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االن هارـت کـه اِد گُنـدی دوبـاری همان هـا را بگکید. همیشـه به ارـتقاال 
تازی واردها می رود؛ آن ها را می یشاید و از اینجا برایشان می گکید و خیلی رریع 
باهاشـان آشـنا می شکد. خکشامدگکیی یوی از کارهایش تکی بلکریِکر ارت.
تکی شـهر ریزی میزی ی رـکرپرایز در یِارارـوا، بلکریـکر بزرگ ترین جایی 

ارت که می تکایی پیدا کنی.
اِد گندی می پررد: »اهل همین دوروَبرایی؟«

شـهرَبنِد جدیـد رـرش را تـوان می دهد که یه؛ و بعد رـینی شـامش را 
روبه روی ما می گذارد. جکاب این رـؤال، تقریاًا همیشـه منفی ارـت؛ چکن 

رکرپرایز از هر جایی که فورش را بونی، فاصله دارد.
اِد گندی می گکید: »می دویی چرا بهش می گن رکرپرایز؟ چکن تکی این شهر 
ککچیک و دورافتادی، تا دلت بخکاد، برف میاد! ولی رکرپرایز که می گم، منظکر 
خکِد برفه ییست؛ چیزایی که بعد از آب شدن برف ها پیدا می کنی... اویارت 
که رکرپرایزت می کنه. آری... چیزایی که اصالً خار یداشتی گم شدی ن. الاته 
منظکرم بیشتر واره آدم هاییه که اون بیروین. تکی اینجا... ُخب، واره اغلب ما 
چیزی یمکیدی که از درت بدیم... یا شایدم حس می کنیم که چیزی یمکیدی.«

سورپرایز ریزه میزه ی 
نبراسکا

فصل یکم
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اِد گندی می خندد؛ صدایش شایه رازدهنی ارت. بعد ررفه اش می گیرد. 
اول باید خکدش را جمع وجکر کند تا بعد بتکاید حرفش را ادامه دهد... »ولی 
بهـار میـاد و مردم اون بیرون همه جکر چیزی پیدا می کنن؛ از تکپ ِبیسـاال 
گرفته تا ارـتخکن رـگ! یا اون درـتوش های باغاکیِی دورت داشـتنی که 
پهن شـدی ن الی ِگل و چمن؛ یا شـاید حتی یه درـته کلید... و کیه که آرزو 
یوردی باشه ای کاش اون کلیدها یه روز این طرف پیدا بشن؟ ها، ِپری؟« بعد 
با آریجش چنان ریخکیوی به من می زید که یزدیک ارت شیرم را بریزم.

شهربند جدید )الاته من به شهربند می گکیم بندی( خکب گکش می کند. 
تکی این فورم که تا ِکی قرار ارت اینجا بماید. شاید زیاد یماَید. بستگی به 
کاری دارد که کردی ارـت؛ بسـتگی دارد چه تصمیمی برایش گرفته باشند. 
بعضی وقت ها حومشان به گکشم می خکَرد و گاهی هم از خکدشان می شنکم؛ 

اما خکدم هیچ وقت یمی پررم.
اِد گنـدی بـه تازی وارد می گکید: »اون قدر بیرون از این پنجری برف می بینی 
که یادت می ری چمن رـازی!« همیشـه به اینجای حرفش که می ررـد، چند 
ثاییـه ای موـث می کند. بعد می گکیـد: »مگه اینوه یه ُتک پا اومدی باشـی که 

بری.« ُتک پا آمدن، یعنی کم مایدن.
اِد گندی کمی راکت می شکد و صار می کند بایند تازی وارد دلش می خکاهد 
حرف بزید یا یه؛ شـاید دلیل محوکمیتش را گفت. بعضی وقت ها می گکیند؛ 

بعضی وقت ها هم یه.
تازی وارد طکری به کاره اش خیری شدی ارت که ایگار خکراک بکقلمکن ُتند 
تکی رینی شامش دارد. می گکید: »هشت مای برام بریدی ن.« علت آمدیش 

را یمی گکید. این را که می گکید، چشم از من بریمی دارد.
اِد گندی با درت به شایه ام می زید و به مرد می گکید: »این پریه. پری تی. ککک.«
درـتم را دراز می کنـم. مـرد موثـی می کند؛ بـه این طـرف و آن طرفش، 
جایی کـه مراقب ها ایسـتادی اید، یگاهی می ایدازد. می داید مراقاش هسـتند 
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و رـعی می کند رـر دربیاورد اجازی ی چه کارهایی را دارد. اینجا برای ارتااط 
فیزیوی، قایکن هایی هست.

