﻫﺎ ﺗو ار ﺑﻪ ﺧدا ﺟدی ﺑﺎﺷﯾد! ﻣن ﺑﺎﯾد اﯾن دورﺑﯾن ار ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺑش
ﺑرﮔرداﻧم .اوﻻً ﮐﻪ اﺻﻼً ﻣﺎل ﻣن ﻧﯾﺳت .دوﻣﺎً اﺻﻼً ﺑﻪ درد ﻧﻣﯽ ﺧورد ...ﭼون ...ﺧراب اﺳت ...ﺷﮑﺳﺗﻪ«.
ﻣﺎﯾﮑل ﮔﻔت» :آرﻩ ...آرﻩ .ﺷﮑﺳﺗﻪ«.
ﻣﺎﯾﮑﯽ ادای ﻣﺎﯾﮑل ار درآورد و ﺑﺎ ﺻدای ﺟﯾﻎ ﻣﺎﻧﻧدی ﮔﻔت» :آرﻩ ...آرﻩ .ﺷﮑﺳﺗﻪ .ﺧب اﻻن اﻣﺗﺣﺎﻧش ﻣﯽ ﮐﻧﯾم«.
او دورﺑﯾن ار ﺑﻪ ﭼﺷﻣش ﻧزدﯾﮏ ﮐرد و ﮔﻔت» :ﺟوﯾﯽ ،ﺑﮕو ﭘﻧﯾر!«
ﮔرگ ﻧﺎاﻣﯾداﻧﻪ ﮔﻔت» :ﺑﭼﻪ ﻫﺎ ...ﺑﻪ ﺣرﻓم ﮔوش ﮐﻧﯾد! اﯾن ﮐﺎر ار ﻧﮑﻧﯾد .ﻣن ﺑﺎﯾد اﯾن دورﺑﯾن ار ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺑش ﺑدﻫم«.
ﮔرگ ﺑﻪ ﺧود ﮔﻔت ،اﮔر ﻋﮑس ﺑﯾﻧدازﻧد ،راز دورﺑﯾن ار ﻣﯽ ﻓﻬﻣﻧد .ﻣﯽ ﻓﻬﻣﻧد ﮐﻪ آﯾﻧدﻩ ار ﭘﯾش ﮔوﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻣﯽ ﻓﻬﻣﻧد
ﮐﻪ ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷود اﺗﻔﺎق ﻫﺎی ﺑد ﺑﯾﻔﺗد .آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﻓﻬﻣﻧد ﮐﻪ دورﺑﯾن ﻣﺛل ﯾﮏ ﺷﯾطﺎن ﺑدﺑﯾن و ﻧﺣس اﺳت.
ﻣﺎﯾﮑﯽ ﺗﮑرار ﮐرد» :ﺑﮕو ﭘﻧﯾر ،ﺟوﯾﯽ!«
۵۵
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ﺟوﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﯽ ﺣوﺻﻠﮕﯽ ﮔﻔت» :ﻋﮑﺳت ار ﺑﯾﻧداز ،دﯾﮕر .ﺧودت ار ﮐﺷﺗﯽ«.
ﮔرگ ﺑﻪ ﺧود ﮔﻔت ،ﻧﻪ ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮕذارم ﻋﮑس ﺑﯾﻧدازد .ﺑﺎﯾد اﯾن دورﺑﯾن ار ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ی ﮐﺎﻓﻣن ﺑرﮔرداﻧم .ﺑﺎﯾد آن ار ﺑﻪ اﺳﭘﺎﯾدی
ﺑدﻫم.
ﻧﺎﮔﻬﺎن ﮔرگ ﻓرﯾﺎد ﺑﻠﻧدی ﺳر داد و ﺑﻪ طرف ﻣﺎﯾﮑﯽ ﭘرﯾد و دورﺑﯾن ار از دﺳت او ﻗﺎﭘﯾد.
ﻣﺎﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﺟب ﮔﻔت» :اوﻫوی«...
ﮔرگ ﺑﻪ ﺑرد و ﻣﺎﯾﮑل ﮔﻔت» :ﺑﭼﻪ ﻫﺎ ،ﻓرار ﮐﻧﯾد!«
ﺑﭼﻪ ﻫﺎ دﯾواﻧﻪ وار ﺷروع ﺑﻪ دوﯾدن ﮐردﻧد .ﻗﻠب ﺷﺎن ﺑﻪ ﺗﺎپ و ﺗوپ اﻓﺗﺎدﻩ ﺑود .ﮔرگ دورﺑﯾن ار ﻣﺣﮑم ﭼﻧﮓ زدﻩ ﺑود و
ﮐﻔش ﻫﺎی ﮐﺗﺎﻧﯽ اش روی زﻣﯾن ﺗﺎﻻپ ﺗﺎﻻپ راﻩ اﻧداﺧﺗﻪ ﺑود.
ﮔرگ ﺑﺎ ﺧود ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐرد ،اﻻن ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ رﺳﻧد اﻻن آن ﻫﺎ ﻣﺎ ار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد و ﻋﯾن ﺳﮓ ﮐﺗﮏ ﻣﺎن ﻣﯽ زﻧﻧد .اﻻن ﺑﻪ ﻣﺎ
ﻣﯽ رﺳﻧد و دورﺑﯾن ار از ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد.
وﻗﺗﯽ ﺑﭼﻪ ﻫﺎ از ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﺗﻣﺎﺷﺎﭼﯾﺎن دور ﺷدﻧد ،ﺑﻪ ﭘﺷت ﺳرﺷﺎن ﻧﮕﺎﻫﯽ اﻧداﺧﺗﻧد و ﻣﺗوﺟﻪ ﺷدﻧد ﻣﺎﯾﮑﯽ و ﺟوﯾﯽ از ﺟﺎی
ﺧود ﺗﮑﺎن ﻧﺧوردﻩ اﻧد .ﺟوﯾﯽ ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد ﮔﻔت» :ﺑﻌداً ﺣﺳﺎب ﺗﺎن ار ﻣﯽ رﺳﯾم«.
ﻣﺎﯾﮑﯽ ﻧﯾز ﮔﻔت» :آرﻩ .ﺑﻌداً .ﺑﻌداً ﺧدﻣت ﺗﺎن ﻣﯽ رﺳﯾم«.
ﻣﺎﯾﮑﯽ و ﺟوﯾﯽ ﻗﺎﻩ ﻗﺎﻩ زدﻧد زﯾر ﺧﻧدﻩ.
ﻣﺎﯾﮑل ﻧﻔس ﻧﻔس زﻧﺎن ﮔﻔت» :ﻧزدﯾﮏ ﺑود ﻟت و ﭘﺎرﻣﺎن ﮐﻧﻧد«.
ﺑرد ﺑﺎ ﻧﺎراﺣﺗﯽ ﮔﻔت» :آن ﻫﺎ اﯾن ﮐﺎر ار ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺧودﺷﺎن ﮔﻔﺗﻧد ،ﺑﻌداً ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯽ ﭘﯾوﻧدﯾم .ﺣﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾد«.
ﮔرگ ﮔﻔت» :ﺣرف ﻣﻔت زدﻧد .آن ﻫﺎ ﻓﻘط ﺑﻠدﻧد ﺣرف ﺑزﻧﻧد«.
ﻣﺎﯾﮑل ﮔﻔتِ» :ا! ﭘس ﭼ ار ﻣﺛل ﺳﮓ ﻣﯽ دوﯾدی؟«
ﺑرد ﺑﻪ ﺷوﺧﯽ ﮔﻔت» :ﺑﻪ ﺧﺎطر ﺷﺎم ﺑود .ﺑﭼﻪ ﻫﺎ ﺑﻌداً ﻣﯽ ﺑﯾﻧم ﺗﺎن .اﮔر ﻋﺟﻠﻪ ﻧﮑﻧم ،ﺗوی دردﺳر ﻣﯽ اﻓﺗم«.
ﻣﺎﯾﮑل دورﺑﯾن ار ﺑﻪ او ﻧﺷﺎن داد و ﮔﻔت» :ﭘس اﯾن ﻟﻌﻧﺗﯽ ﭼﯽ؟«
ﻣﺎﯾﮑل ﻣوﻫﺎی ﻗرﻣزش ار ﺑﻪ ﻋﻘب ﺳرش ﺑرد و ﺑﺎ ﻋﺻﺑﺎﻧﯾت ﮔﻔت» :اﻻن دﯾﮕر ﺧﯾﻠﯽ دﯾروﻗت اﺳت!«
ﺑرد ﻧﯾز ﺣرف ﻣﺎﯾﮑل ار ﺗﺄﯾﯾد ﮐرد؛ »آرﻩ ...ﺷﺎﯾد ﻓردا«.
ﮔرگ ﺑﺎ اﺷﺗﯾﺎق ﭘرﺳﯾد» :ﯾﻌﻧﯽ ﻓردا ﺑﺎ ﻣن ﻣﯽ آﯾﯾد؟«
ﺑرد ﮔﻔت» :ﺣﺎﻻ ...ﺗﺎ ﻓردا .ﻣن رﻓﺗم«.
ﻣﺎﯾﮑل ﻧﯾز ﻓو اًر ﮔﻔت» :آرﻩ ...ﺗﺎ ﻓردا .ﺧداﺣﺎﻓظ!«
ﺑﭼﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ طرف زﻣﯾن ﺑﺎزی ﻧﮕﺎﻩ ﮐردﻧد .اﺛری از ﻣﺎﯾﮑﯽ و ﺟوﯾﯽ ﻧﺑود .ﺷﺎﯾد رﻓﺗﻪ ﺑودﻧد ﺗﺎ ﺑﭼﻪ ﻫﺎی دﯾﮕری ار ﺑﺗرﺳﺎﻧﻧد.
ﺑرد دﺳﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﺎﻧﻪ ی ﮔرگ زد و ﮔﻔت» :ﻓﻌﻼً ﺧداﺣﺎﻓظ!«
ﺳﻪ دوﺳت از ﻫم ﺟدا ﺷدﻧد و ﺑﻪ طرف ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧود رﻓﺗﻧد.
ﮔرگ ﺗﻣﺎم راﻩ ار ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ دوﯾد .او ﺣﺗﯽ ﻓراﻣوش ﮐردﻩ ﺑود ﻋﮑس ﺧودش ار ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻧد.
ﮔرگ در ﺑﺎرﯾﮑﻪ ارﻩ اﺗوﻣﺑﯾل روی ﻣﻧزل ﺷﺎن اﯾﺳﺗﺎد و ﻋﮑس ار از ﺟﯾﺑش ﺑﯾرون آورد؛ »اوﻩ ،ﻧﻪ! ﺑﺎورم ﻧﻣﯽ ﺷود!«
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ﮔرگ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ،ﭼﯾزی ار ﮐﻪ ﻣﯽ دﯾد ،ﺑﺎور ﮐﻧد.
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ﻓﺻل ﺑﯾﺳت و ﭼﻬﺎر
ﮔرگ ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد ﻓرﯾﺎد زد» :اﯾن اﻣﮑﺎن ﻧدارد!«
او ﺑﺎ دﻫﺎﻧﯽ ﺑﺎز ﺑﻪ ﻋﮑس ﺧﯾرﻩ ﺷدﻩ ﺑود .دﺳت ﻫﺎﯾش ﻣﯽ ﻟرزﯾدﻧد .ﭼﻪ طور اﻣﮑﺎن داﺷت ﮐﻪ ﺷری در ﻋﮑس ﺑﺎﺷد؟
ﺷری ﮐﻧﺎر ﮔرگ!
ﮔرگ ﺗرﺳﺎن و ﻟرزان ﺑﺎ دﻫﺎﻧﯽ ﺑﺎز ﺑﻪ ﻋﮑس زل زدﻩ ﺑود.
ﮔرگ ،ﺧود و ﺷری ار دﯾد ﮐﻪ در زﻣﯾن ﺑﯾس ﺑﺎل اﯾﺳﺗﺎدﻩ ﺑودﻧد.
ﺑﻠﻪ ،ﻋﯾن واﻗﻌﯾت ﺑود.
ﺷری ﮐﺎﻣﻼً واﺿﺢ در ﻋﮑس اﯾﺳﺗﺎدﻩ ﺑود .درﺳت ﮐﻧﺎر ﮔرگ.
ﺑﭼﻪ ﻫﺎ در ﻋﮑس وﺣﺷت زدﻩ ﺑﻪ ﻧظر ﻣﯽ رﺳﯾدﻧد .آن ﻫﺎ ﺑﻪ روﺑﻪ روی ﺧود ﺧﯾرﻩ ﺷدﻩ ﺑودﻧد .دﻫﺎن ﺷﺎن ﺑﺎز ﻣﺎﻧدﻩ ﺑود و
ﭼﺷم ﻫﺎﺷﺎن ﻧﯾز از ﺣدﻗﻪ درآﻣدﻩ و ﺑﺳﯾﺎر درﺷت ﺷدﻩ ﺑود .ﺳﺎﯾﻪ ای ﺗﺎرﯾﮏ آن ﻫﺎ ار در ﺑر ﮔرﻓﺗﻪ ﺑود.
ﮔرگ ﻋﮑس ار ﭘﺎﯾﯾن آورد و ﻓرﯾﺎد زد» :ﺷری؟«
ﮔرگ ﺻداﯾﯽ ار از ﺣﯾﺎط ﺟﻠوﯾﯽ ﺷﻧﯾد؛ »ﺷری؟ ﺗو اﯾن ﺟﺎﯾﯽ؟ ﺻدای ﻣن ار ﻣﯽ ﺷﻧوی؟«
ﮔرگ ﺳراﭘﺎ ﮔوش ﺷدﻩ ﺑود؛ »ﺷری! ﺗو اﯾن ﺟﺎﯾﯽ؟«
ﺳﮑوت ﻫﻣﻪ ﺟﺎ ار در ﺑر ﮔرﻓﺗﻪ ﺑود ...اﻣﺎ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺻداﯾﯽ ﺑﻪ ﮔوش رﺳﯾد» :ﮔرگ!«
ﮔرگ وﺣﺷت زدﻩ دور ﺧود ﭼرﺧﯾد؛ »ﮔرگ!«
ﭼﻧد ﻟﺣظﻪ ای طول ﮐﺷﯾد ﺗﺎ ﮔرگ ﻣﺗوﺟﻪ ﺷود ،ﻣﺎدرش او ار ﺻدا ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻣﺎدر در آﺳﺗﺎﻧﻪ ی در ورودی ﺧﺎﻧﻪ اﯾﺳﺗﺎدﻩ
ﺑود؛ »ﮔرگ!«
ﮔرگ ﻋﮑس ار در ﺟﯾﺑش ﮔذاﺷت و ﮔﻔت» :اوﻩ ،ﺳﻼم ،ﻣﺎدر«.
