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انم داد و  ت نش ه ای توی زمین بازی با دس رب کوچک که بودم، روزی پس
ید و دوید  « بعدش هم از ترس جی کش ت هاش افتاده ید: »دس فریاد کش
اندش روی  ل کند و بنش د ب . مامان هم مجبور ش مت مامان رفت س
ودش و ده دقیقه ای سرش را نوازش کند تا آرام بگیرد. گمان می کنم تا  پای 
رده بودم که یک جایی از زندگی ام دست هایم واقعا  رش را ن آن موق اص ف
رم نرسیده بود که اص دست ندارم.  افتاده اند. راست حتی هی وقت به ف
له ی مهمی  ودم یا پدر و مادرم مس ته ام هرگز برای  ت های نداش دس
 نبود. حتی یک بار هم از هی کدامشان نشنیدم که بگوید: »وای، نه، احتما 
اون1 نمی تونه این کار رو انجام بده، چون این کار مخصوص دست دارهاست«، 
اره ست«، یا »شاید اون یه روزی بتونه  یلی بی یا »طفلک اون بدون دست 
ن.« به جای  د کن ت هاش رش ه اگه اص دس ده، البت ام ب ن کار رو انج ای
اوت از بقیه ی  ن کار رو متف د: »باید ای ا می گفتن ور چیزه ه از این ج همیش
ختیه، ولی باید  ی« و »می دونم کار س ی موف می ش ام بدی، ول ردم انج م

شت رو ادامه بدی« و »اون، تو از پ هر کاری برمی آی.« ت
ت هایم افتاده،  ه دس زده بود ک ار ن ر ج ه ی مز ه آن ب ا روزی ک ت
ه دارم. اولین بار بود  ا بقی ودم دقیقا چه فرقی ب ده ب ه نش ت متوج هی وق

1- ven 
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اس کردم  ه احس م آن لح ت ندارم و گمان دم اص دس ردار می ش ب ه  ک
مت مامانم و او هم  ودم هم دویدم س یک جورهایی برهنه ام. برای همین 
ک  ، اهمیتی هم نداد که اش رون پار دم کرد و برد بی ا بلن رعت از ج به س

ی می کند.  چشم و آب دماغم دارد پیراهن را 
انه، من نشسته بودم  همان روز، مامان که داشت ماشین را می راند سمت 
یی  ودم و  زارزار گریه می کردم. ازش پرسیدم چه ب روی صندلی مخصوص 
د؛ من مادرزادی  را افتاده اند. جواب داد که نیفتاده ان ت هایم آمده و چ ر دس س
بی دست بوده ام. بعد ازش پرسیدم که چه طور می توانم دست های نو گیر بیاورم. 
گفت که نمی توانم. از سر ناامیدی ناله کردم، ولی مامان بهم گفت که دیگر گریه 
نم، چون مردم درباره ی دست زیادی غلو می کنند. آن زمان معنی غلو کردن  ن
زم  یلی کوچک بودم و برای همین م را نمی دانستم، چون همان طور که گفتم، 
هم کوچک بود. به هر حال چند روز بعد یک جورهایی ازش سر درآوردم، چون 
وبه که این نقاشی رو با دستم  پدر و مادرم مدام چیزهایی م این می گفتند: »
تم م اون با پاهام رنگ کنم. اون وقت  م، ولی کاش می تونس گ می کن رن
سته کننده ست.  یلی  وردن با دست   د« و »اسپاگتی  دیگه فو العاده می ش
ناهام، اون تنها  ا پاهام بخورم« و »بین آش ام رو ب تم غ واد می تونس م می  دل
تر کوچولوی  نا د کسیه که می تونه دماغشو با پنجه ی پاهاش پا کنه. مطم
ت و از مامان پرسید جایی در این  تر هم دور برداش یریه.« بابا حتی بیش بی ن