به او می گکیم: »درت دادن مشولی یداری. الاته به شرط اینوه ککتای باشه.«
اِد گندی می گکید: »می تکیی به حرف پری گکش کنی. اون همه چی رو می دویه.«
درتم را بیشتر رمت بندِی جدید دراز می کنم؛ زور آخر را می زیم! باالخری 

باهم درت می دهیم.
می گکیـد: »ِویِدَلـم!« و مـن یمی دایـم منظکرش ارـم ارـت یـا فامیلی یا 
چیـزی کـه بـا آن صدایـش می کننـد. قایـکن مامان این ارـت کـه می تکایم 
بزرگ ترهـا را همان چیـزی صـدا کنم که اجازی می دهند؛ اما از من خکارـته 
پیشـکید آقـا، خایـم یا دخترخایم را به اول ارمشـان اضافـه کنم. ُخب برای 
اِد گندی، من فقط گُندی را اضافه کردم و این طکر که معلکم ارـت، هیچ وقت 
هیچ کـس اصالحـم یوردی. این مکضکع به خیلی قال تر از این ها برمی گردد. 

اِد گندی تنها بندِی بلکریکر ارت که زودتر از من و مامان اینجا بکدی.
تازی وارد می خکاهد بداید؛ »یه بچه خارج از راعت مالقات اینجا چی کار می کنه؟«
اِد گندی می گکید: »من صداش می زیم پسر آفتاب!« - دارتایش قدیمی 
ارت. - »پری حکارش هست همه مکن صاح ها به مکقع از خکاب بیدار شیم.«

آقای ِویدل به یظر گیج شدی؛ »این بچه صاح ها اینجارت؟«
تازی واردها همیشه اولش گیج می شکید تا باالخری بعد از مدتی دوزاری شان 
می افتـد کـه مـن اینجـا تکی مرکـز حرفه آمکزی و اشـتغال بلکریکر در شـهر 

ریزی میزی ی رکرپرایز در یاراروا زیدگی می کنم.
از پشـت میز ِرـرو غذا تکی آشپزخایه، می شـنکیم که آشپز مکن آخرین 
رـینی های شـام بـرای امـروز عصر را می کشـد و آمـادی می کند. بـه یظر او 
برای هر یکع غذایی می شـکد شـعر گفت. امشب صدا می کند: »بیاین بیاین 
خـکراِک بکقلمـکن، از جنـکب مرز اومـدی برامکن؛ با یه تیوه ی بـزرِگ یکن یا 

بریج، بفرمایید و بخکرین، یکش جکن!«
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مامان با رینی غذایش رراغم می آید. »پری... اون شیرو رر بوش، پسر.«
به یظر بی حکصله می آید و بیشـتر از یصف شـامش را هم درـت یخکردی 
گذاشـته. عجیـب ارـت؛ چـکن هیچ وقت غذایـش را حیف وِمیـل یمی کند و 
تازی خکراک بکقلمکِن تند هم آن قدرها بد ییست. قکطی شیرم را دو درتی 
می گیرم و آن قدر تندتند رـر می کشـم که گلکیم درد می گیرد! اما امشـب 
مامـان از مـن می خکاهـد رای بیفتـم؛ یـک چیزیش هسـت و الاتـه من هم 

یمی خکاهم به مشوالتش اضافه کنم.
اِد گندی هم یمی خکاهد. درتی به پشتم می کشد و می گکید: »پری، پسر خکب!«
چند رـاعت پیش ررپررـت داِفرتی مامان را صدا کرد دفترش تا باهم 
صحات کنند. حاال درباری ی هر چیزی هم که بکد، مامان را خیلی عصای کرد. 
برای همین، امروز از آن روزهای عجیب وغریای ارت که همه می دایند یک 

