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1، فیـل سـیر  ـره دارم فیل سـواری می کنـم، سـوار کویینی گریـ با
 ، بابابزر بیل2 هسـتم، ولی یک جورهایی انگار سـوار کل دنیا شده ام. این با
تر گاو چرانی ترسو سوار بر  روی این دنیای غیرقابل اعتماد و پرتکان )مثل د
اکستری و پر چین وچروکی نشسته ام که  حیوانی پوسـت کلفت(، روی فیل 
یلی قبل تر از  ویشاوند من است. چون  آهسته آهسته پیش می رود. این فیل 
آن که من به  دنیا بیایم، یعنی از سی سال قبل، کویینی گری پیش بابابزر بیل 
ودشـان دوسـت دارند.  ه ی  و مامان بزر ویولت۳ بوده اسـت و او را مثل ب
ـ افتـاده ام. معمـو هـر وقـت نگرانـم این طوری می شـوم،  بـه  
یـ عرق شـده ام. جای نیش پشـه ها روی  صـوص تـوی هـوای گرم.  به 
ارد. فیل سـواری، آن طوری که در  پاهایـم قرمز و متورم شـده و حسـابی می 
ارق العاده یا  سـایت های اینترنتـی جنگل ها و حیـات وحش می گوینـد، کار 
رسـت آرزوهایشـان می نویسـند:  ی هـا آن را در ف اصـی نیسـت. حتـی بع
رسـت ها ندارم، ولی اگر هم داشـتم،  ب، من که اص از این ف فیل سـواری 
اطـر بابابزرگم  ن هم فق به  هی وقـت فیل سـواری در آن جایی نداشـت. ا

این کار را می کنم. 

1- ueenie Grace
2- ill
3- iolet 

فیلسواری
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، آفریـن، لی لـی1!« بابابزر بیل تشـویقم می کنـد و همان طور که  »باریـک
ش دار پرغرورش می گوید: »همیشه  لن لنگان کنار فیل راه می رود با صدای 
ـره یـه روزی تصمیمت رو می گیری و سـوار کویینی گری  می دونسـتم با

» اع باش آره ار و ش می شی ترست رو کنار ب
لبخند بابابزر مثل کش روی صورتش کشیده می شود. 

فقـ سـرم را تکان می دهم و مسـتقیم بـه جلو نگاه می کنـم، چون گاهی 
وقت ها آدم در زندگی هی چیزی نمی تواند بگوید. 

ته  ی فیل را  بـا پاهـا و دسـت هایم محکـم پوسـت شـل و ول و آفتاب سـو
چسـبیده ام. دندان هایـم را به هم فشـار  می دهم، فکم را می بنـدم و بازوانم را 
محکم و پرقدرت نگه می دارم. امکان ندارد تا وقتی صحی وسالم از پشت این 
، یک  ن از این با حیـوان گنـده پاییـن بیایم، یـک لحظه هم آن را ول کنـم. ا
یلی  اکی ـ  نین زمین سـفت و محکم و  جورهایی، چمن و سـبزه ـ و هم
اب و زیباتر به نظر می آیند. اما جای من توی آسـمان ها نیسـت. جای من  ج

ها نیست.  این با
ربانـش نگاهم می کنـد و لبخندزنان  بابابزر بیـل بـا آن چشـمان آبـی  م
یلی حواسش  وبه، نگران نباش، لی لی، کویینی گری  می گوید: »همه چی 

یتت نمی کنه.« جمعه، هی وقت ا
یلی وقت پیش،  بایـد هـم گفتن این حر برایش راحت باشـد، چـون از 

ترین دوست این فیل بوده است.  بابابزرگم ـ معرو به غول پیکر2 ـ ب
قد بابابزرگم دو متر و بیسـت و شـش سانت است، برای همین اسمش را 
اشته اند. او توی سیر کار می کند و موق معرفی اش روی صحنه  غول پیکر گ
ترین رفیقش، بیل غول پیکر  می گویند: کویینی گری باشـکوه و بی نظیر و ب
مامان بزر ویولـت ریزه میـزه هـم همان جـا کار می کنـد، اما فق یـک متر و 

