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ـ فصل یک ـ
پروژه

الیور می دانست سامانتا قضیه را نمی داند.
اما باز هم از او پرسید.

«می دونستی ژنرال یولیسیز اس. گرنت۱ و ژنرال رابرت  ای. لی۲ هر دوشون 
توی یه دانشکده ی افسری درس می خوندن؟»

سـامانتا با یک حرکت، موهای سـیاهش را عقب زد و فهرست تکلیف های 
خانه را که در اسـالید پاورپوینت آقای کارو۳ نوشـته شـده بود، یادداشـت کرد. 
الیـور قبـًال ایـن کار را کرده بـود. زودتر از بقیه سـر کالس مطالعـات اجتماعی 
حاضر می شد و قبل از اینکه آقای کارو به سراغ موسیقی خوشامدگویی برود، 

فهرست تکالیفش را می نوشت.
سامانتا گفت: «نه، نمی دونستم.»

«گرنت یه دانشـجوی معمولی بود؛ اما در اسب سـواری مهارت خیلی خیلی 
زیادی داشت. لی رتبه ی دوم رو توی کل کالسش آورد.»

«این رو هم نمی دونستم.»
«هر دوشون هم توی جنگ مکزیک و آمریکا شرکت کردن.»

Ulysses S. Grant .۱؛ یکی از قهرمانان جنگ داخلی آمریکا و فرمانده حزب اتحادیه که بعدها رئیس جمهور 
این کشور شد.

Robert E. Lee .۲؛ ژنرال آمریکایی که در جنگ داخلی فرماندهی هیئت مؤتلفه را برعهده داشت.
3. Carrow
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«واقعًا؟»
«آره، واقعًا. فکرش رو بکن. دو نفر که به یه دانشکده ی افسری می رفتن و 
با یه دشمن می جنگیدن، توی جنگ داخلی۱ علیه هم جنگیدن! چقدر باحاله! 

مگه نه؟»
«آهان!»

سامانتا چرخید تا با دختری حرف بزند که پشت میز کناری نشسته بود.
بـرای الیـور کـه مهم نبود. همـه که نمی دانسـتند جنگ داخلـی چقدر مهم 
بوده اسـت. ایرادی هم نداشـت. اتفاق های مهم باید در همه ی دوران ها بازگو 

می شدند و الیور هم بی خیال گفتنشان نمی شد.
«بچه ها! همه سـر جاتون بشـینین.» آقای کارو همان موسیقی ایندی راک 
را که تقریبًا هر روز در کالس پخش می کرد، در دستگاه گذاشت. کتش را هم 

پوشیده بود و این یعنی قرار بود یک درس جدید را شروع کنند.
«زیـاد کار داریـم. زیـاد کار داریـم. اون قـدر کار داریم که شـاید تـرم چهارم 
رو شـروع نکرده، همه تون مردود بشـین. جای نگرانی نیسـت. احتماًال بابا و 
مامانتـون برای ما یه عالمه ایمیل می فرسـتن. البته نـه مامان و بابای تو، تارا! 

اون ها خیلی وقته که ازت قطع امید کردن.»
صدای خنده در کالس پیچید.

«از شوخی گذشته، امروز روز مهمیه. شاید مهم ترین روز کالس هفتم شما 
باشـه. احتمالش کمه که در آینده، یاد امروز بیفتین و بگین: اون روز بهترین 

روز زندگی م بود؛ چون درسمون درباره ی جنگ داخلی آمریکا بود.»
الیور هیجان زده شـده بود. پس باالخره وقتش رسـیده بود. می خواسـتند 
راجع به چیزی مطالعه کنند که الیور زندگی اش را صرف آن کرده بود. مطمئن 

۱. جنگ داخلی آمریکا در سال های ۱۸۶۱ تا ۱۸۶۵ رخ داد. این جنگ بین اتحادیه که شامل ایالت های شمالی 
و هیئت مؤتلفه که شامل ایالت های جنوبی می شد، اتفاق افتاد. اتحادیه، پیروز جنگ شد و به برده داری در 

جنوب خاتمه داد و یکپارچگی ملت آمریکا را تضمین کرد.
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بـود پـروژه اش نمـره ی صد می گیـرد. در ایـن درس، مهارت زیادی داشـت و 
عاشق تمام لحظه هایش بود.

