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ا  ا س  ا

ت، فردا شاید ولگرد می شد.  یالش امروز شاهد اسـمش الویرا1 بود. در 
تش زیر  یا توی ترا آرام قدم می زد و برای ابرها دست تکان می داد. در 
پله ها سـوار بر اسـبش بود. اسـب ناآرامی می کرد و شیهه می کشید که ناگهان 
ـراش غافلگیرش کرد. صدا از همـان نزدیکی ها می آمد، انگار  صدایـی گوش 
انه می پیچید. احسا کرد مچش  زن در ورودی بود که طنینش در تمام 
ودش فکر  ام یک کار بد گرفته اند. حسـابی هول شـده بود. با  را در حال ان

ت بودنم لو می رود.  ره یک روز راز شاهد کرد با
فـرش پوسـت گاوی، که روی زمیـن راهرو پهن بود، زیر پایش جم شـد. 
انه کشیده  ت روی سن های مرمر ک  دامن ابریشـمی چین چین شـاهد
ـش می کـرد. نف هـای گرمـش روی در چوبی سـبز تیره  ش  می شـد و 

ته بود. از با صدایی آمد.  دایره ای نمنا اندا
پدر گفت: »فکر کنم صدای زن در بود.«

ه چه جوری می تونم  مـادر جـواب داد: »ولش کن. من امروز اجـرا دارم. آ

1- Elvira
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ونه استراحت کنم.« همان طور که غرغر می کرد صدایش دور  توی این دیوونه 
وابش آمد. الویرا دستگیره ی در را  فاصله صدای بسته شدن در اتا  شد. ب

فشار داد. در باز شد. 
آقامعلم

رات  یـ و چتری که ق یره شـد به کاپشـن  تـر همان طور بهت زده  د
ورد، و به شانه های  افتاده ی مردی که روبه رویش  آب از آن به پایین سر می 
ایسـتاده بود. از قبل می دانسـت قرار بود آقامعلم به آن ها سـر بزند، ولی این 
ه یادش افتاد و با دستپاچگی  موضوع را ک فراموش کرده بود. تازه همان  لح
ت ها دسـت هایش را از دو طر  ل شـاهد وش آمـد گفت. م بـه معلمـش 
م کرد. این اداها را توی مدرســه  به سـمت پایین گشـود و سـرش را کمی 
نمی توانسـت درآورد، چـون آن جـا دیگـر اِولین1 بود. اســم شناسـنامه ای اش 
اِوالینا2 بود که این اسـم را همه بعد از یک هفته فراموش کرده بودند. الویرا را 
ت. بعضی چیزها بهتر است برای همیشه  هم که کسی توی مدرسه نمی شنا

یک راز باقی بمانند.
را5سـت و تازه همه  وقتی اسـمت اِولین اسـت و ک پر از آنا3 و لوتو4 و 
قدبلندتـر و پـررو و زبان درازنـد، طبیعی اسـت کـه تو دیگر اص دیده نشـوی. 
نده های ریز و در گوش هم پ پ کردن آن ها متنفر  مشکل همین بود. او از 
ـودش را به آن راه بزند و ایـن رفتارها را  بور بود  بـود، امـا بیشـتر وقت ها م

نادیده   بگیرد. 

ب به اطرافش نگاه کرد و گفت: »دیگه  آقامعلم در را بیشتر هل داد. با تع
ونه نیست.« کم کم داشتم ناامید می شدم. فکر کردم کسی 

1- Evelien 2- Evalina

3- nna 4- otta

5- ara
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انه های روی کانال آب می شوند  ل تمام کسانی که برای اولین بار وارد  و م
ه آن جا  ی زد و اطرافش را نگاه کـرد. اگر مادرش توی آن لح ـب چر بـا تع
انه های روی کانال  فاصله سـخنرانی می کرد. »صدافسـو که بیشتر  بود، ب
انه ها روح دارند. آدم  به دفتر کار تبدیل شده اند. هی ک در نمی کند این 
ل را بفهمد.« مامان  انه ها به دنیا بیاید و بزر شود تا این  مسا باید توی این 
همیشه دوست دارد سخنرانی کند؛ جوری هم صحبت می کند که انگار صد نفر 
دارند به حر هایش گوش می دهند. آقامعلم گفت: »اِولین چه محشر شدی 

