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پروژه ی تِتا
یادداشت آزمایشگاهی

 شماره ی 316
گردآورنده: دکتر خی آنگ لیبریس، فوق تخصِصِ روان شناسی

مفتخرم گـزارش دهم که بعد از یک مرحله تحقیقات طاقت فرسـا، 
سـوژه ی ایده آِل اولین آزمایش میدانی مـان را پیدا کرده ام. این 
تحقیق، به محض آنکه بیلی گیلفویل در پایگاه حاضر شـود، آغاز 
می گردد. فردِ نام بُرده، یک پسـر دوازده سـاله است، با یک قّوه ی 

تخیل بسیار شفاف و قوی. 
مادر بیلی به شدت مشغول کارهایش خواهد بود، پدرش هم حضور 

نخواهد داشت؛ بیلی حوصله اش سر خواهد رفت. 
طولی نخواهید کشـید که بیلی تبدیل به بهترین سـوژه ی ممکن 

برای این آزمایش خواهد شد.  



     1    ف لّو  لص

پدِر »بیلی گیلفویل«1 دنده را عوض کرد و ماشین یک دفعه 

1

از جا َکنده شد.
بــاد،  شدید  وزِش  و  ماشین  مــوتــوِر  َســروصــدای  میان  در 
جاده ی  تابلوی  اون  مگه  بچه جون!  بشین  »سفت  زد:  فریاد 

پیچ درپیچ رو نمی بینی؟!«
زمین های  پیچ درپیِچ  جـــاده ی  ِجــت  مثل  ــاز،  روبـ ماشیِن 
می کرد  فکر  خــودش  پیش  بیلی  و  می رفت  بــاال  را  ییالقی 
کتاب  در  فضایی«  »مارمولِک  کهکشان پیمای  سواِر  انگار  که 

تصویرِی موردعالقه اش شده  است.
Billy Gillfoyle .۱
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فریاد کشید: »یوهوووووو!«
سقف ماشین باز بود. باد میان موهای بیلی می پیچید و 
مثل شالق به این طرف و آن طرف می کوبیدشان. سنگ ریزه ها 
با شّدت از زیر چرخ های ماشین به اطراف پرتاب می شدند و 
پشه ها، ِچلپ وچولوپ، پخش می شدند روی شیشه ی جلوی 

ماشین.
فوق العاده بود!

پــدر بیلی هــم فــوق الــعــاده بــود؛ یعنی فــوق الــعــاده  کــه نه، 
درواقع پدرش یک جور هایی باحال بود!

مادرش؟
که  پدرش  برخالف  باشد!  باید هم کمی جّدی تر  او  ُخب، 
استاد  مادرش یک  تلویزیونی می نویسد،  بامزه ی  آگهی های 
بااین حال،  اما  می کند؛  فرق  کمی  رفتارش  و  است  ریاضی 

هردوی آن ها در کنار هم، عالی هستند؛
دست کم بیلی که این طور فکر می کرد!

او قرار بود تابستان را با مادرش بگذراند.
توی یک خانه ی کنار دریاچه؛

وسط ناکجاآباد!
مــادرش زودتــر به آنجا رفته بــود؛ و حــاال پــدرش داشت 
بیلی را تا آن باال و به خانه ی کنار دریاچه می ُبرد، بعد هم 
خودش تنها برمی گشت نیویورک، تا تابستان را در آپارتمان 

خودشان بگذراند.
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البته بیلی دوست داشت که همه باهم باشند، اما ُخب، برای 
عوض کردن نظر پدر و مادرش کاری از دستش برنمی آمد؛ او 

فقط یک بّچه بود.
همین طور که پدرش با ماشین روباِز ُپرَسروصدا، در میان 
بیلی  می کرد،  رانندگی  به سرعت  جــاده،  خطرناک  پیچ های 
بــا شتاب  رفــت؛ ماشین  فــرو  تــوی صــنــدلــی اش  بیشتر  کمی 
از آن همه  او کمی  را ُپشت سر می گذاشت و  زیــادی پیچ ها 

سرعت و پیچ و َسروصدا می ترسید!
  