«بهتـون قـول می دم قرار نیسـت چیزهایـی رو که مـن در کالس هفتم یاد 
گرفتم، به شـما هم یاد بدم. منظورم اینه که مجبور نیسـتین لیسـت اسـامی 

تموم نشدنی جنگ ها، تاریخ ها و ژنرال ها رو حفظ کنین.»
آقـای کارو بـه الیـور نگاه کرد و لحظـه ای به او خیره ماند. «البته اسـم های 
نبردهـا مهمن؛ ولی ما فقط اسـم چند تا از مهم تریـن نبردها رو یاد می گیریم. 
ژنرال هایی که جنگ ها رو رهبری کردن، افراد قابل توجهی بودن و ما باز هم به 
اسامی مهم ترینشون نگاهی می ندازیم؛ اما اگه واقعًا می خواین تأثیر و اهمیت 
این جنگ رو بفهمین، باید به افراد عادی، مثل سـربازها، پرسـتارها و برده ها 
هـم توجـه کنیـن. ما بایـد به مادرهـا، دخترها و پسـرهایی که پشـت جبهه ها 
بـودن و افـراد آفریقایـی ـ آمریکایی آزاده ای که در شـمال می جنگیدن، توجه 
داشته باشیم. جنگ برای اون ها چطور بوده؟ جوابی که برای این سؤال ها پیدا 

می کنیم، باعث می شه این جنگ رو بهتر درک کنیم.»
لبخنـد الیور محو شـد. اصًال با حرف های آقـای کارو موافق نبود. آقای کارو 
استاد تاریخ بود؛ یعنی مدرک فوق لیسانس تاریخ داشت؛ اما الیور نمی فهمید 
کـه چـرا نبردها، تاریخ ها و ژنرال ها را کم اهمیت جلوه می دهد. درواقع،   جنگ 

از همین ها ساخته شده بود. الیور باید دلیلش را می فهمید.
«بسیار خب، ما یه خوره ی جنگ داخلی توی کالسمون داریم که می تونه مثل یه 
کتاب، دانش ما رو تکمیل کنه.» آقای کارو به الیور لبخند زد و گفت: «ُالی! امیدوارم 

موقعی که درباره ی نبردها صحبت می کنیم، اطالعات بیشتری به ما بدی.»
الیور سرش را تکان داد: «بله، حتمًا!»

«عالیـه! می خـوام اول راجع به پروژه تون توضیـح بدم. این جوری می تونیم 
نگاهـی به کل جنگ بندازیم.» آقای کارو با انگشـت هایش روی ورقه ها ضربه 

زد. «سرگروه ها! بیاین و ورقه ها رو ببرین.»
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الیور دوید طرف میز جلویی. احتماًال به ایان هم تنه زد. ورقه ها را بین همه 
پخش کرد و خودش هم به سرعت دستورالعمل  را خواند.

همه اش را دوسـت داشـت. فقط یک مشـکل داشـت؛ این پروژه، یک کار 
گروهی بود.

الیور راه حل این مشکل را پیدا کرده بود و نگران نبود.
آقای کارو گفت: «مگی! می شه لطفًا دستورالعمل رو برای ما بخونی؟»

وقتـی مگـی روی کاغذ خم شـد، موهای مرتب و سـیاهش توی صورتش 
ریخـت. «همـراه بـا هم گروهی تان، جنگ داخلی را در زمـان حال تجربه کنید. 
هـدف ایـن اسـت که به سـؤالی دوج...» آقـای کارو حرف او را کامـل کرد: «به 
سؤالی دوجزئی جواب بدهید: فرد مورد نظر شما چه تأثیری بر جنگ و جنگ 

چه تأثیری بر فرد مورد نظر شما داشت؟»
«ممنونم مگی! خوب بود. مکس! روش های انجام پروژه رو برامون بخون.»