یسه.« ه هنوز  بهتره کاپشنم رو به جالباسی توی پله ها آویزون کنم، آ
معلمش را به  سمت اتا موسیقی راهنمایی کرد؛ جایی که پدرش همیشه 
ی آن همـه آینه،  بـه  آن جـا کار می کـرد. چـون اگـر به اتـا مامـان، کنار با 
انم از دستش عصبانی می شد. عصبانیت مادر؛ چیزی  می رفتند، حتما مامان 
کید داشـت هرگز نباید اتفا بیفتـد و به هر ترتیبی باید  کـه پدرش همیشـه ت
ور پـدرش را می فهمید. مامان هرگز  جلـوی آن را گرفـت. اوالینا هم دقیقا من

نباید عصبانی شود. او و پدرش باید حسابی حواسشان را جم کنند. 

تـوی اتا موسـیقی به جز یـک پیانوی بزر و کتابخانـه فق یک صندلی 
 » بزر چرمی بود. »اِولین، مامان و بابات رو صدا می کنی

ت الویرا  بایـد لبا هایـش را عـو می کـرد. چـه فایـده دارد او شـاهد
زم را به جا نمـی آورد. اص شـاید همین که  باشـد، وقتـی هی کـ احتـرام 
انه این طـر و آن طر برود به  او بـا لبا هـای ز یبایـش راه بیفتد و تـوی 
ت  ر آقامعلم مسـخره بیاید، چه برسـد به این  لبا که او را شـبیه شـاهد ن
الت کشـید. تمام  ودش کـه فکر کرد یک دفعه از اندامش  کـرده بـود. به 
دوسـتانش گرد و قلنبه بودند، اما او هی برجسـتگی ای روی بدنش نداشـت؛ 

ل  کش. حتی ستون مهره های کمرش هم بیرون زده بود.  م
» ونه ن دیگه نامه م رو به دستشون رسوندی »مامان و بابات 
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ـل توی مدرسـه که انگار همیشـه  سـرش را چنـد بـار تـکان داد؛ درسـت م
انه هم دقیقا  زبانـش تـوی دهانش ی زده بود. باید مواظب باشـد که تـوی 

شبیه اِولیِن توی مدرسه باشد. 
... هسـتن... مامانم امشب... اجرا داره... و... بابام...  »اون ها... طبقه ی با
هـم... بایـد همراهش بره. بابا قراره به جای نوازنده ی پیانوی گروهشـون پیانو 
تمون  اصه... برای دوست هاشون... اممم... توی سا یلی  بزنه. یه اجرای 

مخصوص کنسرت ها.« 
آقامعلم، که صورتش کمی سر شده بود، سر جایش روی صندلی جابه جا 

» ر می مونم. تو می ری صداشون کنی شد و گفت: »من این جا منت
ودش گفت که دامن های بلند هم رسـمی ترند و  دامنش را جم کرد و با 
ودآگاه شانه هایش را عقب می دهد  هم باشکوه تر. آدم باوقارتر راه می رود و نا
ت را نگاه  و کمرش هم صا صا است. لبخند ریزی زد. وقتی مردم شاهد
می کننـد حتما باید لبخند روی لب هایش باشـد. شـاید هنـوز هم بتواند الویرا 

باقی بماند. 