که  بود  ماشین  از  کــردن وسایل  خالی  بیلی مشغول  پدر 
مادرش پرسید: »خوب خوابیدی عزیزم؟«

بیلی پلک های ُپف کرده و صورتی کشیده و بی حال داشت، 
به همین خاطر، دیگران همیشه فکر می کردند که او باید کمی 

ُچرت بزند!
حیاط  می رسید  نظر  بــه  جایی که  در  و  شــد  پــیــاده  بیلی 
جلویِی خانه ی کنار دریاچه باشد، ایستاد. قطعه زمینی بود 

نامنظم و ُپر از علف هرز و َگندوکثافت!
»خوبم مامان.«

مادر بیلی لبخندی زد و انگار که ناراحت شده باشد، گفت: 
»باشه... ُخب! به دریاچه ی کاترین1 خوش اومدی. مطمئنم از 
این باال خوشت میاد. اون ُپشت یه اسکله و یه قایق پارویی 

هم داریم.«
Lake Katrine  .۱
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بیلی سرش را تکان داد؛ خیلی توی ورزش های آبی مهارت 
نداشت.

تــوی جــزیــره و یه کم  بــری  »می تونی  ادامـــه داد:  مـــادرش 
ماجراجویی کنی.«

نمی خواست  »عالیه!«  گفت:  مـــادرش  حــرف  دنــبــال  بیلی 
مادرش را بیشتر از اینی که بود، ناراحت کند.

ــادم می رفت. تـــوی کــلــبــه هــای دو طــرف  ــت یـ »راستی داشـ
خودمون، چندتا بچه ی دیگه دیدم. به نظر میومد دوتا از پسرا 
هم سن وسال تو باشن. شاید بد نباشه باهاشون دوست بشی.«

»حتمًا  باال کشید؛  از صندوق ماشین  را  بیلی  پدر چمدان 
باید این کارو بکنه.«

مادر مؤدبانه گفت: »ممنونم بیل1!«
پدر به آب دریاچه ی ُپشت خانه خیره شد و گفت: »کاری 

نکردم کیم2... دریاچه ی کاتریِن خاطره انگیز!«
»عجیبه که اینجا رو یادت مونده!«

»معلومه که یادمه... ولی این خونه رو یادم نمیاد! از کی 
کرایه ش کردی؟ ِدیوی کراِکت3؟«

پدر از این حرف منظور داشت. به نظر می رسید خانه ای 
از  بــگــذرانــد،  آن  در  را  آیــنــده  10 هفته ی  بیلی  ــود  ب قـــرار  کــه 

Bill  .۱
Kim  .۲

ــاد در  ــ�ش زي ــا ت ــه ب ــود ك ــری ب ــرد دلي ــه. او م ــكا رفت ــاره ی آمري ــه ق ــه ب ــود ك ــى ب ــن مردان Davy Crockett  .۳: از اولي
ــودِن  ــى ب ــه قديم ــى ب ــدِر بيل ــا، پ ــد. در اينج ــاورزی كن ــازد و كش ــه ای بس ــد كلب ــا بتوان ــرد ت ــناخته كار ك ــرزمين های ناش س

خانــه اشــاره مى كنــد.
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ایــواِن حفاظ دارش  است؛  تنومند ساخته شده  لینُکلن الگز1 
ــر از اســبــاب و اثــاثــیــه ای بــود کــه از شــاخــه هــای خــم شــده ی  ُپ
دوربین های  از  ُپر  هم  اطرافش  بودند،  درخت ساخته شده 
مداربسته ای بود که اینجا و آنجا کار گذاشته بودند: یکی زیر 
برآمدگِی سه گوشه ی سقف شیروانی، یکی باالی جلوآمدگِی 
بــاال، در گوشه ی  یکی از درخــت هــای اطــراف و یکی هم آن 

انتهایِی ایوان. یک جورهایی عجیب بود!
بیلی چشمک  به  چراغ های کوچک و قرمزرنگ دوربین ها 