ه بدهد یا نه.  دمات جداسازی دست ارا حوالی می شناسد که 
ودم انجام بدهم،  تم کارهایم را  دم، بیشتر می توانس هرچه بزر تر می ش
وا زدن، شانه کردن مو،  وردن، مس ت دار: صبحانه  ت م آدم های دس درس
ن از تعجب  ودم توی دستشویی. می دانم ا لباس پوشیدن و، بله، حتی شستن 
ی را دیگر چه طور انجام می دهد.  ودتان می پرسید که این ی شا در آورده اید و از 
لیف بمانید.  ت شاید بعدا بهتان بگویم... شاید. تا آن موق مجبورید همین طور ب
رد. گاهی هم  تری می گی ن کارها از من وقت بیش ام دادن ای ه انج البت
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صوصی  یله ی به  تر وقت می گیرد. گاهی اوقات مجبورم از وس یلی بیش
تفاده کنم. هر از گاهی هم  بیه این ها اس مه یا چیزی ش م چنگک یا تس
شم و آن قدر بالشم را لگد کنم تا دل  واهد از سر ناامیدی جی ب دلم می 
و روده اش بریزد بیرون، چون بیست دقیقه طول کشیده تا دکمه ی شلوارم 

را ببندم. ولی من می توانم دکمه ی شلوارم را ببندم. 
رم دلی این که می توانم این کارها را انجام بدهم این است که پدر و  به ن
ب، انگار  ودم راه ح همه چیز را پیدا کنم؛  مادرم همیشه تشویقم کرده اند 
ر می کنم اگر  ودم راه ح همه چیز را پیدا کنم. ف تر وادارم کرده اند که  بیش
اره ای  همیشه تمام کارهایم را پدر و مادرم انجام داده بودند، بدون آن ها آدم بی
اره نیستم. و حا که سیزده سالم  ردند و من هم بی می شدم؛ ولی این کار را ن
شده، برای انجام دادن هی کاری نیاز به کمک کسی ندارم. راست می گویم. 

وردند. تقریبا  ه  ه ها از این که دست ندارم ی تان، ب وقتی رفتم کودکس
اده، با یک  ت هایم افت رای دس ی ب ه اتفاق ه چ یدند ک ر روز ازم می پرس ه
ت و بازو و  یدند حا که دس ر. م می پرس ه ی دیگ ال احمقان ارد س میلی
لم صدا دربیاورم. یا چه طور  ا زیر ب ودی زیرب ندارم، چه طور می توانم ب گ
عی کردم  ه البته من هم س رکت می کنم؛ ک یدن ش ازی لباس پوش وی ب ت
ر کار به این جا  ت آ لی این کار را می کنم و دس ه ش م چ ان بده نشانش
کشید که یک دامن صورتی پف پفی پن دقیقه دور سرم گیر کرد تا این که 

 . شم م کرد که تا کمرم پایین ب ره متوجه شد و کم معلم با
ادرزادی ام  تی م گی و کس کننده ی بی دس تان همیش ی از آن داس وقت
نده دار  سته شدم، شروع کردم به سر هم کردن قصه. بدجوری  حسابی 
ت هایم توی آت  تری گفتم دس ه ی اول که به یک د ان لح ود. از هم ب
ته، فهمیدم سرگرمی معرکه ای پیدا کرده ام: داستان سرهم کردن. کیف  سو
ت  ت از دس د و وقتی داش م های از ترس، آن طور گرد ش کردم که چش

ال می کرد، صدای از هیجان با رفت.  جزغاله شده ام س
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» او: »چه جور آت سوزی ای بود
ر.« من: »یه آت سوزی مهارنشدنی وس یه جنگ ب

» او: »کجا
ا  تم تانزانی ت نمی دانس راس ا1.«  تان های تانزانی وی کوهس ن: »ت م
ی از  م را توی ی ر می کنم این اس تان دارد یا نه. ف ت یا اص کوهس کجاس

وبی  دوو2 یا چیزی م آن شنیده بودم. قسمت های کارتون اس
» او: »چند سالت بود

ر بزنگاه  اره بودم. مامانم با بدبختی س ه کوچولوی بی ن: »فق یه ب م
ت، کشید بیرون  نجاتم داد. منو از توی گهواره م، که اون هم داشت می سو
رد. همون طور که  رار ک ه بود، ف ه آت گرفت ون، ک ده م رعت از ده و به س
د و می ریخت، موق دویدن  ت و جزغاله می ش و ت می س ت هام داش دس
یم  رش رد آت افتاده بود تا برس ت س تان، پش مت کوهس مامانم به س