خارهایی هست؛ همه غیر از من.
مامـان می گکیـد: »می خـکام قاـل از اینوه درها رو بانـدن، دوباری باهم یه 

یگاهی به یقشه ی اون مدرره ی راهنمایی بندازیم.«
بعد به راعت خاکستری روی دیکار یگاهی می ایدازد؛ من هم همین طکر. 
تکی بلکریکر ما باید حکارمان به راعت باشد. راعت ُیه من باید تکی اتاقم باشم. 
اتاق من کنار دفتر ررپررت ارت و به طاقه ی باالی رالن شرقی رای دارد.
مامان هم باید تکی اتاق خکدش، ایتهای رالِن پایین تکی بلکک ری باشد.
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رـاعت 6:23 صاح ارـت. خکدم را ُرـر می دهم جلک و دهایم را یزدیک 
میوروفـِن ریسـتم صکتـی زیـدان می گذارم. همیشـه اولش را آرام شـروع 
می کنم. ررپررت دافرتی هر روز صاح می آید بیدارم می کند؛ خیلی هم با 
مالیمـت ایـن کار را ایجام می دهد. بـرای همین، من هم همین کار را برای 

شهربندهای بلکریکر می کنم.
با صدای آهسته و آرامم می گکیم: »صاح به خیر. من پری هستم به وقت 
طلکع خکرشـید! امروز ره شناه رـت، شیشـم رـپتامار. اگه دیاال یه دلیل 
می گردیـن کـه امـروز از جاتـکن بلند شـین، ُخـب فور کنـم اون دلیل وضع 
آب وهـکا یااشـه. آخ آخ! بـه یظـر بارویـی میاد. رارـتی، این یقل قـکل امروز 
بـکد از کریسـتکفر رابیـن و اگـه یمی دوییـن اون کیه، بهتری یه کـم ادبیات به 
زیدگی تکن اضافه کنین. امروز خایم باک مکئلر قراری از رـاعت چهار تا پنج 
بیاد کتابخکیه ی لِِژر و کتاب جدید برامکن بیاری. یادتکن باشـه رـفارش هم 

قاکل می کنه.«
بعد یگاهی به ررپررت دافرتی می ایدازم. هم زمان که مشغکل ورق زدن 

یک درته کاغذ ارت، لاخند می زید.

همه بلند شوید

فصل دوم
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وقتی برای رکاد و خکایدن تالیغ می کنم، خیلی خکشش می آید. راعتی 
که روی دیکار باالی میزش ارـت، 6:26 را یشـان می دهد. دوباری به رـمت 

میوروفن خم می شکم.
»اخاار اون بیرون اینه که امروز تکی باتِلر کایتی اولین روز مدرره رـت. 
این یعنی که من کل روز ییستم؛ زیاد دلتکن برام تنگ یشه. خار خکب هم 
بـرای همـه ی شـما اینه که پایین تـکی کافه، وافل ها دارن از تکی تکرـترها 
می پـرن بیرون؛ املت هم تکی ماهیتابه رـت. تـازی! براتکن کککتل میکی هم 
ریخته ن. فهررت یکشیدیی ها هم مثل همیشه رت. یادتکن باشه تکی لکازم 
آشپزخکیه ی بلکریکر چاقک پیدا یمی شه؛ پس بهتری تا وقتی پیش مایین، به 

ارتفادی از قاشق چنگالی1 عادت کنین.«
از میوروفـن فاصله می گیرم و یکاشـوی به ررپررـت دافرتی می گکیم: 

»این قسمت آخرش واره اون تازی واردی، آقای ِویدل بکد.«
در جکابـم یکاشـوی می گکیـد: »مطمئنـم حـاال دیگـه خیلـی بهش خکش 
می گذری.« بعد بدون یگای کردن، به راعت اشاری می کند. ییازی به یگای کردن 