ر باشین.«  »همین جا منت
ت ها این جمله را بگوید. ادامه  ل شاهد سعی کرد تا جایی که می تواند م

داد. »فکر نمی کنم پدر و مادرم وقت داشته باشن.«
ایـن جمله هـا  را دیگـر بریده بریده نگفت. وقتی الویرا می شـد می توانسـت 

ام دهد.  همه ی کارها را بهتر ان
آن با گوشش را به در چسباند. مادر داشت حر می زد، اما پدرش ساکت 
انـه بودنـد، پدر اغلب سـاکت بود و فقـ گوش مـی داد. اوالینا  بـود. وقتـی 

دستگیره ی در را به طر پایین کشید، آن را هل داد و باز کرد. 
مادر روی تخت دراز کشیده و چشم بندی روی چشمش و دستمالی روی 
اشـته بود. پدر روی سه پایه ی جلوی میز آرایش نشسته بود، پشت  سـرش گ
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رت وپرت های آرایشی.  ری ها و  به همه ی ب
»سروکله ی یه مزاحم پیدا شده. اومده شما رو ببینه.« 

ـودآگاه آن ها را به  پـدرش بـه همه ی آدم هـا می گفت مزاحم. الویرا هم نا
همین اسم معرفی می کرد. 

»معلم مدرسه م اومده. هنوز نفهمیده که نامه نوشتن برای شما بی فایده ست. 
بهتره یکی تون با من بیاد.«

تـرت  ره ایـن د ندیـد و گفـت: »می بینـی، هـر چـی کـه می گـ پـدرش 
حاضرجواب تر می شه.«

اشـت و از آن زیـر صدایـش آمـد کـه  مـادرش بالـش را روی صورتـش گ
می گفت: 

»زیاد لفتش نده... یادت نره ساعت شش و نیم... اجرا داریم.« 
ل  ی کند. »ببینـم، اگه این معلمت رو یه سـاعت مع بابـا سـعی کرد شـو

» اره بره ود ب ودبه  سته نمی شه،  کنیم 
ی بخندد. از آن دفعه که پدرش توی اتا  اوالینا نمی توانسـت به این شـو

نده دار نبود.  ی هایش برای او  کنار باغچه آن رفتار را کرده بود دیگر شو
تازه یازده سـاله شـده بود؛ درسـت چند هفته بعد از اسباب کشـِی آن ها به 
انه ی روی کانال. توی اتا کنار با روی یک صندلی ایستاده بود و پیراهن 
ول  ابریشـمی پن رنگی تنش بود؛ پن طی مختل رن آبی و مامان مشـ
اندازه زدن قد این لبا پن طبقه ی جدید بود. هر طبقه از لبا از قبلی کمی 
کوتاه تـر بـود. بابا هم داشـت نگاه می کـرد. مرتب از این لبـا جدید تعری 

می کرد که چقدر زیبا شده. 

ـودش را روی در آینه ای با دیـد. قیافه اش واقعا  ناگهـان اوالینـا تصویر 
ل عروسکی که لبا تنش کرده باشند. هی کدام  مسخره شده بود؛ درست م
از بچه های مدرسه از این جور لبا ها نمی پوشیدند. انگار این پیراهن را تنش 
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کرده بودند تا مسخره اش کنند و دستش بیندازند. این فکری بود که یک دفعه 
هنش رسیده بود.  به 

لبـا را از تنـش درآورد و بـا یک حرکت از صندلی پاییـن پرید. مامان با 
ب نگاهش می کرد. سوزن ها بین لب هایش می لرزیدند.  تع

» بابا دست هایش را از هم باز کرد. »عزیزم، چی شده
دست های پدرش را کنار زد تا از آن جا برود و دید که بابا اص به او اهمیت 
نمی دهـد. نگـران مامان اسـت و به او لبخند می زند. حواسـش به او نیسـت. 
بابا همیشـه سـعی می کرد اول مامان را آرام کند و به او دلداری بدهد. مامان 

همیشه مهم تر بود. 
، پدرش هم به دنبالش.  اوالینا دوید به طر طبقه ی با

سـته  تـر رفـت زیـر پتو و دیگر بیـرون نیامد و آن قدر آن جا ماند تا بابا  د
شد و رفت. 

