
خدا جون سالم به روی ماهت...

نجات االغ کوچولو





۳۰۰۰۶۳۵۶۴ ۰۲۱-۶۳۵۶۴ www.porteghaal.com kids@porteghaal.com

انتشارات پـرتقـال
نجات االغ کوچولو

نویسنده: شارون کریچ
مترجم: آیدا حق نژاد

ویراستار ادبی: نسرین نوش امینی
ویراستار فنی: زهره حیدری ـ زهرا فرهادی مهر

مشاور هنری نسخه ی فارسی: کیانوش غریب پور
طراح جلد نسخه ی فارسی: امیر عالیی

آماده سازی و صفحه آرایی: آتلیه ی  پرتقال / مینا رضایی
مشاور فنی چاپ: حسن مستقیمی

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۴۶۲-۷۸۹-۴
نوبت چاپ: اول ـ ۹۹

تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه
لیتوگرافی: پرمود
چاپ: شهسواری
صحافی: مهرگان

قیمت: ۳۰۰۰۰ تومان

سرشناسه: کریچ، شارون
Creech, Sharon

عنوان و نام پديدآور: نجات االغ کوچولو /نویسنده: شارون کریچ؛ مترجم: آیدا حق نژاد.
مشخصات نشر: تھران: نشر پرتقال، ١٣٩٨

مشخصات ظاھری: ۱۱۸ ص.؛ ۱۴/۵×۲۱/۵ س م.
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۴۶۲-۷۸۹-۴

وضعیت فھرست نویسی: فیپا
Saving Winslow, [2018] :يادداشت: عنوان اصلی

موضوع: داستان ھای کودکان (آمریکایی) -- قرن ٢٠ م.
 Children's stories, American -- 20th century :موضوع

شناسه ی افزوده: حق نژاد، آیدا، ١٣۶٨ -، مترجم
PS ٣۵۶۶ :رده بندی کنگره

رده بندی دیویی: ٨١٣/۵۴ [ج]
شماره ی کتاب شناسی ملی: ۵٩۶٣٨٣٩ 

۷۱۳۱۷۰۱



تقدیم به
ِپرل و نیکو

و
همه ی شمایی که حیوان ها را دوست دارید.
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۱

من این مأموریت را قبول می کنم

تـوی سـبد رخت چرک هایـی که کف آشـپزخانه بـود، زیرِ لباس هـا یک چیزی 
قلمبه شده بود.

لویی1 پرسید: »یه حیووِن مرده ی دیگه؟«
پدرش جواب داد: »نه. هنوز نمرده.«

وسـط زمسـتان بود، همان موقع هایی که شب مثل مهمانی ناخوانده زودتر 
از همیشـه می رسـد و خیلی هم می ماند. درسـت همان موقع هایی از زمستان 

بود که هر روز کوتاه تر از روزِ قبلش به نظر می رسد.
مادر لویی به سبدی که شوهرش به خانه آورده بود، نگاهی انداخت و گفت: 

»فکر کنم این یکی هم واسه عمو پیت2 باشه، نه؟«
عمو پیت توی حومه ی شـهر مزرعه ای کوچک داشـت. همیشـه وقتی توی 
ماجرایـی پای عمو پیت وسـط بـود، بابای لویی خراب کاری  بـه بار می آورد، یا 
پولش را به باد می داد، یا وقتش را، یا اینکه کار خیلی خطرناکی می کرد، مثاًل 
درخت هـا را می بریـد یا تـوی زمین های ِگل آلـود با تراکتورها مسـابقه می داد. 
کمترین دردسر عمو پیت برای بابای لویی این بود: حیوان های ُمرده را می داد 
بـه بابای لویی که یک جوری از شرّ شـان خالص شـود. بابـای لویی قبل از آن 

