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فصل

۱
تلویزیون

خانـواده ی گـِری1 برخـالف انتظار شـما خانـواده ای »معمولی« در سـال 2113 
نبودند. در واقع حتی بعضی ها می گویند که خانواده ی گِری »معمولِی معمولی« 
بودنـد. درحالی کـه بیشـتر خانواده های شـهرِک کوچک ریورِدیـل2 از تجهیزات 
شیک وپیکی مثل خانه های روباتیک، ماشین های پرنده و لباس های محافظ 
در برابر ازون برخوردار بودند، آقای گری اعتقاد داشـت که خانواده ی او نیازی 
نـدارد کـه تـوی چنیـن چیزهای مدرنـی دسـت و پا بزند؛ چـون، احتمـااًل، این 

چیزهای فوِق  پیشرفته اضطراب زیادی به آقای گری بیچاره وارد می کرد.
خانواده ی گری توی محل یک مغازه ی ساعت سـازی داشـتند به نام میِنتز 

1. Gray
2. Riverdale
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و ویِجتز1 که چند خیابان پایین تر از محل سکونتشـان، خیابان سـیلوان2، بود. 
مغازه ی مینتز و ویجتز آخرین جای روی زمین بود که می شد در آن ساعت های 
عتیقـه را پیـدا یـا تعمیـر کرد و بنابرایـن طبعًا فروش آن ها رو بـه کاهش بود. 
ایـن روزها همه به دنبال سـاعت های هولوگرافیـک و صفحه نمایش های نوری 
و بازتابـی مـد روز بودنـد. فقط یک مجموعه دار که به دنبال یک سـاعت جیبی 
نایاب یا برند سواچ3 می گشت، گهگاه مقداری پول بخور و نمیر را به خانواده ی 

گری پرداخت می کرد تا بتوانند مغازه را سرپا نگه دارند.
خود آقای گری، اگر با ارفاق بگوییم، آدم نسـبتًا کند و سـنگین وزنی به نظر 
می آمـد. او مثـل بادمجان گـرد بود، گوش های بزرگ بلبله ای داشـت و بین دو 
دندان جلویی اش فاصله ی زیادی بود. از طرفی دیگر، خانم گری بیشـتر شـکل 
پیاز بود یا آن طور که بعضی ها اصرار می کنند، شکل کدو تنبل. او کله ای داشت پر 
از موهای ِفرفری و ِوزوزی بلوند با دماغی کوچک و گرد و ابروهایی بسیار نازک.
آقـا و خانـم گـری دوتـا بچـه داشـتند، یکی ده سـاله و دیگری دو سـال از 
سه سـالگی اش گذشـته بود. بچه ی کوچک تر، لی لی4، تصویر برگردان مادرش 
بود و اخیرًا عادِت همه گیرِ کش رفتن وسایل برادرش و پرسیدن سؤال درباره ی 
همه چیز، به او هم رسـیده بود. خوشـبختانه بچه ی بزرگ تر، لئو5، )که داستان 
ما درباره ی اوست( کمی فهمیده تر بود. او بیشتر شبیه پدرش بود؛ بااین حال، 
خوشـبختانه خیلی از ویژگی های »برجسـته ی« پدرش را نداشت. لئو برعکس 
پدرش، مثل مارچوبه الغر بود، موهای قهوه ای مایل به قرمز داشـت که شـاید 
زیادی آشفته بودند و دماغ کک و مکی و چشم هایی به رنگ خاکستری تیره. 
دوچرخه سواری تفریح محبوبش بود )البته وقتی مشغول خواندن کتاب هایی 

درباره ی علم، فیزیک و فضانوردی نبود.(
اگرچه تا آنجا که به »معمولِی معمولی« بودن خانواده ی گری مربوط می شد، 

1. Minutes & Widgets 2. Sylvan
3. Swatch 4. Lily
5. Leo
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لی لی کوچک تر از آن بود که متوجه چیزی باشد؛ متأسفانه، لئو به اندازه ی کافی 
بزرگ بود تا از مدرن نبودن والدینش به شدت خجالت زده شود. به هرحال تقصیر 
آن ها بود که لئو در مدرسه اش، آموزشگاه سنت  مارگرت1، غریبه بود. هیچ کس 
دیگری را نمی شـناخت که پدر و مادرش از ماشـین ظرف شـویی، جاروبرقی یا 
چرخ خیاطـی اسـتفاده کنند. هیچ کـدام از آن ها در خانه ای بـا دیوارهای چوبی 
زندگی نمی کردند، علف ها را با ماشـین چمن زنی هرس نمی کردند یا فولکس 