یدارد؛ ررپررت آن قدر دقیق ارت که می شکد تیک تیوش را هم شنید.
راعت شش و بیست و ُیه دقیقه و ییِم صاح ارت. االن وقتش شدی که 
بلندتر بگکیم. میوروفن را طکری تکی درتم می گیرم که ایگار می خکاهم به 

یک هکاپیما اجازی ی پرواز بدهم.
»خیــــله ُخب، شهربندهای بلکریکر! اگه تا االن از رختخکاب بیرون ییکمدین، 
دیگه وقتشه که بلند شین.« آخرش را هم باید بلند بگکیم. این کار هر روزم 
ارـت. یـک یفـس عمیق می کشـم و یعری می زیم. »بلــــــند شیـــــــن!«
میوروفـن را خامـکش می کنـم و باعجله به طرف در مـی روم. تکی راهرو 
رـرک می کشـم و گـکش می کنم تا صـدای آزادباش صاحگاهی را بشـنکم. 

1- قاشـق چنگالی، ورـیله ای قاشـق مایند ارـت که رر آن شایه چنگال دررت شـدی و در ایگلیسی به آن 
Spork  می گکیند.



همه بلند شکید  13

شـش و رـی دقیقـه ی صاـح؛ قفل ها بـاز می شـکد، درهـا َترق وُتـروق صدا 
می دهد، صدای رـیفکن تکالت ها درمی آید و شـهربندها با خمیازی از خکاب 

بیدار می شکید.
یگهاان ارشـد، جک، تکی رـالن از رـمت بلکک اِی به طرفم می آید. بلکک 

اِی یوی از بال های مخصکِص مردان ارت.
»صاح به خیر، ارشد جک.« از وقتی خیلی ککچکلک بکدم، این طکری صدایش 
می کـردم. اوایـل که تازی زبان باز کردی بکدم، مکقع گفتن ر زبایم می گرفت. 
خکدم را هم ِپکوی صدا می زدم. می پررم: »اوضاع چطکری؟« اما یمی خکاهم 

بدایم... االن یه؛ و ارشد جک این را می داید.
آرام می گکید: »اوضاع؟ ُخب، بذار باینم...«

پشت لام را می جکم و منتظر می مایم؛ از قصد لِفتش می دهد.
»اوضاع خکبه. فقط یمی دویم دیشب شام بهت چی دادی ن. بکریتک1 یاکدی؟ 
آخـه...« موثـی می کند و دماغش را می گیرد. خکدش را باد می زید. »از اون 

آزادباش صاحگاهی آتیش می ریخت.«
بـه او می گکیـم: »خـکراک بکقلمکن تند بـا لکبیا.« بعد قاـل از اینوه بتکاید 
همین طکر حرف بزید و حرف بزید، به او یادآوری می کنم که: »ِهی، ارشد جک! 

امروز اولین روز مدرره رت.«
می گکید: »آها! پس کتکیی های جدید واره همینه، آری؟«

به پاهایم یگای می کنم و می گکیم: »می تکیم برم؟«
»مدرره؟«

»ارشـد جک!« می داید چه می خکاهم. رو کردی ام به رـمت بلکک ری. مثل 
دویدی ها زایک زدی ام، اما باید صار کنم تا اجازی بدهد. این یوی از قایکن هارت. 

»ارشد جک، خکاهـــش می کنم!«
می گکید: »پری؟«

Burrito -1: یکعی غذای موزیوی و تند



14  پسر آفتاب

»بله؟«
»هنکز اینجایی؟«

دیگر ییسـتم. مثل فشـنگ از جایم کندی می شکم و به ررعت باد به طرف 
اتاق مامان می روم که ایتهای بلکک ری ارت.
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جسـیوا ککک همیشـه دورـت داشـت صاح ها قاـل از اینوه پـری برای 
دیدیـش از رای بررـد، از اتاقـش بیـرون بیایـد. شـاید کارش مسـخری بکد. 
به هرحال پسـرش می دایست شـب را آیجا حاس بکدی؛ می دایست مادرش 