1- Lily
2- he Giant



9

ل و پن سـانت قد دارد. کویینی گری هم دو متر و هشـتاد سانت است؛  چ
البته وقتی روی این دنیای متحر فیلی می نشینید و از ترس جانتان محکم 

یلی بلندتر از این حر هاست.  ش می چسبید، شاید فکر کنید قدش  ب
ریم... چون تازه  دوازده سـالم شـده، دیگر وقتش رسـیده بود که  ب بگ

م می زنند.  سوار فیل شوم. یعنی راستش، این حرفی است که همه ب
بابابزر بیـل لن لنـگان کنارمـان راه مـی رود، یکی از دسـتان پوشـیده از 
نم اسـت و  اشـته. هوا مثل ج ـوه ای اش را هـم روی بدن فیل گ لکه هـای ق
آفتاب سـوزان وسـ تابستان درست به فرق سـرم می تابد. بابابزر بیل یک 
ودش را جم وجور می کند. او  لحظه تعادلش را از دسـت می دهد ولی زود 
یلی بزر است.  گاهی وقت ها دست و پاچلفتی می شود، چون کف پاهایش 
این روزها بابابزر و مامان بزرگم این جا در ویرجینیای غربی1 هستند، چون 
انه ی ما نمایش دارد.  ن نزدیک  رد2ـ  ا سیرکشانـ  سیر برادران هاس می
بـرای همیـن آن ها با مادرم بـه دیدن ما آمده اند. مـادرم، ترولیا لی پروییت۳، 
ور ندارد.  ، سال هاسـت در زندگـی من ح تر بندباز پرنده ی معرو همـان د
انـواده ی مـادری ام، نسـل انـدر نسـل، سـیر  باز بوده اند:  همـه ی افـراد 
ب راسـتش، من  آکروبات بـاز، بند بـاز، رام کننده ی ببر و مربی فیل. و مادرم، 
دا ول کرد و رفت. برگشت به همان سیرکی که در آن بزر شده  را به امان 
یی و براق بندبازی اش معرو شد و ظاهرا دیگر  بود. بعدش هم در لباس ط

هی وقت به پشت سرش نگاه نکرد. 
انه مـان راه مـی رود.  کویینی گریـ آرام آرام تـوی حیـا اردوگاه نزدیـک 
یلی وقت  « چون  بابابزر بیل می گوید: »آفرین، لی لی عزیزم، کارت حر نداره
ا زیادی بلند می کند.  است باران نیامده، پاهای بزر و قدم های سنگین فیل 

1- est irginia
2- Haas- illard rothers
3- rullia Lee Pruitt
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سه افتاده ام. فصل گرده افشانی گل هاست و همه ی گل ها و  به   و ع
تان پر از شـکوفه هسـتند. زنبور ها اطرافمان وزوز می کنند. هر وقت زنبوری  در

نزدیکمان  می شود، ح می کنم پوست فیل زیر پاهایم می لرزد. 
م می گه امروز فرداسـت که تو و  بابابزر بیـل می گویـد: »ح غریبـی ب

کویینی گری با هم حسابی دوست  بشین.«
ل  ـل روی سـر بابابزرگم نـگاه می کنـم، می توانـم کله ی ک بـه دایـره  ی ک
ره ی بابابزرگم را از حفظم، ولی تا حا  قرمز صورتـی  اش را از ایـن با ببینم. چ

لی وس سرش را ندیده بودم.  ک
. اص نمی تونم فکرش رو  جواب می دهم: »راسـتش... نمی دونم بابابـزر
هم بکنم که من و این فیل واقعا بتونیم با هم دوسـت بشـیم. ولی همین که 

ودش کلیه.« تونستم این با بشینم 
احسـاس می کنم از این با می توانم تا دوردسـت ها را ببینم؛ تمام اردوگاه 
یک مانتین1 زیر پایم اسـت، اسـتخر آبی رن و زمین گلف کوچکش را هم  م
ته شـده اسـت. این وقت سال  می بینم که شـبیه کشـتی دزدان دریایی سـا

