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این کتاب را تقدیم می  کنم به پدر و مادرم، دکتر هرمان و لزلی لوئیز کرتیس که 
 به بچه هایشان ترجیحًا ریشه و بال دادند و تشویقشان کردند که اوج بگیرند؛ 
خواهرم، سیدنی اِلِنور کرتیس که حمایتی بی  شائبه از من کرد، حمایتی مهربانانه 
و توأم با صمیمیت؛ و بیش از همه همسرم، ِکیساندرا آن سوکرام کرتیس که 
 عشقی گرم را نثار من کرد و مرا قادر ساخت بخندم، رشد کنم و مهم  تر از همه، 
رؤیا ببافم.
ک.ک

ترجمه  ی این کتاب را تقدیم می  کنم به عزیزانم:
ئه  وین، حسنا، فرهام و هلیا
ز.ا



سپاسگزایر

نویسـنده مایـل اسـت صمیمانه از ایـن افراد تشـکر کند: آوری هاپـوود و جوئلز 
هاپـوود پرایـز در دانشـگاه میشـیگان، آن آربـور، به خاطر تأییدشـان که برای من 
ارزش بسـیاری داشـت؛ کارکنـان کتابخانـه  ی عمومـی ویندسـور، مخصوصًا تری 
فیشر که محیطی مساعد و حمایت گر برای من فراهم ساخت تا بنویسم؛ ولوین 
ویلتـون کاتـز کـه کمک ارزشـمندی به من کـرد؛ وندی لمب که مهـارت و صبری 
بی  نظیـر در ویرایـش داشـت؛ یـوان کرتیس تیلـور که همواره برای من سرمشـق 
بی  بدیل قدرت و امید بود؛ لین ِگست که مهربانی و شفقتش، ایمان انسان  ها به 
انسانیت را از نو زنده می  کند؛ و به ویژه دوست عزیزم لیز ایِوت تورس )بتی( که 
احتماالً خودش هم نمی  داند دوستی  اش، پیشنهادهایش و بصیرت  هایش چقدر 

برایم ارزشمند بوده   است.
به ویـژه قدردانـی می  کنـم از دخترم سـیدنی کـه فقط چون از سـر کار به خانه 
می  آمدم، کاری می  کرد که احساس کنم قهرمانم؛ و استیون که بی  تردید بهترین 

خواننده، منتقد و فرزندی است که هر نویسنده  ای نیاز دارد.
و در پایان، ادای احترام می  کنم به اسـتیوالند موریس سـاگیناو، از میشیگان 
که خیلی واضح و ملموس به یادم می  آورد که »دزدکی بیرون آمدن از در پشتی 

و گشتن با دوست  های الت  ولوتم« چه حس وحالی داشت.
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۱. و با خودت فکر یم  کین چرا به ام یم  گویند 
یب عجیب وغر واتسون اهی 

یکی از آن شـنبه  های سـرد استخوان  سـوز بود. یکی از آن روزهایی که وقتی 
نفسـت را بیـرون مـی  دادی، یخ می بسـت و مثل یک قلنبـه ی دود توی هوا 
آویـزان می  مانـد. همین طور کـه راه می  رفتی عین قطاری بـودی که دودهای 

سفید تپل مپل   و پف پفی بیرون می  داد.
آن قدر سرد بود که اگر عقلت را از دست می  دادی و از خانه بیرون می  رفتی، 
بی  اختیار هزار دفعه پلک می زدی، شاید به این خاطر که آب چشم هایت یخ 
نبندد. آن قدر سرد بود که اگر تف می  کردی، آب دهانت کش می  آمد و قبل از 

اینکه برسد زمین، یخ می زد. هوای بیرون، بی  نهایت درجه زیر صفر بود.
حتی داخل خانه  مان هم سرد بود. پلیور و کاله و شال و سه جفت جوراب 
پوشـیده بودیم و باز سـردمان بود. پیچ بخاری را تا ته چرخانده بودیم و با آن 
ترق تروقی که شعله  ها راه انداخته بودند فکر می کردیم االن است بخاری منفجر 
شود، ولی باز هم انگار ننه  سرما آمده بود و توی خانه ی ما بست نشسته بود.

همـه  ی اهالـی خانـه، تنگ هم، زیـر پتـو، روی کاناپه نشسـته بودیم. بابا 
می  گفت این طوری یک کم گرما   تولید می شود، اما نیازی به گفتن نبود، چون 
سـرما کاری کرده بود که از خدایمان باشـد پیش هم بنشـینیم و خودمان را 
مچاله کنیم. خواهر کوچکم جوئتا۱ وسـط نشسـته بود و شالش را جوری دور 
1. Joetta
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سـرش پیچیده بود که فقط چشـم هایش را می شـد دید. من کنار او نشسته 
بودم و مامان آن   طرف   من.