واگن زردرنگ مدل دهه ی 1960 سوار نمی شدند.
بـرای همین لئو مطمئنًا بی اندازه سپاسـگزار بود از اینکه باید به جای لباس 
معمولی، یونیفرم می پوشید. تصورش بر ای او سخت بود که اگر با شلوار جین 
آبـی و تی شـرت کتان مـد 2013 در مدرسـه ی دولتی ظاهر می شـد، آماج چه 
متلک هایـی قرار می گرفت. مسـلمًا در ذهن لئـو والدین هیچ کس دیگری در 

کل جهان خجالت آورتر از والدین او نبودند.
خانـم گری بـا دودلی گفت: »چیپـس چی توز2 یا دوریتوز3؟ مسـئله اینه.« 
درحالی کـه زل زده بـود بـه گربه ی پرشـین چاق و مضحـک و صورت لهیده ی 

خانواده و در آن عصر دلگیر جمعه منتظر جواب بود.
همان طـور کـه انتظـارش می رفت، ملوسـک حال و حوصلـه ی جواب  دادن 
بـه چنیـن سـؤال های احمقانـه ای را نداشـت. در عـوض، به سـوی جعبـه ی 
دست شـویی اش در گوشـه ی آشـپزخانه که کاشی های سـیاه   و سفید داشت، 

خرامید تا مشغول »کار« خودش شود.
خانم گری با پوزخند گفت: »پس جواب چی توزه!« روی انگشت های پا بلند 
شـد و کیسـه ی پالسـتیکی چروکی را از کابینت بیرون کشـید و درست همان 
موقع، آقای گری وارد خانه شـد. توده ای هوای گرم از راهرو آمد و آشـپزخانه 

را پر کرد.

1. Saint Margaret 2. Cheetos
3. Doritos
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آقـای گـری بـا چهره ی عبـوس پرسـید: »خبـری از انتخابات نشـد؟« کاله 
لبه دارش را ناشیانه به آن سوی میز آشپزخانه پرت کرد و همان لحظه درِ گاراژ 

پشت سر او کوبیده شد و گربه را طوری ترساند که از جعبه اش بیرون پرید.
خانم گری آهی کشـید و گفت: »نه، متأسـفانه فعاًل خبری نیسـت...« و با 
بوسه ای خیس و آبدار به شوهرش سالم کرد و راهش را به سوی اتاق نشیمن 
پیش گرفت. بعد شـروع کرد به بدگویی: »دوباره همون داسـتان قدیمی توی 
اخبـار دیلـی گریـف1: صحبت از سـرقت یه درخـت دیگه توی خیابـون هفتم! 
کـی می دونـه دفعـه ی بعد به کدوم خیابون دسـتبرد می زنن! حداقل من و تو 
به اندازه ی کافی خوش شانسـیم که هنوز یه درختچه ی زنده و جوندار داریم تا 
باهاش پز بدیم؛ بدون اینکه از وسـیله های مزخرفی مثل دزدگیر باغچه و نوار 

لیزری استفاده کنیم.«
فکـر کـرد امتحانی بکند و سـعی کرد بـدون اینکه جلب توجه کنـد، بگوید: 

»آهان، سروصدای زیادی راجع به اون شهر جدیِد توی ماه به پا شده...«
خانـم گـری متفکرانـه منتظر پاسـخ بـود؛ اما تنها پاسـخی که از شـوهرش 
گرفـت، یـک »پیـف« بـود و اخمـی از روی بی توجهی. صحبت از ماه همیشـه 
بر ای خانم گری موضوع حساسـی بود؛ باوجوداین، چیزی ذهن خانم گری را 
مشغول کرده بود که باید امشب درباره اش صحبت می شد. البته چیزی غیر از 
صدای میومیو که از آن طرف صندلی راحتی نخودی رنگ جلب توجه می کرد.