ﻣﺎدر ﺑﺎ ﻧﮕراﻧﯽ ﭘرﺳﯾد» :ﺗو ﮐﺟﺎ ﺑودی؟ ﺟرﯾﺎن ﺷری ار ﺷﻧﯾدم .ﺧﯾﻠﯽ ﻧﺎراﺣت ﺷدم .ﺗو ﮐﺟﺎ رﻓﺗﻪ ﺑودی؟«
ﮔرگ ﮔوﻧﻪ ی ﻣﺎدرش ار ﺑوﺳﯾد و ﮔﻔت» :ﻣﺗﺄﺳﻔم ،ﻣﺎدر .ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﺑراﯾت ﯾﺎدداﺷت ﻣﯽ ﮔذاﺷﺗم«.
...
ﮔرگ وارد ﺧﺎﻧﻪ ﺷد .او ﺑﺳﯾﺎر ﮔﯾﺞ و ﭘرﯾﺷﺎن و وﺣﺷت زدﻩ ﺑود و ﻧﻣﯽ داﻧﺳت ﺑﺎﯾد ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻧد.
دو روز از ﻣﺎﺟرای ﮔم ﺷدن ﺷری ﮔذﺷت .ﮔرگ از ﻣدرﺳﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ آﻣد و در اﺗﺎﻗش ﺷروع ﺑﻪ راﻩ رﻓﺗن ﮐرد .آن روز ﻫوا
اﺑری ﺑود .او در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻧﻬﺎ ﺑود .ﺗری ﺳر ﮐﺎر ﺑود .و ﻣﺎدر ﻫم در ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن .آن روز ﻗرار ﺑود ﭘدر ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑرﮔردد.
ﮔرگ از ﺑرﮔﺷﺗن ﭘدر ﺑﻪ ﻣﻧزل ﺧﯾﻠﯽ ﺧوﺷﺣﺎل ﺑود ،اﻣﺎ اﻓﮑﺎر ﻧﺎراﺣت ﮐﻧﻧدﻩ ی دﯾﮕری ذﻫﻧش ار اﺷﻔﺗﻪ ﮐردﻩ ﺑود.
او ﺑﻪ ﺷدت ﻣﯽ ﺗرﺳﯾد.
ﻫﻧوز ﮐوﭼﮏ ﺗرﯾن اﺛری از ﺷری ﺑﻪ دﺳت ﻧﯾﺎﻣدﻩ ﺑود.
ﭘﻠﯾس ﮐل ﻣﻧطﻘﻪ ار ﮔﺷﺗﻪ ﺑود .آن ﻫﺎ ﺑﻪ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﻪ رﺳﯾدﻧد ﮐﻪ ﮐﺳﯽ ﺷری ار دزدﯾدﻩ .ﭘﻠﯾس ﻫﺎ ﻫم ﮔﯾﺞ ﺷدﻩ ﺑودﻧد .اﮔر
ﺑﺣث آدم رﺑﺎﯾﯽ در ﻣﯾﺎن ﺑود ،ﭘس آدم رﺑﺎ ﯾﺎ آدم رﺑﺎﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﺑﻪ ﻣﻧزل ﺷری ﺗﻠﻔن ﻣﯽ ﮐردﻧد .اﻣﺎ ﻫﯾﭻ ﺗﻠﻔﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻧزل
او ﻧﺷدﻩ ﺑود .ﭘدر و ﻣﺎدر ﺷری ﻣﻧﺗظر ﺗﻠﻔن ﺑودﻧد.
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ﻫﯾﭻ ﺳرﻧﺧﯽ ﺑرای ﭘﯾدا ﮐردن ﺷری ﻧﺑود.
ﻓﻘط ﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﻧد ،ﻣﻧﺗظر ﺑﺎﺷﻧد و ...اﻣﯾدوار.
ﻫر ﭼﻪ ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽ ﮔذﺷت ،ﮔرگ ﺑﯾﺷت راﺣﺳﺎس ﮔﻧﺎﻩ ﻣﯽ ﮐرد .او ﻣطﻣﺋن ﺑود ﮐﻪ ﻗﺿﯾﻪ ی آدم رﺑﺎﯾﯽ در ﻣﯾﺎن ﻧﯾﺳت .او
ﻣطﻣﺋن ﺑود ﮐﻪ دورﺑﯾن ﺑﺎﻋث ﺷدﻩ او ﻧﺎﭘدﯾد ﺷود.
اﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت اﯾن ﻣوﺿوع ار ﺑﻪ ﮐﺳﯽ ﺑﮕوﯾد .ﭼﻪ ﮐﺳﯽ ﺣرﻓش ار ﺑﺎور ﻣﯽ ﮐرد؟
ﻫﯾﭻ ﮐس .اﮔر ﮐﺳﯽ اﯾن داﺳﺗﺎن ار ﻣﯽ ﺷﻧﯾد ﻣﯽ ﮔﻔت ﮐﻪ ﮔرگ ﺧل ﺷدﻩ!
دورﺑﯾن ﮐﻪ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺷوم و ﻧﺣس ﺑﺎﺷد.
ﻣﮕر ﻣﯽ ﺷود ﯾﮏ دورﺑﯾن ﺑﺎﻋث ﺗﺻﺎدف ﯾﺎ ﺳﻘوط از ﺑﺎﻻی ﭘﻠﻪ ﺷود؟
ﯾﺎ ﺑﺎﻋث ﻧﺎﭘدﯾد ﺷدن ﺷود؟
دورﺑﯾن ﻓﻘط ﻋﮑﯽ ﻣس اﻧدازد .ﻫﻣﯾن و ﺑس.
ﮔرگ ﭘﺷت ﭘﻧﺟرﻩ ی اﺗﺎﻗش اﯾﺳﺗﺎدﻩ ﺑود و ﭘﯾﺷﺎﻧﯽ اش ار ﺑﻪ ﺷﯾﺷﻪ ﭼﺳﺑﺎﻧدﻩ ﺑود .او ﺑﻪ ﺣﯾﺎط ﻣﻧزل ﺷری زل زدﻩ ﺑود .او
درﺧﺗﯽ ار ﮐﻪ ﺷری ﺑﻪ آن ﺗﮑﯾﻪ دادﻩ ﺑود ،ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽ ﮐرد؛ »ﺷری! ﺗو ﮐﺟﺎﯾﯽ؟«
دورﺑﯾن ﻫم ﭼﻧﺎن در ﻗﻔﺳﻪ ی ﻣﺧﻔﯽ ﺗﺧت ﭘﻧﻬﺎن ﺷدﻩ ﺑود .ﻧﻪ ﺑرد و ﻧﻪ ﻣﺎﯾﮑل ﻫﯾﭻ ﮐدام ﺣﺎﺿر ﻧﺷدﻩ ﺑودﻧد ﺑﻪ ﮔرگ
ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ دورﺑﯾن ار ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ی ﮐﺎﻓﻣن ﺑرﮔرداﻧﻧد.
از طرﻓﯽ ﮔرگ ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯽ داد ،دورﺑﯾن ار ﻧﮕﻪ دارد ﺗﺎ ﺑرای اﺛﺑﺎت ﺣرﻓش از آن اﺳﺗﻔﺎدﻩ ﮐﻧد.
اﻟﺑﺗﻪ اﮔر ﻻزم ﻣﯽ ﺷد...
او از اﯾن ﻣﯽ ﺗرﺳﯾد ﮐﻪ اﺳﭘﺎﯾدی دوﺑﺎرﻩ وارد اﺗﺎﻗش ﺷود.
از اﺳﭘﺎﯾدی ﺧﯾﻠﯽ ﻣﯽ ﺗرﺳﯾد.
او از ﭘﻧﺟرﻩ دور ﺷد .دو روز ﮔذﺷﺗﻪ ﮐﺎرش اﯾﺳﺗﺎدن در ﭘﺷت ﭘﻧﺟرﻩ و ﻧﮕﺎﻩ ﮐردن ﺑﻪ ﺣﯾﺎط ﻣﻧزل ﺷری ﺑود.
ﮔرگ ﮐﺎرش ﺷدﻩ ﺑود ﻓﮑر ﮐردن .ﻓﮑر ﮐردن و ﻓﮑر ﮐردن .ﻫﻣﯾن.
او آﻫﯽ ﮐﺷﯾد و دو ﻗطﻌﻪ ﻋﮑس ار از داﺧل ﻗﻔﺳﻪ ی ﻣﺧﻔﯽ ﺑﯾرون آورد.
ﻋﮑس درﺧت ﺑدون ﺷری ،و ﻋﮑس ﺧودش و ﺷری در زﻣﯾن ﺑﯾس ﺑﺎل .آن ﻫﺎ ﻫﯾﭻ ﺗﻐﯾﯾری ﻧﮑردﻩ ﺑودﻧد .ﮔرگ ﻫم اﻣﯾدوار
ﺑود ﺗﺎ ﻧﮑﺗﻪ ی ﺟدﯾدی ار ﮐﺷف ﮐﻧد .اﻣﺎ ﺑﯽ ﻓﺎﯾدﻩ ﺑود .درﺧت ،ﻫم ﭼﻧﺎن ﺗﮏ و ﺗﻧﻬﺎ ﺑود .ﺑدون ﺷری .ﮔرگ ﻣطﻣﺋن ﺑود
ﮐﻪ از ﺷری ﻋﮑس اﻧداﺧﺗﻪ ،ﭘس او ﮐﺟﺎ ﺑود؟
ﮔرگ ﻫﻣﺎن طور ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﮑس ﻫﺎ زل زدﻩ ﺑود ،آﻩ ﺑﻠﻧدی ﮐﺷﯾد.
ای ﮐﺎش اﺻﻼً ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ی ﮐﺎﻓﻣن ﻧرﻓﺗﻪ ﺑودﯾم.
ای ﮐﺎش اﺻﻼً دورﺑﯾن ار ﻧدﯾدﻩ ﺑودم.
ای ﮐﺎش آن ار ﺑرﻧﻣﯽ داﺷﺗم.
ای ﮐﺎش ...ای ﮐﺎش ...ای ﮐﺎش...
ای ﮐﺎش ﺑﺎ آن ﻋﮑس ﻧﻣﯽ اﻧداﺧﺗم.
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ﮔرگ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻋﮑس ﻫﺎ ار ﭘﺎرﻩ ﭘﺎرﻩ ﮐرد .او ﺑﻪ ﻧﻔس ﻧﻔس اﻓﺗﺎدﻩ ﺑود و ﻫﯾﺟﺎن زدﻩ ﺗﮑﻪ ﭘﺎرﻩ ﻫﺎی ﻋﮑس ﻫﺎ ار ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽ
ﮐرد.
او ﺑﻌد از رﯾز رﯾز ﮐردن ﻋﮑس ﻫﺎ ،ﺧود ار روی ﺗﺧت اﻧداﺧت ﺗﺎ ﺗﭘش ﻗﻠﺑش آرام ﺷود.
دو ﺳﺎﻋت ﺑﻌد زﻧﮓ ﺗﻠﻔﻧش ﺑﻪ ﺻدا درآﻣد.
دررررﯾﻧﮓ ...دررررﯾﻧﮓ...
ﺷری ﺑود.
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ﻓﺻل ﺑﯾﺳت و ﭘﻧﺞ
ﮔرگ ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد ﻓرﯾﺎد ﮐﺷﯾد» :ﺷری ...واﻗﻌﺎً ﺧودﺗﯽ؟«
ﺷری ﻫم درﺳت ﺑﻪ اﻧدازﻩ ی ﮔرگ ﺣﯾرت زدﻩ ﺑود؛ »آرﻩ ﺧودم ﻫﺳﺗم!«
 اﻣﺎ آﺧر ...ﭼﻪ طور ﻣﻣﮑن اﺳت؟ ﯾﻌﻧﯽ...ﮔرگ ﺑﻪ ﺗﺗﻪ ﭘﺗﻪ اﻓﺗﺎدﻩ ﺑود و ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﺣرف ﺑزﻧد.
ﺷری ﮔﻔت» :آرﻩ ...ﻣﯽ ﻓﻬﻣم ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔوﯾﯽ .ﮔرگ ﯾﮏ ﻟﺣظﻪ ﮔوﺷﯽ ار ﻧﮕﻪ دار ...ﻣﺎدر ،اﯾن ﻗدر داد ﻧزن! دارم ﺑﺎ
ﺗﻠﻔن ﺣرف ﻣﯽ زﻧم .ﺧب ﻣن آﻣدم ﺧﺎﻧﻪ ...ﻣﮕر ﭼﯽ ﺷدﻩ؟ ﺑﺑﺧﺷﯾد ﮔرگ!«
دو ﯾﺎﻋت ﭘﯾش آﻣدم ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺎدر ﻫﻧوز ﻫﯾﺟﺎن زدﻩ اﺳت .او ﺧﯾﻠﯽ ﺧوﺷﺣﺎل اﺳت.
ﮔرگ ﮔﻔت » :ﺧب ﻣن ﻫم ﺧﯾﻠﯽ ﻫﯾﺟﺎن زدﻩ ام و دﻟم ﻣﯽ ﺧواﻫد داد ﺑزﻧم .اﺻﻼً ﺑﺎورم ﻧﻣﯽ ﺷود ...ﮐﻪ ...ﮐﻪ ...ﺗو...
ﺷری ،ﺗو ﮐﺟﺎ ﺑودی؟«
ﺷری ﭘس از ﻟﺣظﻪ ای ﺳﮑوت ﮔﻔت» :ﺧودم ﻫم ﻧﻣﯽ داﻧم«.
 ﭼﯽ؟ واﻗﻌﺎً ﻧﻣﯽ داﻧم ﮔرگ! ﺟدی ﻣﯽ ﮔوﯾم .ﺧﯾﻠﯽ ﻋﺟﯾب اﺳت .ﻓﻘط ﯾﺎدم ﻣﯽ آﯾد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻟﺣظﻪ در ﺟﻧﮕل ﭘﺷتﺧﺎﻧﻪ ﺑودم و ﻟﺣظﻪ ی ﺑﻌد در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎن اﯾﺳﺗﺎدﻩ ﺑودم .ﺑﻌد از دو روز .واﻗﻌﺎً ﻧﻣﯽ داﻧم در اﯾن دو روز ﮐﺟﺎ
ﺑودم .اﺻﻼً ﻫﯾﭼﯽ ﭼﯾزی ﯾﺎدم ﻧﻣﯽ آﯾد.