می زدند.
مادر بیلی جواب داد: »از دکتر لیبریس کرایه ش کرده م.«

بیلی پرسید: »کی هست؟«
مــالــِک همین جــزیــره ی وســط  لــیــبــریــس2؛  »دکتر خــی آنــگ 

دریاچه«. و به جزیره ی وسط دریاچه اشاره کرد.
بیلی پرسید: »شی هانگ؟«

»یه اسم چینیه و با خ می نویسنش. دکتر لیبریس استاد 
نمیاد،  ــرا  ــ دوروَب ایــن  تابستون  امــســال  چــون  دانشگاه مونه. 

تونستم خونه ش رو با یه قیمت مناسب کرایه کنم.«
وقــتــی داشــــت قــســمــت انــتــهــایــی جــمــلــه اش را مــی گــفــت، 

چشم هایش را کمی تنگ کرد.
دلیلش هم این بود که پدر بیلی ولخرج بود و نمی توانست 
خیلی خوب هزینه ها را مدیریت کند. بیلی این موضوع را 

Lincoln Logs  .۱: يک بازی آمريكايى مانند خانه سازی است كه از الوارهای كوچک تشكيل شده.
Xiang Libris  .۲
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فکر  مــادرش  و  پدر  بود که شب ها، وقتی که  وقتی فهمیده 
آن ها گوش می داد؛  دعواهای  به  است،  او خواب  می کردند 

کاری که بعدها آرزو می کرد ای کاش هیچ وقت نمی کرد.
آن طور که معلوم بود، از نظر مادر، پدرش پول زیادی را 
باالی خریدِن »اسباب بازی های مسخره« می داد؛ و طبق نظر 
می کرد«،  سبک  کمی  را  »خودش  باید  هــم  مــادر  بیلی،  پــدر 
»آرامشش را حفظ می کرد« و »این قدر با اعداد و ارقام توی 

ذهنش حساب و کتاب نمی کرد«!
بیلی پیش خودش فکر کرد: »شاید توی قرعه کشی برنده 

بشم. اون وقت تموم مشکالی مالی اونا حل می شه!«
بیلی می توانست آن لحظه را توی ذهنش تصور کند: خودش 
را می دید که یک چک پنجاه میلیون دالری بــزرگ و مقوایی 
را توی دستش گرفته؛ پدر و مــادرش را می دید که کنار هم 
ایستاده اند و برایش دست تکان می دهند و هم زمان، مشغول 
چانه زدن با مسئول قرعه کشی هستند تا او را قانع کنند که 
فقط برای همین یک بار، با برنده شدن یک کودک دوازده ساله در 

قرعه کشی موافقت کند.
یه  اول وقت  فــردا  برم.  بهتره من  »ُخب!  بیلی گفت:  پدر 
ماشیِن  تــوی  پرید  هم  بعد  داریم«.  مشتری  با  مالقات  قــرار 

روباز و ادامه داد: »یه چند هفته دیگه می بینمت پسر!«
و بعد از آخرین تکاِن دست، پایش را روی پدال گاز فشار 
داد و به سرعت به سمت پایین جاده حرکت کرد؛ در تمام مسیر، 

چرخ های ماشینش سنگ ریزه ها را به اطراف پرتاب می کردند.
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همین طور که بیلی چمدانش را از پله ها به سمت ایوان باال 
می کشید، مادرش پرسید: »توی راه ناهار خوردین؟«

»آره.«
»پس واسه همینه که ِانقد دیر رسیدین. بابات ُبردت ِرد بارن1؟«

»نه! برگر مکس2.«
مادرش بینی اش را چین انداخت؛ یعنی که خیلی خوشش 

نیامده بود.
بیلی گفت: »ای بابا! وقتی آگهیاش رو می نویسه، خودشم 

Red Barn  .۱ نام يک رستوران بين راهى.
Burger Maxx  .۲ نام يک فست فود.
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باید غذاش رو بخوره دیگه. قانونش همینه!«
مادر لبخند زد.