ه ژامبون شده بود.« ته م شبیه دوتا ت ده، دست های سو بیمارستان ده
» ام یا پخته ه ی دیگری که کنارمان ایستاده: »ژامبون  ب

تر یک جورهایی از حر هایم آسیب روحی دیده بود،  صه که چون آن د
اشت  اطر داستانی که سر هم کرده بودم با پدر و مادرم جلسه گ بعدا معلمم به 
رکت کنم. معلم که بهشان گفت: »اوووم، اون  دم در آن ش که من هم مجبور ش
ه ی دیگه گفته دست هاش توی آت سوزی شدید توی کوهستان های  به یه ب
م  ته«، پدر و مادرم چ چ نگاهم کردند و لب هایشان را مح تانزانیا کام سو
مو از پشت عین  انم معلم با قیافه ی ا ان دادند.  ر ت ردند و س به هم فش
اره ی ژامبون گفته.« ه داد: »یه چیزهایی هم درب رد و ادام ان ک ا دقت نگاهش ب

تا آن روز قیافه ی پدر و مادرم را این قدر جدی ندیده بودم، انگار حسابی 
ک می زدند،  ر حتی پل وری که اگ ند، ط ه جدی باش د ک رده بودن ز ک تمرک

1- an ania

: یک سریال کارتونی پرطرفدار coo y-Doo -2
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یه  اره ی این ق واب دادند که درب یلی جدی ج د.  ر می ش ان منفج سرش
یلی جدی با معلم دست دادند و موقعی هم  باهام صحبت می کنند و بعد 
دی بود. ولی  ان بهم ج ه می رفتیم بیرون، نگاهش دی از مدرس ه جدی ج ک
ی شان  انه ی معلوم بود که از دستم عصبانی نیستند، چون توی ک راه تا 
ندید و بعد  ی نخودی می  وا را از بینی اش بیرون می داد و آن ی ی ه به آرام
ودش را می گرفت که  نده می لرزید ولی جلو  ی از شدت  شانه های آن ی

انه، کارشان همین بود.  صه تا برسیم  قهقهه نزند و 
د که  ت را بگویم، این ش ن به بعد فق راس ه از ای د ک م گفتن دا به بع
دت زیادی  ردم. م ا را ناراحت ن ه ه دام از بقیه ی ب ر هی ک م دیگ ن ه م
ه ی جدیدی آمد  س پنجم که بودم، روزی ب راستگو بودم. ولی بعدش، ک
تان مانده بودم توی همان مدرسه، برای همین  من از کودکس ه مان.  مدرس
ت ندارم. موق ناهار که  تند که مادرزادی دس تانم می دانس هم تمام دوس

» ه، یک دفعه گفت: »وای دست هات چی شده نشستم کنار این پسرب
د که  ی ش ر م بادکن تم بگویم ح ه می توانس تانم چ وی دوس جل
ت بیرون. برای  ندش؛ ترکید و از دهانم ریخ رده باش ر از آب ک ادی پ زی
ته بوده اند به  گی را بس ه توله س م کردم ک ر ه ه را س تان احمقان ن داس ای
د و از روی  ر برس ، پی از این که قطار س ت به موق ری راه آهن و درس
ت های  گه، نه برای دس ودم؛ البته به موق برای س ود، نجات داده ب رد ش

اره ی له شده ام بی
حک شده بود. بهترین  یلی م ه  را می دیدید،  وای باید قیافه ی این ب
 ،2 ی دوستم، کای وی آن ی د و شیرکاکا نده روده بر ش تم، امیلی1، از  دوس
ی ام شد و  و ه ی تازه وارد هم متوجه ش ید روی میز. بعد ب از دهان پاش

نده.  ودش هم زد زیر 

1- E ily
2- ayla
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ای، اون  د: »آه ال می کردن ه مدام ازم س ه دیگر هم ت ک ش زی نگ چی
« و من هر بار داستان جدیدی داشتم که برایشان تعریف  دست هات چی شده
کنم. رفته رفته داستان هایم مسخره تر شد: کشتی با تمساح در اورگلیدز1 توی 
راب شد.  فلوریدا2، تصاد عجیب وغریب ترن هوایی، سقو آزاد با چتری که 
خره از آب  د مس ر هم می کردم که تا جایی که می ش قصه هایم را طوری س

