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َدم َدم هـای غـروب بـود و آسـمان نارنجـی شـده بـود؛ رنـگ 
روی  قمقمـه   تـوی  فرانکـی  زامبـی.  ماهی قرمـز  پولک هـای 
دوشـم بـود. دِر قمقمـه را بـاز کـردم و آرام گفتم: »آسـمون رو 

نیگا فرانکی، رنِگ تو شده!«
فرانکـی، ماهی قرمـِز زامبـی ام، سـرش را از قمقمـه بیـرون 
آورد و نـگاِه سـریعی بـه آسـمان انداخـت. بعد دمـش را تکان 
داد و دوبـاره برگشـت و چرخ زنـان تـوی قمقمه ی کوچکم شـنا 

کرد. انگار خوشش نیامده بود. 
چیـزی کـه بعـد از آن یـادم می آیـد این اسـت که بـا صورت 
افتـادم تـوی ِگل هـای جـاده. آن روز پنجمیـن بـاری بـود کـه 
بندهـای دراز و مسـخره ی پوتینـم، زیـر پایـم گیـر می کـرد و با 
صـورت بـه زمیـن می خـوردم. حـاال که فکـرش را می کنـم، من 
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هـم از ایـن سـفر آخرهفته ای، خوشـم 
نیامده بود. 

و  کـردم  پـاک  را  چانـه ام  روی  ِگِل 
ُغرُغرکنـان گفتـم: »نظـرم عوض شـد. 

اردو اصالً فکر جالبی نبود.« 
داد،  تـکان  را  بالـه اش  فرانکـی 
می گفـت:  داشـت  انـگار  طوری کـه 
زود  یه کـم  به نظـرت  خـب.  »آهـان، 
یـاد  نفهمیـدی؟« خدایـا! فرانکـی کـی 
گرفتـه بـود بـا زبـان اشـاره ی بالـه ای 

این طور نیش وکنایه بزند؟
پرادیـپ دسـتش را به طرفـم دراز کـرد تـا کمـک کنـد بلنـد 
شـوم. بـا خوشـحالی گفـت:  »سـگرمه هات رو بـاز کـن تـام! 
نمی فهمـم،  واقعـاً  بگذرونیـم.  خـوش  حسـابی  می خوایـم 
چطـور دلـت می اومـد نیـای! نزدیـک بـود اردو رو از دسـت 

بدیا!« 
دِر قمقمـه را محکـم بسـتم و گفتـم: »اوهـوم.« یـادم آمـد 
چقـدر سـعی کـرده بـودم از ایـن اردو، ِقِسـر دربـروم؛ ولـی 
مامـان گفـت باید بـروم بیرون تـا هوایی به کله ام بخـورد. این 



شـد که آمـدم. نگاهی به قیافـه ی ذوق مرگ پرادیـپ انداختم. 
دلـم نیامـد تـوی ذوقـش بزنـم. زورکـی لبخنـدی زدم و گفتم: 

»آره، حتماً خیلی خوش می گذره.« 
پرادیپ صدایش را پایین آورد و گفت: »فقط سـر درنمیارم، 

فرانکی رو چرا با خودت آوردی؟« 
آهـی کشـیدم و گفتـم: »مجبـور بـودم. آخـه مامانـم گفـت 
فکـر  فرانکـی  اگـه  بکنـه.  خونه تکونـی حسـابی  یـه  می   خـواد 
می کـرد جاروبرقـی اومـده بخورتـش و دوبـاره قاطـی می کرد و 
جلـوی چشـم مامان زامبی می شـد چی؟ نمی تونسـتم همچین 

ریسکی بکنم.«
سـرگروه داد زد: »همـه گـوش کنـن! چنـد قـدم جلوتـر، راه 
چندشـاخه می شـه. اگـه از بـاال بـه جاده نـگاه کنین، شـبیه یه 
چنـگال بـزرگ به نظـر میـاد. کدومتـون می تونـه از مهارت های 
طبیعت گردیـش اسـتفاده کنـه و بگـه باید از کـدوم راه بریم؟« 
مـن داد زدم: »بعـد از چنـگال، پیش به سـوی قاشـق و چاقو!« 