 ﯾﺎدت ﻧﻣﯽ آﯾد ﮐﻪ ﭼﻪ طوری ﻏﯾﺑت زد ﯾﺎ ﭼﻪ طوری ﺳر و ﮐﻠﻪ ات دوﺑﺎرﻩ ﭘﯾدا ﺷد؟ﺷری ﺑﺎ ﺻدای ﻟرزان ﮔﻔت» :ﻧﻪ ...اﺻﻼً .ﮔرگ! ﻣن ﺧﯾﻠﯽ ﻣﯽ ﺗرﺳم«.
 ﺷری ﯾﺎدت ﻣﯽ اﯾد دو ﺗﺎ ﻋﮑس ازت اﻧداﺧﺗم ﮐﻪ در ﻫر دو ﺗﺎﺷون ﻧﺎﻣرﺋﯽ ﺑودی؟ آرﻩ ...ﺑﻌدش ﻫم واﻗﻌﺎً ﻧﺎﻣرﺋﯽ ﺷدم. ﺷری ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﯽ ﮐﻪ... ﻧﻣﯽ داﻧم ...اِ ،ﻣن ﺑﺎﯾد ﺑروم .ﭘﻠﯾس ﻫﺎ آﻣدﻧد .ﺣﺎﻻ ﺟواب آن ﻫﺎ ار ﭼﻪ ﺑدﻫم؟ ﺣﺗﻣﺎً ﺑﺎ ﺧودﺷﺎن ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﻧدﮐﻪ ﻣن دﭼﺎر ﻓراﻣوﺷﯽ ﺷدﻩ ام.
 ﺷری! ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﻫم ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾم ...اﯾن دورﺑﯾن... اﻻن ﮐﻪ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧم .ﺑﺎﺷد ﺑرای ﻓردا .ﮔرگ ،ﻓﻌﻼً ﺧداﺣﺎﻓظ!ﺷری ﮔوﺷﯽ ﺗﻠﻔن ار ﮔذاﺷت.
ﮔرگ ﻧﯾز ﮔوﺷﯽ ﺗﻠﻔن ار ﮔذاﺷت .او ﻣدﺗﯽ ﺑﻪ ﺗﻠﻔن زل زد.
ﺷری ﺑرﮔﺷﺗﻪ!
او دو ﺳﺎﻋت ﭘﯾش ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑرﮔﺷﺗﻪ!
دو ﺳﺎﻋت ﭘﯾش.
دو ﺳﺎﻋت .دو ﺳﺎﻋت .دو ﺳﺎﻋت.
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ﮔرگ ﺑﻪ ﺳﺎﻋت ﮐﻧﺎر ﺗﻠﻔن ﻧﮕﺎﻩ ﮐرد.
او درﺳت دو ﺳﺎﻋت ﭘﯾش ﻋﮑس ﻫﺎ ار ﭘﺎرﻩ ﮐردﻩ ﺑود.
ذﻫن ﮔرگ ﺣﺳﺎﺑﯽ آﺷﻔﺗﻪ و ﭘرﯾﺷﺎن ﺑود.
ﯾﻌﻧﯽ ﭘﺎرﻩ ﮐردن ﻋﮑس ﻫﺎ رﺑطﯽ ﺑﻪ ﺑرﮔﺷﺗن ﺷری داﺷت؟
ﯾﻌﻧﯽ ﮔرگ ﺑﺎ ﭘﺎرﻩ ﮐردن ﻋﮑس ﻫﺎ ﺑﺎﻋث ﺷدﻩ ﺑود ﮐﻪ ﺷری ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑرﮔردد؟
ﭘس ...ﭘس ﯾﻌﻧﯽ ﻫﻣﻪ ی اﯾن دردﺳرﻫﺎ ار دورﺑﯾن ﺑﻪ وﺟود آوردﻩ ﺑود؟
ﯾﻌﻧﯽ دورﺑﯾن ﺑﺎﻋث ﺷدﻩ ﺑود ﮐﻪ اﯾن ﻫﻣﻪ اﺗﻔﺎق ﺑد ﺑﯾﻔﺗد؟
ﮔرگ ﻣﺗﻔﮑراﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻠﻔن زل زد.
او ﺗﺻﻣﯾم ﺧودش ار ﮔرﻓت.
ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺷری ﺻﺣﺑت ﮐﻧم .ﺑﺎﯾد دورﺑﯾن ار ﺳر ﺟﺎﯾش ﺑرﮔرداﻧم.
...
ﮔرگ ﺑﻌدازظﻬر ﻓردای آن روز ﺷری ار در زﻣﯾن ﺑﺎزی دﯾد .ﺧورﺷﯾد در آﺳﻣﺎن ﺻﺎف و ﺑدون اﺑر ﻣﯽ درﺧﺷﯾد .ﻋدﻩ ای
از ﺑﭼﻪ ﻫﺎ ﺑﯾس ﺑﺎل ﻣﯽ ﮐردﻧد ،ﺑﻌﺿﯽ ﻫﺎ ﻫم ﺑﺳﮑﺗﺑﺎل.
ﮔرگ ﺑﺎزوی ﺷری ار ﻓﺷﺎر داد و ﮔﻔت» :اﻧﮕﺎر واﻗﻌﺎً ﺧودﺗﯽ! ﺻﺣﯾﺢ و ﺳﺎﻟم!«
ﺷری ﺑدون اﯾن ﮐﻪ ﻟﺑﺧﻧد ﺑزﻧد ،ﮔﻔت» :آرﻩ ،ﺣﺎﻟم ﺧوب اﺳت .ﻓﻘط ﺧﯾﻠﯽ ﮔﯾﺞ ﺷدﻩ ام .ﺧﺳﺗﻪ ﻫم ﻫﺳﺗم .ﭘﻠﯾس ﻫﺎ ﺳﻪ ﭼﻬﺎر
ﺳﺎﻋت ﺳؤال ﭘﯾﭼم ﮐردﻧد .ﺗﺎزﻩ آن ﻫﺎ ﮐﻪ رﻓﺗﻧد ﻧوﺑت ﭘدر و ﻣﺎدرم ﺷد«.
ﮔرگ ﺑﻪ ﮐﻔش ﻫﺎی ﮐﺗﺎﻧﯽ اش ﺧﯾرﻩ ﺷد و ﮔﻔت» :ﻣﺗﺄﺳﻔم«.
 ﻣﺎدر و ﭘدر ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﻪ ﻫﻣﻪ اش ﺗﻘﺻﯾر ﺧودم اﺳت.ﺷری ﺳرش ار ﺑﺎ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ ﺗﮑﺎن داد .ﮔرگ ﮔﻔت» :ﻧﻪ ،ﺗﻘﺻﯾر ﺗو ﻧﯾﺳت .ﺗﻘﺻﯾر دورﺑﯾن اﺳت .اﯾن دورﺑﯾن ﻧﺣس
اﺳت«.
ﺷری ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾش ار ﺑﺎﻻ اﻧداﺧت.؛ »ﻧﻣﯽ داﻧم ﺷﺎﯾد .واﻗﻌﺎً ﻧﻣﯽ داﻧم .ﭼﻪ ﺑﮕوﯾم«.
ﮔرگ آﺧرﯾن ﻋﮑس ار ﺑﻪ ﺷری ﻧﺷﺎن داد .ﻫﻣﺎن ﻋﮑﺳﯽ ﮐﻪ در آن ،او و ﺷری ﺑﺎ دﻫﺎﻧﯽ ﺑﺎز و ﭼﺷﻣﺎﻧﯽ از ﺣدﻗﻪ درآﻣدﻩ
ﺑﻪ روﺑﻪ رو زل زدﻩ ﺑودﻧد ،و ﺳﺎﯾﻪ ای ﺗﺎرﯾﮏ روی ﺷﺎن اﻓﺗﺎدﻩ ﺑود.
ﺷری ﺑﺎ ﺗﻌﺟب ﭘرﺳﯾد» :ﭼﻪ ﻗدر ﻋﺟﯾب! ﯾﻌﻧﯽ ﭼﻪ؟«
ﮔرگ وﺣﺷت زدﻩ ﮔﻔت» :ﻣن ﻣﯽ ﺧواﻫم ،اﯾن دورﺑﯾن ﻟﻌﻧﺗﯽ ار ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ی ﮐﺎﻓﻣن ﺑرﮔرداﻧم .ﮐﻣﮑم ﻣﯽ ﮐﻧﯽ؟ ﺑﺎ ﻣن ﻣﯽ
آﯾﯽ؟ ﻫﻣﯾن اﻻن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ روم و آن ار ﻣﯽ آورم .ﺑﺎ ﻣن ﻣﯽ آﯾﯽ؟«
ﺷری ﻣﯽ ﺧواﺳت ﺟواب ﺑدﻫد ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺳﺎﮐت ﺷد.
ﺳﺎﯾﻪ ای ﺗﺎرﯾﮏ روی آن ﻫﺎ اﻓﺗﺎدﻩ ﺑود.
آن ﻫﺎ ﻣرد ﺳﯾﺎﻩ ﭘوﺷﯽ ار دﯾدﻧد ﮐﻪ ﺑﻪ طرف ﺷﺎن ﻣﯽ آﻣد.
اﺳﭘﺎﯾدی!
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ﮔرگ دﺳت ﺷری ار ﮔرﻓت .ﺑﭼﻪ ﻫﺎ از ﺗرس ﺧﺷﮏ ﺷﺎن زدﻩ ﺑود.
اﺳﭘﺎﯾدی ﺑﻪ ﺑﭼﻪ ﻫﺎ ﻧزدﯾﮏ و ﻧزدﯾﮏ ﺗر ﺷد .دﻫﺎن ﺑﭼﻪ ﻫﺎ ﺑﺎز ﻣﺎﻧدﻩ ﺑود و ﭼﺷم ﻫﺎﺷﺎن از ﺷدت وﺣﺷت از ﺣدﻗﻪ
درآﻣدﻩ ﺑود.
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ﻓﺻل ﺑﯾﺳت و ﺷش
ﮔرگ وﺣﺷت زدﻩ ﻣﯽ ﻟرزﯾد .او ﻣﯽ داﻧﺳت ﮐﻪ ﻋﮑس واﻗﻌﯾت ﭘﯾدا ﮐردﻩ اﺳت.
ﻫم ﭼﻧﺎن ﮐﻪ اﺳﭘﺎﯾدی ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻧزدﯾﮏ ﺗر ﻣﯽ ﺷد ﮔرگ دﺳت ﺷری ار ﮐﺷﯾد و ﻓرﯾﺎد زد» :ﻓرار ﮐن!«
ﺻداش ﺑرای ﺧودش ﻫم ﻧﺎآﺷﻧﺎ ﺑود .ﻫرﮔز ﭼﻧﯾن ﺻداﯾﯽ ار از دﻫﺎن ﺧود ﻧﺷﻧﯾدﻩ ﺑود.
اﺳﭘﺎﯾدی درﺳت ﻣﺛل ﯾﮏ رﺗﯾل ﺑﻪ ﺑﭼﻪ ﻫﺎ ﻧزدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷد.
ﺑﭼﻪ ﻫﺎ دو ﭘﺎ داﺷﺗﻧد ،دو ﭘﺎی دﯾﮕر ﻫم ﻗرض ﮐردﻧد و ﺷروع ﮐردﻧد ﺑﻪ دوﯾدن .ﮐﻔش ﻫﺎی ﮐﺗﺎﻧﯽ آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد
روی زﻣﯾن ﺗﺎﻻپ ﺗﺎﻻپ راﻩ اﻧداﺧﺗﻪ ﺑود.
ﺷری ﭼﻧد ﻗدم از ﮔرگ ﺟﻠوﺗر ﺑود .ﮔرگ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐوﺗﺎﻩ ﺑﻪ ﭘﺷت ﺳرش اﻧداﺧت و اﺳﭘﺎﯾدی ار دﯾد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺑﺎل آن ﻫﺎ ﻣﯽ
دوﯾد؛ »اﻻن ﻣﺎ ار ﻣﯽ ﮔﯾرد!«
ﺻورت اﺳﭘﺎﯾدی زﯾر ﺳﺎﯾﻪ ی ﮐﻼﻩ ﺑﯾس ﺑﺎﻟش ﭘﻧﻬﺎن ﺷدﻩ ﺑود .او ﺑﺎ ﭘﺎﻫﺎی ﺑﻠﻧدش ﺑﻪ ﺷرﻋت ﺑﻪ دﻧﺑﺎل ﺑﭼﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ دوﯾد.
ﮔرگ ﻓرﯾﺎد زد» :اﻻن ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ رﺳد! او ...ﺧﯾﻠﯽ ...ﺧﯾﻠﯽ ...ﺗﻧد ﻣﯽ دود!«
اﺳﭘﺎﯾدی ﻧزدﯾﮏ ﺗر ﺷد.
ﻧزدﯾﮏ ﺗر.
ﻗﻠب ﮔرگ داﺷت ﻣﻧﻔﺟر ﻣﯽ ﺷد.
ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺻدای ﺑوق اﺗوﻣﺑﯾﻠﯽ ﺑﭼﻪ ﻫﺎ ار ﺑﻪ ﺧود آورد.
ﮔرگ ﻓرﯾﺎد ﮐﺷﯾد.
ﮔرگ و ﺷری اﯾﺳﺗﺎدﻧد.
ﺑوق اﺗوﻣﺑﯾل ﺑﺎر دﯾﮕر ﺑﻪ ﺻدا درآﻣد.
ﮔرگ ﺑﻪ طرف اﺗوﻣﺑﯾل ﻧﮕﺎﻩ ﮐرد و ﻣردی آﺷﻧﺎ ار ﭘﺷت ﻓرﻣﺎن دﯾد .او ﺟری ﻧورﻣن ،ﻫﻣﺳﺎﯾﻪ ی روﺑﻪ روﺷﺎن ﺑود .ﺟری
ﺟوان ﺷﯾﺷﻪ ی طرف ﺧودش ار ﭘﺎﯾﯾن ﮐﺷﯾد و ﭘرﺳﯾد» :اﯾن ﻣرد دﻧﺑﺎل ﺗﺎن ﮐردﻩ؟«
و ﺑدون اﯾن ﮐﻪ ﻣﻧﺗظر ﺟواب ﺑﭼﻪ ﻫﺎ ﺷود ﻣﺎﺷﯾن ار ﺑﻪ طرف اﺳﭘﺎﯾدی راﻧد و ﻓرﯾﺎد زد» :ﺟﻧﺎب آﻗﺎ ،اﻻن ﭘﻠﯾس ار ﺧﺑر
ﻣﯽ ﮐﻧم!«
اﺳﭘﺎﯾدی ﺟواب ﻧداد .او راﻫش ار ﮐﺞ ﮐرد و ﺑﻪ طرف درﺧت ﻫﺎ رﻓت.