خانم گری با خنده ی شادمانه ای گفت: »یه خرده زیادی موش لمبوندی ها، 
نه؟« بعد به زحمت نشست و آن کپه ی پشمالوی سنگین را برداشت که او هم 
فورًا دم کرک دار نارنجی اش را روی بسته ی چی توز تکان داد و پنجه هایش را 
روی پارچه ی دسته ی صندلی  مالید. فکر می کرد که کیه؟ یوزپلنگی که عینک 

آفتابی زده؟ ملوسک غرشی کرد.
در همین حال، توی آشپزخانه، آقای گری به دنبال تکه ای شیرینی پای بود. 

1. Daily Grief
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او در آرزوی دانه ای سیب، لیموترش یا حتی شاید خامه ی موزی بود؛ همه ی 
این خوراکی ها بی اندازه خوشـمزه به نظر می رسـیدند، چون  طبیعتًا آقای گری 

بعد از یک روز طوالنی و مالل آور در مغازه، گرسنه برگشته بود:
هیچ مشتری ای نیست...

هیچ فروشی نیست...
هیچ چیز نیست!

فقط صدای تیک تاِک ساعت ها، صدای گذر عمر...
آقـای گـری خیلی سـریع جـواب اراجیـف خانـم گـری را داد، »هزینه های 
شـرکتی بر ای یه اسـتودیو توی کره ی ماه از بیسـت میلیون زوزوباک1 در سال 
شروع می شن؟ ها!« مثل خوک خرناس کشید. »مطمئنم که یه روز با همین 

کارِ تعمیر ساعت همچین پول هایی درمی آریم.«
دوباره به این فکر افتاد که کدام چاشنی روی غذا خوشمزه تر است:

شکالتی چیپسی یا فرنی گردو؟
اگه فقط می شد اون شیرینی پای رو پیدا کنه...

خانم گری همان لحظه ای که شوهرش داشت توی یخچال تلق وتولوق می کرد، 
بی حرکـت بـه تلویزیون خیره شـده بود. هنوز نمی دانسـت چطور می خواسـت 
سـؤالی را که توی دلش بود، بپرسـد، بدون اینکه واقعًا سـؤالی پرسـیده باشد. 
تقریبـًا مطمئـن بـود که جواب شـوهرش »نه« خواهد بود، یا به احتمال بیشـتر 
»نه، مطلقًا نه!« ولی دیگر نمی خواسـت آن را به تعویق بیندازد. بر ای همین هم 
آرام آرام پیشـنهادهایی داد: »فکر می کنم که بهتره چیزهای جدیدتر بفروشـیم، 
بعد، اگه می خوایم قبل از اون چیز بزرگ، بر ای پسـرمون یه جایگاهی اون باال 
پیدا کنیم...« حرفش را قطع کرد و فکر کرد که بهتر است مسیر غیرمستقیم تری 

را برود و دوباره شروع کرد: »خانم ویتز2 رو می شناسی؟«

Zozobuck .1؛ واحد پولی کره ی ماه
2. Witz



16

آقای گری با شـنیدن این اسـم سگرمه هایش در هم رفت. »خب؟ چی کار 
کرده؟ این خانم و بقیه ی آدم های این اطراف آووکادوی جادویی پیدا کرده ان 
که برسـن به ماه...؟ َاه!« با عصبانیت نفسـش را بیرون داد و همچنان داشت 
از البـه الی باقی مانـده ی خوراک تن ماهی و قوطی هـای کوکاکوال دنبال چیزی 
شـیرین می گشـت. بعـد گفت: »می دونـی که راجع به حـرف  زدن با اون خانم 
چـی بهـت گفتـم. من هنوز هم فکر می کنم که باید لئو رو به مدرسـه ی دولتی 

می فرستادیم... اونجا حداقل روبات های مدرس این قدر َادا و اطوار ندارن!«
خانم گری همچنان که داشـت انگشـتان آغشته به پرتقالش را می لیسید و 
هنوز به فکر سؤالی بود که باید می پرسید، گفت: »عزیزم انتظار تعریف و تمجید 
از یه روبات حین جلسه ی اولیا و مربیان هم بر ای خودش ادا و اطواره. اون ها 