ی می کنم.  دربیاید، برای همین هم بقیه همیشه می دانستند دارم شو
اس نمی کردم بینشان  ده بودم. هی وقت احس ه ها بزر ش من با آن ب
وصله ای ناجورم یا از این جور چیزها. بی دست بودنم برایشان عجیب وغریب 

نبود، چون همان طور که گفتم، همیشه رفته بودم همان مدرسه. 
ادرم مجبورم کنند از آن جا  ورش را هم نمی کردم پدر و م ت تص هی وق
س هشتم مجبورم  روع ک ت بعد از ش ر نمی کردم درس بروم. هی وقت ف

کنند این همه راه بروم تا آریزونا3 و بروم یک مدرسه ی جدید. 
ی4 را نجات  ن را هم نمی کردم که غرب وحش ب، هرگز تصور ای ی  ول
رده از یک راز  ی برنامه اجرا کنم، و پ را برای یک جمعیت م، وس صح ده
نم، شگفت زده  ودتان که ببینید چه کارهایی می توانم ب بردارم. به هر حال، 

می شوید؛ کارهایی که حتی بدون دست هم می توانم از پسشان بربیایم. 

1- Everglades 2- lorida

3- ri ona 
ld est -4 یا ild est که به غرب وحشی معرو است.
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ار تفریحی  رای مدیریت یک پ واهد ب ت می  م گف ا به ه باب روزی ک
ایی ها  ه احتمال زیاد آدم ف ر کردم ب ت کار بدهد، ف واس وی آریزونا در ت
ت. از حر های  ایی ها یا دول ا آدم ف ا ی د  ح ه کار گرفته ان مخ را ب
تناکی انجام  مادر مادربزرگم فهمیده بودم که دولت می تواند کارهای وحش
تن دولت  ت: »اگه ملت می دونس ور چیزها می گف ه از این ج د. همیش بده
ی چروکیده اش  ال مخال ت  « و مش د ب می ش ی داره، انق یال های ه  چ
اله ای  تم پیرزن هشتادوش س ت نمی دانس ان می داد. درس را توی هوا ت
د  ی باش که در ایالت کانزاس1 توی تریلر2 زندگی می کند چرا باید تنها کس
ت. برای  بر داش ر دارد، ولی بی تردید  ب ری  عات فو س ن اط ه از ای ک
همین است که تعجب نمی کنم اگر آدم های دولت یک جور تراشه ی کنترل 
اشته باشند تا مجبورش کنند یک پار تفریحی  ز بابا کار گ هن توی م

نی را توی دل صحرا اداره کند. س ف
ای محبوب من، پدر و  تیم، یعنی غ ام نودل کره ای داش ب که ش یک ش
بردار شد که مخصوصا  مادرم حرف را پی کشیدند. هی، پسر شستم 

نودل کره ای درست کرده اند که سرم را شیره بمالند. 

1- ansas
انه ی سیاری که پشت اتومبی بسته می شود.  -2
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بابا سرش را از روی بشقاب نودل بلند کرد و گفت: »از یه بابایی به اسم 
رگاه دلیجان.« جو کاوانا1 برام ایمی رسیده. جو صاحب جاییه به اسم گ

» رشته ای نودل هورت کشیدم و پرسیدم: »چی هست
ر  »از این شهربازی های آریزوناست که ش و شمای وسترنی دارن. ف
کنم سابقه ی کاری م رو توی سایت های کاریابی پیدا کرده. حا به هر حال 

واست کار بدم.« دعوتم کرده که برای پست مدیرکلی پار در
ای  مدیر   رار گرفته، آق ر رزومه ت ق ی ت ت ا تح ت: »حتم ان گف مام

رستوران  بیگ  تایم2.«
ب، من که درست نمی دونم مدیریت رستوران چه ربطی داره  بابا گفت: »
ون از راه  تر کاسبی ش به مدیریت یه پار تفریحی تمام عیار، ولی گمونم بیش
فروش استیک  می گرده. شاید برای همین هم هست که باهام تماس گرفته.«