ﺟری ﮔﻔت» :ﺻﺑر ﮐن ﺑﺑﯾﻧم .ﮐﺟﺎ در ﻣﯽ روی؟«
اﻣﺎ اﺳﭘﺎﯾدی ﭘﺷت درﺧت ﻫﺎ ﻧﺎﭘدﯾد ﺷد.
ﺟری ﭘرﺳﯾد» :ﺑﭼﻪ ﻫﺎ ﺣﺎل ﺗﺎن ﺧوب اﺳت؟«
ﮔرگ ﻧﻔس ﻧﻔس زﻧﺎن ﮔﻔت» :آرﻩ ...ﺧوﺑﯾم«.
ﺷری ﮔﻔت» :آرﻩ ...ﺟری ...ﻣﺗﺷﮑرﯾم .ﻣﺎ ﺧوﺑﯾم«.
 ﭼﻧد وﻗﺗﯽ ﻣﯽ ﺷود ﮐﻪ اﯾن ﯾﺎرو ار اﯾن دور و ﺑرﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم .ﻓﮑر ﻧﻣﯽ ﮐردم آدم ﺧطرﻧﺎﮐﯽ ﺑﺎﺷد .ﺑﭼﻪ ﻫﺎ ﻣﯽﺧواﻫﯾد ﭘﻠﯾس ار ﺧﺑر ﮐﻧم؟
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ﺟری ﺑﻪ طرف درﺧت ﻫﺎ ﻧﮕﺎﻩ ﮐرد.
ﮔرگ ﮔﻔت» :ﻧﻪ .ﻻزم ﻧﯾﺳت«.
و ﺑﻪ ﺧود ﯾﺎدآوری ﮐرد ﺑﻪ ﻣﺣض اﯾن ﮐﻪ اﯾن دورﺑﯾن ﻟﻌﻧﺗﯽ ار ﺑﻪ او ﺑدﻫم ،دﺳت از ﺳرﻣﺎن ﺑرﻣﯽ دارد .او دورﺑﯾﻧش ار
ﻣﯽ ﺧواﻫد.
ﺟری ﮔﻔت» :ﺑﺎﺷد .ﭘس ﻣواظب ﺧودﺗﺎن ﺑﺎﺷﯾد .ﻣﯽ ﺧواﻫﯾد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑرﺳﺎﻧم ﺗﺎن؟«
ﺟری ﻣﺗوﺟﻪ ﺷد ﮐﻪ ﺑﭼﻪ ﻫﺎ ﺧﯾﻠﯽ ﺗرﺳﯾدﻩ اﻧد.
ﮔرگ و ﺷری دو ﻧﻔری ﺑﻪ ﻋﻼﻣت ﻧﻪ ﺳرﺷﺎن ار ﺗﮑﺎن دادﻧد .ﮔرگ ﮔﻔت» :ﻧﻪ ...ﻣﺗﺷﮑرﯾم .ﺣﺎل ﻣﺎن ﺧوب اﺳت«.
 ﺑﺎﺷد .ﻫر طور ﻣﯾل ﺗﺎن اﺳت .ﭘس ﻣواظب ﺧودﺗﺎن ﺑﺎﺷﯾد.ﺟری اﯾن ار ﮔﻔت و رﻓت .ﻻﺳﺗﯾﮏ ﻫﺎی ﻣﺎﺷﯾﻧش روی زﻣﯾن ﻗﯾژﻗﯾژ راﻩ اﻧداﺧﺗﻪ ﺑود.
ﺷری ﺑﻪ درﺧت ﻫﺎ زل زد و ﮔﻔت» :ﻧزدﯾﮏ ﺑودﻫﺎ ...ﭼ ار اﺳﭘﺎﯾدی دﻧﺑﺎل ﻣﺎ ﻣﯽ دوﯾد؟«
 او ﻣﯽ داﻧد ﮐﻪ دورﺑﯾن دﺳت ﻣن اﺳت .دورﺑﯾن ار ﻣﯽ ﺧواﻫد .ﻗرار ﻣﺎ ﻓردا ،ﺟﻠو ﺧﺎﻧﻪ ی ﮐﺎﻓﻣن .ﺑﻪ ﻣن ﮐﻣﮏﻣﯽ ﮐﻧﯽ ،دورﺑﯾن ار ﺑرﮔرداﻧﯾم؟
ﺷری ﺑدون اﯾن ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑدﻫد ﺑﻪ ﮔرگ زل زدﻩ ﺑود .ﺧﯾﻠﯽ ﻧﮕران ﺑﻪ ﻧظر ﻣﯽ رﺳﯾد.
ﮔرگ ﮔﻔت» :اﮔر اﯾن ﮐﺎر ار ﻧﮑﻧﯾم ،ﻫﻣﻪ ﻣﺎن ﺗوی دردﺳر ﻣﯽ اﻓﺗﯾم .ﻫﻣﻪ ﻣﺎن«.
ﺷری ﺑﻪ آراﻣﯽ ﮔﻔت» :ﺑﺎﺷد .ﺑﺎﺷد .ﻓردا .ﻓردا ﺑﻪ آن ﺟﺎ ﻣﯽ روﯾم«.
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ﻓﺻل ﺑﯾﺳت و ﻫﻔت
ﭼﯾزی در ﻣﯾﺎن ﻋﻠف ﻫﺎی ﻫرز ﺑﻠﻧد دوﯾد .ﺷری ﺑﺎ اﯾن ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﺳت ﮐﺳﯽ آن ﻫﺎ ار ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧد ﻓرﯾﺎد ﮐﺷﯾد» :آن ﭼﯽ ﺑود؟
ﺳﻧﺟﺎب ﮐﻪ ﻧﺑود .ﺑزرگ ﺗر از ﺳﻧﺟﺎب ﺑﻪ ﻧظر ﻣﯽ رﺳﯾد«.
ﺷری ﭘﺷت ﺳر ﮔرگ ﭘﻧﻬﺎن ﺷدﻩ ﺑود .ﮔرگ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ی ﮐﺎﻓﻣن زل زدﻩ ﺑود .ﮔرگ ﺟواب داد» :ﺣﺗﻣﺎً راﮐون ﺑودﻩ«.
ﺑﭼﻪ ﻫﺎ دﺳت ﻫم ار ﻣﺣﮑم ﮔرﻓﺗﻪ ﺑودﻧد.
ﺳﺎﻋت ﺳﻪ ﺑﻌدازظﻬر ﺑود .ﻫوا ﺗﻘرﯾﺑﺎً ﮔرم ﺑود و ﻧم داﺷت .اﺑرﻫﺎی ﺑﺎران از ﺗﻣﺎم آﺳﻣﺎن ار ﭘوﺷﺎﻧدﻩ ﺑود.
ﺷری ﮔﻔت» :اﻧﮕﺎر ﻣﯽ ﺧواﻫد ﺗوﻓﺎن ﺑﺷود .ﺑﯾﺎ زودﺗر اﯾن دورﺑﯾن ار ﺳرﺟﺎش ﺑﮕذارﯾم و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑرﮔردﯾم«.
ﮔرگ ﺑﻪ آﺳﻣﺎن ﻧﮕﺎﻩ ﮐرد و ﮔﻔت» :آرﻩ ،ﺣق ﺑﺎ ﺗو اﺳت«.
آﺳﻣﺎن ﺑرق زد و ﭼﻧد ﻟﺣظﻪ ﺑﻌد ﺻدای ﻏرش رﻋد ﺑﻪ ﮔوش رﺳﯾد .ﺑرگ ﻫﺎی درﺧﺗﺎن ﺑﻪ ﻫم ﻣﯽ ﺧورد و ﺧش ﺧش راﻩ
اﻧداﺧﺗﻪ ﺑود.
ﮔرگ ﻫﻣﺎن طور ﮐﻪ ﺑﻪ آﺳﻣﺎن ﺗﯾرﻩ و ﺗﺎر ﺧﯾرﻩ ﺷدﻩ ﺑود ،ﮔﻔت» :ﻫﻣﯾن طوری ،ﮐﻪ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾم وارد ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺷوﯾم ،اول ﺑﺎﯾد
ﻣطﻣﺋن ﺷوﯾم ،اﺳﭘﺎﯾدی ﺧﺎﻧﻪ ﻧﯾﺳت«.
ﺑﭼﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ دﻗت و اﺣﺗﯾﺎط ﻋﻠف ﻫرزﻫﺎ ار ﭘﺷت ﺳر ﮔذاﺷﺗﻧد و ﺑﻪ ﭘﻧﺟرﻩ ی اﺗﺎق ﻧﺷﯾﻣن رﺳﯾدﻧد .آن ﻫﺎ از ﭘﺷت ﭘﻧﺟرﻩ
داﺧل اﺗﺎق ار ﻧﮕﺎﻩ ﮐردﻧد.
دوﺑﺎرﻩ ﺻدای رﻋد ﺑﻪ ﮔوش رﺳﯾد .ﮔرگ ﺑﻪ طرف ﺣﯾﺎط ﻧﮕﺎﻩ ﮐرد .اﺣﺳﺎس ﮐرد ﮐﻪ ﻣوﺟودی ﺳﯾﺎﻩ رﻧﮓ در ﻣﯾﺎن ﻋﻠف ﻫﺎ
ﻣﯽ دود.
ﺷری ﺷﮑﺎﯾت ﮐرد و ﮔﻔت» :اﯾن ﺟﺎ ﭼﻪ ﻗدر ﺗﺎرﯾﮏ اﺳت .ﻫﯾﭼﯽ ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧم«.
ﮔرگ ﮔﻔت» :ﺑﯾﺎ ﺑروﯾم ﺑﻪ زﯾرزﻣﯾن .دﻓﻌﻪ ی ﻗﺑل اﺳﭘﺎﯾدی آن ﺟﺎ ﺑود .ﯾﺎدت ﻣﯽ آﯾد؟«
ﺑﭼﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ طرف زﯾرزﻣﯾن رﻓﺗﻧد .آﺳﻣﺎن ﺑرق زد و دوﺑﺎرﻩ ﺻدای رﻋد ﺑﻠﻧد ﺷد .ﺑﭼﻪ ﻫﺎ دو زاﻧو روی زﻣﯾن ﻧﺷﺳﺗﻧد و از
ﭘﻧﺟرﻩ ﻫﺎ داﺧل زﯾرزﻣﯾن ار ﺑﺎ دﻗت ﻧﮕﺎﻩ ﮐردﻧد.
داﺧل زﯾرزﻣﯾن رﻓﺗﻧد .آﺳﻣﺎن ﺑرق زد و دوﺑﺎرﻩ ﺻدای رﻋد ﺑﻠﻧد ﺷد .ﺑﭼﻪ ﻫﺎ دو زاﻧو روی زﻣﯾن ﻧﺷﺳﺗﻧد و از ﭘﻧﺟرﻩ ﻫﺎ
داﺧل زﯾرزﻣﯾن ار ﺑﺎ دﻗت ﻧﮕﺎﻩ ﮐردﻧد.
داﺧل زﯾرزﻣﯾن ﻫﯾﭻ ﭼﯾزی ﻧﺑود ،ﻣﮕر ﻫﻣﺎن ﺟﻌﺑﻪ ﻫﺎی ﻣﻘواﯾﯽ واژﮔون ،ﻗوطﯽ ﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﻏذا ،ﻣﯾز ﭼوﺑﯽ و ﮐﻣد ﻟﺑﺎس
ﻫﺎ .در ﮐﻣد ﻫم ﭼﻧﺎن ﺑﺎز ﻣﺎﻧدﻩ ﺑود و ﺑﻌﺿﯽ از ﻟﺑﺎس ﻫﺎی ﻗدﯾﻣﯽ رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﻫﻧوز روی زﻣﯾن وﻟو ﺑود.
ﮔرگ ﻫم ﭼﻧﺎن ﮐﻪ دورﺑﯾن ار دو دﺳﺗﯽ ﭼﺳﺑﯾدﻩ ﺑود ،ﺑﻪ زﻣزﻣﻪ ﮔﻔت» :ﻫﯾﭻ اﺛری ازش ﻧﯾﺳت .ﺑﯾﺎ ﺑروﯾم!«
ﺷری ﻣن ﻣن ﮐرد و ﮔﻔت» :ﻣطﻣﺋﻧﯽ؟ آرﻩ؟«
ﺷری ﻣﯽ ﺧواﺳت ﺷﺟﺎع ﺑﺎﺷد ،اﻣﺎ ﻗﺿﯾﻪ ی ﻧﺎﭘدﯾد ﺷدن دو روزﻩ ﺣﺳﺎﺑﯽ او ار ﺗرﺳﺎﻧدﻩ ﺑود .او ﻣﯽ داﻧﺳت ﮐﻪ ﻫﻣﻪ ی
ﮐﺎرﻫﺎ زﯾر ﺳر دورﺑﯾن ﺑودﻩ.
ﺷری ﺑﻪ ﺧود ﮔﻔت ،ﻣﺎﯾﮑل و ﺑرد ﭼﻪ ﻗدر ﺗرﺳو ﻫﺳﺗﻧد ...اﻣﺎ ﺷﺎﯾد ﻋﺎﻗل ﺑﺎﺷﻧد .ای ﮐﺎش ﻫﻣﻪ ی اﯾن ﻣﺎﺟراﻫﺎ ﺗﻣﺎم ﺑﺷود.
ﺗﻣﺎم ﺗﻣﺎم.
۶۶

اراﺋﻪ ای از وﺑﻼگ ﺑوک داﻧﻠود www.book-d.lxb.ir :

www.book-d.lxb.ir
ﺑﺎﻻﺧرﻩ ﺷری و ﮔرگ در زﯾرزﻣﯾن ار ﻫل دادﻧد و آن ار ﺑﺎز ﮐردﻧد .آن ﻫﺎ از ﭘﻠﻪ ﻫﺎ ﭘﺎﯾﯾن رﻓﺗﻧد و ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺳرﺟﺎی ﺧودﺷﺎن
اﯾﺳﺗﺎدﻧد.
ﺑﭼﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ دﻗت ﮔوش ﮐردﻧد.
ﺻداﯾﯽ از ﭘﺷت ﺳرﺷﺎن ﻣﯽ آﻣد .ﺑﭼﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﻧﯾدن ﺻدا وﺣﺷت زدﻩ از ﺟﺎ ﭘرﯾدﻧد.
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ﻓﺻل ﺑﯾﺳت و ﻫﺷت
ﺷری ﮔﻔت» :ﻣﺛل اﯾن ﮐﻪ ...ﻣﺛل اﯾن ﮐﻪ ﻓﻘط ﺻدای در ﺑود! ﺑﺎد ...ﺑﺎد در ار ﺑﺎز ﮐردﻩ«.