تـوی خانـواده ی ما، فقـط مامان توی فلینت1 به دنیـا نیامده، برای همین 
بیشـتر از همه  ی ما سـرمایی بود. از صورت مامان هم فقط چشم  هایش پیدا 
بود، چشـم هایی که نگاه  های غضبناکی به بابا می  کرد. مامان همیشـه به بابا 
غر می زد که او را این همه راه از آالباما کشـانده تا میشـیگان، ایالتی که بهش 
می  گفـت یخـدان گنـده. بابا کنار جویی کز کرده بود و سـعی می  کرد نگاهش 
به هر جایی بیفتد جز به چشـم  های مامان. کنار بابا، برادر بزرگ ترم بایرون2 

نشسته بود، البته با حفظ یک ذره فاصله.
بایرون تازه سیزده   سالش تمام شده بود، بنابراین رسمًا یک نوجوان بزهکار 
به حساب می  آمد و به خیالش »خوبیت« نداشت به کسی دست بزند یا بگذارد 
کسـی بهش دسـت بزند، حتی اگر به قیمت یخ زدن و مردنش تمام می شد. 
بایـرون پتـو را بین خودش و بابا چپانده بود زیر تشـکچه ی کاناپه تا خیالش 

راحت باشد که دست کسی بهش نمی رسد.
 بابا تلویزیون را روشن کرد تا یادمان برود چقدر سردمان است، ولی با این 
کار خـودش را انداخـت تـوی هچل. کانال 12 داشـت گـزارش خبری ویژه  ای 
دربـاره ی اوضـاع بد آب وهوا پخش می  کرد و چیزی که باعث شـد ناله ی بابا 
بلنـد شـود، این بود که آن یـارو توی تلویزیون گفت: »اگـه فکر می  کنین هوا 
االن سرده، تا امشب صبر کنین. دمای هوا قراره به پایین  ترین حد در تاریخ 
این منطقه برسه، شاید به بیست درجه زیر صفر! راستش رو بخواین، تا چهار 
پنج روز آینده نباید منتظر دمای باالی صفر باشـین!« یارو همین طور که این 
جمالت را می گفت لبخند می  زد، اما این حرف  ها به نظر هیچ  کدام از اعضای 
خانواده ی واتسون، خنده  دار نبود. همه به بابا نگاه کردیم که سرش را به چپ 

و راست تکان داد و پتو را کشید روی چشم  هایش.
1. Flint 2. Byron
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بعـد آن یـارو تـوی تلویزیون گفت: »یه چیز کوچولو هسـت که روحیه  مون 
رو بـاال می  بـره و یه کـم بهمون امید مـی  ده: پیش  بینی می  شـه دمای هوا در 
آتالنتای1 ایالت جورجیا2 به...« بابا سـرفه ی خیلی بلندی کرد و از روی کاناپه 
پرید تا تلویزیون را خاموش کند، ولی همه  شنیدیم که کارشناس هواشناسی 
گفـت: »... سـی وچند درجه  ی سـانتیگراد برسـه!« انگار یارو بابـا را به درخت 

بست و گفت: »آماده، هدف، آتش!«
مامان گفت: »از اینجا تا اونجا دویست و چهل  پنجاه کیلومتر راهه!«

بابا گفت: »ویلونا3...«
مامان گفت: »می  دونسـتم. می  دونسـتم باید به حرف موزس هندرسـون4 

گوش کنم!«
پرسیدم: »کی؟«

بابا گفت: »یا خدا. دوباره ننه  من  غریبم  بازی درنیار. باید بذاری بگم چی به 
سرش اومد.«

مامان گفت: »چیز زیادی نیست که بخوای بگی. قصه ی یه دختر جوونه که روی 
بد کسی دست گذاشت. ولی اگه می  خوای بگی، بهتره هیچی رو از قلم نندازی.«
تـا جایی که می  شـد تنگ هم نشسـتیم، چون می  دانسـتیم بابـا می  خواهد 
معرکه   بگیرد تا یادمان برود چقدر سرد است. من و جویی همان اول کار نیشمان 

باز شد و بایرون هم قیافه ی خونسرد به خودش گرفت.
بابا گفت: »بچه  ها، یه کوچولو مونده بود که من پدرتون نباشم. جدی   یه ریزه 

مونده بود که یه دلقک به اسم هومبون5 هندرسون پدرتون باشه...«
»دانیل واتسون، همین جا وایستا. تو خودت این مسخره بازی های هومبون 
و فالن و بیسار رو شروع کردی. قبلش همه اون رو به اسم مسیحی ش صدا 