جوری برنامه ریزی نشده ان که مثل من و تو خوش رو باشن...«
آقای گری که باالخره ظرف پالسـتیکی امیدبخشـی را ته یخچال پیدا کرده 
بود، با همان بدخلقی اش گفت: »این هم دلیل نمی شـه، درسـته که روبات ها 
عالقـه ای بـه لباس های طـرح  خال خالـی ندارن، ولـی اون کراواتی که بسـته 
بودم، قشـنگ بود و اینکه من خوشـم نمی آد یه کپه ی سـیم و آهن درباره ی 

تحصیالت پسرم بهم مشاوره بده!«
بااین حال، وقتی آقای گری زرورق نقره ای را باز کرد، متأسـفانه بوی ماهی 
یـک  هفتـه  مانده به مشـامش خـورد و فهمید که خوراکی محبوبش از دسـت 
رفتـه. او بـا ترش رویـی داد زد و گفـت: »حاال کـه داریم دربـاره ی چیزهایی که 
من دوسـت ندارم حرف می زنیم، یکی ش هم اینه که آدم نتونه حتی یه دونه 

شیرینی پای پیدا کنه!«
خانـم گری گفت: »اگه درسـت یادم بیاد، یه فـرد خاصی قرار بود یه قوطی 
خامـه ی هـم زده از مغازه بخره برامون. آخه کی تا حاال شـیرینی پای رو بدون 

خامه ی هم زده خورده؟«
آقـای گـری گیـج و مبهوت ایسـتاد و به فکـر فرو رفت. به یـاد نمی آورد که 
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چیـزی راجـع بـه »خامه ی هـم زده« توی لیسـت خرید دیده باشـد. تازه حتی 
یـادش نمی آمـد که اصاًل لیسـت خریدی دیده باشـد! دسـت هایش را جوری 
تـوی جیب هایـش فـرو کرد که انـگار بخواهد ثابت کند که همسـرش اشـتباه 
می کند و تنها چیزی که پیدا کرد، تکه  کاغذ مچاله ای بود با کلمه ی »خامه« که 

یک کپه شیره ی زردرنگ چسبناک روی آن را پوشانده بود.
آقای گری که کنف شـده بود، ِمن ِمن کرد و وقتی داشـت دستمال اشتباهی 
دیگری را، قبل از آنکه زنش متوجه شود، به جای لیست خرید توی سطل  آشغال 

می  انداخت، گفت: »اوممم... خب، داشتی می گفتی... خانم ویتز، درسته؟«
خانم گری باالخره گفت: »آره خب، چه از خانم ویتز خوشـت بیاد چه نیاد، 

اون گفت که دولت بر ای دادن بلیت رایگان، مسابقه برگزار می کنه.«
»مسـابقه؟« نفـس آقـای گـری چنان بند آمد  که وقتی داشـت یک کاسـه 
برشـتوک بر ای خودش می ریخت، نزدیک بود قوطی شـیر پرچرب را بیندازد. 
»چه جـور مسـابقه ای؟ بـر ای اینکه ببینن چندتا آدم بیچـاره فکر می کنن واقعًا 

شانسی دارن که برنده بشن و برن به کره ی ماه...؟ هه! چه ِشر و ِوری!«
خانم گری که داشـت با پرسـیدن سؤالش دست دسـت می کرد، گفت: »نه 
دقیقـًا... یه جورهایـی، خـب، خانم ویتز فکـر می کرد که لئـو می تونه بر ای این 
مسابقه خوب باشه.« احتمااًل نمی توانست به آقای گری بگوید که کل این ماجرا 
بـا تمـام جزئیاتش فکر خودش بـوده؛ حداقل درهرصورت االن نمی توانسـت. 
همـان موقعـش هـم آقای گـری به خاطر نبود شـیرینی پای به انـدازه ی کافی 

بدقلق شده بود!
بااین حـال، به محـض شـنیدن این پیشـنهاد زنش، قوطی شـیر را انداخت 
روی پیشـخان آشـپزخانه. آقـای گـری رعدآسـا خندید و چنان پرشـتاب وارد 
اتاق نشـیمن شـد که برشتوک ها از این طرف کاسه به آن طرف خوردند، سپس 
با تمسـخر و غضب گفت: »لئوی ما؟ توی یه مسـابقه بر ای دولت شرکت کنه؟ 