ﺑﺎد ﺑﺎﻋث ﺷدﻩ ﺑود ﮐﻪ در ﻣﺣﮑم ﺑﺳﺗﻪ ﺷود.
ﮔرگ ﮐﻪ ﺣﺳﺎﺑﯽ وﺣﺷت ﮐردﻩ ﺑود ،ﮔﻔت» :ﺑﯾﺎ اﯾن ﮐﺎر ﻣﺳﺧرﻩ ار ﺗﻣﺎم ﮐﻧﯾم«.
ﺷری ﻫﻣﺎن طوری ﮐﻪ ﭘﺷت ﺳر ﮔرگ روی ﻧوک ﭘﻧﺟﻪ از ﭘﻠﻪ ﻫﺎی درب و داﻏﺎن ﭘﺎﯾﯾن ﻣﯽ رﻓت ،ﺑﺎ ﺻداﯾﯽ آرام ﮔﻔت:
»ﺣق ﺑﺎ ﺗو ﺑود ...ﻣﺎ اﺻﻼً ﻧﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت وارد اﯾن ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺷدﯾم«.
 ﺣﺎﻻ دﯾﮕر ﺧﯾﻠﯽ دﯾر ﺷدﻩ...ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺻداﯾﯽ از طﺑﻘﻪ ی دوم ﺷﻧﯾدﻩ ﺷد.
 ﺷری ...ﺗو ﺻداﯾﯽ ﻧﺷﻧﯾدی؟ﺻدا ﻫم ﭼﻧﺎن ﺷﻧﯾدﻩ ﻣﯽ ﺷد .ﺷری ﺧﯾﻠﯽ ﺗرﺳﯾدﻩ ﺑود .ﮔرگ ﮔﻔت» :ﺷﺎﯾد ﺣﺎﯾل ﻫﺎی ﭘﻧﺟرﻩ ﻫﺎ ﺑﺎﺷد«.
ﺷری ﻧﻔس راﺣﺗﯽ ﮐﺷﯾد و ﮔﻔت» :آرﻩ ...آرﻩ ...ﺷﺎﯾد .ﯾﺎدت اﺳت ﮐﻪ ﮐﻠﯽ از ﺣﺎﯾل ﻫﺎ آوﯾزان و ﺧراب ﺑود؟«
ﺑﭼﻪ ﻫﺎ اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐردﻧد ﮐﻪ ﮐل ﺧﺎﻧﻪ دارد ﻣﯽ ﻧﺎﻟد.
ﺻدای رﻋد ﭘﺷت ﺳر ﻫم ﺑﻪ ﮔوش ﻣﯽ رﺳﯾد.
ﺑﭼﻪ ﻫﺎ وارد زﯾرزﻣﯾن ﺷدﻧد و ﭼﻧد ﻟﺣظﻪ ای ﺻﺑر ﮐردﻧد ﺗﺎ ﭼﺷم ﺷﺎن ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻋﺎدت ﮐﻧد.
ﺷری ﺑﻪ اﻟﺗﻣﺎس ﮔﻔت» :ﺑﯾﺎ اﯾن دورﺑﯾن ار ﻫﻣﯾن ﺟﺎ ﺑﮕذارﯾم و ﺑروﯾم .ﺣﺎﻻ ﻻزم اﺳت ﮐﻪ ﺣﺗﻣﺎً آن ار ﺳرﺟﺎی ﺧودش
ﺑﮕذارﯾم؟«
 آرﻩ ...آرﻩ ،ﻻزم اﺳت.ﺷری آﺳﺗﯾن ﮔرگ ار ﮐﺷﯾد؛ »ﮔرگ ...ﺻﺑر ﮐن«...
ﮔرگ ﺑﺎ ﻋﺻﺑﺎﻧﯾت ﮔﻔت» :ﻧﻪ! ا .در اﺗﺎق ﻣن ﺑودﻩ! او ﻫﻣﻪ ﭼﯾز ار ﺑﻪ ﻫم رﯾﺧﺗﻪ ﺑود! ﺷری! ﻣن ﻣﯽ ﺧواﻫم ،دورﺑﯾن ار
ﺳر ﺟﺎش ﺑﮕذارم ﺗﺎ دﺳت از ﺳرم ﺑردارد .اﮔر اﯾن ﮐﺎر ار ﻧﮑﻧم ،ﻣﻣﮑن اﺳت دوﺑﺎرﻩ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ی ﻣﺎ ﺑرﮔردد .ﻣﯽ داﻧم ﮐﻪ
اﯾن ﮐﺎر ار ﻣﯽ ﮐﻧد!«
 ﺧﯾﻠﯽ ﺧب ،ﺧﯾﻠﯽ ﺧب .زود ﺑﺎش!ﻧوری ﺧﺎﮐﺳﺗری از ﭘﻧﺟرﻩ ﻫﺎ ﺑﻪ دور زﯾرزﻣﯾن ﻣﯽ ﺗﺎﺑﯾد .ﺑﺎد ﺷدﯾدی ﻣﯽ وزﯾد و ﺷﯾﺷﻪ ی ﭘﻧﺟرﻩ ﻫﺎ ار ﺑﻪ ﺻدا در ﻣﯽ
آورد .آﺳﻣﺎن ﺑرای ﭼﻧدﻣﯾن ﺑﺎر ﺑرق زد .اﻧﮕﺎر ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎطر ﺗوﻓﺎن ﻧﺎراﺣت ﺑود و ﻣﯽ ﻧﺎﻟﯾد.
ﺷری ﮔﻔت» :اﯾن ﺻدای ﭼﻪ ﺑود؟ اﻧﮕﺎر ﺻدای ﻗدم زدن ﺷﻧﯾدم«.
 ﻧﻪ ﺑﺎﺑﺎ ...ﭼﯾزی ﻧﯾﺳت .ﺳر و ﺻدای ﺧﺎﻧﻪ اﺳت.اﻣﺎ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺻداﯾﯽ ﺗوﺟﻪ آن ﻫﺎ ار ﺟﻠب ﮐرد.
ﺑﻧﮓ .ﺑﻧﮓ .ﺑﻧﮓ.
ﺣﺎﯾل ﻫﺎی ﭘﻧﺟرﻩ ﺗق ﺗق ﺗق ﺑﻪ ﻫم ﻣﯽ ﺧوردﻧد.
ﺷری ﮔﻔت» :ﮔرگ ...ﺟﺎی دورﺑﯾن ﮐﺟﺎ ﺑود؟«
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ﺑﭼﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ طرف دﯾواری ﭘوﺷﯾدﻩ از ﺗﺎر ﻋﻧﮑﺑوت رﻓﺗﻧد .ﮔرگ ﺑﻪ طرف ﻣﯾز ﮐﺎر ﺟﻠو ﻗﻔﺳﻪ ﻫﺎ اﺷﺎرﻩ ﮐرد و ﮔﻔت» :آن
ﺟﺎ ...وﻗﺗﯽ اﻧﺑر روی ﻣﯾز ﮐﺎر ار ﺑرداﺷﺗم ،در ﺑﺎﻻی ﻣﯾز ﺑﺎز ﺷد .ﻣﺛل ﯾﮏ ﻗﻔﺳﻪ ی ﻣﺧﻔﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد .دورﺑﯾن آن ﺟﺎ
ﺑود«.
ﺑﭼﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ طرف ﻣﯾز رﻓﺗﻧد .ﮔرگ اﻧﺑر ار ﺑرداﺷت و ﻧﺎﮔﻬﺎن در ﺑﺎﻻی ﻣﯾز ﺑﺎز ﺷد .ﮔرگ ﻫﯾﺟﺎن زدﻩ ﮔﻔت» :آخ ﺟﺎن!«
ﺑﭼﻪ ﻫﺎ ﻫر دو ﺧﻧدﯾدﻧد.
ﮔرگ دورﺑﯾن ار داﺧل ﻗﻔﺳﻪ ﮔذاﺷت و در آن ار ﻣﺣﮑم ﺑﺳت؛ »ﺧﯾﻠﯽ ﺧب ،ﺣﺎﻻ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺑروﯾم«.
ﮔرگ اﺣﺳﺎس ﺧوﺑﯽ داﺷت .اﻧﮕﺎر ﺧﻼص ﺷدﻩ ﺑود و ...اﺣﺳﺎس ﺳﺑﮑﯽ ﻣﯽ ﮐرد.
ﺳر و ﺻدای ﺧﺎﻧﻪ اﻧﮕﺎر ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻧداﺷت .ﺑﻧﮓ .ﺑﻧﮓ .دق .دق .دق ...ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﻧﺎﻟﯾد و ﻣﯽ ﻏرﯾد.
اﻣﺎ ﮔرگ آن ﻗدر ﺧوﺷﺣﺎل ﺑود ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾن ﭼﯾزﻫﺎ اﻫﻣﯾﺗﯽ ﻧﻣﯽ داد.
آﺳﻣﺎن ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕر ﺑرق زد .اﻧﮕﺎر از ﺑﭼﻪ ﻫﺎ ﻋﮑس ﻣﯽ اﻧداﺧت.
ﺑﭼﻪ ﻫﺎ ﻗوطﯽ ﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﻏذا ار از ﺳر راﻫﺷﺎن ﮐﻧﺎر زدﻧد و ﺟﻠو رﻓﺗﻧد .ﺷری ﺟﻠو ﮔرگ ﺑود.
آن ﻫﺎ ﺑﻪ وﺳط ﭘﻠﻪ ﻫﺎ رﺳﯾدﻩ ﺑودﻧد ﮐﻪ ...ﻧﺎﮔﻬﺎن ...اﺳﭘﺎﯾدی در آﺳﺗﺎﻧﻪ ی در ظﺎﻫر ﺷد.
ﻫﯾﭻ راﻩ ﻓراری ﻧﺑود.
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ﺑﯾﺳت و ﻧﻪ
ﮔرگ ﭼﻧد ﺑﺎر ﭼﺷم ﻫﺎش ار ﺑﺎز و ﺑﺳﺗﻪ ﮐرد و ﺳرش ار ﺗﮑﺎن داد .ﺷری ﭼﻧد ﭘﻠﻪ ای ﭘﺎﯾﯾن آﻣد و ﻓرﯾﺎد زد» :ﻧﻪ!«
ﺷری ﻣﯽ ﺧواﺳت ﻧردﻩ ﻫﺎ ار ﭼﻧﮓ ﺑزﻧد .او ﻓراﻣوش ﮐردﻩ ﺑود ﮐﻪ ﻧردﻩ ﻫﺎ در اﺛر ﺳﻘوط ﻣﺎﯾﮑل روی زﻣﯾن اﻓﺗﺎدﻩ ﺑود.
ﺧوﺷﺑﺧﺗﺎﻧﻪ او ﺗواﻧﺳت ﺗﻌﺎدﻟش ار ﺣﻔظ ﮐﻧد.
آﺳﻣﺎن ﺑرق ﻣﯽ زد و رﻋد ﻣﯽ ﻏرﯾد .اﺳﭘﺎﯾدی از ﺟﻠو در ﺗﮑﺎن ﻧﻣﯽ ﺧورد.
ﮔرگ ﻓرﯾﺎد ﮐﺷﯾد» :ﭼﻪ ﮐﺎرﻣﺎن داری؟ ول ﻣﺎن ﮐن! ﺑﮕذار ﺑروﯾم«.
ﺷری ﺟﯾﻎ زد و ﮔﻔت» :آرﻩ ...دورﺑﯾﻧت ار ﺳر ﺟﺎش ﮔذاﺷﺗﯾم! دﯾﮕر ﭼﯽ از ﺟﺎن ﻣﺎن ﻣﯽ ﺧواﻫﯽ؟«
دﺧﺗرک ﺣﺳﺎﺑﯽ ﺗرﺳﯾدﻩ ﺑود.
اﺳﭘﺎﯾدی اﺻﻼً ﺟواب ﻧﻣﯽ داد .او آرام آرام از ﭘﻠﻪ ﻫﺎ ﭘﺎﯾﯾن آﻣد.
ﮔرگ و ﺷری ﻧﯾز از ﭘﻠﻪ ﻫﺎ ﭘﺎﯾﯾن رﻓﺗﻧد و دوﺑﺎرﻩ وارد زﯾرزﻣﯾن ﺷدﻧد .ﺟﯾرﺟﯾر ﭘﻠﻪ ﻫﺎی ﻗدﯾﻣﯽ ﺑﻪ ﻫوا ﺑﻠﻧد ﺷدﻩ ﺑود .اﻧﮕﺎر
ﺑﻪ ورود اﺳﭘﺎﯾدی اﻋﺗراض ﻣﯽ ﮐردﻧد.
ﺑﻪ ﻣﺣض ﻗدم ﮔذاﺷﺗن اﺳﭘﺎﯾد ی روی ﮐف زﯾرزﻣﯾن آﺳﻣﺎن ﺑرق زد و ﺑﭼﻪ ﻫﺎ ﻣوﻓق ﺷدﻧد ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر زﯾر ﻧور آﺑﯽ
ﺻﺎﻋﻘﻪ ﺻورت اﺳﭘﺎﯾدی ار ﺑﺑﯾﻧﻧد.
ﺻورت اﺳﭘﺎﯾدی ﺑﺳﯾﺎر ﭘﯾرﺗر از ﺗﺻور ﺑﭼﻪ ﻫﺎ ﺑود .ﭼﺷﻣﺎن رﯾزش ﻣﺛل دو ﻗطﻌﻪ ﺳﻧﮓ ﻣرﻣر ﺗﯾرﻩ ﻣﯽ درﺧﺷﯾدﻧد.
دﻫﺎﻧش ﮐوﭼﮏ ﺑود و ﻟﺑﺧﻧد ﺗﻬدﯾدآﻣﯾزی ﺑﻪ ﭼﻬرﻩ داﺷت.
ﺷری ﺑﻪ اﺳﭘﺎﯾدی زل زد و وﺣﺷت زدﻩ ﮔﻔت» :ﻣﺎ دورﺑﯾﻧت ار ﭘس دادﯾم .ﺣﺎﻻ ﺑﮕذار ﺑروﯾم .ﻟطﻔﺎً! ﺧواﻫش ﻣﯽ ﮐﻧم«.
اﺳﭘﺎﯾدی ﮔﻔت» :ﺑﺎﯾد ﻣطﻣﺋن ﺷوم«.
ﺻدای اﺳﭘﺎﯾدی ﺟوان ﺗر از ﺻورﺗش ﺑود و ﮔرم ﺗر از ﭼﺷﻣﺎن ﺳرد و ﺑﯽ ﺣﺎﻟﺗش.