1. Louie 2. Pete

۱

من این مأموریت را قبول می کنم
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هم، دو تا بچه گربه ی مرده آورده بود خانه و دفنشان کرده بود.
لویی کنار سـبد زانو زد. کله ای طوسـی با چشم های سیاه، مژه های پرپشت 
و گوش هـای دراز، از توی سـبد معلوم شـد. بدنی نحیف و لـرزان با چهار پای 
باریک به این سـر وصل بود. تازه همه ی این ها با هم، پوشـیده بودند از خزی 

طوسی و کم پشت با خال های قهوه ای.
نـه سـگ بـود و نه گربه. یک چیزی بود که وقتـی نگاهش می کردی، دلت 
می سـوخت و آن موقع هم داشـت با چشـم هایی خیره لویی را نگاه می کرد. 
ناگهان لویی چیزی توی قلبش احساس کرد، انگار که سقف خانه کنده شده 

باشد و خورشید به هر گوشه ی آشپزخانه نور پاشیده باشد.
همان طور که کنار سبد زانو زده بود، پرسید: »بزه؟«

پدرش گفت: »نه، االغه! یه االغ کوچولو که دیشب به دنیا اومده.«
»یه االغ کوچولو؟!« لویی دودسـتی سـر االغ را گرفت و آرام نوازشـش کرد. 
انـگار االغ بی حال تـر از آن بود که بتواند تکانی به خودش بدهد. لویی پرسـید: 

»مریضه؟«
»مامانش مریضه، نمی تونه ازش مراقبت کنه.«

لویی گفت: »مامان بیچاره! بچه ی طفلکی! حاال چی به سرش می آد؟«
»احتمااًل خیلی سـریع حال و روزش بدتر می شـه. شـاید بیشـتر از یکی دو 

روز زنده نمونه.«
»نگو!«

مـادرش گفـت: »پـس چرا دسـت توئـه؟ چـرا آوردی ش خونه اگـه ممکنه 
یکی دوروزه بمیره؟«

پـدرش جـواب داد: »نمی دونم، دلم براش سـوخت. فکر کردم یه ذره ازش 
مراقبت کنیم تا وقتی که... می دونی... یعنی... تا وقتی که بمیره!« کلمه ی آخر 

را خیلی یواش گفت.
االغ صدایی از خودش درآورد. انگار می گفت لطفاً!
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لویی االغ را از سبد درآورد و او را توی بغلش فشار داد. بوی کاِه خیس خورده 
می داد. سرش را چسباند به بغل گردن لویی و دوباره همان صدا را از خودش 

درآورد. لطفاً!
لویی گفت: »باشه، من این مأموریت رو قبول می کنم.«

»کدوم مأموریت؟!«
»مأموریت نجاِت این االغ بیچاره ی بی مامان.«
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۲

در انتظار اتفاقی جدید

خانـه ی لویی این هـا سـرد و مرطـوب بـود و همه جایش چکـه می کرد. خوِد 
خانـه نقشـه ی خوبـی داشـت، سـاختماِن خانـه از دل زیرزمینی سـنگی که 
همـان انبـارِی خانـه بود، آمـده بود بیـرون و رفته بود باال. دیوارها تا وسـط 
صاف بودند، ولی نرسـیده به سـقِف کپک زده ی زیرشیروانی، کج وکوله شده 
بودند. بیشترِ خانه هایی که کنار جاده های باریِک آن قسمت شهر جا خوش 
کـرده بودنـد، شـکِل هم بودنـد و بیروِن شـهر پر بـود از مزرعه هایی بزرگ و 

زمین هایی خالی.
تابسـتان های گذشـته، خانه پرنور بود و هوایی دل چسـب داشـت و نسـیم 
خنکـی پرده ها را از پنجـره تاب می داد توی اتاق. برادر بزرگ ترش، گاس1، هم 
همیشـه خانه بود، پرانرژی و باانگیزه! گاس همیشـه کار جدیدی برای انجام 
دادن جفت وجور می کرد: »بدو لویی! بیا ایوون رو رنگ کنیم.« و »بدو لویی! بیا 
باغچه ی سبزیجات رو تمیز کنیم.« و »بدو لویی! بیا بریم رودخونه.« ولی یک 

سالی می شد که گاس عضو ارتش شده بود و از خانه رفته بود.
و بعد زمستان از راه رسیده بود.