رتیم.«  تره ی یه دنده. ما پایین منت »با این کارها به هی جا نمی رسی، د
وابش برد.  وردن شام همان جا  اوالینا بدون 

صبـ فـردا پیراهن به پشـتی صندلی راحتی اتاقش آویـزان بود، اما او آن 
را نپوشـید. نـه آن روز و نه هی وقـت دیگر. پدر و مادرش هم دیگر درباره اش 
حرفـی نزدنـد. آن هـا هرگـز دربـاره ی اتفا هـای ناراحت کننده بـا هم صحبت 
تن موسیقی مضر است.  نمی کردند، چون حر های ناراحت کننده برای نوا

اوالینا جلوتر رفت. 
واد دربـاره ی موضوع  »آقامعلـم همین جـوری نیومـده این جـا. حتمـا می 
مهمی باهاتون صحبت کنه. شـاید درباره ی این که من باید مدرسـه م رو عو 

کنم. می دونین که، من ک ششمی هستم.« 
پدرش غر زد. انگار حوصله ی این جریان ها را نداشت، با این  حال از جایش بلند شد. 
ه چرا بی سـروصدا سـرت رو نمی ندازی پایین بری سـر  ترم، آ ـب د «

ک هفتم بشینی.« 
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ی های بی مزه می کنند،  جواب پدرش را نداد. اگر همه ی پدرها از این شو
پدر او حتما بی نمک ترینشان است. 

یلی کار درسـتی کرده بود، چون  ره نشسـته بود.  آقامعلـم روی لبـه ی پن
بابا هر وقت با یک مزاحم حر می زد نمی نشست. اوالینا رفت روی صندلی 

ر ماند.  نشست و منت
آقامعلـم کلـی درباره ی آزمون ها، امکانات و شـان موفقیـت توضی داد، 
تر من که مشـخصه  ورد کرد و گفت: »د یلـی تهاجمی بـا او بر امـا پـدرش 
واد بره مدرسـه ی موسـیقی. با توجه به زمینه ای که داره این تنها انتخاب  می 
مناسـبه. اون جا در کنار در های عادی، در هفته سـاعت ها در موسـیقی 

دارن و ساز هم می نوازن.« 
مدرسـه ی موسـیقی مناسـب هر بچه ای اسـت که پدر و مادرش دستی در 
ود پدر و مادرش هم نمی دانسـتند او در چه  موسـیقی دارند، اما برای او نه. 
ه رسیده بودند از همان روز که  ور به این نتی زمینه ای استعداد دارد، پ چ
او یاد گرفته بود راه برود پدر و مادرش به دنبال کش استعداد بزر او بودند. 
اتر، نقاشی و... همه چیز  سمه سازی، آواز، بازیگری ت تن ویولن، پیانو، م نوا
سـفانه  سـیک بود، اما مت ششـان گیتار ک رین ت را امتحـان کـرده بودنـد. آ
سـیک چنگی به دل اوالینا نمی زد. او سبک مدرن را دوست داشت،  سـبک ک
ولی آن را  هم پدر و مادرش قبول نداشـتند و معتقد بودند پر از نت های غل 

و غیرحرفه ای است. 
هنش به دنبال  کام مشخ بود که آقامعلم نمی داند چه باید بگوید و در 

کلمات می گردد. 
یک دفعـه بـه او نگاه کرد و گفت: »اِولین، می شـه بری اتاقت من و پدرت 

وایم یه کم با هم صحبت کنیم.« می 
گردن پدرش سر شده بود. 

ـودم هم نمی توانـم کاری را که  انه ی  ـودش فکر کرد تـوی  اوالینـا بـا 
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ام دهم. این اص منصفانه نیست.  واهم ان می 
 ، ـودش را پـرت کنـد. دوبـاره الویرا شـد. شـ و ر واسـت حـوا  می 
ل  ره برگشـت و م ت ها، از روی صندلـی بلند شـد. به طر پن ـل شـاهد م
یم کوچکی کرد. از پشـت سـرش صدای  ت درست و حسـابی تع یک شـاهد
یلـی زود عصبانی  نف های سـنگین پدرش را می شـنید. اهالی موسـیقی 

می شوند. باید مواظبشان بود. 
ودم آوردم. راسـتش  آقامعلم کیفش را برداشـت. »صبر کن. یه چیزی با 
واهـرزاده م گرفتم. اون هـم همین روزها دوازده سـالش  ایـن رو بـرای تولـد 