بر ای چی؟«
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وقتـی آقـای گـری با ناراحتی فرو رفت توی کاناپـه زرِد نخودی، خانم گری 
اخـم کـرد و گفـت: »آه، می دونـی کـه لئو چقدر تـو این چیزهـای علمی خوبه. 
خـب، خانـم ویتـز فکـر کرد که ممکنه لئو یه شانسـی بر ای برد داشـته باشـه؛ 
چون این یه مسـابقه ی علمیه، تازه یه مسـابقه ی علمی معتبره! حتی می گن 

رئیس جمهور ماه هم قراره حضور داشته باشه!«
ولی خانم گری با دیدن برق پیشـانی شـوهرش که از گیالس قرمزتر بود، 
متوجـه شـد اگـر قـرار اسـت رضایت آقای گـری را جلـب کند تا پسرشـان در 
ایـن رقابـت دولتی شـرکت کنـد، باید حرف هایـی قانع کننده تر بزنـد )و خیلی 
زیرکانه  تر(. بنابراین با درایت بیشتری پافشاری کرد: »فکر کنم اون ها به دنبال 
انیشـتین جوون بعدی هسـتن... یا یه همچین چیزی... بر ای اون مدرسـه ی 
پرشتابشون: آموزشگاه ماه! منظورم اینه که خوب نمی شه اگه لئو برنده بشه و 
بتونه حداقل بلیتش به ماه، به شهر لونا1، رو بگیره؟ تازه، خب می دونی اون ها 

چی می گفتن درباره ی اون چیز بزرگ؟«
ولی آقای گری بعد از شـنیدن این حرف ها به سـرعت از جا بلند شـد و در 
برابر تلویزیون که داشـت تبلیغ آپارتمان هایی در ماه را پخش می کرد، انگشـت 
اشاره ی گوشتالویش را تکان تکان  داد. او با عصبانیت عربده کشید: »اون َمرده 
رو تو تلویزیون می بینی؟ َدرل دیالک2؟ نذار اون موهای خوشگلش، دندون های 
مثل مروارید سفیدش و لباس های فضایی باحالش باعث بشن فکر کنی که 
زندگـی اون باال توی ماه بر ای پسـرمون بهتـره! و اون چیز بزرگ... خب، حتی 
نمی خوام اسمش رو بیارم، ولی تو هم مثل من می دونی که همه ش یه  مشت 
مزخرفه! همه ش به خاطر اینه که اون رئیس جمهور سوئنسو3 داره سعی می کنه 
همه ی آدم های روی زمین رو مجبور کنه تا هر ِسنتی رو که بر اش جون کندن، 

به باد بدن تا اون بتونه شهر کوچولوی رؤیایی ش رو بسازه!«

1. Luna City 2. Darrell Dilluck
3. Soenso
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خانم گری معصومانه توی حرف آقای گری دوید و گفت: »ِسنت ؟«
آقـای گـری بـا عصبانیـت گفـت: »وای می دونی کـه منظورم چیه! ِسـنت ، 
زوزوباک... همه ش یکیه! درهرصورت، اون باال اینجا نیسـت؛ و مطمئنًا جایی 
نیسـت که اجدادمون ما رو توش تصور کرده باشـن. بله، معلومه اونجا قشنگ 
و نوئـه و پـر از چیزهـای معرکه سـت، ولی این رو هم بگم لوسـی1 که تا زمانی 
که اون چیز بزرگه که نمی خوام اسـمش رو بیارم، واقعًا اتفاق نیفته، شـهر لونا 

جایی نیست که هیچ کدوم از اعضای خانواده ی من برن.«
همان  موقع از تِه اتاق در پاسخ به آن جر و بحث، صدای ِمن ِمن کوتاهی آمد.