باید مثل باقِی شهربندهای بلکریکر، منتظر آزادباش صاحگاهی بماید.
آزادی... ایـن کلمه تکی رـرش پیچیـد؛ آزادباش صاحگاهـی یه؛ آزادی 
مشـروط! جسـیوا رـرش را توان داد. رـعی کـرد خـکدش را متقاعد کند 
تـا قطعـی شـدن آزادی اش، به این مکضکع فور یونـد. بدبختی اینجا بکد که 
یمی تکایسـت بـه چیز دیگـری فور کند. تقریاًا همه ی شـب را تا صاح بیدار 
بکد و صاح که ورزش می کرد و شـنا می رفت، درازویشسـت می رفت و تکی 
یک گُلـه جـا فضای خالِی کنار تختش که ایدازی ی یک آدم بکد، عضالتش را 
کش می داد، این فور بازهم تکی رـرش بکد. تاحاال جسـیوا َرَویِد آزادی از 
بلکریـکر را بـرای حداقل صد شـهربند آمکزش دادی بـکد؛ اینجا کارش همین 
بـکد. الاتـه که کمی پیچیدی به یظر می ررـید؛ چـکن تا زمان آزادی خکدش، 

طعم شیرین آن را یچشیدی بکد.
اما باالخری یکبت او هم می شد.

جسیکا

فصل سوم
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جسـیوا تقریاًا دوازدی رـال از پایزدی رـال محوکمیتش را گذرایدی بکد. 
ظرف چند هفته ی آیندی می تکایسـت برای درخکارـت آزادی مشروط اقدام 
کند؛ باالخری! این کار برای خکدش فرآیند خاصی داشت؛ اما تا دیروز، همه ی 
دلیل ها را داشت که فور کند... امیدوار باشد یخاندان اواخر اکتار دیگر برای 
خکدش زِن آزادی می شکد. این مدت پری را برای رفتن از تنها خایه ای که 

می شناخت، آمکزش دادی بکد.
اما حاال، این مصیات! به ررپررت خار رریدی بکد که ِگرهی تکی کارش 

افتادی ارت. الاته هنکز از جزئیاتش اطالعی یداشت.
با خکدش فور کرد: امیدت رو از درت یدی.

در همـان حـال که مسـکاک مـی زد، در را هم باز یگه داشـته بکد. یگهاان 
ارشـد، جک، معمکالً همیشـه به پری اجازی می داد که دررـت بعد از آزادباش 
صاحگاهی، برود پیش مادرش؛ پسـرش هم به رـرعت می آمد. رـریع بکد، 

هر روز هم رریع تر می شد.
حفاظت محدود به این مفهکم بکد که تکی یک اتاق کم عرض و خکابگای مایند 
یگه داشته می شد، یه یک رلکل پشت میله ها. اینجا یک زیدان خشک و قدیمی 
یاکد که معمکالً تکی فیلم های آخر شب یشان می دهند. درواقع، بلکریکر کمپی بکد 
با یکر طایعی در فضاهای عمکمی و ریگ های یه چندان وحشتناک دیکارهایش. 
این ها صفت های خکبی بکد که او درباری ی اینجا به خکدش می گفت. جسیوا 
اینجا زیدایی بکد؛ اما اینوه قسـمت شـد به این مرکز تکی رـکرپرایز بیاید، 
برایـش حوـم یـک لحظه ی خکب، ورـط یک کابکس بد و ماهم را داشـت.

این رـال ها برایش قابلِ تحمل بکد، چکن یازدی رـال از آن کنار پسـرش 
گذشـت. اصکالً چنین تمهیداتی رـابقه یداشـت؛ برای همین شـایس آورد. 
بااین حال، همه ی فوروِذکرش این بکد که پسـرش را از آیجا بارد و زیدگی 
جدیدشـان را بیـرون از آیجا شـروع کننـد؛ تازی آن مکقع، زماِن او و پسـرش 

درت خکدشان بکد.
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جسـیوا خمیردیدان را ُتف کرد تکی روشـکیِی پشت تکالت فریگی اش که 
ایدازی ی یک ماهی تابه بکد. بعد شیر را باز کرد تا درت هایش را بشکید و بعد 
هم رـریع مکهایش را باالی رـرش ُدم ارـای کرد. بااینوه تختش را شایه 
تخته ی پرش، حسابی مرتب کردی بکد، اما بازهم آن را وارری کرد. بازرری 
رـرزدی از اتاق هـا، هـر زمایی ممون بکد ایجام شـکد؛ و اگر چیزی تکی دییا 
وجکد داشت که او از آن متنفر باشد، ررزیش شدن جلکی پری بکد. جسیوا 