یلی شلو می شود.  این جا 
ب، دنیا رو چه دیدی، ممکنه یه روزی غافلگیر  بابابزر بیـل می گویـد: »
وره  ، هزارتا چر می  بشی. زندگی مثل یه سیبه که وقتی پرتش می کنی با

تا برسه زمین، اما یه حسی درباره ی شما دوتا دارم که...«
بابابزرگـم از ایـن حر هـا زیاد می زند. تـوی همه ی این سـال ها هر کلک 
و ترفنـدی زده تـا بتوانـم از تـه قلبـم فیلش را دوسـت داشـته باشـم و ترس 

احمقانه ام بریزد. 
بابابـزر صدایـی شـبیه ن ن بـرای کویینی گری در مـی آورد ،  یعنی فورا 
فاصله حرفش را گوش می کند و طوری درجا می ایسـتد  بایسـت. فیل هم ب
ورد. گوش هایـش را تکان می دهد و دمش را  کـه پوسـت آویزانش تکان می 

1- agic mountain
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می جنباند. صدای نف نفسـش می آید. نمی دانم، شـاید هم سواری دادن به 
من برایش کار سختی بوده است. 

ی درمی آورد.  بابابزر دستش را توی جیب شلوارکش می کند و هوی
» وبیه تر  یلی د ه  ش یه جایزه بدم. حقشه. آ می گوید: »باید ب

ن که روی فیلش  واهـد حرفش را باور کنم، مخصوصـا ا یلـی دلـم می 
وب بودن او بسـتگی دارد. ولی فکر می کنم  نشسـته ام و زندگی ام به آرام و 

اع می شوم.  دارم کمی ش
فیل هوی را بو  می کند. هنوز هیکلش که به اندازه ی دنیا بزر است، زیر 

پاهایم این ور و آن ور  می رود. 
قه ی کویینی،  بعـد بابابـزر جلوجلو راه می افتد و بـه آرامی آهن مورد ع
یعنی شـکوه بی نظیر1 را با سـوت می زند. او می گوید کویینی گری همیشه با 

، دنبالش راه می افتد.  شنیدن این آهن
یک مانتین را چند بار دور می زند و فیل هم  انه مان در م بابابزر حیا 
یلی ناراحتم که همه توی  ه های حر شـنو پشت سرش راه می رود.  مثل ب
ن  انه هسـتند و کسـی این جا نیسـت که من را سـوار بر فیل ببیند. چون ا
می اسـت؛ از آن لحظه های بشـتابید و به  برای لی لی رز پروییت2 لحظه ی م

تماشا بیایید
تر که تازه دوازده سـالش  آهای مردم، بشـتابید و به تماشـا بیایید این د

ت کرد سوار فیل شود ره جر شده را ببینید او با

دی آهن شکوه بی نظیر را نوشت  Amazing Grace -1، شاعر انگلیسی، جان نیوتون در سال 1779 می
ام گرفته بود. این آهن هنوز هم یکی از  ال هبی اش  ربه های شخصی و اعتقادات م که متنش را از ت

آهن های محبوب دنیاست.
2- Lily ose Pruitt
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تر ترسوـ  لی لی،  ره موف شـدم؛ دارم به این د وشـحالم با یلی 
نوه ی بیل ـ سواری می دهم. 

