


برای دوست خوبم پت که هیچ وقت شک به دلش راه نداد 

باالخره راهی برای گفتن این قصه پیدا می کنم.

و برای لیز و جیم رید، خانواده ی بیرمنگهامی عزیزم

آ.ل

برای خواهرم دبی

برای عشق و حمایتش ممنونم

ج.ه

تقدیم به رفیق جنگجویم مریم که قلبم در آن سوی آب ها کنار 

او می تپد.

پ.ه
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فرانک عاشق فیل ها بود؛ عاشق نقاشی کشیدن از فیل ها و حرف زدن درباره ی 

آن ها. عاشق آن خرطوم های لوله ای، آن گوش های بادبزنی، آن پاهای تنه درختی 

و آن دم های فش فشی بود. اما فرانک حتی یک بار هم در عمرش فیل واقعی 

ندیده بود.



برای همین وقتی مادرش ماجرای خانم فنسی را برایش تعریف کرد از جایش 

پرید و از صندلی اش جست زد پایین. »فکرش را بکن فرانک! یک فیل.« آقای ِروِرند 

بروکس هم گفت: »درست است! خانم فنسی دیگر خسته شده و قرار نیست در 

سیرک کار کند، به  همین خاطر او را می آورند به پارک اَِون ِدیل.«

فرانک که از هیجان نفسش بند آمده بود گفت: »یک فیل؟! اینجا؟« پارک اَِون ِدیل 

فقط دوتا بلوک با خانه ی آن ها فاصله داشت.

»البته اگر مردم شهر بتوانند پولش را جور کنند. قرار است در همه ی مدرسه های 

شهر صندوق جمع آوری پول بگذارند. خیلی زود دست به کار می شویم.«



فرانک تندوتیز رفت سراغ پول جمع کردن. دعا می کرد پولی که از مدرسه ی 

او و باقی مدرسه ها جمع می شود آن قدری باشد که بتوانند خانم فنسی را به 

بیرمنگهام بیاورند.

و باالخره آن پول جمع شد.



روزی که خانم فنسی به ایستگاه راه آهن رسید، درست همان موقع که صدای 

سوت قطار بلند شد؛ فرانک هم با بقیه ی مردم هلهله و شادی کرد. وقتی خانم فنسی 

اولین قدم هایش را روی سکوی راه آهن گذاشت، فرانک از خوشحالی نفس نفس 

می زد. خانم فنسی از یک خانه هم بزرگ تر بود و پوست چین دارش درست شبیه 

سایه ای از ابری طوفانی بود. وقتی صدای ترومپت از خودش درآورد، سوت قطار در 

مقابلش شبیه اسباب بازی های سوت سوتکی بچه ها بود.