بیلی پرسید: »ُخب، حاال مگه ِرد بارن چیه؟«
»یه جای ِدنج باالی جاده ی هیفده. بهترین پای1 زغال َاخته ی 
دنیا رو داره. من و بابات زمان آشنایی مون اونجا می رفتیم. 
دریــاچــه ی  بـــاالی  و می رفتیم  مــی کــردیــم  کــرایــه  ماشین  یــه 

کاترین، پای می خوردیم.«
حاال مادرش انگار به دوردست ها خیره شده بود. این جور 
آیا مادرش هم  وقت ها، بیلی پیش خودش فکر می کرد که 
مثل خود او، از دنیای واقعی به بیرون پرت می شود و دنیای 

بهتری را تصور می کند؟
خیلی  بــود،  رفته  باسرعت  کــه  همان طور  بیلی  مــادر  امــا 
سریع هم برگشت! او بیلی را به آشپزخانه ُبرد و دِر کابینتی 
را باز کرد؛ »اگه قبل از شام گرسنه ت شد، می تونی یه چیزی 

برای خودت درست کنی.«
دو کابینِت کامل، با ردیِف کارتن های نارنجی و قرمزرنگ 
تنها  بــود؛  شــده  ُپــر  بادام زمینی،  کــره ی  ــرِد  ُت بیسکوییت های 

چیزی که بیلی الغراندام از خوردنش لذت می ُبرد.
»قول می دی که روزی دوتا میوه هم بخوری؟«

بیلی گفت: »قبوله.«
وقتی  نمی خوام  کوله ُپشتیت.  تــوی  بــذار  چندتا  یه  »بیا. 

۱.  پــای، نوعــى خــوراک پيراشــكى مانند اســت كــه از دو بخــش تشــكيل مى شــود: يــک بخــش آن ¸يــه ی خميــری اســت و 
بخــش ديگــر، مــوادی اســت كــه تــوی ايــن خميــر قــرار مى گيــرد. 
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بیرون داری خوش می گذرونی، از گشنگی بمیری.«
»ممنون.«

»ُخب چرا یه جا نمی شینی و ِهی این َور اون َور می ِپِلکی؟! 
من باید برگردم باال و روی پایان نامه م کار کنم.«

بیلی فهمیده بود که پایان نامه، مقاله ی بسیار طوالنی و 
کسل کننده ای است که هیچ کس به جز اساتید آن را نمی خوانند؛ 
آن هم فقط همان چند استادی که باید تصمیم بگیرند که مادر 
بیلی آن قدر باهوش هست تا بشود او را دکتر صدا کرد یا نه!

این مقاله، آن قدر پیچیده بود که مادر بیلی می خواست 
تمام تابستان را روی آن کار کند؛ یعنی بیلی باید حتمًا کارهایی 
این مــدت، خــودش را سرگرم کند. تا در طول  پیدا می کرد 
بیلی گفت: »نگران من نباش. خودم از پِس کارام برمیام.«

»می دونم بیلی. همیشه همین طوره.«
  

بیلی بعد از کوبیدن چمداِن چرخ دارش به تک تِک پله هایی 
که با شیب ُتند باال می رفتند، آن را تا طبقه ی دوم باال کشید 
و به اتاق خوابش رسید. حاشیه ی دیوارهای اتاق با چوب های 
ِگِره داِر صنوبر کار شده بود. یک مالفه ی پشمی هم روی تخت 
بود. قالیچه ای هم بود که طرِح ماهی داشت. بیلی احساس 

می کرد وارد یک جور کارت ُپستال شده است.
تنها فرقش این بود که یک دوربین مداربسته ی دیگر هم 
از سقف آنجا آویــزان بود! پیش خــودش فکر کرد که شاید 
دکتر لیبریس نــگــران ایــن اســت کــه مــردم چــراغ خــواب هــای 
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اردکی اش1 را بُدزدند.
بیلی چمدان را برای پیدا کردن لباس شنایش زیرورو کرد. 
پیدا که شد، آن را تا نکرد تا داخل گنجه ی کشودار بگذارد؛ لباس 
شنا را جلوی لِنِز دوربین جاسوسِی اعصاب ُخردکن آویزان کرد و 
بعد هم یک راست رفت طبقه ی پایین تا به هال نگاهی بیندازد.
نه دستگاه پخش  بــود،  تلویزیون خبری  از  نه  هــال،  تــوی 
دی وی دی و یا ایکس باکس2و نه هیج جور کامپیوتر دیگری؛ 
دیــوار  روی  و  مبل  بــاالی  قــاب شــده،  تابلوگلدوزِی  یک  فقط 