وشـم می آید که  ت می برم.  ه روی پشـتم لـ از حـ سـنگینی ایـن ب
این قدر قوی و مفید باشـم. همه اش با دقت راه می روم تا یک وقت از پشـتم 
یلی هم  ترین دوسـتم، بیـل، مراقب نوه اش هسـتم. من  اطـر ب نیفتـد. به 

وب می دانم چگونه از آدم ها مراقبت کنم. 
وبم، یعنی بیل  بیست و هشت سالم که بود، آمدم پیش این صاحب های 
ربان هستند.  غول پیکر دوست داشتنی و همسر ریزه میزه اش، ویولت. آن ها م
اه  نگاهشـان محبت دارد. دیگر این روز ها از زندگی ام هم راضی ام. و حا پن

و هشت سالم است 
اتم  بیل مربی من اسـت، یعنی سرپرسـتم، یعنی ماهوت 1 من اسـت. او ن
صم کرد که هی بلد نبودند با فیل ها رفتار کنند. من  داد، از دست آدم هایی 

یلی دوست دارم.  ماهوتم را 
تـوی سـیر ها و گاهـی جشـن ها کار می کنـم، یـک وقت هایـی هـم در 
مدرسـه ها نمایش می دهم. به ما می گویند: کویینی گری باشـکوه و بی نظیر 
ترین رفیقش، بیل غول پیکر ما همه اش می رویم سفر. من شیرین کاری  و ب
م، بعد  رطومم را مثل حوله ی نرم و گـرم دور یک نفر بپی بلـدم، مثـ بلـدم 

، فیل بان ahout -1

کویینی گریس می داند چگونه از آدم ها 
مراقبت کند
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ودم ببرم. مث بلدم زانو  بزنم و دعا کنم. نقاشی هم می کشم.  بر دارمش و با 
با دقت قلم مو را نگه می دارم. مردم دسـت می زنند و تشـویقم می کنند. تازه، 

رند.  نقاشی هایم را هم می 
صاحبم بیل یادم داد نقاشی بکشم. نقاشی کشیدن و دعا کردن و آن جوری 
م یاد  یلی چیز ها ب رطومم را هم او یادم داده. بیل  آرام بلند کردن آدم ها با 

واهد فکر کنم من هم یک چیزهایی به او یاد داده ام.  داده؛ دلم می 
ن... دارم بـه بیـل غول پیکر یـاد می دهم چـه کار کند ترس  مثـل همیـن ا

تر، لی لی رز پروییت هست.  یلی حواسم به این د نوه اش را بریزاند. 
وشش بیاید؛ مث به اندازه ی یک  ا معلوم شاید هم کم کم از من  و از ک

ره ی کوچولو. شاید یک روز با هم دوست بشویم. 
یلی  وب.« بعد پوستم را  تر  لی لی توی گوشم پ پ می کند. »آفرین د
واهش  ـوب.  تر  بـا احتیـا و آرام نـوازش می کند و می گویـد: »آفرین د

» می کنم مواظب باش از پشتت نیفتم. باشه
ارم بیفتد.  ارم بیفتد. هی وقت هی وقت نمی گ معلوم است که نمی گ
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ب بگیرد و  بابابزر بیـل انگشـت هایش را در هـم قفل می کند تـا برایم ق
کمک می کند از پشت فیل پایین بیایم. 

ارم بیفتی.« او می گوید: »لی لی، گردنم رو محکم بگیر. نمی 
ارد برایـم اتفاقی بیفتد. گـردن پیر و پر از  ـوب می دانـم او نمی گ ـودم 
چین وچروکش را با دو دسـتم سـفت می چسبم و او آهسته من را روی زمین 

ارد.  می گ
ان انگیز بود.« یلی... هی می گویم: »واااااای، 

» شت مگه نه وش گ «
شته باشه، ولی حداقلش با ترسم  وش گ م  ن نیستم ب م ب، زیاد م «

کنار اومدم و یه امتحانی کردم.«
ادی دارم. نظرت چیه امشب ستاره ی سیر  »ببین، لی لی جان، یه پیشن
باشی می تونی برای افتتاحیه ی برنامه ی امشب، سوار کویینی گری وارد چادر 
سیر بشی تماشاچی ها عاش اینن که نمایش با اومدن یه فیل شروع بشه.«

ام می ده.« »ولی معمو که مامان بزر این کار رو ان
وق می کنه تو به جاش بری وس صحنه.« یلی  نم مامان بزرگت هم  م »م

یره می شوم و با نو کتانی ام با علف ها بازی  می کنم.  به زمین 
رده  ه... یه  . آ ـب... راسـتش نمی دونم چی بگم بابابـزر می گویـم: »

الت می کشم.«

وسطصحنه
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الت نداره. لی لی جانم،  بابابزر جواب می دهد: »می دونم عزیزم، ولی 
ار اسـتعدادت جلوی چشـم  ار همه ی دنیا این رو بدونن ب تو یه سـتاره ای ب

شه.« همه بدر
شانه با می اندازم. 