» واست کار بدی وای در پرسیدم: »می 
رم که کار جالبیه.« بابا گفت: »به ن

یلی از این جا دوره.« یلی  ترش کردم و گفتم: »آریزونا 
ودت هم توی آریزونا به دنیا اومده ی.  بابا گفت: »سبی3، یادت باشه که 
ت، مدت زیادی موندیم اون جا. تازه  تیم به فرزندی بگیریم واس وقتی می 
ای فو العادیه برای  ر کردیم ج مون اومد. حتی ف وش م ازش  ی ه یل
یلی قشنگ بود؛ گرم و آفتابی. من از  دوران بعد بازنشستگی. زمستون 

زمستون ی بندون متنفرم.«
» پرسیدم: »تابستون چه جوریه

تون یه جورهایی عین  نیده م تابس ت: »ش ی درآورد و گف ل ان ش مام
ورشیده.« ود  زندگی روی 

1- oe avanaugh
2- Big i e
3- hee s
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بیه یه  ین جایی ش د و گفت: »رفتن به هم م وابرویی آم ا برایم چش باب
ماجراجویی هیجان انگیزه. ک سال می شه رفت شنا و فوتبال.«

ید  ورش ط  نم دلم بخواد روی س ر ن م: »ف م زل زدم و گفت ه نودل ب
فوتبال بازی کنم.«

ا می تونی  تی. همه ج ن حرفه ای هس ه بازی ال تو ی ی ت: »بی  ا گف باب
فوتبال بازی کنی.«

ت کار  واس و حتی هنوز در واد گولم بزنی. ت ن، نمی  م: »ب ک گفت
هم نداده ی.«

نم.« الی نداره، دوست دارم این کار رو ب ر تو اش ب، اگه از ن «
ته بودم،  انه ای که توی زندگی ام شنا از یک طر رفتن از کانزاس، و تنها 
برایم سخت ترین کار دنیا بود، اما از طر دیگر هم بابا، که قب مدیر رستوران 

ست شده بود.  بود، به این کار احتیاج داشت، چون ش ماه قب ورش
ر من  م: »از ن ر لب گفت م زیر گریه. زی ت که بزن ن اس ردم ا ح  ک

الی نداره.« اش
د آریزونا تا  راه مامان، دعوت کردن د، هم ت کار داد. و بع واس ا در باب
واستند که  هم برود مصاحبه و هم آن مح را ببیند. و بعد، از هر دوشان 
لی  بمانند و با هم پار تفریحی را اداره کنند. پ معلوم شد که بیشتر ش

دونفره بوده تا یک نفره. 
ال هایی  تیم، آت وآش یه مان را فرو ا صه، این طوری شد که یک تن از ا
یدیم و بقیه ی مال واموالمان را ریختیم توی یک  تیم، بخش واس را که نمی 
ود و  حرآمیز در کانزاس ناپدید ش ر که قرار بود به نحوی س چمدان غول پی
ودمان هم هزاران کیلومتر  یک هفته بعد سروکله اش در آریزونا پیدا شود. 
دا کردیم  دا مت غرب کشور و تمام مدت  ین قدیمی مان رفتیم س با ماش

راب نشود.  که ماشین 
تیم، رفتیم تا  ی بین راه بایس دون این که هی جای ب، ب ک صب تا ش ی
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1. آن جا بود که دیدم چشم های بابا شده دوتا کاسه ی  رسیدیم شهر فونی
ده که انگار وس گردبادی از  ان ش ون و موهای مامان هم طوری پریش

ورده.  تافت و اسپری مو چر 
زر در حال  یلی ب یده ی  ک واگن سرپوش د، از ی اوای صب روز بع
گا  ود گ ته ب ی نوش ت قهوه ای و مش ت، که روی با حرو درش حرک

ا بهمان شلیک شد و من برای اولین بار آن پار را دیدم.  ی
هن توی این ماجرا دست دارند. ن شدم دولت و تراشه های کنترل  دیگر مطم