به قکایین احترام می گذاشت.
صـدای کتایی های پسـرش را شـنید کـه روی مککت کاریتـی می دوید و 

به طرفش می آمد. پرید بیرون تکی راهرو و ییشش باز شد.
پـری یزدیـک می شـد؛ پری هـای دماغـش مثل ورزشـوارها باز بـکد و آن 
چشـم های آبـی اش زیـر کالهـی از مکهـای تیـری، گشـاد شـدی بـکد. هرچه 
می گذشـت، بیشـتر و بیشـتر شایه مردی می شـد که او زمایی می شناخت. 
به این فور می کرد که پسـرش قشـنگ ارـت. پسـرش رـراپا امید بکد با 
یک ُجفت کفش کتایی یک. جسـیوا درـت هایش را باز کرد؛ پسرش جستی 
زد و جسـیوا او را در هـکا گرفـت و چرخاید و خکش حـال بکد که هنکز تکان 

ایجام این کار را دارد.
بعد از اینوه پری دوباری روی پای خکدش ایستاد، دوتایی به هم صاح به خیر 

گفتند و رای افتادید که بروید صاحایه بخکرید.
پررید: »چه حسی یسات به مدرره داری؟«

پری گفت: »عصای... هیجان زدی!«
مکقع حرف زدن رـرش را به این طرف و آن طرف توان می داد. جسـیوا 

برای لحظه ای ایگشت هایش را الی مکهای پسرش کشید.
گفـت: »منـم همیـن حـس رو بـرای تـک دارم... ولـی بعضی چیـزا تغییر 
یمی کنن. خایکم مایا بازم میاد اینجا دیاالت. حاال که راهنمایی می ری، تکی 

روز می بینیش؟«
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پری گفت: »آری.«
و جسیوا حس کرد پسرش همان طکر که کنارش می آمد، کمی شایه هایش 
را باال ایداخت. آن ها قال از این، جزئیات رفتن به مدرره را باهم مرور کردی 
بکدید. پری امروز صاح راکت تر از همیشه به یظر می آمد. بهتر بکد جسیوا 

کاری به کارش یداشته باشد.
پری گفت: »خکش حالم تکی گروی ره با زوئی َام. کالرمکن یویه.«

جسیوا گفت: »منم خکش حالم.« و واقعًا هم بکد.
این همان چیزی بکد که در مکرد تربیت یه چندان معمکلی پری، یگرایش 
می کرد. ریگ وبکی زیدان داشت؛ اما عالوی بر آن، به عنکان یک بچه، به شول 
عجیای بیشتِر دایری ی اجتماعی او را بزرگ رال ها تشویل می دادید؛ ترکیب 
َشَلم شکربا و ریگاریگی از شهربندهای بیراهه رفته و بخت برگشته و آراِم بلکریکر! 
از این ها گذشته، جسیوا - مادر پری - هیچ وقت یتکایسته بکد این دختر جکان 
را که پری او را دورـت صمیمیم اون بیرون، صدا می کرد، از یزدیک بایند.

وقتی پری برای اولین بار به زوئی رامکئلز اشاری کرد، جیسوا مایا روبین 
را کناری کشید و گفت: »خکاهش می کنم بگک که دختری خیالی ییست.«

مایا، همان خکاهرزادی ی ررپررت دافرتی و اصلی ترین مراقب پری در 
بیرون از زیدان، قکل داد که: »بله، زوئی واقعیه.« عالوی بر آن، گفته بکد همان 
ایدازی که زوئی دورـت خکبی برای پسـرش ارـت، پری هم دورـت خکبی 

برای زوئی به حساب می آید.
جسـیوا وقتی فهمید پسـرش تکایسـته دورـتی برای خکدش پیدا کند، 
خیالش راحت شـد؛ کار آرـایی یاکدی ارـت. خیلی رؤال ها ممون بکد از او 
بپررد؛ ممون بکد شایعه های زیادی روی شایه های یحیف پسری که به یک 

مرکز حرفه آمکزی و اشتغال، می گفت خایه، رنگینی کند.
ُخب... روزی که او و پری می تکایستند از بلکریکر بروید، یزدیک می شد... 