و روزها کوتاه، سرد و تاریک شده بودند...

1. Gus

۲

در انتظار اتفاقی جدید
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تـا اینکـه در شـنبه ای برفی در ماه ژانویه که باد پنجره هـا را با برف دانه هایی 
آبکی گچ می گرفت، لویی از خواب بیدار شـد و احسـاس کرد توی هوا شـناور 

است. انگار قرار بود اتفاقی بیفتد که تا آن موقع نظیرش نیفتاده بود.
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۳

نگذار حرف هایت را بشنود!

لویی در نگهداری از جانورهای کوچک خیلی شانس نداشت.
آن کرم هایی که وقتی سه سالش بود، به خانه آورد، آن جانورهای بامزه ی 

پیچ پیچی، چه شده بودند؟ دو روز بعد خشک شده و ُمرده بودند.
کـرم  شـب تاب هایی که بـا احتیاط گرفته بود و انداخته بودشـان توی ظرف 
شیشـه ای و درش را هم سوراخ سـوراخ کرده بود که بتوانند نفس بکشند؟ سه 

روز بعد جنازه شان افتاده بود کف ظرف شیشه ای.
ماهی قرمز سرزنده و خوشحالی که توی کارناوال برنده شده بودش؟ آخر 

همان هفته ُمرده و بی جان روی آب شناور شده بود.
آن طوطـِی آبـی کـه اتفاقـًا آن را هـم تـوی کارناوال بـرده بود؟ همـان که با 
احتیاط و با ظرافت بهش آب و غذا داده بود و هر روز باهاش حرف زده بود؟ 
سـه مـاه دوام آورد، فقـط سـه ماه، و بعد یـک روز افتاد کـف قفس و آخرین 

نفسش را کشید و جان به جان آفرین تسلیم کرد.
بچه گربه ای که کنار جاده پیدا کرده بود؟ روز دوم فرار را بر قرار ترجیح داد.
پرنده ای که با پای شلش زور می زد از این طرف ایوان برود آن طرف ایوان و 
به خاطر همین با مهربانی او را آوردند توی خانه؟ دو روز بعد جانش را برداشت 

و از پنجره ی بازِ اتاق پرواز کرد و دررفت.

۳

نگذار حرف هایت را بشنود!
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همسـتر؟ مار؟ الک پشـت؟ مارمولک؟ لویی همه شان را امتحان کرده بود، 
ولی تک تکشان یا چروک شده و مرده بودند یا فرار کرده بودند.

این آخری ها خیلی دلش می خواست یک سگ داشته باشد.
پدر و مادرش فکر می کردند شاید بهتر باشد او هر از گاهی یک سگ قرض 
بگیرد. سـگی که با آن ها زندگی نکند. سـگی که نیاز نباشـد توی برف و باران 

ببرندش گردش. سـگی که خراب کاری نکند.
به خاطـر همیـن آن روز کـه صبح شـنبه بود، لویی خیلـی تعجب کرد وقتی 
دید پدرش با آن االغ بیچاره که الی پتویی آبی پیچیده بودش، به خانه آمد.

مادرش گفت: »من نمی خوام مردنش رو ببینم.«
لویـی گفت: »نه! قرار نیسـت کسـی بمیـره! من که گفتم ایـن مأموریت رو 

قبول می کنم.«
جانور بیچاره ی بالتکلیف پوزه اش را مالید به دماغ لویی.

مادرش با لحن هشـدارآمیزی گفت: »آخی! بهش وابسـته نشو! اون وقت 
دلت می شکنه وقتی...«

لویی گفت: »هیس! نذار حرف هات رو بشنوه.« بعد از پدرش پرسید که این 
االغ دختر است یا پسر.