1- Phoeni
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م و آمدیم  ا پار کردی یف آن ج زر و ک گ ب وی پارکین ین را ت ماش
ورشید توی کانزاس  ید سوزان چشمم را زد. نور  ورش ش  بیرون. در

هم همین قدر شدید بود بعید می دانستم. 
وه ای را یک جا ندیده  تم. قب این قدر رنگ قه ی اندا رم نگاه ه دوروب ب
وی آریزونا چمن وجود  ی یک گله چمن هم نبود. اص ت ا حت ودم. هی ج ب

دارد این را هم بعید می دانستم. 
مت در ورودی. با  ا و  رفتیم س ان ت  م و از می ان را گرفتی راهم
وجود این که پار هنوز باز نشده بود، درش را نبسته بودند. حدس می زنم 
. یک مارمولک م  ران نبودند که مردم دزدکی بروند دا پار اد نگ زی

ورد و رفت؛ پریدم عقب.  ا جلو پایم لیز  فشنگ روی 
رگاه دلیجان نه پیاده رویی در کار  . هی وقت. تمام نشد. در گ ا و
تمان های زهواردررفته ی  ا بود و سا بود و نه چمن یا سنگ فرشی. فق 
تند و ایوان های چوبی قدیمی که انگاری  چوبی که پله های چوبی کهنه داش

ن بود فرو  بریزند.  هر آن مم
م  ی از همین ایوان ها بهمان س ی از ی نده روی تری  اکس رد سبی  م
وان توی  رش بود و توی لی ه کابویی س « ک ر ی ه   ت: »صب ب رد و گف ک

دست چیزی بود که ازش بخار بلند می شد. قهوه آن هم توی این گرما
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یر.« مامان و بابا هم زمان با هم گفتند: »صب به  
وشحالم دوباره  می بینمت، گری1.« من برگشتم طر مامان.  مامان گفت: »

م شد و در گوشم گفت: »این همونیه که دعوتمون کرد، حسابدار پارکه.«
گری از پله ها پایین آمد و گفت: »و این هم باید اون باشه.«

ت:  ی داد، گف ارم م ود و فش رده ب ه ک ه بازوی را دورم حلق ا، ک باب
ی یه دونه ی ما.« »ی

بی های  ه نو س ود این ک ا وج ی ب د زدم. حت ه لبخن دبان ری م ه گ ب
ر می رسید.  وبی به ن یلی  اکستری اش تیز بود، آدم 

ا که آن هم در عر  گری اول باقی مانده ی قهوه اش را پاشید روی 
فر  ک ندارم بعد از این س ب، ش د، بعد به بابا گفت: » ک ش ش انیه  دو 

تمون.« سته این. بیایین ببرمتون با توی سا نی تون حسابی  طو
ای مح  مت اتا ه م س اده بودی ورده راه افت ت  س ر ش م لش
زندگی مان، که ظاهرا کنار استیک فروشی بود، که بابا پرسید: »کی قراره جو 

» کاوانا رو ببینیم
گری گفت: »اوه، هی ک تا به حال جو رو ندیده. زیاد این دوروبرا نمی آد.«

ودش  ب وکار  اریه که به مح کس ه. یعنی صاحب ت: »عجیب ان گف مام
» سر نمی زنه

رد و گفت: »برای  رای مامان یک وری ک ه را ب دی زد، ک ری لبخن گ
انم.« وب احتیاج داره،  همینه که جو یه مدیر 

د: یک جای کوچک  ه را این طور توصیف کرده بودن ان ا آن  ان و باب مام
د، محقر را هم  ت می گفتن ر. کلمه ی دن را که کام راس ی محق ، ول دن

همین طور، و کوچک را. 
که همه شان لباس کابویی به تن  گری و چند مرد دیگر از کارکنان پار 
. بعد از این که من  ین آوردند طبقه ی با ایلمان را از توی ماش تند وس داش

1- ary
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و مامان وسای مختصرم را از چمدانم درآوردیم، مامان بهم گفت: »عزیزم، 
» چرا نمی ری بیرون یه کم اکتشا کنی

» »م اون بیرون چی هست که بخوام کشف کنم
گاه لوازم  ت و یه فروش ه چیز. یه معدن ط هس ت: »یه عالم ان گف مام
تنی بگیری.« نگاهی  ودت بس کادویی و یه موزه و یه بوفه. می تونی برای 