آویزان بود که رویش نوشته بود:
“کتاب مدرکی است برای اثبات اینکه انسان ها می توانند 

جادو کنند.”
کارل ساگان3

بیلی درحالی که چشم هایش را می بست، گفت: »باشه. من 
دارم کلمه های جادوییم رو می گم: ایکس باکس، تلویزیون، 

دی وی آر4!«
چشم هایش را باز کرد و دوباره به دورتادور اتاق نگاهی 
نشده  ظاهر  سحرآمیزی  به طرز  جدیدی  هیچ چیِز  انداخت 

بود؛ هال همچنان کسل کننده بود
گوشِی آیفونش5 را توی جیبش َچپاند و از خانه بیرون رفت

سمت چپش یک خانه ی سرتاپا شیشه ای با ظاهری مدرن 
َدرهــم َبــرهــِم دوطبقه که  راســتــش، یک خانه ی  دیــد و سمت 

Duck decoy lamps  .۱ نوعى چراغ خواب كه كنارش مجسمه ی اردک دارد.
۲.  يک نوع كنسول بازی

Carl Sagan  .۳، ستاره شناس و مؤلف آمريكايى است.
۴.  دستگاه ضبط ديجيتال تصاوير ويديويى

۵.  يک گوشى هوشمند تلفن همرا از شركت اپل.
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بـــود؛ یــک قسمتش ُبرجی  یــک جــورهــایــی َســِرهــم بــنــدی شــده 
یک طرفش  و  چادر سیرک  دیگرش  بود، قسمت  قلعه مانند 

هم یک قایِق َسروَته
پیش خـــودش فکر کــرد کــه خــانــه ی َســِرهــم بــنــدی شــده از 

خانه ی شیشه ای جالب تر است.
بیلی همین طور که به سمت ُپشت خانه قدم می زد، متوجه 

چیز عجیبی شد؛ یک دیش1 ماهواره ی خیلی بزرگ
»خیلی بده که پیش خودت  بلندبلند با خودش فکر کرد: 

فکر نکردی که باید به یه تلویزیون وصلش کنی!«
بـــرای چــه چیزی  را  مـــاهـــواره  دیـــش  لیبریس  دکــتــر  پــس 
موجودات  با  می کرد  تــالش  تابستان ها  نکند  داشت؟  الزم 
محتوای  دیــش،  ایــن  هم  شاید  کند؟  برقرار  ارتباط  فضایی 
ویدیویِی مزخرف ترین ایده ی دنیا را برای یک شبکه ی کابلی 
یک  خانه ها؛  مداربسته ی  دوربین  شبکه ی  مثالً  می فرستاد؛ 

چیزی با این عنوان که:
»دیگر می توانید خانه های ُپر از اثاثیه را، در بیست و چهار 

ساعت شبانه روز و در هر هفت روز هفته، زیر نظر بگیرید!«
حدود 30 متر پایین تر، سمت ایوان ُپشتی خانه، یک میز 
پیک نیک و یک سری مبلمان ویالیی بود و بیلی می توانست 
از آنجا، قایق پارویی کوچک و قرمزرنگی را هم ببیند که به 

یک اسکله ی شناور بسته شده بود.