مکـس، کمـی بدنـش را صـاف کرد و شـروع کـرد بـه خوانـدن: «می توانید 
تحقیقـات خـود را بـه یکـی از روش هـای زیـر انجـام بدهیـد: مستندسـازی، 
پاورپوینـت، تحقیقـات سه بخشـی یا اجـرای نمایش. برای انتخـاب هریک از 
این ها راجع به  عنوانی که پشت اسالید آمده، با هم گروهی خود مشورت کنید.»

الیـور قبـًال تصمیمـش را گرفته بود و می خواسـت تحقیقات سه بخشـی را 
انتخـاب کنـد. چـه دلیلـی داشـت که ایـن کار را نکند؟ می توانسـت ورقـه را با 
خروارها اطالعات پر کند و خودش هم یونیفرم جنگ داخلی را بپوشد و آنجا 

بایستد. شاید هم می توانست سرنیزه اش را با خودش بیاورد.
تامی پرسید: «باید برای خودمون هم گروهی انتخاب کنیم؟»

آقـای کارو گفـت: «بیایـن رأی گیری کنیم. شـوخی کردم. این دموکراسـی 
نیسـت. یـه دیکتاتوری منفعت زاسـت. ایان، بعد از کالس معنـی منفعت زا رو 
برات توضیح می دم. حکومت دیکتاتوری می گه بله، می تونین هم گروهی تون 
رو انتخـاب کنیـن؛ امـا مـن حـق دارم هر کارگروهـی رو که به نمره  ی شـما یا 
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وضعیت خودم آسیب برسونه، رد کنم. حاال دو دقیقه وقت دارین تا این قضیه 
رو بفهمین. شروع کنین.»

الیـور تظاهر کرد حرف آقای معلم را نشـنیده اسـت. هرکسـی سـمت میز 
بهترین دوستش دوید تا با هم هم گروه شوند. الیور به صندلی اش تکیه داده 

بود و داشت پیش نویس تحقیقات سه بخشی اش را آماده می کرد.
آقای کارو از پشـت یکی از میزهای ته کالس، برای الیور دسـت تکان داد و 

گفت: «الیور! بیا اینجا. به کمکت نیاز داریم.»
بله، توانایی  و استعدادهای الیور هنوز هم خواهان داشت.

آقای کارو به تنها دانش آموز پشت آن نیمکت اشاره کرد. دختری که هم قد 
الیـور، امـا کمی الغرتـر بود. لباس هـای ارزان قیمتی هم پوشـیده بود؛ شـلوار 
جیـن گشـاد  چروک و یک تی شـرت نقـش دار. صورتش اخمو نبـود؛ اما انگار 
می خواسـت اخم کند. موهای سـیاه پرپشتی داشـت که هیچ وقت شانه شان 

نمی کرد و همیشه جلوی چشم هایش را می گرفتند.
نامش اال بری۱ بود.

آقای کارو گفت: «می خوام با هم کار کنین.»

1. Ella Berry
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ـ فصل دو ـ
هم گروهی

الیور گفت: «من می خواستم تنهایی پروژه م رو انجام بدم.»
«اگه بدونی چقدر کار داریم، از من تشکر می کنی. وسایلت رو بردار و امروز 
اینجا بشـین. توی یه چشـم به هم زدن، شـخصیت های تاریخـی رو انتخاب و 

روی نوع پروژه همفکری می کنیم.»
الیـور هیچ وقـت روی حـرف معلم هایـش حـرف نـزده بـود. اصـًال چنیـن 
کاری در خونـش نبـود. اعتبار و قدرت را دوسـت داشـت؛ چـون به جهان، نظم 

و امنیـت می بخشـید.
اما نوعی عصیان در وجودش بود که او را به هیجان می آورد.

مثل کسانی که در جنگ داخلی، سرکشی کردند و از اتحادیه جدا شدند.
واقعًا ربطی به اال نداشـت. خیلی خب، یک جورهایی هم به اال ربط داشـت. 
معلم ها همیشـه ورقه های امتحانی او را پشـت و رو می گذاشـتند و این یعنی 
معلوم است که به امتحانش گند زده. شایعه ای راجع به آن دختر، دهان به دهان 
می چرخید. می گفتند آن دختر در کالس ششـم مردود شـده. چیزی که الیور 
را اذیـت می کـرد ایـن بـود: دخترک هیچ وقت احسـاس مسـئولیت نمی کرد. 
هیچ وقت حرف نمی زد و ظاهرش طوری بود که انگار از زباله دان محله بیرون 
آمده؛ اما این چیزها برای الیور مهم نبود. فقط از این می ترسـید دخترک گند 

بزند به پروژه ای که تمام عمر، خودش را برای آن آماده کرده بود.
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آقای کارو ضربه ای به شانه ی الیور زد و از آنجا رفت.
الیور به اال نگاه کرد.