می  زدن: موزس. خیلی هم مرد محترمی بود. هیچ هم دلقک نبود.«
1. Atlanta 2. Georgia
3. Wilona 4. Moses Henderson

Hambone.5؛ اسم سازی قدیمی که معموالً سیاه  پوستان از آن استفاده می  کنند.
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»ولی اون اسم بهش می اومد، مگه نه؟ هومبون هندرسون. من و بابابزرگت 
این اسـم رو روش گذاشـتیم، چون کله    ش عینهو هومبون بود و بیشتر از سر 
دایناسـورها تورفتگـی و برآمدگی داشـت. و شـماها که االن نشسـتین اینجا 
و داریـن به خاطـر یـه ذره سـرمای بیـرون چپ  چپ   بـه من نـگاه می  کنین، از 
خودتـون بپرسـین کـه دلتون می خواسـت یه خـرده بچایین یا اینکـه یه عمر 

بهتون بگن هومبونک.«
مـن و جویـی زدیم زیر خنده. بایرون بفهمی نفهمی نخودی   خندید و مامان 
دستش را گذاشت روی دهانش. هروقت می  خواست بخندد این کار را می  کرد، 
چون بین دندان  های جلویی  اش کلی فاصله بود. هروقت می خواست به چیزی 
بخندد، اول سعی می  کرد لب  هایش را محکم به هم بچسباند تا آن جای خالی 
را قایم کند و اگر قرار بود حسابی بخندد، یک لحظه آن جای خالی را می    دیدی 

و بعد مامان دستش را جلو می  آورد تا آن را قایم کند و بزند زیر خنده.
ایـن خنده  ها بابا را تشـویق   کرد تـا معرکه را گرم  تر کند، برای همین وقتی 
دید همه  ی خانواده دارند به چشم مرد خوش مزه  ی جمع بهش نگاه می  کنند، 

آماده شد تا یک نمایش حسابی راه بیندازد.
 جلوی تلویزیون ایستاد و گفت: »بله. هومبون هندرسون بگی  نگی هم زمان 
با من به مادرتون پیشنهاد ازدواج داد. با نامردی هم می  خواست به هدفش 
برسه. به مادرتون یه خروار دروغ درباره  ی من گفته بود و بعد که دید مادرتون 

باورش نشده، یه خروار دروغ دیگه در مورد فلینت به خوردش داد.«
بابا شروع کرد مثل جنوبی  ها حرف زدن و ادای این یارو هومبون را در  آورد.

»ویلونا، یه چیزهایی در مورد هوای اون ته  های شمال شنیدم، همون فلینت 
میشـی ـ گاین. شـنیدم هواش از هوای یخدون سـردتره. یه فیلم در موردش 
دیدم، گمونم توی فلینت سـاخته بودنش. فیلمه اسـمش نانوک شـمال۱ بود. 
آره، غلط نکنم توی فلینت ساخته بودنش. خودش بود، فلینت میشی   ـ گاین. 
1. Nanook of the North
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آدم  های اونجا توی این چیزها که بهش می  گن ایگلو زندگی می  کنن. اون    جوری 
کـه مـن توی فیلمه دیدم، بیشـتر اهالی فلینت چینی  ان. بـه جون خودت یه 
دونه آدم سفید  پوسـت توی کل اون شـهر کوفتی ندیدم. تو یه دختر آالبامایی 
هستی، گمون نکنم خیلی دلت بخواد توی ایگلو زندگی کنی. من که باهاشون 
پدرکشتگی ندارم، ولی فکر نکنم از زندگی با یه گله آدم چینی همچین خوشت 
بیـاد. گمـون نکنـم غذاهاشـون هم بهت بسـازه. توی فیلمـه چینی  ها همه ش 
گوشـت نهنـگ و سـگ ماهی می خوردن. عمرًا این غذاها مـزه  ی مرغ و جوجه 

بدن. یه ذره هم مزه شون شبیه مزه ی گوشت نیست.«
مامان دستش را از روی دهانش برداشت و گفت: »دانیل واتسون، حقا که 
دروغگویی! فقط یه حرف راست زدی، اون هم این بود که زندگی توی فلینت 
مثـل زندگـی توی ایگلوئه. می  دونم بهتر بود به حرف موزس گوش می کردم. 
شـاید ایـن بچه  ها بـا کله  های ورقلمبیده به دنیا می  اومـدن، ولی اقالً کله  های 
 ورقلمبیده شون گرم بود! خودت می  دونی که بیرمنگام۱ جای خوبیه و منظورم 