او اداﻣﻪ داد» :ﺑﺎ ﻣن ﺑﯾﺎﯾﯾد«.
ﺑﭼﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮏ و ﺗردﯾد ﺳر ﺟﺎی ﺷﺎن اﯾﺳﺗﺎدﻧد .اﻣﺎ اﺳﭘﺎﯾدی ﺣق ﻫﯾﭻ اﻧﺗﺧﺎب دﯾﮕری ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻧدادﻩ ﺑود.
او ﺑﭼﻪ ﻫﺎ ار ﺑﻪ زور ﺑﻪ طرف ﻋﻘب راﻧد ،ﺳﻪ ﻧﻔری ﺑﻪ ﺳوی ﻣﯾز ﮐﺎر ﭼوﺑﯽ رﻓﺗﻧد .اﺳﭘﺎﯾدی ﺑﺎ دﺳت ﻋﻧﮑﺑوت ﻣﺎﻧﻧدش
اﻧﺑر ار ﺑرداﺷت و در ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﺎز ﺷد .او دورﺑﯾن ار از داﺧل ﻗﻔﺳﻪ ﺑرداﺷت و ﺑﺎ دﻗت آن ار ﻧﮕﺎﻩ ﮐرد.
او ﺑﻪ آراﻣﯽ ﮔﻔت» :ﺷﻣﺎﻫﺎ ﻧﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﺑﻪ اﯾن دﺳت ﻣﯽ زدﯾد«.
ﺷری ﻓو اًر ﮔﻔت» :ﻣﺗﺄﺳﻔﯾم! واﻗﻌﺎً ﻣﺗﺄﺳﻔﯾم!«
ﮔرگ ﺑﻪ طرف ﭘﻠﻪ ﻫﺎ رﻓت و ﮔﻔت» :ﺣﺎﻻ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺑروﯾم؟«
اﺳﭘﺎﯾدی ﭼﺷﻣﺎن رﯾزش ار ﺑﻪ ﺑﭼﻪ ﻫﺎ دوﺧت و ﮔﻔت» :اﯾن ﯾﮏ دورﺑﯾن ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﻧﯾﺳت«.
ﮔرگ ﺑﺎ دﺳﺗﭘﺎﭼﮕﯽ ﮔﻔت» :ﻣﯽ داﻧﯾم ...ﻣﯽ داﻧﯾم ...ﻋﮑس ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ اﻧدازد ،ﺧﯾﻠﯽ ﻋﺟﯾب و ﻏرﯾب اﺳت و«...
ﻧﺎﮔﻬﺎن ﭼﺷﻣﺎن اﺳﭘﺎﯾدی درﺷت ﺷدﻧد .او ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ ﺷدﻩ ﺑود؛ »ﺷﻣﺎﻫﺎ ﺑﺎ اﯾن ﻋﮑس ﻫم اﻧداﺧﺗﯾد؟«
ﮔرگ ﺑﻪ ﺧود ﮔﻔت ،ای ﮐﺎش ﺧﻔﻪ ﻣﯽ ﺷدی؛ »ﻓﻘط ﭼﻧد ﺗﺎ ...ﻓﻘط ﭼﻧد ...ﺗﺎ ...اﻣﺎ ...آن ﻫﺎ اﺻﻼً ظﺎﻫر ﻧﺷدﻧد .ﺟدی
ﻣﯽ ﮔوﯾم«.
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اﺳﭘﺎﯾدی ﺑﻪ طرف ﺑﭼﻪ ﻫﺎ آﻣد و ﮔﻔت» :ﭘس ﻫﻣﻪ ﭼﯾز ار در ﻣورد دورﺑﯾن ﻓﻬﻣﯾدﯾد«.
ﮔرگ ﺑﻪ ﺧود ﮔﻔت ،ﯾﻌﻧﯽ ﻧﻣﯽ ﮔذارد ﻣﺎ ﺑروﯾم؟ ﯾﻌﻧﯽ دارد ﺟﻠو راﻩ ﻓرارﻣﺎن ار ﻣﯽ ﮔﯾرد؟
ﮔرگ ﺑﺎ ﺷﮏ و ﺗردﯾد ﮔﻔت» :ﺧب ...ﻓﻬﻣﯾدم ﮐﻪ ﺷﮑﺳﺗﻪ و ﺧراب اﺳت«.
و ﺑﻌد دﺳت ﻫﺎﯾش ار داﺧل ﺟﯾب ﻫﺎی ﺷﻠوار ﺟﯾﻧش ﻓرو ﺑرد.
اﺳﭘﺎﯾدی ﮔﻔت» :دورﺑﯾن ﺧراب ﻧﯾﺳت .آن ﺷوم اﺳت .ﻧﺣس اﺳت .ﺧود ﺷﯾطﺎن اﺳت .ﺑﻧﺷﯾﻧﯾد آن ﺟﺎ! زود!«
اﺳﭘﺎﯾدی ﺑﻪ طرف ﻧﯾﻣﮑﺗﯽ ﮐﻧﺎر دﯾوار اﺷﺎرﻩ ﮐرد.
ﮔرگ و ﺷری وﺣﺷت زدﻩ ﺑﻪ ﻫم ﻧﮕﺎﻩ ﮐردﻧد .آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﯽ ﻣﯾﻠﯽ ﺑﻪ طرف ﻧﯾﻣﮑت رﻓﺗﻧد .ﺑﭼﻪ ﻫﺎ ﻧﮕران و ﻣﺿطرب روی
ﻧﯾﻣﮑت ﻧﺷﺳﺗﻧد .آن ﻫﺎ در آرزوی ﻓرار ﺑودﻧد.
اﺳﭘﺎﯾدی ﻣﻘﺎﺑل آن ﻫﺎ اﯾﺳﺗﺎد و دورﺑﯾن ار ﺑﺎﻻ ﺑرد؛ »اﯾن دورﺑﯾن ﺷوم اﺳت .ﻣن آن ار اﺧﺗراع ﮐردم .ﯾﻌﻧﯽ ﺑﻪ اﺧﺗراع آن
ﮐﻣﮏ ﮐردم«.
ﮔرگ ﭘرﺳﯾد» :ﻣﮕر ﺷﻣﺎ ﻣﺧﺗرع ﻫﺳﺗﯾد؟«
ﺷری ﻣدام ﺑﺎ ﻣوﻫﺎﯾش ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐرد .او ﺑﺳﯾﺎر ﻋﺻﺑﯽ و ﻧﮕران ﺑود.
اﺳﭘﺎﯾدی ﮔﻔت» :ﻣن ﯾﮏ داﻧﺷﻣﻧدم .ﯾﺎ ﺑﻬﺗر اﺳت ﺑﮕوﯾم ﯾﮏ داﻧﺷﻣﻧد ﺑودم .اﺳم ﻣن ﻓردرﯾﮑز اﺳت .دﮐﺗر ﻓرﯾﺗز ﻓردرﯾﮏ.
ﻫﻣﮑﺎر ﻣن اﯾن دورﺑﯾن ار اﺧﺗراع ﮐرد .ﯾﮑﯽ ار اﻓﺗﺧﺎراﺗش اﯾن دورﺑﯾن ﺑود .ﻣﻣﮑن ﺑود اﯾن اﺧﺗراع ﺧﯾﻠﯽ او ار ﻣﺷﻬور
ﮐﻧد«.
او ﻟﺣظﻪ ای ﺑﻪ ﻓﮑر ﻓرو رﻓت و ﺳﺎﮐت ﺷد.
ﺷری ﻫم ﭼﻧﺎن در ﺣﺎل ﺑﺎزی ﮐردن ﺑﺎ ﻣوﻫﺎﯾش ﭘرﺳﯾد» :ﭼﻪ ﺑﻼی ﺳر او آﻣد؟ ﻣرد؟«
دﮐﺗر ﻓردرﯾﮑز ﺑﺎ ﺧﻧدﻩ ﮔﻔت» :ﻧﻪ .ﺑدﺗر از ﻣرگ! ﻣن اﺧﺗراﻋش ار دزدﯾدم .ﺗﻣﺎم ﻧﻘﺷﻪ ﻫﺎ و دورﺑﯾﻧش ار دزدﯾدم .ﻣن
ﺷﯾطﺎﻧم ،ﻧﻪ؟ ﻣن ﺟوان ﺑودم .ﺧﯾﻠﯽ ﻫم ﺣﺳود ﺑودم و ﺣرﯾص«.
دﮐﺗر ﻓردرﯾﮑز ﺳﮑوت ﮐرد .اﻧﮕﺎر ﻣﻧﺗظر ﺑود ﺑﭼﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ او ﻣﺧﺎﻟﻔت ﮐﻧﻧد و ﺣرﻓﯽ ﺑزﻧﻧد .اﻣﺎ ﺑﭼﻪ ﻫﺎ ﺟﯾﮏ ﺷﺎن در ﻧﻣﯽ
آﻣد .آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﻧد داﺳﺗﺎن او ار ﮐﺎﻣل ﺑﺷﻧوﻧد.
 وﻗﺗﯽ دورﺑﯾن ار دزدﯾدم .دوﺳﺗم ﺑﻪ ﺳزای ﻋﻣﻠش رﺳﯾد و ...اﻣﺎ از ﺑﺧت ﺑد اﻧﮕﺎر ﻣن ﻫم ﻧﻔرﯾن ﺷدم«.او ﻟﺑﺧﻧدی ﻏﻣﮕﯾن زدﻩ و اداﻣﻪ داد» :ﻫﻣﮑﺎر ﻣن واﻗﻌﺎً ﮐﻪ ﺧود ﺷﯾطﺎن ﺑود .ﭘﻠﯾدﺗر از ﻣن ﺑود«.
دﮐﺗر ﻓردرﯾﮑز ﺳرﻓﻪ ای ﮐرد و ﺷروع ﮐرد ﺑﻪ ﻗدم زدن .او ﺧﯾﻠﯽ آرام ﺣرف ﻣﯽ زد .اﻧﮕﺎر ﮔذﺷﺗﻪ ﻫﺎی دورش ار ﺑﻪ ﺧﺎطر
آوردﻩ ﺑود؛ »ﺑﻠﻪ .ﻫﻣﮑﺎر ﻣن ﯾﮏ ﺷﯾطﺎن ﻣﺳﻠم ﺑود .اﺳﺗﺎد ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﻠﯾد ﺑود .اﺳﺗﺎد«.
دﮐﺗر ﻓردرﯾﮑز دورﺑﯾن ار ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯾن ﺑرد و ﮔﻔت» :ﻫﻣﮑﺎر ﻣن اﯾن دورﺑﯾن ار طﻠﺳم ﮐردﻩ .ﯾﮏ طﻠﺳم ﺷوم ﺗوی دورﺑﯾن
اﺳت .او ﻣﯽ داﻧﺳت ﮐﻪ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣن اﯾن دورﺑﯾن ار از او ﺑدزدم ،اﯾن ﺑود ﮐﻪ دورﺑﯾن ار طﻠﺳم ﮐرد ﺗﺎ اﮔر ﺑﻪ دﺳت ﻣن
اﻓﺗﺎد ﻧﺗواﻧم ازش اﺳﺗﻔﺎدﻩ ﮐﻧم .ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾد ﮐﻪ ﭼﻪ ﻗدر زرﻧﮓ ﺑودﻩ؟«
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دﮐﺗر ﻓردرﯾﮑز ﺑﻪ ﮔرگ زل زد و اداﻣﻪ داد » :ﻣﯽ داﻧﯾد ﮐﻪ آدم ﻫﺎی اوﻟﯾﻪ از دورﺑﯾن ﻣﯽ ﺗرﺳﯾدﻧد؟ ﺑوﻣﯽ ﻫﺎ ﻫﻧوز ﻫم از
دورﺑﯾن ﻣﯽ ﺗرﺳﻧد .آن ﻫﺎ اﻋﺗﻘﺎد دارﻧد ﮐﻪ اﮔر ﮐﺳﯽ از آن ﻫﺎ ﻋﮑس ﺑﯾﻧدازد روح ﺷﺎن ﺗﺳﺧﯾر ﻣﯽ ﺷود .ﺑﻠﻪ .ﻋﮑس
ﮔرﻓﺗن از ﻧظر آن ﻫﺎ دزدﯾدﻩ ﺷدن روح اﺳت«.
او دورﺑﯾن ار ﻧوازش ﮐرد و ﮔﻔت» :ﺧب ...اﯾن دﻗﯾﻘﺎً ﮐﺎری اﺳت ﮐﻪ اﯾن دورﺑﯾن اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دﻫد .ارواح ار ﻣﯽ دزدد«.
ﮔرگ ﺑﻪ دورﺑﯾن زل زد.
دورﺑﯾن ،ﺷری ار دزدﯾدﻩ ﺑود .ﺑﻠﻪ ﺷری ﻏﯾب ﺷدﻩ ﺑود.
ﭘﺳرک ﺣﺳﺎﺑﯽ وﺣﺷت ﮐردﻩ ﺑود.
ﻧﮑﻧد روح ﻫﻣﻪ ی ﻣﺎ ار ﺑدزدد؟ »ﮐﻠﯽ آدم ﺑﻪ ﺧﺎطر اﯾن دورﺑﯾن ﻣردﻧد«.
دﮐﺗر آﻫﯽ ﮐﺷﯾد و اداﻣﻪ داد» :دوﺳﺗﺎن ،ﺧﺎﻧوادﻩ ،آﺷﻧﺎﯾﺎن ﻣن .اﯾن ﺷد ﮐﻪ ﻣن ﻣﺗوﺟﻪ طﻠﺳم دورﺑﯾن ﺷدم .و ﻓﻬﻣﯾدم ﺷوم
و ﺧطرﻧﺎک اﺳت .و ﻣوﺿوع وﺣﺷﺗﻧﺎﮐﺗر اﯾن اﺳت ﮐﻪ اﯾن دورﺑﯾن از ﺑﯾن ﻧﻣﯽ رود .ﻫﯾﭻ ﮐس ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد آن ار از ﺑﯾن
ﺑﺑرد«.
او دوﺑﺎرﻩ ﺳرﻓﻪ ﮐرد و راﻩ رﻓت؛ »ﺑﻪ ﻫﻣﯾن ﺧﺎطر آن ار ﻗﺎﯾم ﮐردم ﺗﺎ ﻣردم از رازش ﺑﺎﺧﺑر ﻧﺷوﻧد .ﻣن ﻫﻣﻪ ﭼﯾزم ار در
زﻧدﮔﯽ از دﺳت دادم .ﺧﺎﻧوادﻩ ام را ،ﺷﻐﻠم ار .اﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺧواﻫم راز اﯾن دورﺑﯾن ﻓﺎش ﺷود .ﻧﻣﯽ ﺧواﻫم اﯾن دورﺑﯾن ﺑﻪ ﮐﺳﯽ
ﺻدﻣﻪ ﺑزﻧد«.