اال از پشت پنجره به بیرون خیره شده بود.
«خوب نگاه کنین! این ها صداهایی از گذشـته هسـتن.» آقای کارو اسـالید 
پاورپوینـت را عوض کرد. روی صفحه ی جدید اسـم پانـزده نفر بود. الیور کنار 
اال نشسـت و نگاهـی گـذرا به آن اسـم ها انداخـت. دو تا از اسـم ها خودنمایی 
می کردند؛ ژنرال جرج مک کلالن۱ و ژنرال توماس اسـتون وال جکسـون۲. الیور 
همه چیز را درباره ی آن ها می دانست. اگر هم مجبور می شد، می توانست همان 

موقع یک گزارش شفاهی در موردشان ارائه کند.
الیور به اال گفت: «بیا یکی از ژنرال ها رو انتخاب کنیم. شاید استون وال جکسون 

رو انتخاب کنیم. پارسال تابستون رفتم ویرجینیا سر مزارش. چند تا عکس...»
آقای کارو با صدای بلند گفت: «اسامی رو به صورت اتفاقی انتخاب می کنیم.» 
کاله درازی را که از آن برای تدریِس به شـهرت رسـیدن لینکلن۳ اسـتفاده کرده 
بود، در دستش گرفت. اما همان طور که الیور قبًال اشاره کرده بود، لینکلن تا قبل 
از رئیس جمهور شـدن، آن کاله را روی سـرش نگذاشـته بود. «من می آم سراغ 
گروه ها و یکی از اعضای گروه، یه کاغذ رو برمی داره. مگی! دور هر اسمی که از 

کاغذ بیرون می آد، خط بکش.»
الیـور از نگرانـی پایش را تکان تکان مـی داد و موقعی که گروه اول، کاغذ را از 
داخل کاله درآورد، به اال گفت: «واقعًا امیدوارم اسم یکی از ژنرال ها به ما برسه.»

تامی فریاد زد: «استون وال جکسون! عالیه!»
«گنـدش بزنـن!» الیور دوباره به اال نگاه کـرد که هنوز هم از پنجره به بیرون 

ُزل زده بود. «هنوز یه ژنرال دیگه باقی مونده. امیدت رو از دست نده.»

George McClellan .۱؛ ژنرال ارتش اتحادیه در جنگ داخلی آمریکا
Thomas Stonewall Jackson .۲؛ از برجسته ترین ژنرال های ایاالت مؤتلفه در جنگ داخلی آمریکا

Abraham Lincoln .۳؛ رئیس جمهور پیشین آمریکا



۱۶

اال سـرش را چرخاند و به الیور نگاه کرد. چشـم هایش الیور را یاد آب هایی 
انداخـت کـه در پیام هـای  بازرگانـی کارائیـب بود. سـبز بود یا آبی؟ به سـختی 

می شد پشت دیوار موهایش، رنگ چشم هایش را تشخیص داد.
آقـای کارو اعـالم کـرد: «کالرا بارتـون۱ به سـارا و امیلی افتـاد.» مگی با یک 
خودکار قرمز دیجیتالی، دور اسم پرستار معروف، خط کشید. الیور می توانست 
درباره ی او هم مطلب بنویسد؛ اما چون پرستارها در نبردها شرکت نمی کردند، 

خیلی برایش سرگرم کننده نبود.
آقـای کارو و کالهـش داشـتند به میز الیـور و اال نزدیک تر می شـدند. نیمی از 
اسامی انتخاب شده بودند و فقط اسم یک ژنرال باقی مانده بود. الیور دعا می کرد.
آقای کارو با لحنی تأثیرگذار گفت: «عاقالنه... انتخاب کنین.» الیور پاهایش 
را شـدیدتر تـکان می داد. آقـای کارو کاله را تـکان داد. تکه کاغذها خش خش 

صدا دادند. «یه دونه بردار.» اال هم یک تکه کاغذ برداشت.

