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فصل یک

متشکرم؛ ولی نه، ممنون

ِرناتا ُولفَمن هر روز همان لباس های همیشگی را می پوشید: 
تی شرت سفید با یک سرهمی و کفش های کتانی. امکان 

نداشت چیز دیگری بپوشد.
یک صبح شنبه، مادرش از او پرسید: »رناتا، می خواهی 

امروز برویم لباس بخریم؟«

رناتا که روی مبل راحتی چمباتمه زده و کتابی درباره ی 



10

الک پشـت های دریایی می خواند، جواب داد: »متشـکرم؛ 

ولی نه، ممنون.«

»دلت نمی خواهد برای تنوع هم که شده یک چیز دیگر 

بپوشی؟ یک لباس خوشگل؟«

»ُنچ.«

بابا گفت: »اصالً چرا همه با هم نرویم خرید؟ می توانی 

هر لباسی دلت خواست بخری.«

»هر چِی هر چی؟«

»بله، بله.«

رناتا گفت: »خیلی خب.« بعد با پدر و مادرش به خرید 

رفت و سـه تی شـرت سفید نو و دو دست سرهمی جدید 

گرفـت. آن هـا را داخـل کمـدش گذاشـت و دوبـاره کتاب 

الک پشت های دریایی اش را برداشت.
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رناتـا پیـش خـودش گفـت: الک پشـت های دریایی از 

لباس ها  خیلی جذاب ترند.

رناتا هیچ دوستی نداشت.

حتی یکی.

البـد فکـر می کنیـد از ایـن وضـع ناراضی بـود؛ مگر نه؟ 

نخیـر؛ به هیچ وجـه. اصالً دلش دوسـت نمی خواسـت. از 

نظر او بچه های دیگر اعصاب خردکن بودند. آن ها یا الکی 

ُغر ُغـر می کردنـد یـا زیـادی حـرف می زدند یـا جوک های 

مسـخره می گفتند یا اینکه عاشق بازی های حوصله سربر 

بودند. بچه های دیگر از چیز هایی که رناتا دوسـت داشت، 

خوششان نمی آمد. فقط مزاحمش می شدند.

رناتا با خودش فکر کرد: دوست؟ ایش!

شـنبه ی هفتـه ی بعـد مامانـش گفـت: »ولـی همـه به 

دوست احتیاج دارند.«
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رناتا گفت: »همه به جز من.« حتی به خودش زحمت نداد 

سـرش را از روی کتاب بلند کند. کتابش درباره ی کوسـه ها 

بود. سـپس خرت خرت کنان مقداری از غالت صبحانه اش 

را جویـد. کمـی شـیر هم از لیوانش نوشـید. رناتا دوسـت 

نداشت چیزها را با هم قاتی کند.

مامـان بـاز هم اصرار کرد و گفت: »آدم ها برای سـالم و 

سرحال بودن به دوست نیاز دارند.«

رناتـا گفـت: »من خیلی هم سـالم  هسـتم. دوسـت ها 

میکروب دارند. آب دماغشان راه می افتد. روی سروصورتت 

سرفه می کنند. بدون آن ها خیلی هم سالم تر می مانم.«

بابا گفت: »فکری به سـرم زد. موافقید بچه ی همسـایه را 

دعوت کنیم خانه مان؟ همان پسرِ مؤدب. اسمش چی بود؟«

مامان گفت: »لیوینگسـتن. لیوینگستن فالت . چه فکر 

بکری! موافقی رناتا؟«

رناتا گفت: »ما خیلی با هم فرق داریم.«

مامان گفت: »هر دوی شـما آدم هسـتید. تازه از پدر و 