ازه نیم ساعت دیگه باز می شه.« ت و گفت: »البته م به ساعت اندا
بنابراین من رفتم بیرون و اکتشا کردم. حدودا پن دقیقه. گرمای هوا 
انیه شدیدتر می شد تا این که مجبور شدم بروم دا موزه، که تهویه ی  هر 

نک بشوم.  مطبوع داشت، تا 
ی  یده از ع بود که چندتا ش بیه اتاقی پوش تر ش موزه در واق بیش
ه های شیشه ای اش. این اشیا شام  اشته بودند دا محف دست ساز هم گ
سته ی ناواهویی1، یک  ه سفال ش مجموعه ای از سرنیزه های سنگی، چند ت
تفنگ مربو به سال های 1800، یک جفت مهمیز کهنه و یک رطی مرده ی واقعی 
عاتی نوشته  اشته بودند کنارش و روی آن اط بود که یک تابلوی معرفی هم گ
بودند از قبی این که رطی ها دندان ندارند، برای همین هم از سمشان استفاده 
ند  بتی را می م ی کنند و بعدش آن مای ن ارشان را نرم و آب می کنند تا ش

اب است ب این کجای ج مشان.  و مستقیم سرازیر می کنند توی ش
م و رد  ت ی می اندا ری نگاه ه سرس وار را ک ای روی دی اب  ع ه ق
ان  ق می کرد. بیشترش ه ی اتا زیر پایم ق وش چوبی کهن دم، کف پ می ش
ده بودند؛  ی وقت پی گرفته ش یل د که  فیدی بودن ای سیاه وس ع ه
ید آن  ر می رس ده بود. به ن رگاه دلیجان تازه افتتاح ش یعنی زمانی که گ
ودش برو و بیایی داشته؛ انبوه مردم، نمای سوارکاری  موق این جا برای 
الی روی دیوار،  ه یک جای  یدم ب یابان اصلی. بعد رس ی رژه توی  و حت
سی ازش آویخته بوده که حا برداشته اند.  ر می رسید قب ع جایی که به ن

ا به نام قبیله ی ناواهو ی از بزر ترین قبیله های سر پوستی آمری 1- مربو به ی
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انواده ی  ود  ته ب الی جا مانده بود که روی نوش ای  ر آن ف ی زی ک پ
رگاه دلیجان، 2004.  کاوانا، گ

واندم،  بقیه ی قاب ع های دوروبرم را نگاه کردم و اسم همه شان را 
واده ی کاوانا پیدا کنم. یاد حر گری افتادم که  ان تم ردی از  ی نتوانس ول

گفت هی ک جو را نمی بیند، و من مانده بودم چرا. 
بابا از پشت سرم گفت: »این جایی دنبالت می گشتم.«

نک بخورم.« رویم را به بابا کردم و گفتم: »اومدم فق یه کم هوای 
نک  ران نباش. هوا زود  انی اش را پا کرد و گفت: »نگ ا عر پیش باب

می شه. حدس بزن چی شده.«
» »چی شده

ر کنم بتونیم  رای همین ف وارکاری رو کام تعطی کرده ن، ب ن س »زمی
اریم و فوتبال بزنیم.« یه تیر دروازه اون جا ب

ر محشری.« »چه ف
» ن بازی کنیم وای ا »می 

» »هوا زیادی گرم نیست
نک کنیم.« ودمون رو با بستنی هم  ، تازه می تونیم  »اص

» ته بشم چی »اگه آفتاب سو
ازه ی لوازم کادویی کرم ضدآفتاب دارن.« »توی م

» لبخند زدم. »تو برای هر چیزی یه جوابی داری، مگه نه
ازه ی لوازم کادویی  ت دور گردنم و مرا برد طر م بابا یک دست را اندا

» و گفت: »معلومه. مگه نمی دونستی باباها جواب همه چی رو می دونن
ت، آب  ه برداش بابا که یک تیوب کوچک کرم ضدآفتاب را از روی قفس

دماغم را با کشیدم. »اگه راست می گی، این ها رو جلو مامان بگو.«