1. Barton



۱۷

ـ فصل سه ـ
سرباز ریموند استون۱

آقای کارو نوشته ی روی کاغذ را خواند. «سرباز ریموند استون. این یکی خیلی 
جالبه! مگی! دور ریموند استون خط بکش.»

الیور زل زد به تکه کاغذی که در دست اال بود. اال فقط دستش را دراز کرده 
و آن را برداشته بود. فقط همین.

الیور گفت: «کی؟»
اال با دقت بیشتری به تکه کاغذ توی دستش نگاه کرد و بعد آن را به الیور 

داد. الیور هم آن را خواند. «سرباز ریموند استون.»
الیـور تـالش می کرد آرام باشـد. نفسـش را فرو برد و بعد بیـرون داد. باید 
واقعیت را قبول می کرد؛ هنوز دو دقیقه نمی شـد که با اال هم گروه شـده؛ ولی 
اال زده و همه چیز را نابود کرده بود. سـامانتا با لکنت، نوشـته ی روی تکه کاغذ 
را خواند. «جرج مک ... مک کلالن؟» او و هم گروهی اش زیرزیرکی خندیدند. 

«این دیگه کیه؟»
الیـور ناخودآگاه جوابشـان را داد: «اون ژنرال پرقدرت ارتش شـمالی بود.» 
سامانتا گیج شده بود. الیور به تکه کاغذ خودش نگاهی انداخت و باز هم به اال 

نگاه کرد. اال هم داشت از پشت موهایش به الیور نگاه می کرد.
همه چیز خیلی تند گذشت.

1. Raymond Stone
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الیور موبایلش را بیرون آورد و بی معطلی در گوگل جست وجو کرد: «سرباز 
ریموند استون.»

حـس می کـرد گول خـورده. راجع به جنگ داخلی، چیزهـای خیلی زیادی 
می دانسـت؛ اما در پنج دقیقه، ۱. مجبور شـد هم گروهی کسـی دیگر بشـود و 
۲. هم گروهی اش هم به جای اینکه اسم یک ژنرال قهرمان را بردارد که الیور 
زیاد درموردش می دانست، اسم کسی را برداشت که حتی به گوش گوگل هم 

نخورده بود.
الیـور موبایلـش را کنـار گذاشـت. اال هنـوز یک کلمـه هم حرف نـزده بود و 

اوضاع داشت ناجور می شد.
آقای کارو توضیح داد: «اسـم شـخصیت های تاریخی ای که برداشـتینـ  از 
حاال بهشون می گیم ش.ت ـ هرکدومشون یه شخص واقعی بوده که در زمان 
جنگ داخلی زندگی می کرده. بعضی ها نجات پیدا کردن، بعضی ها هم نه. این 
اسـامی رو انتخاب کردم؛ چون این افراد، اطالعات زیادی درمورد تجربه  شـون 
از زندگی در دوره ی جنگ داخلی به جا گذاشته ان؛ اطالعاتی مثل گزارش های 
نظامی، نامه ها و خاطره هاشـون. تاریخ شـناس ها روش های زیرکانه تری دارن 
و اطالعات رو دیجیتال سـازی و رونوشـت کردن. این منابع اولیه، همگی توی 

وب سایت من هست و منابع اصلی شما به حساب می آن.»
صدای آه و ناله، کالس را پر کرد.

 «آیـا ایـن پروژه، سـاعت های زیادی از وقتم رو گرفـت؟ معلومه که گرفت. 
مـن هـم کارت هدیـه و پـول رو دوسـت دارم. پـس هدیه هـای آخر سـال رو 
دست کم نگیرین؛ چون واقعًا می تونن به نمره ی پروژه تون کمک کنن. شوخی 
کردم؛ اما از شوخی گذشته، تارا! روی این پروژه خیلی حساب کن. رفتن  شما 

به کالس هشتم، بستگی به نمره ی این پروژه داره.»
الیـور دسـتش را بـاال برد و پرسـید: «می تونیـم از منابع دیگه هم اسـتفاده 

کنیم؟»
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«مثًال چه منابعی؟»
«کتاب های دیگه ای که خودمون داریم و راجع به جنگ داخلی هست.»