»نمی دونم...«
تی  لبخندش مثل همیشـه تمام وجودم را گرم می کند و درسـت مثل شک

زیر آفتاب، دلم نرم می شود. 
اطر شما.« می گویم: »باشه. این کار رو می کنم؛ ولی فق به 

بـرای وارد شـدن بـه چـادر راه راه سـفید و قرمـز سـیر که پر از همسـایه  
ـره دارم  سـی ها یم اسـت، آن هـم سـوار بـر فیل، کمی دل و دوسـتان و هم ک
ـودم افتخـار می کنم. لبـاس صورتـی براقی پوشـیده ام که  ولـی بـاز هـم به 
ریده و موهای وحشـی فرفری قرمزم را دم اسـبی  مامان بزر ویولت برایم 
اص یا  می شـده ام. انگار یـک جورهایی  بسـته ام. احسـاس می کنم آدم م

حتی قشنگم. 
وق زده شـده و تـا می بینـدم چنان با  ـره ی پـدرم می افتـد.  نگاهـم بـه چ
وق برایم دسـت تکان می دهد که آدم فکر می کند انگار آسمان سورا  شـوق و 

شده و لی لی رز پروییت افتاده پایین. 
ن مـادرم، ترولیـا، دارد تـوی یکـی از کاروان هـا بـرای برنامـه ی  حتمـا ا
بندبازی  اش آماده می شود، همین جوری الکی نیست، باید کلی برای صورت و 

ارد و لباس برق برقی مخصوص بندبازی هم بپوشد.  موهایش وقت بگ
شاید هم توی یکی از کاروان های نقره ای زیردریایی ایراستریم دهه ی 1960 1 
انم ریشو، دوقلو های  یلی جالبی است: مثل  باشد که محل زندگی آدم های 
ی ها به این آدم ها می گویند  به هم چسبیده یا سه تا مرد با کله های کوچک. بع

1- یک جور کاروان مسافرتی که شبیه زیردریایی است و به پشت ماشین وصل می شود.
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ری۳  یب الخلقه، ولی من فق اسمشان را صدا می کنم: ماری1 و هری2 و  ع
یب الخلقه توی  و ویلمـر4 و هربـرت5 و والـت6. ایـن روزهـا دیگر آدم هـای ع
رد هنوز  سـیر های زیـادی برنامـه اجرا نمی کننـد، ولی در سـیر هاس می
نمایششـان پابرجاست. تازه، برنامه شـان برای این سیر کوچک تماشاگران 
ـودم فکر می کنم شـاید من هم  ب می کند. گاهی پیش  زیـادی را هـم جـ
تر دوازده سـاله ای با  ن د یب الخلقه ها بشـوم چون ا روزی یکی از همین ع
ب احتمالش  صد و هفتاد سانت قد هستم که نوه ی غول پیکر معرو است. 

زیاد است که قد بلندم را از او به ار برده باشم. 
بابابزر بیـل پرچمـی را بـا گرفتـه و لن لنگان جلوی مـن و فیل پیش 
، کویینی گری آهسـته با قدم های  می رود. با پخش موسـیقی شـاد سـیر
یلی گرم اسـت و بوی  ل  سـنگینش وارد چادر سـیر می شـود. هوای دا
رت کـره ای می دهـد. تماشـاچیان با موسـیقی دسـت  بادام زمینـی بـو داده و 
می زنند و تشـوی می کنند. من هم همان طوری که بابابزر یادم داده، برای 
مردم دست تکان می دهم و با این که به زین فیل چن زده ام، جوری لبخند 
ره ای ندارم. حداقل این دفعه روی زینی نشسته ام که  می زنم که انگار هی دل