پدرش گفت: »پسره! حیوون بیچاره!«

مـادر  و پـدر لویـی رفتنـد تـوی ایـوان جلویـِی خانه تـا دربـاره ی »موقعیت 
پیش آمـده« حـرف بزننـد. لویـی دسـت های مـادرش را می دید که تـوی هوا 
بـه این طـرف و آن طـرف تـکان می خورد و پـدرش را هـم می دید کـه درمانده 
سـرش را تـکان مـی داد و شـانه هایش را باال می انداخت، رفتـارش طوری بود 
کـه انـگار فهمیده بود از روی بی فکری االغ را آورده خانه. بعد لویی دید که بابا 
دسـت هایش را تـوی هـوا تکان می دهـد و لبخند می زند و خیلـی بامزه ادای 

االغ را درمی آورد.
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االغ بیچـاره تـوی بغل لویی می لرزید، سـرِ کوچکش گـردن لویی را قلقلک 
مـی داد و پاهـای بلنـد و باریکـش جـورِ ناجوری مچاله شـده بودند. تـا پدر و 

مادرش برگردند توی خانه، لویی نقشه ای کشیده بود.
»تـوی انبـاری نگهش می داریـم. من هم همون جا روی تختخواب سـفری 
پیشـش می خوابـم. می شـه شـب ها تـوی انباری بخاری روشـن کنیـم؟ باید 
بریـم فروشـگاه و بـراش یه کـم کاه بخریم که روش بخوابه. شیرخشـک و یه 

شیشه شیر هم باید بخریم.«
دهان مادرش باز و بسته شد، ولی صدایی ازش درنیامد.

لویـی همان طـور کـه االغ را هـل می داد تـوی بغل مادرش، گفـت: »مامان! 
می شـه حواسـت بهش باشـه تا من و بابا بریم فروشگاه و بیایم؟« معلوم بود 

مادرش خیلی هم خوشش نمی آید االغ را بغل کند.
مادر لویی سـرش را خم کرد سـمت االغ و چهره ی شیرین و دل نشینش را 
ورانداز کرد: »برین، ولی دارم بهتون هشـدار می دم! ممکنه همین امشـب هم 
دووم نیاره. حتی اگه امشب رو هم دووم بیاره، شاید یکی دو روز بعد رو نبینه. 

اون وقت شما خیلی خیلی غصه می خورین.«
لویی گفت: »نه! من وینزلو1 رو نجات می دم.«

مادر گفت: »وینزلو؟!«
»وینزلو اسمشه! یهو به ذهنم رسید، از یه جایی که نمی دونم کجاست.«

1. Winslow
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۴

مثبت فکر کن!

مک1، دوسـت لویی، همسـایه ی  بغلی شـان بود. بابای مک صاحب فروشـگاه 
غـذای حیوانـات بود. لویی بارها به فروشـگاه غذای حیوانـات رفته بود تا توی 
چیـدن قفسـه ها بـه مک کمـک کنـد، به خاطر همیـن جای همـه ی جنس ها 
را بلـد بـود. افسـار گاو، آخـور دام، قفس هـای قابل حمل، دورکننده ی حشـره ، 
ویتامین هـای مکمل برای حیوان های جورواجور و کتاب هایی درباره ی همه ی 
حیوان هـای اهلـی از بچه گربـه گرفته تا االغ... جای همـه ی این ها را بلد بود و 

می توانست به مشتری ها نشانشان بدهد.
وقتی لویی و پدرش رسـیدند فروشـگاه، مک هم آنجا بود. ماجرای االغ را 

به او گفتند و یک شیرخشک پودرِی مناسب هم سوا کردند.
بابای لویی گفت: »یه بسته ی کوچک بده. چون احتمااًل خیلی زنده...«

لویی گفت: »این حرف رو نزن. زنده می مونه!«
مک پیشـنهاد داد کتاب همه چیز درباره ی االغ ها را بخرند، ولی بابای لویی 
گفـت بهتـر اسـت آن را از کتابخانه قـرض بگیرند: »چـون... می دونی، بعدش 