فقط آب وهواش نیست. اونجا زندگی آروم  تره؛ مردمش صمیمی ترن...«
بابـا پریـد تـوی حرفش. »اوه. آره. اون جا بهشـت روی زمینـه. فقط ببینم 
قضیه ی اون دست شـویی مخصوص »رنگین  پوست ها« وسط شهر چی بود؟«
»دانیـل، می  دونـی منظورم چیه. اونجا هم همه  چی گل وبلبل نیسـت، ولی 
مـردم حس وحالشـون رو روراسـت تر بـه زبـون مـی آرن.« مامان چشـم های 
غضبناکـش را از بابـا برداشـت و به بایرون نگاه کـرد. »و آدم  های اونجا بلدن 

چه جوری به پدر و مادرشون احترام بذارن.«
بایرون پشت چشم نازک کرد تا نشان بدهد که ککش هم نمی  گزد و فقط 

پتو را بیشتر چپاند زیر تشکچه .
بابـا از مسـیر بحـث راضـی نبـود. بـه همیـن خاطر، بـرای صدمیـن بار به 

صاحبخانه زنگ زد. تلفن هنوز مشغول بود.
1. Birmingham
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»اون مار خوش خط  و  خال تلفنش رو از برق کشیده. خب، هوا سردتر از اونه 
که بشه امشب رو اینجا موند. بذار به سیدنی زنگ بزنم. یه بخاری نو گذاشته 
توی خونه  ش. شـاید بتونیم شـب اونجا بمونیم.« عمه سـیدنی بفهمی نفهمی 
 آدم بدجنسی بود، ولی خانه  اش همیشه گرم بود. برای همین خداخدا کردیم

که جایی نرفته باشد.
بابـا زنـگ زد بـه عمه سـیدنی و او گفـت که معطل نکنیم و تا از سـرما تلف 

نشـده  ایم برویـم خانه  اش. همه حتی بایرون نیششـان باز شـد.
بابا رفت بمب افکن قهوه ای را راه بیندازد، ماشینمان را می  گویم، پلیموث 
مدل 1۹4۸ به رنگ قهوه  ای مات )یا به قول بایرون قهوه  ای پشکلی( که واقعًا 
بزرگ بود. عمر ماشین که به سیزده سال رسیده بود، عمو باد داده بودش به 
بابا و دو سالی می  شد که زیر پای ما بود. من و بابا حسابی بهش می رسیدیم، 

ولی خب زمستان ها هر از گاهی ماشین خیال روشن شدن نداشت.
بعد از پنج دقیقه بابا هن  هن  کنان برگشت و دست  هایش را جلوی سینه  اش 

غالف کرد.
»خـب... یه کـم اخم وتخـم کرد، ولی قهوه ای کبیر دوباره سـر پا شـد!« همه 
خوشـحال شـدند، اما سـگرمه های من و بایرون رفت توی هم. خالصه دیدیم 
بابا دارد بهمان لبخند می  زند و فهمیدیم چه خوابی برایمان دیده. دوتا یخ تراش 
از جیبش بیرون کشید و گفت: »خب پسرها، بزنین بیرون و یه حال حسابی 

به شیشه  های ماشین بدین.«
غرغرکنان یک کت دیگر پوشیدیم و رفتیم بیرون تا یخ  ها را از روی شیشه  ها 
 بتراشیم. آن جوری که بایرون لب ورچیده بود دستم آمد که می  خواهد هر حقه  ای

بلد است بزند تا از زیر کار دربرود.
»من سهم تو رو انجام نمی  دم، بایرون؛ گفته باشم  ها.«

»ببند دهنت رو، شپشو.«
رفتـم آن طـرف ماشـین و شـروع کـردم به تراشـیدن الیه  ی یخـی که کل 
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شیشـه  ها را گرفتـه بـود. شیشـه  ی صندلی مامـان را   تمام کردم و اسـتراحت 
کوچکـی بـه خودم دادم. تراشـیدن یخ از روی شیشـه  ها توی هـوای به این 

سردی، دخل آدم را می  آورد!
از آن طـرف ماشـین هیچ صدایـی نمی آمد. برای همیـن داد زدم: »بایرون، 
جدی می  گم. من کار اون طرف ماشین رو انجام نمی  دم. فقط نصف شیشه ی 
جلو سـهم منه. برام هم مهم نیسـت باهام چی کار می کنی.« شیشه ی جلویی 
بمب افکن قهوه ای، مثل ماشین  های جدید مدل ۱۹۶۳ نبود، یک میله ی بزرگ 

از وسطش رد می شد و به دو قسمت تقسیمش می کرد.
»این قدر زرزر نکن. من االن کار مهم  تری دارم.«