می شه.«
یک کتاب بزر را از توی کیفش بیرون کشید. روی جلد کتاب تصویر سه 

پادشاه دیده می شد که تاج روی سرشان بود. 
»کتـاب داسـتانه می تونـی اون رو از مـن امانـت بگیـری و بخونـی، ولـی 
چهارشنبه برام بیاریش. اِولین، فکر می کنی بتونی توی این چند روز تمومش 

نم بلدی تندتند بخونی.«  م کنی م
» ا اومد پدرش با نارضایتی گفت: »اِولین کیه این اسم دیگه از ک

وران  ورد و تلوتلو  »ول کن بابا.« آسـتر سـفید دامنش دور پاهایش پی 
وشـش آمده بود: پادشاه و دانه ی  یلی  ره رفت. از اسـم کتاب  به طر پن
قهـوه. به بـه چه کتاب تپلی هم بود. درسـت به موق به دسـتش رسـیده بود، 
واندن نداشـت بعدازظهرهای بدون کتاب  چـون ایـن روزها هی کتابی برای 
بور می شود تمام مدت به طور  یلی دلگیر و سـوت وکور اسـت. بدون کتاب م
ر فکر کند. همان طور که به طر در می رفت  اجتناب ناپذیری به چیزهای مز

ودش تکرار کرد: اجتناب ناپذیر.  آن کلمه سر زبانش بود و با 
یعنی نمی شـود کاری اش کرد. نمی توانی جلویش را بگیری. اجتناب ناپذیر 

نده دار کلمه ی محبوبش بود؛    با شکوه و در عین حال 
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س  یا     ا ه ی

ول تمرین بود. باید سازش را  مادرش توی اسـتودیوی آن سـمت با مش
آماده می کرد. قبل از کنسـرت باید تمرین کنی و سـازت را مانند یک ماشـین 
واننده قـرار بود درباره ی عشـ بخواند؛ به همه ی  مسـابقه از قبـل گـرم کنی. 
یرشـان در  زبان های دنیا. همه ی روزنامه ها از این گروه ارکسـتر و مهارت کم ن

تن ساز و هماهنگی  نوشته بودند.  نوا
اسم ترانه شان با من بمان و به انگلیسی stay ith e بود. 

ور ترانه را می فهمید. دیگر بچه نبود. حتی اِولین هم من
واسـته اسـم او اِولینا باشـد.  جلـوی در اتـا مامـان ایسـتاد. مامان نمی 
ارد. بابا ایـن موضوع را بارهـا برایش تعری  واسـته اسـمش را لینـا1 بگ می 

کرده بود. 
ودش افتخـار می کرد. من رو  یلی به  »وقتـی مامانـت تـو رو به دنیا آورد 
وب به من نگاه کن ببین چه  کار فو العاده ای کردم. من هم  صدا کرد و گفت: 
یلی ارزشمند بوده. برای همین هم وقتی گفت  شش  واقعا قبول داشتم که ت

1- ina
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ر من هم فکر  اره، به ن ودش، یعنی لینـا، رو روی تو ب واد اسـم  دلـش می 
وبی اومد. ما از قبل یه اسم دیگه هم برات انتخاب کرده بودیم: اِوا. دوتا  یلی 

ونه کمی مشکله. این جوری شد که اسمت شد اِوالینا.«  لینا داشتن توی یه 

فاصله سعی کرد دوباره  او فکر کرد پ من اینم: تالش ارزشمند مامان. ب
ودش  ت واقعی پی و تابی به  ل یک شـاهد برود در نقش الویرا. درسـت م

» یر مامان داد و از پشت در گفت: »شب به 
یر فرشته کوچولوی من. برام آرزوی موفقیت کن.«  »شب به 

ه های پایش به طر پله های اتا زیرشیروانی به راه افتاد.  روی پن
ودش فکر  مزاحم مامان نشو. اص مزاحم نشو. پیش به سوی گوریل. با 
رت می مانند.  وبی میمون های اسباب بازی این است که همیشه منت کرد 