و ِهرِهر به شوخی بامزه ی خودم خندیدم.
سـکوت  چنـان  نخندیـد.  هیچ کـس  خـودم  جـز  ولـی 
برهـوت واری برقـرار شـد کـه کم  مانده بـود یک بوتـه ی خار با 

باد بیاید و از جلوی پایمان بغلتد و دور شود. 
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پرادیـپ سـکوت را شکسـت و گفـت: »بـاد داره ازطرف غرب 
می وزه و دود آتیشـی رو که توی اردو روشـنه، میاره به سـمت 
مـا؛ پـس بایـد به سـمت غـرب بریـم تـا خودمـون رو بـه اردو 

برسونیم.« 
سرگروه داد زد: »آفرین پسر! پس راه بیفتین!«

پرادیـپ اردو را خیلـی جـدی می گرفـت و البتـه خیلـی هـم 
حرفـه ای و کاربلـد بـود. تـا آن موقـع صـد دفعـه با گـروه کابز 
بـه اردو رفتـه بـود. نقشـه خوانی و اسـتفاده از قطب نمـا را 
فـوِت آب بـود. بلـد بـود بـا یک تکـه ملحفه و چنـد تکه چوب 

چادر بزند و چادرش هم تا صبح سرپا بماند! 
راه افتادیم. 

پرادیـپ گفـت: »دیـدی گفتـم ایـن اردو خیلی باحالـه؟ تازه، 
قـراره َسـم َسـویج از گـروه صحرانـوردی َسـویج سـافاری و 

گریزلی کوک رو هم ببینیم. وای پسر، محشر می شه!«
چیـزی  و  وزیـد  بـادی  یک دفعـه  بزنـم،  لبخنـد  آمـدم  تـا 
کوله پشـتی ام را از پشـت قاپیـد و بیـن زمیـن و هـوا آویـزان 

ماندم!



، مـن و پرادیپ را از  مـارک، بـرادر بزرگه ی 
پـِس  گـردن گرفت و کنار کشـید. طوری که هیـچ بچه ی دیگری 
صدایـش را نشـنود گفـت: »خیلی خـب کله پـوکا! ایـن دو روز 
نـه مـن شـما رو!«  نـه شـما مـن رو می شناسـین،  تعطیلـی، 
چشـم غره ای رفـت و ادامـه داد: »اگـه حتـی یـه  بـار نگاهـم 
بیاریـن،  بـه زبـون  یـا اسـمم رو  باهـام حـرف بزنیـن  کنیـن، 
همچیـن تـوی زمیـن می کارمتـون که مجبور شـن با بیـل َدِرتون 

بیارن! شیرفهم شد؟«
»آره!«  گفتیـم:  یک صـدا  و  دادیـم  قـورت  را  دهانمـان  آب 
مـارک کوله پشـتی هایمان را ول کـرد و مـا بـا پـا تـوی ِگل فـرو 

رفتیم. بعد هم راهش را گرفت و رفت جلوی صف. 
درسـت در همیـن  لحظـه، قمقمـه ام خـودش را از گردنـم 
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بیـرون کشـید و شـروع کـرد روی زمیـن به این طـرف و آن طرف 
پریـدن. حتمـاً فرانکی صدای مارک را شـنیده بـود و دوباره آن 
روی زامبـی اش بـاال آمـده بـود. فرانکـی از وقتی کـه مـارک بـا 
مـاده ی َسـّمی چنـدش آور اختراعـی اش قصـد جانـش را کـرده 
بـود و بعـدش هـم خواسـته بـود بـا سـیفون توالت از شـرش 
خـالص شـود، کینـه ی او را بـه دل گرفته بود. خوشـبختانه من 
و پرادیـپ به موقـع بـه دادش رسـیدیم و با باتری بهش شـوک 
برقـی دادیـم و او نجـات پیـدا کـرد. ازآن به بعـد فرانکـی رفیـق 

زامبی ما شده است. 
به طـرف قمقـه ی عصبانـی ام رفتـم و آرام گفتـم: »آروم باش 

فرانکی. مارک رفت.« دِر قمقمه را باز کردم تا خودش ببیند.
یکـی از بچه هـا داد زد: »هـه! اون بچه هـه کـه هـی از صف 
بچـه ی  می زنـه!«  حـرف  قمقمـه ش  بـا  داره  می مونـه،  عقـب 
دیگـری گفـت: »شـایدم داره بـا اون ‘داروخونه ی سـیار’ حرف 