سـرک کشـیدم پشت ماشین که ببینم بایرون دارد چه کار می  کند. فقط یخ 
آینه بغل را تراشیده بود و دوال شده بود تا خودش را توی آن تماشا کند. من را 
دید و گفت: »می  دونی چیه، طفلکی؟ غلط نکنم من رو به فرزندی قبول کردن. 
اصالً راه نداره که دوتا آدم به زشـتی بابا و مامان تو، پسـر شاخ شمشـادی مثل 

من به دنیا آورده باشن!«
و دست  هایش را روی سرش کشید، انگاری داشت موهایش را صاف وصوف 

می  کرد.
گفتـم: »بـرو پی کارت.« و رفتم آن طرف ماشـین تا یخ شیشـه  های عقب 
را بتراشـم. نصف یخ    ها را تراشـیده بودم که دوباره مجبور شـدم دسـت از کار 
بکشم و نفسی تازه کنم. شنیدم بایرون زیر لب دارد اسم من را صدا می زند.
گفتـم: »فکـر کـردی مـن احمقم؟ ایـن دفعه رو کـور خوندی.« دوبـاره زیر 
لـب اسـمم را گفـت. انـگاری دهانـش پر بـود. می  دانسـتم کلکی سـوار کرده. 
حتم داشـتم این قسـمت دوم بامبولش اسـت: چگونه از کوالک جان سـالم 

بـه در ببریم.
قسمت اول بامبول چگونه از کوالک جان سالم به در ببریم را دیشب اجرا 
کـرد. وقتـی بیرون داشـتم توی برف  هـا بازی می  کردم، سـروکله ی بایرون و 
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رفیق شـفیقش باپهد1 پیدا شـد. باپهد رسـمًا یک نوجوان بزهکار بود و حتی 
پیشکسوت بایرون به حساب می  آمد.

بـای گفـت: »یـاال بچه، بگو می خـوای یه چیـزی یاد بگیری کـه یه روزی 
زندگی مسخره ت رو از چنگال مرگ نجات بده.«

گفتم: »مثالً چی؟« این حرف از من بعید بود. ولی حوصله  ام سر رفته بود 
و فکر کنم سرما بفهمی نفهمی مغزم را از کار انداخته بود.

»می  خوایم بهت یاد بدیم چطوری از کوالک جون سالم به در ببری.«
»چطوری؟«

بایرون دست  هایش را جلوی صورتش گرفت و گفت: »این مهم  ترین چیزیه 
که باید یادت بمونه، باشه؟«

»چرا؟«
»خـب، اول بایـد بهت نشـون بدیم که گیر افتادن توی کوالک چی به سـر 

آدم می  آره. آماده  ای؟« چیزی در گوش باپهد گفت و هر دو خندیدند.
باید می    دانسـتم که باپهد و بایرون فقط به یک دلیل می  خواسـتند با من 

بازی کنند: خیال داشتند جنس خرابشان را نشان بدهند.
بای گفت: »باشه. اولین چیزی که باید دل  نگرونش باشی، بادهای شدیده.«

بایرون و باپهد من را انداختند وسـط و هر کدام یک دسـت و یک پایم را 
گرفتند و به این ور و آن ور تاب دادند. »ویژژژژژ. به هوش باشید، کوالک در راه 

است! به هوش باشید! ویژژژژژژ! پناه بگیرید!«
باپهد تا سه شمرد و به سه که رسید من را تاب دادند و توی هوا ول کردند. 
من هم با کله فرود آمدم وسط یک کپه برف. ولی عیبی نداشت، چون سه تا 
کت، دوتا پلیور، یک تی  شرت، سه تا شلوار و چهار جفت جوراب پوشیده بودم 
و شـال  گردن بسـته بودم و دوتا کاله سـر کرده بودم. اگر من را از سـاختمان 

امپایر استیت2 هم پایین می  انداختند، عمرًا یک خراش هم برنمی داشتم!
1. Buphead 2. Empire State
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وقتی از الی برف ها بیرون آمدم، بنا کردند به خندیدن و خودم هم نیشم 
باز شد.

بای گفت: »ایول، داداش  کوچولو. بخش اول آزمون رو با نمره ی متوسـط 
به باال گذروندی. تو چی فکر می کنی، باپهد؟«

باپهد گفت: »آره، من به این شپشو نمره ی عالی می  دم.«
باز یواشکی چیزهایی به هم گفتند و بنا کردند به خندیدن.