۱. ديش ماهواره يک جسم گرد بشقابى شكل است. اين وسيله به منظور دريافت امواج از ماهواره های مخابراتى طراحى 
شده است.
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خیلی دورتر، درست وسط دریاچه، جزیره ای قرار داشت 
جزیره آن قدر مبهم بود که به نظر می آمد مثل توده ای از ِمه 
که درختاِن همیشه سبزی را مثل میخ در آن فرو کرده اند، روی 
آب شناور است می شد گفت که عرض جزیره به اندازه ی سه 
زمین فوتبال بود و در انتهای ضلع شمالی اش، قله ای کامالً 
صخره ای وجود داشت که از میان مه به آسمان رفته بود؛ 

یک جورهایی شبیه دندانی صاف و صیقلی بود
بیلی محو تماشای جزیره شده بود؛ اما صدایی از همان 

نزدیکی، او را به خودش آوْرد؛
»آهای همسایه ی جدید! به کمکت احتیاج دارم! عجله کن!«
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بــود، پوست  انــداخــتــه  راه  بــه  َســروصــدا  کــه  دختربچه ای 

3

شکالتی رنگ و چشم های قهوه ای روشن داشت و موهایش 
را سه تا گیس بافته بود.

به نظر می آمد که پنج ساله باشد.
بیلی پرسید: »حالت خوبه؟«

دختر سرش را تکان داد و با انگشت به باالی درختی که 
نزدیک قسمِت قلعه ماننِد همان خانه ی َسِرهم بندی شده ی لب 
پیراهن  با  ــوزاد،  ن کرد. عروسکی شبیه  اشــاره  بــود،  دریاچه 

صورتی بّراق، از یکی از شاخه ها آویزان بود.
دختر گفت: »می خواستم ببینم عروسک می تونه پرواز کنه یا 
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نه! برا همین از پنجره پرتش کردم بیرون. می تونی نجاتش بدی؟«
بیلی درحالی که عقب عقب می رفت تا موقعیت را بررسی 

کند، گفت: »شاید.«
»اسمت چیه؟«

»بیلی.«
»اسم من آلیساست. آلیسا اندروز1. ما توی این خونه زندگی 
نه،  البته همیشه  بابام.  می کنیم. من، برادرم والتر2 و مامان 
فقط تو تابستونا. خونه که نیست، یه کلبه ست. من نمی تونم 
از درخت برم باال. پنج سالمه، به خاطر همینم اجازه ندارم. 
والتر اجازه داره از درخت بره باال، ولی دوست نداره، چون 

درختا َگرده دارن و َگرده هم آسِمش رو بدتر می کنه.«
»ُخب، نگران نباش. می تونم عروسک رو نجات بدم.«

»واقعًا؟«
»اوهوم. من دوازده سالمه؛ اجازه دارم که از درختا باال برم!«

»وای چه خوب! زود باش!«
بیلی بـــدن نــرمــی داشـــت و تـــوی زمــیــن بـــازی شــهــرشــان، 
به راحتی از مانکی بار3 باال می رفت. فکر کرد که می تواند از 
درخت باال بکشد؛ به نظرش، درخت هم مانکی باری بود که از 

چوب و برگ درست شده بود.
درهمان حال که بیلی سعی می کرد تعادلش را روی درخت 

Alyssa Andrews  .۱
Walter  .۲

ــد از آن  ــا مى توانن ــده و بچه ه ــت ش ــاب درس ــى و طن ــای آهن ــه از لوله ه ــازی ك ــای ب ــيله در زمين ه ــوع وس ــک ن ۳.  ي
ــا¸ بكشــند. ــا ب ــزان شــوند ي آوي
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حفظ کند، آلیسا فریاد کشید: »ممنون!«
از روی  بــرای او دســت تکان داد؛ بعد هم  بــاال  از آن  بیلی 
از درخت پخش  باالرفتن  برای  مناسب  آهنگ  آیفونش، یک 

کرد؛ و همین طور که هدفون توی گوشش بود، باالتر رفت.
و باالتر.

طولی نکشید که نزدیک به شش متر  از سطح زمین فاصله  
گرفت؛ تنه ی درخت را محکم با زانوهایش نگه داشته بود.

می شد،  عروسک  به  او  دســت  رسیدن  مانع  که  شــاخــه ای 
آن قدر ُکُلفت نبود که حداقل بتواند وزن بیلی را تحمل کند؛ 

به همین خاطر، دستش را دراز کرد، اما به عروسک نرسید.
دوباره امتحان کرد؛ باز هم نشد.