بچـه ی پنج سـاله ای بـا موهـای ُدم  اسـبی و بـا نالـه و لب ولوچـه ی آویزان 
و لباس خـواب خرگوشـی صورتـی روشـن و بـا عروسـک خرسـی کهنـه و 
وصله خورده اش، آقای وینکی2، داشـت وارد اتاق نشـیمن می شـد. بچه گفت: 

»مامان، من نمی تونم یه شیرینی الالیی بگیرم!«
خانم گری با عصبانیت نگاهی به شوهرش انداخت و بعد با لحن بچه گانه ای 
گفـت: »وای، لی لـِی تپل ُمپل، این وقت شـب چـی کار داری می کنی؟ مامانی 
سعی می کنه بابایی رو ساکت تر کنه. حاال بدو برو تا اسلیپی پای و کیک هات 
رو بگیری. سعی کن بر ای مامانی یه دونه از اون کلوچه های دارچینی خوشمزه 
بگیری بر ای صبحونه، باشه؟ و آهان شاید هم با یه کاپوچینوی گرم و خوب!«
خانـم گـری با لبخندی که متأسـفانه دسـتش را رو کرد، ادامـه داد: »وای، 

داداشت رو بیدار نکنی، لئو فردا روز خیلی مهمی در پیش داره!«
بااین حال خانم گری متوجه سوتی اش نشد.

وقتی لی لی داشـت تاتی تاتی به تختخواب برمی گشت، آقای گری پرسید: 
»روز مهم؟« آقای گری فقط از یک چیز بیشتر از دولت متنفر بود: اسرار.

خانـم گری با تته پته گفت: »وای... می دونی...« ذهنش به سـرعت به دنبال 

1. Lucy
2. Winky
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چیزی می گشت تا بگوید؛ بااین حال، وقتی نشست آنجا و گیر افتاد بین نگاه 
چپ چپ و منتظرِ آقای گری و ُدم ملوسک که کانال تبلیغ آپارتمان های کره ی 
ماه را رد می کرد، دیگر نمی توانسـت چیزی جز این بخواهد که پسـرش بلیت 
رفتن به آنجا را به دسـت بیاورد؛ مخصوصًا با آن صحبت هایی که درباره ی آن 
چیـز بـزرگ در جریان بود. وای، اصاًل نمی توانسـت فکر کـردن به این موضوع 

را تحمل کند.
و با این فکرها بود که ایده ای خیلی فریبکارانه ولی تا حدی عملی در کله ی 
خانم گری درخشید: اصاًل الزم نبود آقای گری درباره ی ورود لئو به رقابت های 
دولتـی  چیـزی بدانـد؛ در واقـع اگر لئو برنده می شـد، خانم گری می توانسـت 
به راحتـی بـه آقای گـری بگوید که او خودش بلیت را از التاری یا نمایشـگاهی 
خیابانی به دست آورده. اصاًل الزم نبود که او بداند لئو در رقابتی دولتی شرکت 

کرده است!
بلـه، البتـه... خانـم گری زیرکانه  به خـودش لبخند زد: بهتریـن فکر بود! و 
بنابراین به دروغ گفت: »لئو یه... آه... اوم... چیز داره.« همین که داشت می زد 

روی دندانش، بر ای لحظه ای فکر کرد.
آقای گری پرسید: »وقت دندون پزشکی؟«

خانم گری با الهام از شوهرش نغمه سر داد: »وقت دندون پزشکی! بله بله! 
فردا صبح یه دونه از اون ها داره.«

آقای گری که داشت دکمه ی کنترل تلویزیون را فشار می داد، با ترش رویی 
گفـت: »همون طـور کـه داشـتم می گفتـم، هیچ کـس تـوی این خانـواده توی 
رقابت هـای دولتـی شـرکت نمی کنه. مخصوصـًا رقابتی که بـر ای رفتن به اون 

مدرسه ی مضحک توی ماه باشه!«
بااین حال، وقتی آقای گری پشت کنترل تلویزیون را باز کرد، متوجه شد که 

)مثل آن تکه شیرینی پای( باتری  ای در کار نیست.
آقـای گـری بلند شـد تا سـقلمه ای به دسـتگاه گیرنـده بزنـد و خانم گری 



21

همان جا نشسته بود و رؤیاپردازی می کرد که چه حسادتی بکنند مارگ هوگان1 
و سـلی واتزرنیم2 که در انتهای خیابان زندگی می کنند، وقتی بفهمند که پسـر 
او بـه زودی بـه مـاه خواهد رفت. همـان لحظه صدای درل دیـالک به آرامی از 
تلویزیـون طنیـن انداخت: »زندگـی... آرامـش... اقتصاد بدون اسـترس؛ این 

شعار شهر لوناست.«
آقای گری خبر نداشت که از پیش برنامه ریزی شده که لئو در این مسابقه 

شرکت کند.