بـای گفـت: »خب، حاال دومیـن چیزی که باید یاد بگیری اینه که چطوری 
 تعادلت رو موقع طوفان حفظ کنی. باید خوب از پس این کار بربیای تا باد یه دفعه

نبردت و سر از لونه ی خرس قطبی درنیاری.«
من را گذاشـتند وسـط و چرخاندند و چرخاندند. انگاری نیم ساعت داشتم 
می چرخیدم. وقتی آب از دهانم راه افتاد، دسـت از چرخاندن من برداشـتند و 
بعد از اینکه یک کم تلوتلو خوردم، دوباره من را انداختند وسط همان کپه ی برف.

سرگیجه  ام که تمام شد، بلند شدم و دوباره همه زدیم زیر خنده.
 آن ها باز درگوشی چیزی به هم گفتند و بعد بای گفت: »چی فکر می  کنی، باپهد؟ 

تعادلش رو خیلی وقت نگه داشت. من که بهش متوسط رو به باال می  دم.«
»من مثل تو سخت  نمره نیستم. به این شپشو نمره  ی عالی می  دم.«

 »باشه کنی، حاال می  رسیم به آخرین قسمت چگونه از کوالک جون سالم به در 
ببریم. آماده  ای؟«

»اوهوم!«
»تـو آزمـون طوفـان رو گذرونـدی و تـوی آزمـون حفـظ تعـادل هـم خـوب 
خـودت رو نشـون دادی، ولـی االن بایـد ببینیـم واسـه فارغ التحصیـل شـدن 
آمـاده ای یـا نـه. یادتـه بهـت گفتیـم مهم  تریـن قسـمت زنـده مونـدن تـوی 

کـوالک چی بـود؟«
»اوهوم!«

»باشه. شروع می  کنیم. باپهد، بهش بگو امتحان نهایی چه جوریه.«
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باپهد من را چرخاند تا بهش نگاه کنم و برای همین پشـتم به بایرون بود. 
»خب داداشـی، می  خوام مطمئن بشـم واسه این یکی آماده  ای. تا حاال خوب 
بودی ولی می  خوام خیالم راحت باشه موقع فارغ  التحصیلی گند نمی زنی. فکر 

می  کنی آماده  ای؟«
سرم را تکان دادم که یعنی بله و انتظار داشتم این دفعه خیلی   محکم پرتم 
کنند توی کپه ی برف. با خودم عهد کردم کم نیاورم و گریه نکنم. به خودم قول 

دادم هر چقدر هم محکم پرتم کردند توی برف ها، بلند شوم و بخندم.
باپهد گفت: »باشه. کار سختی نیست. یادته داداشت بهت گفت دست هات 

رو باید باال نگه داری؟«
دست  های دستکش  پوشیده  ام را گذاشتم روی صورتم و گفتم: »این  طوری؟«
»آره، خودشـه!« باپهـد از روی شـانه  ام بـه بایـرون نـگاه کـرد و بعـد گفت: 
»ویژژژژژژژ! بادهای شـدید، انفجار برف ! ویژژژژژژ! به هوش باشـید! کوالک 

در راهه و مرگ در کمین! به هوش باشید!«
بایرون زیر لب اسمم را صدا زد و من برگشتم تا ببینم چرا صدایش آن قدر 
مسخره شده. تا چشمم به بایرون افتاد، برف  هایی را که به زور چپانده بود توی 

دهانش تف کرد توی صورتم.
یا خدا! باورم نمی  شد بای می  توانست آن  همه برف توی دهانش جا بدهد! 
همین طـور آنجـا ایسـتاده بودم و بـرف و آب  دهان و یـخ از صورتم می  چکید. 

بایرون و باپهد داشتند از خنده روده  بر می  شدند.
بایـرون نفسـش کـه جا آمد و گفت: »آخ آخ پسـر، رد شـدی! تا اینجا خوب 
بودی، ولی حاال توی قسمت انفجار برف از آزمون چگونه از کوالک جون سالم به 
در ببریم رد شدی. یادت رفت دست هات رو بگیری باال! تو چی می  گی، باپهد، 

گند زده؟«
»آره. چه جور هم.«

خدا را شـکر که سـرما قبالً صورتم را ِسـر کرده بود، وگرنه این انفجار برف 
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دخلم را می  آورد. آن قدر از اینکه گولشـان را خورده بودم خجالت می  کشـیدم 
که چغلی  شان را پیش بابا نکردم. رفتم توی خانه و تلویزیون تماشا کردم.