می زنه!« و ِهرِهر به ما خندیدند.
گفـت:  می رفـت  صـف  جلـوی  بـه  کـه  همان طـور  مـارک 

»هیچ کس دیگه ای حاضر نیست باهاشون حرف بزنه.« 

پوتین هـای  بـه  و  انداخـت  پاییـن  را  سـرش  پرادیـپ 
راه  داشـتیم  وقتـی  می دانیـد،  آخـر  زد.  زل  پیـاده روی اش 



تـوی  داشـتند  باباهـا  و  مامـان  موقعـی  کـه  می افتادیـم، 
خداحافظـی  بچه هایشـان  بـا  مدرسـه،  پارکینـگ  محوطـه ی 
می کردنـد، همه شـان طـوری شـور و اشـتیاق نشـان می دادند 
کـه آدم از خجالـت آب می شـد... ولـی مامـان پرادیـپ موفـق 

شد رکورد شرم آورترین مادر تمام تاریخ را بشکند. 
اول کله ی پرادیپ را ماچ کرد و جلوی بچه های دیگر چنان 
چشم هایش بود  مانده  کم  که  کرد  بغلش   محکم 

بعد بیرون.  بزند  حدقه   از 
فهرست  رضایت نامه،  هم 

شماره تلفن های 
یک  و  اضطراری 
لیست بلندباال از انواع 
را  داروها  اقسام  و 
توی پاکت پالستیکی 
گذاشت و بیخ ِخرش 

شبیه  ریختش  بست. 
بچه هایی شده بود که 

جهانی  جنگ  دوران  در 
قطار  با  تک وتنها  دوم، 
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به جایی فرستاده می شدند! 
از همـه بدتـرش ایـن بـود کـه مامانش بـا صدای بلنـد گفت: 
»خـب سـرباز کوچولـوی مـن، بـرات قـرص ضـد حرکت زدگـی و 

کیسـه ی اسـتفراغ گذاشـتم. داروی ضد اسـهالم گذاشـتم؛ آخه 
غذای اردو مزاج آدم رو به هم می ریزه! حشـره ُکش، ضدآفتاب، 
داروی ضـد نیـش زنبـور، قرص تِب یونجه، محلـول کاالمین دی 
و دوازده جفـت جـوراب اضافـی هـم بـرات بسـته بندی کـردم. 

هرچی جوراب تمیز اضافی برداری، بازم کمه.« 
البتـه پرادیـپ به محـض اینکـه چشـم مامانـش را دور دید، 
خـودش را از شـر آن پاکـت پالسـتیکی راحـت کـرد؛ امـا دیگـر 

دیر شده بود. همه صحنه را دیده بودند!
قمقمـه ی فرانکـی را روی گردنـم انداختـم و یـک سـاندویچ 
کـره ی بادام زمینـی از کیفـم بیرون کشـیدم. یـک گاز به آن زدم 
و بقیـه اش را بـه پرادیپ دادم. با دهان پر از کره ی بادام زمینی 

گفتم: »بمور مون ممینی.« 
پرادیـپ حرفـم را ترجمـه کرد و گفت: »بخـورم جون بگیرم؟ 

ممنون.« 
همـان نصـف سـاندویچ چنـان بـه پرادیـپ انـرژی داد کـه 
گذاشـته  کار  فنـر  پاهایـش  زیـر  انـگار  مامان بزرگـم  به قـول 



بودنـد. خیلـی راحـت بیـن سـنگ ها و ریشـه های بیـرون زده
 از خـاک، قـدم مـی زد و راهـش را باز می کـرد. حتی الزم نبود 
جلـوی پایـش را نـگاه کند. من بـا احتیاط پشت سـرش می رفتم 
و سـعی می کـردم پایـم را درسـت روی جـای پای او بگـذارم تا 

دوباره کله پا نشوم. 
در همین گیرودار، پشـه ای روی گردنم نشسـت. برگشـتم و 
سـعی کـردم بـا دسـت بزنمـش. 
بـه  خـوردم  ُمـخ  بـا  یک دفعـه 
پرادیپ. پشـه حواسـم را پرت 
کـرده بـود و متوجـه نشـده 