دستش را درازتر کرد و گردنش را کشید، اما فقط توانست 
با ضربه ای، عروسک را آزاد کند. عروسک روی زمین افتاد.

آیفوِن بیلی هم همین طور!
ِتـــّپ خــفــه ای روی انــبــوهــی از برگ ها  عــروســک بــا صـــدای 
فرود آمد، اما آیفون که از جیب بیلی افتاده بود، به اندازه ی 

عروسک خوش شانس نبود...
خورد به یک سنگ.

شیشه اش ُخرد شد.
بیلی با بیشترین سرعتی که می توانست، از درخت پایین 

آمد و گوشی اش را برداشت.
خاموش بود!

هرچقدر دکمه ی خاموش و روشن و دکمه های دیگر را فشار 
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و  بی حرکت  نداشت؛ صفحه ی متالشی شده،  فایده ای  داد، 
سیاه مانده بود.

آلیسا گفت: »متأسفم.«
»این دوروَبرا اپل ِاستور1 هست؟«

»چی؟«
»... هیچی ولش کن.«

آیفونش خشکش زده  ناگهانی و وحشتناک  از مرگ  بیلی 
بود. مادرش باید یک آیفون جدید برایش می خرید.

و چنین چیزی، چقدر امکان داشت؟ هیچی! اصالً! چون نه 
کریسمس بود، نه تولدش. تازه، کلی هم پولش می شد.

آلیسا گفت: »عروسک می خواد بغلت کنه.«
و عروسکش را آهسته تکان داد.

بیلی گفت: »نه، مرسی.«
آلیسا چشم هایش را تنگ کرد؛ به نظر می رسید که نمی شود 

به آلیسا »نه« گفت.
به همین خاطر، بیلی عروسک را گرفت.

همین طور که دستش را آرام به کله ی پالستیکی عروسک 
می کشید، گفت: »ُخب، ُخب، ُخب! گریه نکن عروسک! دیگه 

جات َامنه!«
دقیقٌا در همان لحظه، سه پسِر دوچرخه سوار با چهره هایی 
خشن، بعد از ُسرخوردن روی جاده ی پوشیده از سنگ ریزه، 

سه چهار متر آن طرف تر، ترمز کردند.

ت شركت اپل تأسيس شد. Apple Store  .۱ مجموعه فروشگاه های زنجيره ای كه برای فروش محص̧و
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دوچرخه سوارها  سردسته ی  می رسید  نظر  به  که  پسری 
نیست؟  بامزه  رو!  اونجا  »اووووو!  گفت:  پوزخند  با  باشد، 

کله پوک علوشک کوشولوش رو دوش داله.«
بیلی عروسک را انداخت توی بغل آلیسا

ــوار  ــال بــیــلــی بـــودنـــد، سـ ــن وسـ ــم سـ ــه هـــرســـه هـ پــســرهــا کـ
دوچرخه هایشان شدند و مثل کفتاری که یک موجود زخمی 

را پیدا کرده، خندیدند.
سردسته شان پسرک چاقی بود که زیرپیراهن بدون آستیِن 
تیم فوتبال نیویورک جتز1 و شلوارک ورزشِی سبِز روشن پوشیده 

New York Jets  .۱



 18     جزیره ی دکتر لیبریس

بود؛ موهای چربش مثل کاکِل طوطِی موهاکی1 سیخ بود.
آلیسا آهسته گفت: »اون نیک فارکاسه2.«
فارکاس پرسید: »اسمت چیه کله پوک؟«

بیلی جلوتر رفت؛ و درحالی که سعی می کرد خشن به نظر 
برسد، گفت: »ام م م، ِا ِا ِا ِا... گیلفویل.«