ودش آورده بود،  وقتی به طبقه ی با رسـید، کتاب سـه پادشـاه را، که با 
ره ی بزر اتا زیر شـیروانی  اشـت. ضربه هـای ریزی به پن روی میـزش گ
یابان، به وضوح دیده می شـد کـه چه باران  ـورد. در زیـر نـور چرا هـای  می 
سیل آسـایی می بـارد. حتـی انـگار تگر هـم می باریـد. بابا این جـور موق ها 
می گفـت: »طوفان هـای مـاه مارسـی.« چنـان بـاد شـدیدی می آمد کـه انگار 
تان اطرا کانال برایش دسـت تـکان می دادند. آن دوردورها  ه های در شـا
یک چرا راهنمایی سـبزِ چشـمک زن دیده می شـد. گوریل را از روی لباسش 

ت روی تخت و دستش را دورش حلقه کرد.  گرفت و اندا
یلـی درازی داشـت و از این چسـب های نواری  یلـی  گوریـل دسـت های 
ته شـده بود. این طوری می توانسـت او را از هر  پارچه ای ک دسـت هایش دو
واسـت آویزان کند. روی شـکمش یک زی داشـت که اگر  جایی که دلش می 
بازش می کردی، می شـد توی آن یک سـیب و یک پاکت نوشیدنی جا داد. پدر 
ارد، چون او را هفدهم  و مادرش بهش پیشـنهاد داده بودند اسـمش را آوریل بگ
ودش به مهدکود  آوریل به مناسبت چهارمین سال تولدش کادو گرفته بود تا با 
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اشته بود.  ببرد؛ اما چون میمون بود، اوالینا به جای آوریل اسمش را گوریل گ
گوریـل آهی کشـید. »تو توی چهار سـالگی ت هـم همچین حر گوش کن 

نبودی.«
چنـد وقـت پیش از پدرش پرسـیده بود چـرا به او توضی نـداده بودند که 
الش را جدی  ل همیشه س یلی فر دارد، اما پدر باز هم م آوریل با گوریل 

نگرفته بود. 
» ه چرا باید یه همچین چیز پیش پا افتاده ای رو توضی می دادم »آ

دا ول  یلی راحت او را به امان  نه، پدر و مادرش اهل این کارها نیستند. 
می کنند و می روند. 

تره که هر شـب با ویلچرش از این جا  گوریل پرسـید: »بریم ببینیم اون د
ره، اومده جمعه شب ها معمو می ره فیلم کرایه می کنه.« می گ

ترِ روی ویلچر را کش کرده بودند هر روز از پشت  از آن زمان که اوالینا و گوریل، د
ره تماشایش می کردند. او موهای فرفری قرمز داشت؛ موهایی برا و زیبا.  پن

ت.  تر را دقیقا می شنا پدر اوالینا آن د
ونیه1. تازه شـونزده سـالش شـده. مادرش عضو گروه کر منه.  »اسـمش ل
ونـی تصـاد کرده، رفته زیر ماشـین. طفلکی. تازه چند ماهی می شـه که از  ل
بخش توانبخشی بیمارستان مر شده. حواست باشه نباید بهش زل بزنی 

عا حالش رو بدتر می کنه.« و نگاه کنی. دلسوزی و ترحم ق
ر اوالینا زیبا و زیباتر می آمد.  ترِ روی ویلچر به ن شـت د هر روز که می گ
یک روز که توی نانوایی او را از نزدیک دید متوجه شد صورتش کک و مک هم 
ونی روی پیشانی  دارد. از همان کک و مک هایی که مامان روی دماغش دارد، ل

و بازوهایش هم داشت. 
یی  ل من ط او بـرای گوریـل توضیـ داد. »می دونی، اگه موهای کسـی م

1- eonie
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باشـه و چشـم هاش آبـی، حتمـا آرزوش اینـه کـه کاش موهاش قرمـز بود و 
پوسـتش کک ومک داشت. یعنی آدم همیشـه عاش چیزهاییه که نداره. این 