دیگه الزمش نداریم... وقتی این االغه... اوممم... یعنی اگه...«
»این حرف رو نزن! مثبت فکر کن!«

1. Mack

۴

مثبت فکر کن!
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لویـی اسـم چیزهایـی را کـه الزم داشـتند، می گفـت و بابـای لویـی قبـول 
می کرد بخردشـان، ولی تقریبًا سـرِ تمامشـان همین بسـاط را راه می انداخت: 
کوچک ترین شیشه شـیر را بردار، کوچک ترین بسـته ی شیرخشـک را انتخاب 
کن، کم حجم ترین شیشه ی ویتامین را بردار... حتی می خواست به جای کتاب 
دویسـت صفحه اِی همه چیز درباره ی االغ ها، کتابچه ای دوصفحه ای و رایگان را 
که اسـمش نوزاد االغ بود، بردارد. چون بابای لویی تقریبًا مطمئن بود همه ی 
چیزهایی که لویی پیشنهاد می دهد برای االغ بیچاره بخرند، هدر می رود. حتی 
نمی خواست یک دسته کاه برای جای خواب االغ بخرد، ولی بابای مک گفت 

مقداری کاه را که از کامیون یک نفر افتاده، مجانی می دهد ببرند.
بابـای لویـی گفـت: »مطمئنم اگـه بریم خونـه و ببینیم االغه مـرده، خیلی 

احساس حماقت می کنیم.«
»دیگه این حرف رو نزن!«

»من فقط نمی خوام امیدت ناامید شه.«
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۵

مک و دو خواهر

مک سـیزده سـالش بود، یعنی سه سـال از لویی بزرگ تر بود. بعضی وقت ها 
مـردم فکـر می کردند مک و لویی با هم فامیل اند، چون بیشـترِ وقت ها با هم 
بودند و جفتشان هم موهای تیره ی ژولیده و چشم های تیره داشتند و هر دو 
هم قدبلند و الغر بودند. برادر خوِد لویی، گاس، مثل لویی موها و چشم هایی 
تیره داشـت، ولی هیکل قوی و تنومندش را از پدرش به ارث برده بود. گاس 

توی دبیرستان فوتبال بازی می کرد و همیشه مشتاق بود عضو ارتش شود.
دل لویی برای گاس تنگ شده بود.

بعضی وقت ها دلش برای مک هم تنگ می شـد، چون این آخری ها مک 
زمان هایی که توی فروشگاه کاری نداشت، وقتش را با دوست های مدرسه اش 
می گذراند. اگر لویی پیشـنهاد می داد بروند و از تپه ی انتهای جاده با سـورتمه 
ُسـر بخورنـد پاییـن، گاهـی وقت هـا مـک می گفـت: »اوه... من دیگـه بزرگ 
شـدم... دیگه دلم نمی خواد سورتمه سـواری کنم.« ولـی وقت های دیگری که 
دوست های مدرسه ی مک دور و برش نبودند، با لویی می رفت سورتمه سواری 
و آن قدر به لویی خوش می گذشـت که تمام راه تا برسـند پایین تپه، از خنده 

روده ُبر می شد.
تـوی یکـی از همیـن سورتمه سـواری ها بـود کـه بـا آن دو تا خواهـر، یعنی 

۵

مک و دو خواهر
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کالودین1 و نورا2 آشـنا شـدند. کالودین و نورا تازه به آن شهر اسباب کشی کرده 
بودنـد و آن روز جـز لویـی و مک فقـط نورا و کالودین برای سورتمه سـواری به 
تپه آمده بودند. بعدازظهر یکشـنبه بود، برف سـفت بود و بعضی جاهایش هم 
یخ زده بود. بعدًا، لویی یادش نمی آمد چطور او و مک اسـم خواهرها و حتی 
آدرس خانه شـان را هم فهمیدند و حتی کشـف کردند کالودین هم سـن مک 
اسـت و نـورا یک سـال از لویی کوچک تر اسـت. ایـن خاطره هـا برایش مبهم 
بـود، نمی دانسـت چطـور شـد مک و کالودین سـر حـرف را باز کردنـد و وقتی 
آن هـا داشـتند می گفتنـد و می خندیدند، نورا و لویی همچنان سورتمه سـواری 

می کردند، ِهی می رفتند باالی تپه و ِهی ُسر می خوردند پایین.
تـوی راه خانـه، البته وقتی دوتایی تنها بودند، یعنی لویی و مک تنها بودند، 
مک دسـتش را روی قلبش گذاشـت و ادای تلوتلوخوردن درآورد و از پشـت 

خودش را انداخت روی برف.