بودم پرادیپ ایستاده. 
گفتم: »ببخشـید، داشتم 
ایـن غول پشـه رو مـی زدم. 
المصـب داشـت خونـم رو 

هورت می کشید!« 
پرادیپ آرام گفت: »هیسسسسس!« 
بچه هـای دیگـر تقریبـاً بیسـت قـدم آن طرف تـر بودنـد. از 

سمت چپمان صدای ِخش ِخش می آمد. 
پرادیپ گفت: »صدای چی بود؟«
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بـا چشـم های  فرانکـی  به طـرف صـدا چرخانـدم.  را  سـرم 
سـبز درخشـان از قمقمـه بـه بیـرون سـرک کشـید. احتمـاالً 
حـس ششـم زامبـی وارش بـه او می گفـت کـه یـک  جـای کار 

می لنگد.
این بـار  خـورد.  به گوشـمان  ِخش ِخـش  صـدای  دوبـاره 
نزدیک تـر از قبـل! بالفاصلـه بـا پرادیپ نگاهی ردوبـدل کردیم 
»هرچـی کـه هسـت دلـم نمی خـواد االن سـر  کـه می گفـت: 

دربیارم!«
مـن هـم مثـل پرادیـپ تندتنـد قـدم برداشـتم و انـگار زیـر 
پـای مـن هـم فنـر کار گذاشـته بودنـد. وقتـی می دویـدم تـا 
خـودم را بـه بقیه برسـانم، آب قمقمه ی فرانکی شاالپ شـاالپ 
بیـرون می ریخـت. هـوا کم کـم تاریـک می شـد و نـور محـل 



اردو از الی درخت ها دیده می شد. 
یک دفعـه از دور صـدای غـرش بلنـد شـد. صـدا بلنـد و 
تنـدی وزیـد و درختـان را پیچ وتـاب داد.  بـاد  بلندتـر شـد، 
پرادیـپ بـا نـگاه گفـت: »یعنـی ایـن...« مـن بـا صـدای بلنـد 

جمله اش را تمام کردم: »صدای هلیکوپتره؟« 
هلیکوپترهـای  آن  از  شـد؛  ظاهـر  بـزرگ  هلیکوپتـر  یـک 
نظامـی کـه سـربازها را وسـط منطقـه ی جنگی پیـاده می کنند. 
همین طـور کـه پره هـای هلیکوپتـر بـاالی سـرمان می چرخیـد، 
فرانکـی تـوی قمقمـه بی قـراری می کـرد. مثـل خروس جنگی ها 
سـرش را از قمقمـه بیـرون آورد. همـه ی بچه هـا مثـل ماهـی، 
بـا دهـان بـاز خشکشـان زد. دِر هلیکوپتـر باز شـد و مردی به 
بیرون سـرک کشـید. بعـد بیرون آمـد و روی پایـه ی هلیکوپتر 
ایسـتاد. طنابـی را بـه میلـه ی پاییـن هلیکوپتـر بسـت و سـر 
دیگـر آن را پاییـن انداخـت و شـروع کرد بـه پایین آمدن. بدون 

کمربند، بدون هیچ محافظی!
پرادیپ داد زد: »اون گریزلی کوکه!«

گریزلـی از طنـاب پاییـن ُسـرید و چنـد متر مانده بـه زمین، 
پریـد. بـرای اینکـه صدایش از میـان غرش هلیکوپتـر به گوش 
ما برسـد، فریـاد زد: »خـوش اومدین بچه هـا! ماجراجویی تون 
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از همین لحظه شروع می شه!«
طنـاب را تـکان داد. طنـاب از هلیکوپتـر ِول شـد و روی 
زمیـن افتـاد. بـه خلبـان هلیکوپتـر سـالم داد و همـه برایـش 

هورا کشیدند. 
گفتم: »این بابا استاد ورود تأثیرگذاره!« 

پرادیـپ هیچـی نگفـت. محـو تماشـا شـده بـود؛ چیـزی که 
خیلی کم برایش اتفاق می افتد! 