اص منصفانه نیست.«
واد ِهی  گوریـل هـم به او حـ می داد. »راسـت می گی. من هم دلـم می 

نگاهش کنم.«

ـرش ماندنـد، ولی  ره منت آن شـب گوریـل و اوالینـا یـک ربـ پشـت پن
تر موقرمز پیدا نشد.  سروکله ی د

ره. حی شد.«  وش بگ گوریل گفت: »انگار امشب قرار نیست 
یلی حی شد. »همه ش تقصیر اِولینه.« ر اوالینا هم  به ن

اشـت. هر دفعه کـه تر های اِولین سـراغش می آمد با  گوریـل را کنـار گ
ام   ت ان اعت پیدا می کرد. آن وقت بود که جر ونی دوباره ش نگاه کردن به ل
ل  ونی برایش م ، چون ل دادن هر کاری را داشت؛ حتی به اندازه ی فردا صب
ونی را می دید، آن روز می توانسـت سـر  قرص ویتامین بود. اگر روزی اِولین ل
ی های او  ال های آقامعلم جواب بدهد یا به شـو ک با صدای بلند به سـ
بخندد. حتی توی مسابقه های پرش شرکت کند. چند روز پیش بعد از دیدن 
ه ایسـتاده  ترها، که پشـت پارکین دوچر یلی راحت با د ونی در پار  ل

ندید.  بودند، قاطی شد و کلی با آن ها گ زد و 

ب  ونی که اص تو رو نمی شناسه، اما  گوریل گفت: »راستی، می گم این ل
عیبی نداره.«

» ورت چیه »من
ونی به  وبه دیگه. اگه یه جوری باور کنی که ل »اگه فکر کنی یکی هست، 

وبه دیگه.«  دیدنت می آد، 
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ل  اوالینا میمون را برداشت و تکان تکان داد، جوری که دست های گوریل م
ورد.  ش به چشم هایش می 

نـ زبون نفهم.  »تـو فق یه اسـباب بازی هسـتی. یـه میمونـی. حیوون 
دهنت رو ببند.« 

وام یه چیز دیگه درباره ی  گوریـل گفـت: »یه فکر دیگه ای به سـرم زد. می 
ونی حوصله نداره توی این  ونی بگم. داره بارون شدیدی می آد. حتما مادر ل ل
ونـی رو هل بده و اون رو ببره فیلم کرایـه کنه. پ بهتره ما هم  هـوا ویلچـر ل

بریم سرا کتاب جدیدمون.« 
ودش فکر کرد. کتاب بخونیم چه عالی  اوالینا با 

یلی به موق بود.«  »گوریل، پیشنهادت 
» »چرا به موق مگه چی شده

واست برایش توضی بدهد. مدتی با لبا کرکی روی تختش  اما او نمی 
دراز کشید. دست هایش دو طرفش افتاده بود. من این جا چی کار می کنم

ره های بزر جلویی  شـانش از پن مـاه از میـان ابرها بیرون آمد و نور در
ل اتا افتاد و سـایه های پررنگی پشـت سـتون های زردرن به وجود  به دا
آورد. از دور دورهـا نـور زردرن چراغی به آرامی سوسـو می زد. نزدیک می آمد و 
ـر و ناراحت کننده بود، ناگهان در سـرش رژه می رفت؛  هـر چـه فکرهای مز
ونی. توی مدرسـه انگار شـدنی نیست. نمی تونم  من هی ک رو ندارم. جز ل

با کسی دوست بشم. 

 » ونه ی روی کانال آب زندگی کنیم »اص چرا ما باید توی 
واسـتم از این جا اسباب کشی  رو کرد به گوریل و گفت: »من حتی ازشـون 
ی درزش نمی ره  کنیم و بریم، اما بابا همیشه از این جواب ها بهم داده که مو 

و دهنم رو به کل می بنده.« 
گوریـل سـرش را تـکان داد. »می تونم حد بزنم چـی گفته. چون مامان 