«فقط در صورتی که اطالعات ش.ت رو کامل کنه.»
سرکشـی، دوباره به وجود الیور برگشـت. پس آن همه چیزهایی که از قبل 
درموردشـان می دانست، چه می شد؟ بعضی هایشان که اطالعات اصلی بودند، 
واقعًا کارش را آسان می کردند؛ البته نه آن اطالعات واقعًا جالبی که هیچ کس 

به جز خودش از آن ها خبر نداشت.
«سـؤال دیگـه ای نداریـن؟ بسـیار خب. می خـوام در مورد نوع پـروژه هم با 
هم گروهی تـون همفکـری کنین. پـروژه ای رو انتخاب کنین کـه هر دو بتونین 

انجامش بدین. پنج دقیقه وقت دارین.»
آقای کارو صدای موسیقی را کم کرد.

«توصیـه می کنـم شـماره تلفن هاتون رو بـه همدیگـه بدین تا توی این سـه 
هفته، کارهاتون رو با هم هماهنگ کنین.»
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ـ فصل چهار ـ
نقطهـ  نقطهـ  نقطه

موبایل آیفون اال شـبیه آن موبایل های جدیدی بود که قیمتشـان شـش هزار 
دالر اسـت. یک ترک خوردگی بزرگ هم سـمت راسـت پایین صفحه داشـت. 
الیور نمی دانسـت چرا اال برای موبایلش یک محافظ صفحه نخریده؛ یعنی اال 

نمی دانست آن ترک خوردگی به خاطر نداشتن محافظ بوده؟
 ایموجی اال که شکل گربه بود، روی صفحه ی آیفون قدیمی الیور که از پدر 
یا شاید هم از پدر پدرش به ارث برده بود، ظاهر شد. الیور گفت: «گرفتمش.» 
نمی دانسـت بعـد از آن، چـه بگویـد. عادت به پرحرفی نداشـت. فقط بیشـتر 
وقت هـا اطالعاتـش را با دیگران تقسـیم می کرد؛ اطالعاتی که بیشـتر راجع به 

جنگ داخلی بود.
«پیامک هـای زیـادی برای من نمی آد؛ پس اگه برام پیامک بفرسـتی، زود 
متوجـه می شـم. بیشـتر مامانم برام پیامک می فرسـته. همیشـه هـم از نقطه 
ـ  نقطـهـ  نقطـه اسـتفاده می کنه. به نظـرم فکر می کنه پیامک فرسـتادن هم 
مثل حرف زدن توی زندگی روزمره سـت؛ مثل جمله های بزرگ و طوالنی، مثًال 
این...» صفحه ی موبایلش را به اال نشان داد. «الیور نقطه ـ نقطه ـ نقطه امروز 
سـاعت نه و سـی دقیقه می آم دنبالت چون وقت دندون پزشـکی داری نقطهـ  
نقطهـ  نقطه لطفًا یادداشت رو به خانم میسون نشون بده تا تو رو بفرسته دفتر 
مدرسـه نقطه ـ نقطه ـ نقطه می بینمت نقطه ـ نقطه ـ نقطه لطفًا جواب بده تا 
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مطمئن بشم پیامکم به دستت رسیده نقطه ـ نقطه ـ نقطه.»
«بریده نویسی.»

«چی؟»
«نقطه ـ نقطه ـ نقطه رو بهش می گن بریده نویسی.»

«اوه!» الیـور تعجـب می کرد که اال چنین چیـزی را از کجا می داند. هفته ی 
پیش که در کالس زبان انگلیسی، پشت سرش نشسته بود، دیده بود مقاله ی 
بیگانه های اال نمره ی خوبی نگرفت. آقای کارو کنار میزشان ایستاد و وزوز کنان 

به آن ها گفت: «تاریخ دان های کالس من! باید موفق بشین.»
الیور پرسید: «چطوری؟»

«سرباز ریموند استون، پنج مایل اون طرف تر از این مدرسه زندگی می کرد.»
الیور منتظر اطالعات دیگری بود تا واقعًا بتوانند خودشان را موفق بدانند.