و حاال که من و بایرون داشـتیم الیه  های یخ را از روی بمب افکن قهوه ای 
می  تراشیدیم، قرار نبود دوباره سرم کاله برود. به خرد کردن و تراشیدن برف 

ادامه دادم و هر چقدر بایرون زیر لب صدایم کرد بهش محل نگذاشتم.
دفعـه ی بعـد کـه اسـتراحت کوتاهی به خـودم دادم، بایرون هنوز داشـت 
صدایـم می  کـرد. صدایـش جـوری بـود که انـگار یـک چیزی تـوی دهانش 
گذاشـته  . داشـت می  گفت: »ک... نی! ک... نی! کـ... مک! کـ... مک!« وقتی 
شـروع کـرد به کوبیدن به در ماشـین، یواشـکی نگاهی انداختـم تا ببینم چه 

خبر است.
بایرون تا جایی که می  شد خم شده بود روی شیشه ی جلو و داشت چیزی 
را داخل ماشین نگاه می  کرد. حلقه  های بزرگ بخار از سمت آینه بیرون می  آمد.
یک تکه یخ بزرگ و سـفت برداشـتم تا خودم را برای حقه ی بایرون آماده 
کنم. »ک... نی! ک... نی! کـ... مکم کن! کـ... مکم کن! به مااامان بگووو بیاد! 

به مااامان بگووو بیاد! زووود بااااش!«
»من گول نمی  خورم، بایرون! این قدرها احمق نیسـتم! بهتره کار اون طرف 

ماشین رو تموم کنی وگرنه با این قلنبه  ی یخ حسابت رو می  رسم.«
او دسـتش را محکم  تر به ماشـین زد و شـروع کرد به پا کوبیدن به زمین. 

»وای، تو رو خدا، ک... نی ی ی! کمـ... ک! به مااااامان بگو بیااااد!«
یخ را تا باالی سرم آوردم. »دارم جدی می  گم، بای؛ اگه مشغول نشی، به 

بابا می  گم.«
نزدیک  تر شدم و وقتی روبه رویش ایستادم، دیدیم آب دماغش راه افتاده 
و اشـک از گونه  هایش سـرازیر شده. اشک  هایش به خاطر سرما نبود. داشت 

مثل بچه ننه ها قلنبه قلنبه اشک می ریخت! یخ را انداختم زمین.
»بای! چه مرگت شده؟«
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»کمـ... کم کن! ک... نی ی ی ی! برووو کمک بیاااار!«
نزدیک  تر رفتم. چیزی را که می  دیدم باور نمی کردم. دهان بایرون چسبیده 

بود به آینه ی  یخ زده! مثل مگسی که به کاغذ مگس  کش چسبیده باشد!
می  توانستم هر کاری بخواهم باهاش بکنم. اگر لب  های من این جوری به 
چیزی می  چسبید، بایرون قبل از اینکه کمک خبر کند، حسابی زجرم می  داد. 
ولی من این  طوری نبودم، آن قدر سریع دویدم طرف خانه تا بایرون را نجات 

بدهم که نزدیک بود بخورم زمین و گردنم بشکند.
تا از در ورودی رد شدم مامان و بابا و جویی داد زدند: »اون در رو ببند!«

»مامان، بجنب! بای توی دردسر افتاده! اون بیرون یخ زده!«
حرفم خریداری پیدا نکرد.

داد زدم: »راسـت می  گم! یخ زده و چسـبیده به ماشین! کمک کنین! داره 
گریه می  کنه!«

این جمله ی آخر تکانشان داد. اگر سر بایرون را از تنش جدا می کردی، به 
احتمال قوی اشک از چشمش نمی آمد.

»کنت برنارد۱ واتسون، اصالً معلومه چی داری می  گی؟«
»مامان، تو رو خدا زود باش!«

مامان و بابا و جویی چندتا پلیور دیگر پوشیدند و دنبال من تا دم ماشین آمدند.
مگس هنوز گرفتار بود و داشـت وزوز می  کرد. »وااای، مااامان! کمـ... ک! 

به داااادم برس!«
مامـان جیـغ زد: »یـا خـدا!« و مـن فکر کـردم االن مامان مثـل فیلم  های 
سینمایی از حال می رود. حتی دستش را گذاشت روی پیشانی  اش و سرش 

یک کم گیج رفت.
جویی رفته بود پیش بایرون و همان طور که انتظار می  رفت زده بود زیر گریه.
بابـا داشـت خودش را می  کشـت که از خنـده منفجر نشـود. همان طور که 
1. Kenneth Bernard
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سعی می  کرد خنده  اش را قورت بدهد، بخار از دماغ و دهانش بیرون می  آمد. 
باالخـره سـرش را روی بازوهایـش گذاشـت. بـه کاپوت ماشـین تکیه داد و 

غش  غش خندید.
مامان همین طور که با لبه ی شـالش اشـک  های بایرون را از روی گونه ی 
او پـاک می  کـرد گفت: »بایرون، چیزی نشـده، عزیز دلم. چطوری این اتفاق 