1. Marge Houagan
2. Sally Watzernaim
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فصل

۲
جعبه

صبـح روز بعـد، پس از آنکه آقای گری به سـر کار رفـت، خانم ویتز با ون جت 
پرنده ی آبی رنگش به همراه جعبه ای بزرگ و مقوایی سر رسید.

او کـه در آسـتانه ی در جلویـی خانـه، دوشـادوش دسـته ای ترسـناک از 
مجسمه های کوتوله ی باغچه و فالمینگویی صورتی و استوایی ایستاده بود، از 

خانم گری پرسید: »رفت؟«
مدت ها بود که در خیابان های ریورِدیل شـایعاتی درباره ی وضعیت خانه ی 
خانـواده ی گـری دهان به دهـان می چرخیـد: تختخواب هـای عـذاب آور پـر از 
فنرهـای تیـزِ بیـرون زده، المپ های خطرناکی که با سـیم های آویـزان برق دار 
روشـن می شـوند و وحشت از غذاهای نگهداری شـده از سال 2013! بعضی از 
شـایعات تـا جایی پیش رفتند کـه می گفتند خانواده ی گری هنـوز بر ای تمیز 
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کردن خودشان از دستمال توالت استفاده می کنند. این چیزها مخصوصًا بر ای 
روبات ها، اگر اغراق نکنیم، خیلی تصور »ترسناکی« بود.

خانـم ویتـز روبات معلـم نقـره ای، تک چـرخ و قدبلندی بود بـا موهای آبی 
جوهـری، لب هـای برنزاندود و سرانگشـتانی که به چیزهـای کاربردی ای مثل 
چاقوی جیبی، چراغ قوه، پیچ گوشـتی چارسـو و چتر آفتابی تبدیل می شـدند. 
خانـم ویتـز از حد و اندازه های روبات ها بسـیار باهوش تر بود و طوری طراحی 
شـده بود تا یاد بگیرد طیفی از عواطف، خواسـته ها و نیازهای بشـری را تقلید 
کند. به عنوان معلم علوم لئو در آموزشـگاه سـنت  مارگرت، اگر لئو می توانسـت 
تحـت آمـوزش او در رقابت بر ای ورود رایگان به پیروزی برسـد، فرصت خوبی 
بر ای او بود تا افزایش حقوق بگیرد یا دست کم یک میز اداری و معلق درست  

و حسابی به او بدهند.
خانـم گـری بـا لبخندی گرم و صمیمی بـه خانم ویتز خوشـامد گفت. »اوه 
خانم ویتز! بفرمایین تو. لئو هم داره برشتوک میوه ای ش رو تموم می کنه!«

خانـم ویتـز بهترین لبخند مکانیکی اش را انتخاب کرد و با خجالت به دنبال 
خانـم گـری در خانه راه افتـاد. اتاق های این خانه هیچ شـباهتی به اتاق هایی 
که او قباًل دیده بود نداشـتند؛ دیوارها با کاغذدیواری گُل گُلی و عجیب وغریبی 
پوشـانده شـده بودند )که با دیوارهای لمسـی کامپیوتری که او به آن ها عادت 
کرده بود خیلی فرق داشـت(، مبلمان خانه بسـیار زیاد بود و به طور عجیبی با 
رومیزی هـای توری ظریف آراسـته شـده بودند )حتی عجیب تـر از دکور معلق 
دوران مدرن(، لوازم روشنایی بلند و حباب دار نور را به بیرون ساطع می کردند 
و در گوشـه ی اتاق نشـیمن، در کنار کابینت چینی که با مجسـمه های کوچک 
گربه پر شـده بود، جعبه ی ضخیم سـیاهی قرار داشـت که خانم ویتز از روی 
راهنمای تاریخ، که پیش رویش نصب شده بود، به یاد آورد که تلویزیون است!
وقتی خانم ویتز تالش می کرد که تصمیم بگیرد آیا پریزهای سرشار از برق 
ممکن است باعث وحشت کسی شوند یا نه، دچار مشکل فنی شد و با لکنت 