«بی خیـال ُالـی! همین هم کمک خوبیه. درواقع، برعکس بقیه که مجبورن 
اطالعاتشـون رو از کامپیوتر دربیارن، شـما اطالعات ابتدایی رو توی دسـتتون 
دارین.» بعد اسم یک وب سایت را توی دفتر ُالی نوشت. «سرباز ریموند استون، 
یکـی از بزرگ تریـن کسـانی بود که نامه هـای زیادی به انجمن تاریخ شناسـی 
محلـی اهـدا کرد. شـما دوتـا می تونیـن هروقت کـه بخواین، نگاهی بهشـون 

بندازین. شرط می بندم چیزهای باحالی اونجا پیدا می کنین.»
الیور به اال نگاه کرد تا تأیید او را هم بگیرد. انگار چنین تحقیقاتی برایشـان 

عاجزکننده ترین چیز دنیا بود.
اال داشت در دفترش چیزی می کشید.

آقـای کارو نگاهـی گـذرا به نوشـته های الیور انداخت و گفـت: «پس دارین 
بـه تحقیقـات سه بخشـی فکر می کنین.» به نقاشـی اال هم نگاه کـرد. اال چند 
مربع کشیده که آن ها را از ۱ تا ۲۰ شماره گذاری  کرده بود. «آهان! استوری برد۱! 

جالبه. پس می خواین مستند بسازین؟»

1. Storyboard
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اال شانه هایش را باال انداخت.
الیور دستپاچه شده بود.

به آقای کارو گفت: «تحقیقات سه بخشی انجام می دیم. من طرح همه چیز 
رو ریختم. وسطش...»

آقای کارو گفت: «بی خیال! یه کم ریسک کنین.» با دست روی استوری بورِد اال 
ضربه ای زد. «من از این خوشم می آد. می دونین چطور از نرم افزارهای ویرایش 

فیلم استفاده کنین؟ نرم افزارهایی مثل ویندوز مووی میکر۱ یا آی مووی۲؟»
اال سرش را تکان داد؛ یعنی چیزی نمی داند.

«نگران نباشین. چیزهای اصلی رو بهتون یاد می دم. برای یادگیری بقیه ش 
هم می تونین از وب سایت یوتیوب کمک بگیرین.»

الیور گفت: «آهان، ولی من نمی دونم یه فیلم مستند چطوری پیش می ره.»
آقـای کارو گفـت: «کاش معلـم فوق العاده ای داشـتین که یه فیلم مسـتند 
بـا تمـام ویژگی هـای الزم سـاخته بـود!» تلنگـری روی دفتـر الیـور زد. «وای، 
خدای من! این یه معجزه سـت.» بعد یک طرف صورتش را با دسـت پوشـاند. 

«خواهش می کنم عکس نگیرین.»
الیـور بـه لیسـت چیزهایی که برای سـاختن یک مسـتند الزم بـود، نگاهی 
انداخت و اخم کرد. استوری بورد، فیلم نامه، عکس، موسیقی و صدای گوینده. 
فقـط مسـئله ی ویرایـش فیلـم مانـده بود کـه نه خـودش چیـزی در موردش 

می دانست و نه اال.
آقـای کارو از الیـور پرسـید: «سـریال جنگ داخلی، سـاخته ی کن برنز۳ رو 

دیدی؟»
«معلومه که دیدم.»

«قدیمیـه؛ اما مسـتند خیلی خوبیه. شـاید بشـه چند تـا تکنیک خوب برای 

1. Windows Movie Maker 2. IMovie
3. Ken Burns
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پروژه تـون ازش یـاد بگیریـن. برای دیدن نمونه مسـتندها هم سـراغ یوتیوب 
بریـن.» بعـد بـه هر دو نـگاه کـرد و لبخند زد. انـگار خیلی به خـودش افتخار 

می کرد. «به  نظرم گروهتون یه گروه عالی می شه.»
الیور پیش خودش فکر کرد به  نظر من هم... کّله  ی شما باید معاینه بشه!