دﮐﺗر ﻓردرﯾﮑز ﭘﺷت ﺑﻪ ﺑﭼﻪ ﻫﺎ اﯾﺳﺗﺎد .او ﮐﺎﻣﻼً ﺳﮑوت ﮐردﻩ ﺑود.
ﮔرگ از ﺟﺎ ﺑﻠﻧد ﺷد و ﺑﻪ ﺷری ﻫم اﺷﺎرﻩ ﮐرد ﮐﻪ ﺑﻠﻧد ﺷود .ﺑﻌد ﺑﺎ ﺷﮏ و ﺗردﯾد ﮔﻔت» :ﺧب ...ﻣن ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم ...ﻣﺎ
ﮐﺎر ﺧوﺑﯽ ﮐردﯾم ﮐﻪ دورﺑﯾن ار ﭘس آوردﯾم و ...ﺑﺑﺧﺷﯾد ﮐﻪ ﺑﺎﻋث دردﺳر ﺷدﯾم و«...
ﺷری ﮔﻔت» :آرﻩ ...واﻗﻌﺎً ﻣﺗﺄﺳﻔﯾم .ﺧوﺷﺣﺎﻟﯾم ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳت آدم ﺑدی ﻧﯾﻔﺗﺎدﻩ«.
ﺑﭼﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ طرف ﭘﻠﻪ ﻫﺎ رﻓﺗﻧد .ﮔرگ ﮔﻔت» :ﺧب ...ﺧداﺣﺎﻓظ! دﯾر ﺷدﻩ ...ﭘدر و ﻣﺎدرﻣﺎن«...
دﮐﺗر ﻓردرﯾﮑز ﻓرﯾﺎد زد» :ﻧﻪ!«
او دوان دوان ﺑﻪ طرف ﺑﭼﻪ ﻫﺎ آﻣد و ﺟﻠوی راﻩ ان ﻫﺎ ار ﮔرﻓت؛ »ﻣﺗﺄﺳﻔم ...ﺷﻣﺎﻫﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑروﯾد .ﺷﻣﺎﻫﺎ ﭼﯾزﻫﺎﯾﯽ ار
ﻣﯽ داﻧﯾد ﮐﻪ ﻧﺑﺎﯾد ﺑداﻧﯾد .ﭼﯾزﻫﺎی زﯾﺎدی ﻣﯽ داﻧﯾد«.
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ﻓﺻل ﺳﯽ
آﺳﻣﺎن ﺑرق زد و ﺻورت دﮐﺗر ﻓردرﯾﮑز ار ﻧوراﻧﯽ ﮐرد .او دﺳﺗﺎن ﻻﻏر ﭘوﺳت اﺳﺗﺧواﻧش ار ﺑﻪ طرف ﺑﭼﻪ ﻫﺎ ﮔرﻓت و
ﮔﻔت» :ﺣق ﻧدارﯾد ،از اﯾن ﺟﺎ ﺑﯾرون ﺑروﯾد .ﺑﻬﺗﺎن اﺟﺎزﻩ ﻧﻣﯽ دﻫم .ﻫﯾﭻ وﻗت«.
ﮔرگ اﻟﺗﻣﺎس ﮐﻧﺎن ﮔﻔت» :ﻣطﻣﺋن ﺑﺎﺷﯾد ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﯾﭻ ﮐس ﻫﯾﭼﯽ ﻧﻣﯽ ﮔوﯾﯾم .ﻗول ﻣﯽ دﻫﯾم«.
ﺷری ﻧﯾز وﺣﺷت زدﻩ ﮔﻔت» :آرﻩ .آرﻩ .ﺑﺎور ﮐﻧﯾد«.
دﮐﺗر ﻓردرﯾﮑز ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺗﻬدﯾدآﻣﯾز ﺑﻪ ﺑﭼﻪ ﻫﺎ اﻧداﺧت .اﻣﺎ اﺻﻼً ﺣرف ﻧﻣﯽ زد.
ﮔرگ ﺑﺎ ﺻداﯾﯽ ﻟرزان ﮔﻔت» :ﺑﻪ ﻣﺎ اﻋﺗﻣﺎد ﮐﻧﯾد«.
ﺷری ﮔﻔت » :ﺗﺎزﻩ اﮔر ﻫم ﺑرای ﮐﺳﯽ اﯾن داﺳﺗﺎن ار ﺗﻌرﯾف ﮐﻧﯾم ﻫﯾﭻ ﮐس ﺣرﻓﻣﺎن ار ﺑﺎور ﻧﻣﯽ ﮐﻧد«.
دﮐﺗر ﻓردرﯾﮑز ﮔﻔت» :ﺣرف ﻧﺑﺎﺷد .ﺳﺎﮐت! ﻣن ﮐﻠﯽ ﺗﻼش ﮐردم ﮐﻪ اﯾن راز ﻓﺎش ﻧﺷود«.
ﺑﺎد ﺷدﯾدی ﻣﯽ وزﯾد .ﺑﺎﻻﺧرﻩ ﺑﺎران ﻫم ﺷروع ﺑﻪ ﺑﺎرش ﮐرد .زﯾرزﻣﯾن ﮐﺎﻣﻼً ﺗﺎرﯾﮏ ﺷدﻩ ﺑود .اﻧﮕﺎر ﮐﻪ ﺷب ﺷدﻩ ﺑود.
ﺷری ﺑﻪ ﻫﯾﭻ وﺟﻪ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﺗرس ﺧودش ار ﭘﻧﻬﺎن ﮐﻧد ،ﮔﻔت» :ﻣﯽ ﺧواﻫﯾد ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻧﯾد؟ ﺷﻣﺎ ﮐﻪ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﻣﺎ ار
ﺑرای ﻫﻣﯾﺷﻪ اﯾن ﺟﺎ ﻧﮕﻪ دارﯾد!«
ﺑﺎران ﺷرﺷر ﻣﯽ ﺑﺎرﯾد و ﻗطرات آن ﺗق ﺗق ﺑﻪ ﭘﻧﺟرﻩ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺧورد.
دﮐﺗر ﻓردرﯾﮑز ﺑﻪ ﺑﭼﻪ ﻫﺎ ﻧزدﯾﮏ و ﻧزدﯾﮏ ﺗر ﺷد و ﺑﺎ ﺻداﯾﯽ آرام ﮔﻔت» :ﺧﯾﻠﯽ ﻣﺗﺄﺳﻔم .اﻣﺎ ﭼﺎرﻩ ی دﯾﮕری ﻧدارم .ﺑﺎﯾد
ﻣ ار ﺑﺑﺧﺷﯾد«.
ﮔرگ و ﺷری وﺣﺷت زدﻩ ﺑﻪ ﻫم زل زدﻧد .آن ﻫﺎ اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐردﻧد ﮐﯾﻠوﻣﺗرﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﻠﻪ ﻫﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارﻧد.
ﮔرگ ﻓرﯾﺎد زد» :ﭼﯽ ...ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺧواﻫﯾد ﺑﮑﻧﯾد؟«
ﺻدای ﺑﻠﻧد رﻋد ،ﺑﭼﻪ ﻫﺎ ار از ﺟﺎ ﭘراﻧد .ﺷﯾﺷﻪ ﻫﺎی ﭘﻧﺟرﻩ زﯾرزﻣﯾن ﺟرﯾﻧﮓ ﺟرﯾﻧﮓ ﻟرزﯾد.
ﺷری ﺑﻪ اﻟﺗﻣﺎس ﮔﻔت» :ﻟطﻔﺎً ...ﻟطﻔﺎً ...ﻣﺎ ار«...
دﮐﺗر ﻓردرﯾﮑز ﺗﻧد و ﺗﻧد ﺑﻪ طرف ﮔرگ آﻣد و ﺷﺎﻧﻪ ی ﮔرگ ار ﭼﻧﮓ زد.
ﮔرگ ﻓرﯾﺎد زد» :ﻧﻪ ...وﻟم ﮐن! وﻟم ﮐن!«
ﺷری ﺟﯾﻎ ﮐﺷﯾد» :وﻟش ﮐن!«
ﺷری ﻣﺗوﺟﻪ ﺷد ﮐﻪ دﮐﺗر ﻓردرﯾﮑز ﺑﺎ ﯾﮏ دﺳت دورﺑﯾن ار ﮔرﻓﺗﻪ و ﺑﺎ دﺳت دﯾﮕر ﻫم ﺷﺎﻧﻪ ی ﮔرگ ار.
او ﺑﻪ ﺧود ﮔﻔت ﻫر دو ﺗﺎدﺳﺗش ﭘر اﺳت .ﺷﺎﯾد اﯾن آﺧرﯾن ﺷﺎﻧس ﻣﺎ ﺑﺎﺷد.
ﺷری ﻧﻔس ﻋﻣﯾﻘﯽ ﮐﺷﯾد و ﺑﻪ طرف ﺟﻠو دوﯾد .او در ﻋرض ﯾﮏ ﻟﺣظﻪ دورﺑﯾن ار از دﺳت دﮐﺗر ﻓردرﯾﮑز ﻗﺎﭘﯾد .دﮐﺗر
ﻓردرﯾﮑز ﺑﺎ ﺗﻌﺟب ﺑﺎ ﭼﺷﻣﺎﻧﯽ از ﺣدﻗﻪ درآﻣدﻩ ،دﺧﺗرک ار ﻧﮕﺎﻩ ﮐرد .ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﺑﺎور ﮐﻧد ﮐﻪ ﺷری دورﺑﯾن ار در دﺳت
دارد .او ﺳﻌﯽ ﮐرد دورﺑﯾن ار از ﺷری ﺑﮕﯾرد و ﺑﻪ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﮔرگ ﺧود ار از ﺷر او ﺧﻼص ﮐرد.
ﭘﯾش از اﯾن ﮐﻪ دﮐﺗر ﻓردرﯾﮑز ﺑﺗواﻧد ﮐﺎر دﯾﮕری ﺑﮑﻧد ﺷری دورﺑﯾن ار ﺑﺎﻻ آورد و در ﺑراﺑر ﭼﺷﻣﺎﻧش ﮔرﻓت.
ﭘﯾرﻣرد ﻓرﯾﺎد زد» :ﻧﻪ ...ﻟطﻔﺎً ﻧﻪ! ﻋﮑس ﻧﻧداز! ﻟطﻔﺎً دﮔﻣﻪ ار ﻓﺷﺎر ﻧدﻩ!«
او ﺟﻠو آﻣد و دو دﺳﺗﯽ دورﺑﯾن ار ﭼﻧﮓ زد .ﭼﺷﻣﺎﻧش داد ﻣﯽ زدﻧد ﮐﻪ ﺧﯾﻠﯽ ﺗرﺳﯾدﻩ.
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ﮔرگ وﺣﺷت زدﻩ ﺑ ﻪ ﺷری و دﮐﺗر ﻓردرﯾﮑز زل زدﻩ ﺑود ﮐﻪ ﺑﺎ دورﺑﯾن ﮐﺷﺗﯽ ﻣﯽ ﮔرﻓﺗﻧد و ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﻧد آن ار از دﺳت
ﻫﻣدﯾﮕر ﺑﮕﯾرﻧد.
و ...ﻧﺎﮔﻬﺎن دورﺑﯾن ﻓﻼش زد!
ﻧور ﻓﻼش ﻫﻣﻪ ار از ﺟﺎ ﭘراﻧد.
ﺷری دورﺑﯾن ار ﮔرﻓت و ﻓرﯾﺎد زد» :ﻓرار ﮐن! ﻓرار ﮐن!«
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ﻓﺻل ﺳﯽ و ﯾﮏ
ﺑﭼﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳوی ﭘﻠﻪ ﻫﺎ دوﯾدﻧد .رﻋد و ﺑرق ﻟﺣظﻪ ای آﺳﻣﺎن ار راﺣت ﻧﻣﯽ ﮔذاﺷت.
زﯾرزﻣﯾن ﻣدام ﺗﺎرﯾﮏ و روﺷن ﻣﯽ ﺷد.
ﮔرگ و ﺷری دوان دوان از ﻣﯾﺎن ﻗوطﯽ ﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﻏذا و ﺟﻌﺑﻪ ﻫﺎی ﻣﻘواﯾﯽ ﮔذﺷﺗﻧد.
ﺑﺎران ﻫم ﭼﻧﺎن ﻣﯽ ﺑﺎرﯾد .و ﺑﺎد ﻫم ﭼﻧﺎن زوزﻩ ﻣﯽ ﮐﺷﯾد .ﺑﭼﻪ ﻫﺎ ﺻدای ﻓرﯾﺎد دﮐﺗر ﻓردرﯾﮑز ار از ﭘﺷت ﺳرﺷﺎن ﻣﯽ
ﺷﻧﯾدﻧد.
ﺷری ﭘرﺳﯾد» :ﯾﻌﻧﯽ ازش ﻋﮑس اﻧداﺧﺗﻪ ﯾﺎ ﻧﻪ؟«
 ﻧﻣﯽ داﻧم .ﻓﻘط ﻓرار ﮐن! ﺑدو!ﻣرد داﻧﺷﻣﻧد ﻫم ﭼون ﺣﯾواﻧﯽ زﺧﻣﯽ ﻧﻌرﻩ ﻣﯽ ﮐﺷﯾد و ﻣﯽ دوﯾد .ﺻدای ﻧﺎﻟﻪ ﻫﺎی او ﺑﺎ ﺻدای ﺑﺎد و ﺑﺎران ﻗﺎطﯽ ﺷدﻩ
ﺑود.
ﭘس ﭼ ار ﺑﭼﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﻠﻪ ﻫﺎ ﻧﻣﯽ رﺳﯾدﻧد؟ ﺧداوﻧدا ...ﭼﻪ ﻗدر ﻣﺳﯾر طوﻻﻧﯽ ﺷدﻩ ﺑود!
دﮐﺗر ﻓردرﯾﮑز ﻣﯽ ﺧواﺳت ،ﺑﭼﻪ ﻫﺎ ار ﺗﺎ اﺑد زﻧداﻧﯽ ﮐﻧد .ﺑرای ﻫﻣﯾﺷﻪ.