گفتـم: »بیـا دیگـه. باید زودتر چـادر َعَلم کنیـم و فرانکی رو 
بندازیـم تـو یـه ظـرف بزرگ تـر؛ یـه ظرفـی کـه بتونـه تـوش 
باله هاش رو دراز کنه. بعدش باید یه  چیز سـبز برای شـامش 

پیدا کنم.«
غذاهـای  عاشـق  ماهی زامبـی اش،  ذات  به خاطـر  فرانکـی 
سـبز اسـت؛ هرچـه کپکی تـر بهتـر؛ ولـی بایـد می دیدیـم چـه 

چیز سبزی می شد در دل آن جنگل برایش پیدا کرد! 
پرادیـپ دوبـاره به حالـت طبیعت گردهای حرفه ای برگشـت 
و در عـرض چنـد دقیقـه چـادر و کیسـه خواب ها را آماده کرد. 
آن طرف هـا  ببینیـم  رفتیـم  و  درآوردیـم  را  قوه هایمـان  چـراغ 

برای شام فرانکی چی پیدا می کنیم. 
یک دفعـه گریزلـی از تـوی تاریکـی بیـرون پریـد و گفـت: 

»رفقا، کجا دارین می رین؟« 

فـوری دِر قمقمـه را بسـتم تا فرانکی را نبینـد و گفتم: »هیچ  
جا. فقط می خواستیم یه نگاهی به این دوروبر بندازیم.«

پرادیـپ گفـت: »اممـم...« انـگار هنـوز یـخ مغـزش بعـد از 
تماشای ورود حیرت انگیز گریزلی کامالً باز نشده بود. 

گریزلـی گفـت: »بعـد از تاریکـی اجـازه ندارین تنهایـی بیاین 
بیـرون بچه هـا. اولیـن قانون بقـا در طبیعت اینـه: »به محیط 
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اطرافـت احتـرام بـذار تـا محیـط اطرافـت هـم بـه تـو احترام 
بذاره.« 

ایـن  »خـب نمی شـه مـا در کمـال احتـرام یه کـم  پرسـیدم: 

اطراف، گردش کنیم؟« 

گریزلـی خندیـد و گفـت: »نـه پسـر جـون؛ ولـی اسـتدالل 

جالبی بود.« 

پرادیـپ بـرای یـک  لحظـه از حالـت مات ومبهوتـش بیـرون 

آمـد و گفـت: »پـس می شـه بریـم آب بیاریـم تـا بعـداً آتیـش 

جلوی چادرها رو باهاش خاموش کنیم؟« 

پرادیـپ و گریزلـی بـا هـم گفتند: »قانـون چهاردهـم بقا در 

طبیعـت: »اگـر نـکات ایمنـی رو دربرابـر آتیـش رعایـت کنـی، 

آتیش هم ایمنی تو رو تضمین می کنه.«

گریزلـی روی شـانه ی پرادیـپ زد و گفـت: »عالی بـود رفیق. 

یـه رودخونـه بـاالی مرز گوسـفندی هسـت کـه چنـد دقیقه با 

اینجـا فاصلـه داره. چراغ قـوه و سـطل برداریـن و از اون طرف 

برین. منم از اینجا مواظبتونم. فقط بُجنبین!«

پرادیـپ  از  آرام  افتادیـم،  راه  رودخانـه  به طـرف  وقتـی 

پرسیدم: »مرِز گوسفندی دیگه چیه؟«



»نقطـه ای کـه باالتـر از چراگاه گوسـفنداس. این طـوری آدم 

مطمئنـه که گوسـفندی اون طرفـا نبوده که تـوی آب خرابکاری 

کنه. یعنی آب تمیز و قابل نوشیدنه!«

بـا غرولنـد گفتـم: »اَه! خیلی خـب، دیگـه این قـدر موضـوع 

رو باز نکن.«
وقتـی به رودخانه رسـیدیم، پرادیپ چراغ قوه را نگه داشـت 
و مـن سـطل اول را پـر کـردم. بعـد هـم فـوری فرانکـی را بـا 
کمـی لجـن سـبز کـه کنـار چالـه ای پیـدا کـرده بـودم، تـوی آن 

انداختم.
فرانکـی از اینکـه باالخـره توانسـته بـود باله هایـش را دراز 
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