یا قرار بکد یزدیک شکد.
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»مامان؟«
»چیه؟«

»چیزی شدی؟ چیزی که بتکیی به من بگی؟«
جیسـوا گفت: »یه... یه. فقط هیچ وقت یمی تکیم از اون مادرها باشـم که 
می گن آخ جکن! اول رپتامار1 شد.« در همین حین، از جلکی دفتر ررپررت 
گذشـتند. »فقـط بـه این خاطر دارم می فررـتمت اون مدررـه، چکن مامان 

خکبی هستم... ولی واقعًا امروز دلم برات تنگ می شه.«
»دوربینم همراهمه. برات عوس می گیرم.«

جسـیوا گفـت: »پسـر، اون بهتریـن هدیه ایـه که می شـد گرفـت.« و این 
اولین بـارش یاـکد کـه این جملـه را می گفـت. آن دوربین درـتِ دوم و بایی 
خّیـرش هـم زوئی رـامکئلز بکد که بنا به دالیلـی، دوتا دوربین گیرش آمدی 
بـکد. آن دوربیـن لطف بزرگی به حسـاب می آمد؛ آن هم بـرای مادری زیدایی 
که دلش پر می زد تا از رـاعت هایی که پسـرش بیرون از زیدان می گذراید، 

کنار گذاشته یشکد.
جسـیوا و پری همان طکر که رای می رفتند، درتشـان به درت هم خکرد. 

پری باال را یگای کرد و لاخند یصفه ییمه و آرامش بخشی به مادرش زد.
پسـرش امـروز او را تـکی اتاق ککچـک و قفل خکردی اش یدیـدی بکد؛ این 
برایـش یـک یکع پیـروزی به حسـاب می آمد. ایـن یوی از رای هایـی بکد که 
جسیوا خکدش را با آن امیدوار یگه می داشت. وقتی قرار ارت پایزدی رال 
تکی حاس باشـی، از این کارها زیاد می کنی؛ و بعد از دوازدی رـال، آزادی 

مشروط شامل حالت می شکد؛ آن هم اگر همه چیز دررت پیش برود.

1- اول رپتامار شایه اول مهر مارت.
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این مدرره ی راهنمایی ره برابِر دبستایی ارت که من و زوئی می رفتیم. 
خایم مایا هفته ی پیش من را برای بازدید به اینجا آورد. راهروهایش پر از 
بچه ها و والدینشـان بکد؛ اما مامان گفت رـاختمان مدرره خیلی ککچک تر 
از محکطه ی بلکریکر ارت. به محض اینوه پیادی شدم، رفتم حسابی بگردم و 
جاهای مختلف مدرره را پیدا کنم. به یظرم تکی مدرره زیاد هم یمی شکد 

گم شد.
تکی همین فورهای خکش هستم که خایم مایا می پیچد تکی پارکینگ. 
بااینوه من را زودتر از معلم ها ررـایدی، بازهم حیاط مدررـه شـلکغ ارـت؛ 

قیافه های جدید زیادی می بینم.
ما زیر راعت تکی راهرِو اصلی ایستادی ایم. خایم مایا راک درتی اش را 
روی شایه اش جابه جا می کند و من َشستم را زیر بندهای ککله ام می گذارم. 
می گکید: »خیله ُخب! پری، من می رم رر کالرم. تک فعالً خیلی وقت داری تا 

بخکای بری رر کالس. یادت می مکیه کجا باید بری دیگه، دررته؟«
»کالس دیکیست و هشت، طاقه ی دوم.«

می گکیـد: »خکبـه... امـروز بعدازظهـر بـرای ادبیـات و زبـان تـکی اتاقـم 

خوش آمدید

فصل چهارم