1. Claudine 2. Nora
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۶

االغ! االغ! نگران نباش!

وقتی لویی و پدرش از فروشـگاه برگشـتند خانه، مادر لویی هنوز االغ را توی 
بغلش گرفته بود، پیچیده بودش الی پتو و کله اش را نوازش می کرد و باهاش 

حرف می زد: »االغ! االغ! نگران نباش!«  
لویـی رفـت توی انباری و جای خواب وینزلـو را آماده کرد. با کاه رختخواب 
درست کرد و چند تا پتوی اضافی هم گذاشت تا االغ حسابی گرم شود. وینزلو 
صدایی از خودش درمی آورد که دل سنگ را هم آب می کرد، همان ها که شبیه 
لطفاً... لطـ... لطـ... لطفاً بود. وینزلو نمی دانست باید با شیشه شیر چه کار کند. 
چند بار دماغش را به پسـتانک شیشه شـیر زد و وقتی هم باالخره پسـتانک را 
گرفت توی دهانش، زود تفش کرد بیرون. وقتی هم پستانک را توی دهانش 

نگه داشت، نمی دانست چطور باید آن را بمکد.
لویی پیش وینزلو ماند، بغلش کرد، باهاش حرف زد، سرش را نوازش کرد 
و تـالش کـرد بهش یاد بدهد چطور شـیر بخورد. شـیر را قطره قطره می ریخت 
روی انگشـتش و انگشـتش را می گذاشت توی دهان وینزلو. وینزلو با اشتیاق 
انگشـت لویی را می مکید. لویی آن قدر این کار را تکرار کرد تا باالخره وینزلو با 

شیشه شیر کنار آمد.
باالخره موفق شده بود! ولی دو ساعِت تمام طول کشیده بود که فقط اندازه ی 

۶

االغ! االغ! نگران نباش!
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یک بند انگشـت، شـیر به خورِد وینزلو بدهد. بعد وینزلو خوابش برد. لویی هم 
همان طور که وینزلوی بیچاره ی پتوپیچ شده را بغلش گرفته بود، خوابید.

لویـی دو مـاه زودتـر از موقعـی کـه بایـد، به دنیا آمـده بود و وقتـی هم به 
دنیـا آمـده بود، وزنش فقط یک کیلو و نیم بود. اصاًل دوسـت نداشـت عکس 
آن موقع هایـش را ببینـد. مثـل پرنـده ای اسـتخوانی بود کـه لوله هایی بهش 
وصـل کـرده بودنـد و تـوی دسـتگاه زندگی می کرد. تـوی آن دسـتگاه و با آن 

ریخت وقیافه، خیلی ضعیف و بی حال به نظر می رسید.
لویـی گاهـی بـا خودش فکر می کـرد آن روزهایی را که توی دسـتگاه بوده، 
یادش مانده. می دانست همچین چیزی خیلی بعید است، ولی گاهی، وقتی 
داشـت خوابش می برد یا از خواب بیدار می شـد، احسـاس می کرد نمی تواند 
نفـس بکشـد و بعـد یکهو دهانش بازِ باز می شـد و جریانـی از هوایی خنک و 
تمیز وارد دهانش می شد. بعد مثل بالن باد می کرد و توی هوا شناور می شد. 