فایده نداشت.
نیک فارکاس خندید: »اسمت گیلفویله؟ چه کاره ای؟ نکنه 

توی کافه کار می کنی!«
»نه! گیلفویل فامیلیمه. اسِم کوچیکم... ام م م... بیلِیه.«

ِا... حاال مطمئنی  ِا  ِا  ِا  »ام م م...  را درآورد:  بیلی  اداِی  نیک 
گیلفویل؟«

و دو دوستش با صدای ِخرِخر خندیدند.
یکی از آن ها گفت: »چه اسم مسخره ای!«

آن یکی گفت: »آره، مسخره ست.«
بیلی همین طور که با چشم هایش به سرعت اطراف را از 

نظر می گذراند تا راه فراری پیدا کند، گفت: »به نظرم...«
فارکاس  نیک  توی سبد دوچرخه ی  به چیزی  بیلی  چشم 

افتاد؛ یک دسته کتاب تصویری.
»ِا ِا ِا!... شماهام مارمولک فضایی می خونین؟ من عاشقشم.«
ُچلمنی  کله پوِک  از  فضایی  مارمولک  »اما  گفت:  فارکاس 
مثل تو خوشش نمیاد. اصالً توی صورتت َسم می پاشه تا به 
Mohawk  .۱ موهــاک نــام يــک قبيلــه اســت. موهاكى هــا موهــای اطــراف سرشــان را مى كندنــد و موهــای باقى مانــده ی 

وســط سرشــان را كوتــاه و آرايــش مى كردنــد.
Nick Farkas  .۲
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خودت بپیچی و بمیری!«
یه  با  »بعدش  گفت:  بــود،  ایستاده  چپ  سمت  که  پسری 

ضربه ی زبوِن چسبنده ش، چشمات رو از حدقه درمیاره.«
پسر دیگر گفت: »آره. با زبونش.«

بیلی پرسید: »یعنی بعد از اینکه دیگه ُمردم؟ چسبش هدر 
نمی ره؟«

فارکاس گفت: »ها؟«
»وقتی بمیرم، چرا باید چشمام رو از حدقه دربیاره؟ چون 

دیگه نه درَدم میاد، نه که مثالً کور می شم.«
»این کارو واسه این می کنه که مثل من از هیکل استخونیت 

متنفره!«
بیلی پیش خودش فکر کرد که: »خیله ُخب! زیادی درمورد 

کتاب تصویرِی موردعالقه مون تفاهم داشتیم.«
که  این است  بکند،  باید  که  کــاری  تنها  که  او متوجه شد 
تعطیالت  شــدن  تمام  تا  و  برگردد  لیبریس  دکتر  خانه ی  به 

تابستان، همان جا پنهان شود.
به  را  ُپشتش  و  مــی داد  تکان  را  دستش  درحالی که  بیلی 
دیدنتون  از  پسرا.  می بینمتون  »بعدًا  گفت:  مــی کــرد،  آن هــا 

خوش حال شدم.«
آلیسا فریاد کشید: »بازم ممنون که عروسکم رو نجات دادی!«
ِخــرِخــر خندیدند. یــک آیــفــون  بــا صـــدای  پــســرهــا دوبــــاره 
درب و داغــان و یک ُمشت گردن ُکُلفت که از هیکل او بدشان 
می آمد، روی دست بیلی مانده بود! پیش خودش فکر کرد 



 20     جزیره ی دکتر لیبریس

که اصالٌ می شد اولین روز اقامتش در کنار دریاچه، از این 
بدتر هم بشود؟

فارکاس گفت: »حواسم بهت هست کله پوک. جرئت نداری 
پات رو اون َوِر مرز بذاری.«

بیلی گفت: »اشکالی نداره. فقط اآلن داریم درمورد کدوم 
مرز حرف می زنیم؟«

»مرز بین خونه ی درب وداغوِن شما و خونه ی من!«
فارکاس انگشتش را به سمت خانه ی سرتاپا شیشه ای سِر 

جاده گرفت.
اقامت،  روز  اولین  نه تنها  فهمید  بیلی  که  بود  این طوری 
فــارکــاس،  نیک  اســت؛  شــده  افتضاح  تابستانش  تمام  بلکه 

همسایه اش بود!