ﺑﭼﻪ ﻫﺎ ﻧﻔس ﻧﻔس زﻧﺎن ﺑﻪ راﻩ ﭘﻠﻪ ی ﺗﺎرﯾﮏ رﺳﯾدﻧد .ﻏرش رﻋد ﻟﺣظﻪ ای آن ﻫﺎ ار ﻣﯾﺦ ﮐوب ﮐرد .ﮔرگ اﯾﺳﺗﺎد و ﭘﺷت
ﺳرش ار ﻧﮕﺎﻩ ﮐرد .او ﻓرﯾﺎد ﮐﺷﯾد» :ﭼﯽ؟«
دﮐﺗر ﻓردرﯾﮑز ﺑﻪ دﻧﺑﺎل آن ﻫﺎ ﻧﻣﯽ دوﯾد .ﺻدای ﻧﺎﻟﻪ ﻫﺎ و ﻧﻌرﻩ ﻫﺎش ﻫم ﻗطﻊ ﺷدﻩ ﺑود.
ﺳﮑوت ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ ﺑر زﯾرزﻣﯾن ﺣﮑم ﻓرﻣﺎ ﺷدﻩ ﺑود.
ﺷری ﻧﻔس ﻧﻔس زﻧﺎن ﮔﻔت» :ﯾﻌﻧﯽ ﭼﯽ ﺷدﻩ؟«
ﮔرگ ﺑﻪ ﻫر زﺣﻣﺗﯽ ﺑود ﺑﺎﻻﺧرﻩ ﻣﺗوﺟﻪ ﺷد ﮐﻪ دﮐﺗر ﻓردرﯾﮑز در ﻣﻘﺎﺑل ﻣﯾز ﮐﺎر روی زﻣﯾن اﻓﺗﺎدﻩ.
ﺷری ﻫﯾﺟﺎن زدﻩ ﭘرﺳﯾد» :ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺗﺎدﻩ!«
ﺳﯾﻧﻪ اش ﻣدام ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯾن ﻣﯽ رﻓت .او ﻫﻣﺎن طور ﮐﻪ دورﺑﯾن ار ﻣﺣﮑم ﮔرﻓﺗﻪ ﺑود ﭘﯾرﻣرد ار دﯾد ﮐﻪ روی زﻣﯾن اﻓﺗﺎدﻩ
ﺑود.
ﮔرگ ﻧﻔس ﻧﻔس زﻧﺎن ﮔﻔت» :ﻧﻣﯽ داﻧم«.
ﮔرگ ﺑﺎ ﺑﯽ ﻣﯾﻠﯽ ﺑﻪ طرف دﮐﺗر ﻓردرﯾﮑز دوﯾد .ﺷری ﻫم ﻓرﯾﺎدزﻧﺎن ﺑﻪ دﻧﺑﺎل ﮔرگ رﻓت .و ...ﺑﭼﻪ ﻫﺎ ...ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﺎ دﯾدن
ﺻورت ﭘﯾرﻣرد ﺟﯾﻎ ﮐﺷﯾدﻧد.
ﭼﺷﻣﺎن او ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺎز ﺑودﻧد .دﻫﺎﻧش ﻫم ﺑﺎز ﻣﺎﻧدﻩ ﺑود .اﻧﮕﺎر ﺑﻪ ﺑﭼﻪ ﻫﺎ زل زدﻩ ﺑود .دﮐﺗر ﻓردرﯾﮑز از ﺟﺎی ﺧود ﺣرﮐت
ﻧﻣﯽ ﮐرد .اﻧﮕﺎر ﺧﺷﮏ ﺷدﻩ ﺑود .او ...او ...ﻣردﻩ ﺑود.
دﮐﺗر ﻓردرﯾﮑز ﻣردﻩ ﺑود.
ﺷری آب دﻫﺎﻧش ار ﻗورت داد و ﭼﻧد ﻗدﻣﯽ از ﺟﺳد ﭘﯾرﻣرد ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔرﻓت؛ »ﯾﻌﻧﯽ ...ﭼﻪ ﺑﻼﯾﯽ ﺳرش آﻣدﻩ؟«
ﮔرگ ﺷﺎﻧﻪ ی ﺷری ار ﻓﺷﺎر داد و ﮔﻔت» :ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم از ﺗرس ﺳﮑﺗﻪ ﮐردﻩ!«
 از ﺗرس؟٧۵
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 آرﻩ .او ﺑﻬﺗر از ﻫر ﮐس دﯾﮕری ﻣﯽ داﻧﺳت ﮐﻪ دورﺑﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ اﻧﺟﺎم ﺑدﻫد .وﻗﺗﯽ ﮐﻪ ...وﻗﺗﯽ ﮐﻪﺗو ازش ﻋﮑس اﻧداﺧﺗﯽ ،ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم ،از ﺗرس ...ﺳﮑﺗﻪ ﮐردﻩ و ﻣردﻩ!
 ﻣن ﻓﻘط ﻣﯽ ﺧواﺳﺗم ﮐﺎری ﮐﻧم ﮐﻪ از ﺷرش ﺧﻼص ﺷوﯾم و ﻓرار ﮐﻧﯾم .ﻓﮑر ﻧﻣﯽ ﮐردم ﮐﻪ... ﻋﮑس ...ﺑﯾﺎ ﻋﮑس ار ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻧﯾم.ﺷری دورﺑﯾن ار ﺑﻠﻧد ﮐرد .ﻋﮑس ﻫﻧوز ﺑﻪ ﺗﻪ دورﺑﯾن ﭼﺳﺑﯾدﻩ ﺑود .ﮔرگ ﺑﺎ دﺳﺗﺎﻧﯽ ﻟرزان ﻋﮑس ار ﮐﺷﯾد.
ﺑﭼﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﮑس زل زدﻧد .ﮔرگ ﺑﺎ ﺻداﯾﯽ آرام ﮔﻔت» :وای! وای!«
ﻋﮑس دﮐﺗر ﻓردرﯾﮑز را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ داد ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﺷﻣﺎن و دﻫﺎﻧﯽ ﺑﺎز روی زﻣﯾن اﻓﺗﺎدﻩ ﺑود.
ﮔرگ ﺑﻪ ﺧود ﮔﻔت او ﺳﮑﺗﻪ ﮐردﻩ .از ﺗرس ﺳﮑﺗﻪ ﮐردﻩ و ﻣردﻩ .ﺻورﺗش داد ﻣﯽ زﻧد ﮐﻪ ﺣﺳﺎﺑﯽ وﺣﺷت ﮐردﻩ ﺑودﻩ.
ﻓردی دﯾﮕر ﻗرﺑﺎﻧﯽ دورﺑﯾن ﺷدﻩ ﺑود.
ﺷری ﺑﻪ ﺟﺳد ﭘﯾرﻣرد زل زد؛ »ﺣﺎﻻ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻧﯾم؟«
 اول اون دورﺑﯾن ار ﺑدﻩ ﺑﻪ ﻣن ﺗﺎ آن ار ﺳر ﺟﺎﯾش ﺑﮕذارم.ﮔرگ ﺑﺎ ﻋﺟﻠﻪ دورﺑﯾن ﻧﻔرت اﻧﮕﯾز ار از ﺷری ﮔرﻓت و آن ار در ﻗﻔﺳﻪ ی ﻣﺧﻔﯽ ﮔذاﺷت .ﺑﻌد ﺑﻪ ﺳوی ﺷری ﺑرﮔﺷت و
ﮔﻔت» :ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑرﮔردﯾم و ﭘﻠﯾس ار ﺧﺑر ﮐﻧﯾم«.
...
دو روز ﺑﻌد ﺑﭼﻪ ﻫﺎ ﭼﻬﺎر ﻧﻔری ﺳوار ﺑر دوﭼرﺧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ی ﮐﺎﻓﻣن ﻧزدﯾﮏ ﺷدﻧد .ﻫوا ﺧﻧﮏ ﺑود و ﻧﺳﯾم ﻣﻼﯾﻣﯽ ﻣﯽ
وزﯾد .ﺻدای ﺧش ﺧش ﺑرگ ﻫﺎ ﺷﻧﯾدﻩ ﻣﯽ ﺷد .آن ﻫﺎ روﺑﻪ روی ﺣﯾﺎط ﺟﻠوﯾﯽ ﺧﺎﻧﻪ اﯾﺳﺗﺎدﻧد و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ زل زدﻧد .ﺳﺎﯾﻪ
ی درﺧﺗﺎن ﺑزرگ ﺑﻠوط روی ﺧﺎﻧﻪ اﻓﺗﺎدﻩ ﺑود.
ﺑرد ﻫﻣﺎن طور ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﻧﺟرﻩ ﻫﺎی ﺷﮑﺳﺗﻪ ی ﺧﺎﻧﻪ زل زدﻩ ﺑود ،ﭘرﺳﯾد» :ﭘس در ﻣورد دورﺑﯾن ﭼﯾزی ﺑﻪ ﭘﻠﯾس ﻧﮕﻔﺗﯾد؟«
ﮔرگ ﮔﻔت» :ﻧﻪ .اﮔر ﻫم ﻣﯽ ﮔﻔﺗﯾم ﺑﺎور ﻧﻣﯽ ﮐردﻧد .ﺗﺎزﻩ دورﺑﯾن ﺟﺎﯾش اﻣن اﺳت .ﺑرای ﻫﻣﯾﺷﻪ داﺧل ﻗﻔﺳﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ
ﻣﺎﻧد .اﻣﯾدوارم ﻫﯾﭻ ﮐس آن ار ﭘﯾدا ﻧﮑﻧد«.
ﺷری ﮔﻔت » :ﻣﺎ ﺑﻪ ﭘﻠﯾس ﮔﻔﺗﯾم ﺑﺎران ﻣﯽ ﺑﺎرﯾد و از ان ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻣﯽ ﺧواﺳﺗﯾم ﺧﯾس ﺷوﯾم وارد زﯾرزﻣﯾن ﺧﺎﻧﻪ ﺷدﯾم و
ﺑﻌد ...ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺟﺳد ار دﯾدﯾم«.
ﻣﺎﯾﮑل ﮔﻔت» :ﺑﺎﻻﺧرﻩ ﻣﻌﻠوم ﺷد ،اﺳﭘﺎﯾدی در اﺛر ﭼﻪ ﭼﯾزی ﻣردﻩ؟«
ﮔرگ ﮔﻔت» :ﭘﻠﯾس ﮔﻔت در اﺛر ﺳﮑﺗﻪ ی ﻗﻠﺑﯽ .اﻣﺎ دﻟﯾل واﻗﻌﯽ اش ار ﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﯾم«.
ﺑرد ﮔﻔت » :اﺻﻼً ﺑﺎورم ﻧﻣﯽ ﺷود ﮐﻪ ﯾﮏ دورﺑﯾن ﻗدﯾﻣﯽ اﯾن ﻫﻣﻪ دردﺳر ﺳﺎز و ﻧﺣس ﺑﺎﺷد«.
ﮔرگ ﺑﻪ آراﻣﯽ ﮔﻔت» :اﻣﺎ ﻣن ﺑﺎورم ﻣﯽ ﺷود«.
ﻣﺎﯾﮑل ﮔﻔت» :ﺧﯾﻠﯽ ﺧب ...ﺑﯾﺎﯾﯾد ﺑروﯾم«.
او رﮐﺎب زد و ﮔﻔت» :اﯾن ﺟﺎ واﻗﻌﺎً وﺣﺷﺗﻧﺎک اﺳت .ﻣ ار ﻣﯽ ﺗرﺳﺎﻧد!«
ﺑﭼﻪ ﻫﺎ در ﺳﮑوت ﻣﺣض رﮐﺎب زدﻧد و از ﺧﺎﻧﻪ ی ﮐﺎﻓﻣن دور ﺷدﻧد .وﻗﺗﯽ وارد ﮐوﭼﻪ ی ﺑﻌدی ﺷدﻧد دو ﻧﻔر از درﻋﻘﺑﯽ
ﺧﺎﻧﻪ ی ﮐﺎﻓﻣن ﺧﺎرج ﺷدﻧد.
٧۶
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ﺟوﯾﯽ ﻓرﯾس و ﻣﺎﯾﮑﯽ وارد از ﻣﯾﺎن ﻋﻠف ﻫﺎی ﻫرز ﺣﯾﺎط ﮔذﺷﺗﻧد و وارد ﺑﺎرﯾﮑﻪ راﻩ اﺗوﻣﺑﯾل رو ﺷدﻧد.
ﺟوﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﯾﮑﯽ ﮔﻔت» :ﭼﻪ ﻗدر ﺷری و ﮔرگ ﺧل و ﭼﻠﻧد«.
 واﻗﻌﺎً ﮐﻪ ﺧﯾﻠﯽ ﺧﻧﮕﻧد. آن روز ﻣﺎ ار ﻧدﯾدﻧد ﮐﻪ ﺑﯾن ﻋﻠف ﻫﺎی ﻫرز ﻗﺎﯾم ﺷدﻩ ﺑودﯾم و از ﭘﺷت ﭘﻧﺟرﻩ ﻫﺎی زﯾرزﻣﯾن ﻧﮕﺎﻩ ﺷﺎن ﻣﯽﮐردﯾم.
ﻣﺎﯾﮑﯽ ﻗﺎﻩ ﻗﺎﻩ ﺧﻧدﯾد؛ »آرﻩ .ﮐﻠﻪ ﭘوک ﻫﺎ!«
 ﻣﺎ ﺟﺎی دورﺑﯾن ار ﭘﯾدا ﮐردﯾم .آن ﻫﺎ ﻧﺗواﻧﺳﺗﻧد دورﺑﯾن ار از ﻣﺎ ﻗﺎﯾم ﮐﻧﻧد.ﺟوﯾﯽ دورﺑﯾن ار ﺑﺎﻻ ﺑرد و ﺧﻧدﯾد.
ﻣﺎﯾﮑﯽ ﭘرﺳﯾد» :ﯾﮏ ﻋﮑس از ﻣن ﺑﯾﻧداز! زود ﺑﺎش!«
 ﺑﺎﺷد.ﺟوﯾﯽ دورﺑﯾن ار ﺑﻪ ﭼﺷم ﻫﺎی ﺧود ﻧزدﯾﮏ ﮐرد و ﮔﻔت» :ﺑﮕو ﭘﻧﯾر!«
او دﮔﻣﻪ ار ﻓﺷﺎر داد .دورﺑﯾن ﻓﻼش زد .و ﻋﮑﺳﯽ از ﺗﻪ آن ﺑﯾرون آﻣد .ﺟوﯾﯽ ﻋﮑس ار از دورﺑﯾن ﺟدا ﮐرد .ﭘﺳرﻫﺎ
ﻫﯾﺟﺎن زدﻩ ﻋﮑس ار ﻧﮕﺎﻩ ﮐردﻧد .آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﻧد ﺑﺑﯾﻧﻧد ﻋﮑس ﻣﺎﯾﮑﯽ ﭼﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺷدﻩ...
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