بعد از دستگاه بیرون می رفت و وارد دنیا می شد.
عجـب دنیایـی بود! آسـمانش آبی بود و پر بـود از درخت هایی که به خاطر 
یک عالمه برِگ سبزی که داشتند، سنگین شده بودند. پرنده ها پرواز می کردند 
 و تـوی هـوا شـیرجه می زدنـد و آواز می خواندنـد و الله هـای زرد مثـل دریـا 

موج می زدند.
لویـی همان طـور کـه به ایـن چیزها فکر می کـرد و االغ طفلکـی را هم توی 
بغلش گرفته بود، خوابش برد. وقتی چند ساعت بعد بیدار شد، همان جریان 
خنک و تمیز هوا را احسـاس کرد، ولی این بار یک فرقی داشـت؛ لویی دیگر 
احساس شناور بودن نکرد. االغ همان جا کنارش بود، بدن نحیف االغ چسبیده 
بـود بـه سـینه اش. لویی وینزلو را از روی پتو نـوازش کرد و بهش التماس کرد 
زنـده بماند، لطفـًا! لطفًا! پای وینزلو تکانی خورد. چشـم هایش چند لحظه ای 

باز و دوباره بسته شدند.
لویی االغ را تشویق کرد بیشتر شیر بخورد: »لطفًا وینزلو! لطفًا!« و با خودش 
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فکـر کـرد آیـا مادر و پدر خودش هم آن موقع ها، بهـش التماس کرده اند زنده 
بمانـد؟ آیـا آن ها هم همان طور که او کنار وینزلو منتظر نشسـته، کنار او منتظر 
مانده انـد؟ او را تشـویق کرده انـد نفـس بکشـد و نفـس بکشـد؟ او را نـوازش 
کرده اند و باهاش حرف زده اند؟ و آیا همه ی این ها به لویی کمکی کرده یا نه؟

دو هفتـه بعـد، تعطیـالت زمسـتانی تمام می شـد و لویی بایـد می رفت به 
مدرسـه. اصاًل یادش نبود قرار اسـت همان زودی ها برود به مدرسـه. آن وقت 

تکلیف وینزلو چی می شد؟ کی بهش غذا می داد؟
مـادرش گفـت: »اوه! نگران این چیزهـا نباش. ما حتی نمی دونیم وینزلو تا 

اون موقع...«
»این حرف رو نزن!«
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۷

از توپ فرار می کنی!

لویی دلش برای برادرش، گاس، تنگ شده بود. آرزو می کرد کاش هیچ وقت 
گاس نمی رفـت سـراغ ارتش، ولـی مهم ترین هدف گاس تـوی زندگی همین 
بـود کـه عضـو ارتـش شـود و تمـام خانـواده هـم به خاطـر ایـن قضیـه بهش 

افتخار می کردند.
بابای لویی به گاس گفته بود: »تو به کشورمون خدمت می کنی!«

لویی آرزو داشت خودش هم بتواند روزی به کشورش خدمت کند، بعضی 
وقت هـا تـوی خیال خودش را می دید که نوک تپه ایسـتاده و نگهبان مرزهای 
کشـور شـده. گاهی هم دسـت هایش را مثل سـپر باز می کرد تا مثاًل محافظ 
کسـانی باشـد که پشـت سـرش بودند. اگر این کارها اسـمش خدمت کردن 

نیست، پس چیست؟
گاس عاشـق بسـکتبال و بیسـبال و فوتبال و فوتبال  آمریکایی بود. خیلی 
تـالش کـرده بود لویـی را هم به ایـن ورزش ها عالقه مند کند، ولـی خوِد لویی 
کم کم فهمیده بود استعداد ذاتِی گاس را ندارد، مخصوصًا توی ورزش هایی که 
با توپ سروکار داشتند، وقتی می خواست توپ را پرتاب کند، خیلی با احتیاط 
عمل می کرد. هر وقت تالش می کرد توپ را پرتاب کند، دریبل کند، شوت بزند 
یـا پا بکشـد زیر تـوپ، توپ  خیلی کم همان جایی می رفت که او می خواسـت. 

۷

از توپ فرار می کنی!