افتاد؟« انگاری چیزی نمانده بود خود مامان هم به گریه بیفتد.
بابا سـرش را باال آورد و گفت: »چرا می  پرسـی چطوری به این روز افتاده؟ 
خـودت نمی  تونـی حدس بزنی، ویلونا؟ این کله  پوک فسـقلی داشـته صورت 
خـودش رو تـو آینـه ماچ می  کرده که لب  هاش چسـبیده بـه آینه!« بابا نفس 

خیلی عمیقی کشید و گفت: »زبونت هم چسبیده؟«
»نه! بسه دیـ... گه. مسـ... خره نکـ... ن! بااابا، کمـ... ک! کمـ... ک!«

»خب، این بچه یه کم زیادی عاشق خودشه!«
بابـا از حـرف خـودش خنـده اش گرفـت و دوباره سـرش را گذاشـت روی 

بازوهایش.
ایـن وضـع به نظر مامـان اصالً خنـده  دار نبود. »دانیل واتسـون! می  خوایم 
چـی  کار کنیـم؟ وقتـی همچیـن اتفاقـی این ورهـا می  افتـه، شـوماها چی   کار 
می  کنین؟« مامان هروقت نگران می  شد، مثل جنوبی ها حرف می  زد. به جای 

اینجا می  گفت این ورها و به جای شماها می  گفت شوماها.
بابـا فقط تا این حد توانسـت جلوی خنـده  اش را بگیرد که بگوید: »ویلونا، 
تموم زندگی م توی فلینت بودم، سـی وپنج سـال، قسـم می  خورم این اولین 
باریه که می  بینم یکی لب  هاش چسبیده به آینه ی یخ زده ی ماشین. عزیزم، 

نمی  دونم چی   کار باید بکنیم. وایستیم تا خودش یخش آب شه؟«
من گفتم: »بابا ِبِکشیمش تا لبش از آینه جدا بشه!« بایرون زد به سرش! 
دوباره بنا کرد به کوبیدن دست هایش روی در ماشین و ویزویز کردن. »نه! نه! 

مااامان! نذار ایـ... ن کار رو باهااام بکنـ... ه!«
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جویی با گریه گفت: »این همون داستان وحشتناکیه که کنی برام تعریف 
کرد. داسـتان یه مرد ازخودراضی که این قدر به خودش خیره شـد که یادش 
رفت چیزی بخوره و از گرسـنگی مرد. مامان، تو رو خدا نجاتش بده!« رفت 

پیش بایرون و دست هایش را انداخت دور کمر او.
مامـان از بابـا پرسـید: »آب داغ چـی؟ نمی  تونیم این قـدر آب داغ بریزیم 
کـه آینه گرم بشـه و بایرون بتونه خودش رو خـالص کنه!« مامان همین طور 
که اشـک  های بای را از روی گونه  هایش پاک می  کرد گفت: »خوشـگلم، اصالً 
نگران نباش. از این هچل درت می آریم.« ولی صدایش آن قدر لرزان و جنوبی 
بود که انگاری توی تابستان داشتیم با ماشین این ور و آن ور می  رفتیم و یک 

اسکلت با لب ولوچه  ی چسبیده به آینه بغل از ماشین آویزان بود.
بابـا گفـت: »نمی  دونـم. گمونم بدترین کار ممکن این باشـه که آب بریزیم 
روش. ولی شاید چاره ی دیگه ای نداشته باشیم. تا من اشک هاش رو پاک 

می  کنم برین از شیر یه کم آب گرم بیارین.«
جویی به بای گفت: »غصه نخور، االن برمی  گردیم.« روی نوک پا بلند شد 
و بایرون را ماچ کرد. بعد جویی و مامان سـریع رفتند تو. بابا دوباره نیشـش 

باز شد.
»خب، بچه   خوشگل، گمونم کسی نمی  تونه صدات کنه لب  قلوه  ای، می  تونه؟«
بابا داشـت از خنده روده  بر می  شـد. »یا بهت بگه آخرین نفر از قرتی  های 
تودل  برو، هان؟« یک کم گوش بایرون را کشید و صورتش را برگرداند عقب.

بایـرون دوباره زد به سـرش. »نکـ... ن! مااامـان! مااامان، کمـ... ک! کنـ... 
ی، به مااامان بگووو بیااااد! آآآی!«

»هوم، فکر کنم االن دیگه این جواب نمی  ده، نه؟«
آب دماغ بایرون مثل سبیل نازکی پشت لبش جمع شده بود. بابا هر بار که 
اشک  ها و آب دماغش را پاک می  کرد، نمی  توانست جلوی خنده  اش را بگیرد، 

تا اینکه سیل اشک از چشم  های خودش هم سرازیر شد.