م می دارد.  محکم روی فیل نگ
ره در برابر چشمانم می بینم.  دریایی از چ

بری از مادرم نیست.  و طب معمول، هی 

داسـتان مادرم از این قرار اسـت: سـه سـاله کـه بودم، رفت و مـن و بابا را 
ام  اشـت. پدرم این جا کارهـای تعمیراتی ان ـا گ یک مانتیـن تن در اردوگاه م
انی زندگی کنیم. پدرم باید  انـه ای داده اند که م مان  می دهـد و در عـو ب

1- ary 2- Harry
3- Larry 4- ilmer
5- Her ert 6- alt
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مراقب باشـد که همه چیز توی اردوگاه مرتب و درسـت کار کند. وقتی می گویم 
همه چیز یعنی همه چیز. 

بله، مادرم ولم کرد و رفت. رفت به همان سیرکی که همیشه عاشقش بود. 
ن فق من بوده ام و بابا.  از آن موق تا ا

اشتباه برداشت نکنید. من عاش بابام هستم. ویرجینیای غربی را دوست 
یلـی دوسـت دارم و دیوانـه ی کلبـه ی  یک مانتیـن را هـم  دارم. اردوگاه م

کوچکمانم. 
تر  ولـی چیـزی کـه اصـ دوسـت نـدارم ایـن اسـت کـه او دلش آمـد د
کوچولویش را ول کند و برود... و این که شاید سالی یک بار بتوانم او را ببینم، 

انه مان برنامه دارد.  آن هم وقتی سیر نزدیک 
ولـی چیزی که واقعا ناراحتم کرد این اسـت: وقتـی کویینی گری نزدیک 

بود من را بکشد مادرم اص مراقبم نبود. 

یکی بود یکی نبود، روزی و روزگاری، نزدیک بود من بمیرم. 
اکسـتری مثـل رن روزهای  ـا چیزی که یادم می آید همین اسـت:  تن
اکسـتری پوسـت پـر از چین وچـرو  فیل...  اکسـتری... ولـی  طوفانـی 

چشم اندازی وسی از فیلی که روی زمین ولو شده  بود. 
 ، رنا چنان بویی می داد انگار تمام دنیا پر از حیوان شده بود. چشمانی 
با نگاهی تیره و وحشی. بعد هم جنباندن دم، گوش هایی آویزان، موهایی زبر 

ورد.  رطومی که تاب می  شن، صدای بلند نف نف و  و 
آن موق شـش سـالم بود و آسـم شدیدی داشتم. نفسـم درنمی آمد و به 

ن.    افتاده بودم... درست مثل ا
بابابـزر و مامان بزرگـم از فلوریدا1 برای اجرای نمایش آمده بودند نزدیک 

ر ما و مادر همیشه غایبم هم همراهشان آمده بود.  ش

1- lorida
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بی به کاروان فیل وصل بود  انه ی ماشینی1 قراضه  و قدیمی شان را که با ق
انه مان پار کرده بودند. )روی کاروان فیل که مثل رنگین کمان  توی حیا 
ترین  رن شـده بود هم نوشـته بودند: کویینی گری باشـکوه و بی نظیر و ب

) رفیقش، بیل غول پیکر
رطومش از توی  ودش آزادانه گشت می زد و با  آن روز فیل داشت برای 
وراکی هایش را هورت می کشـید. بابابزر و مامان بزرگم هم  ل بزرگی  سـ
داشـتند تـوی کلبـه  با بابـا حر می زدند. اما مـادرم که ظاهرا قـرار بود مراقبم 

باشد، مثل ابرها آهسته آهسته از من دور می شد. 
ه ی جدید زن دار و صورتی  رنگم بودم که سبد حصیری سفید  سوار دوچر

و چر هایی با پره های نقره ای داشت. 
 » م نگاه کن. ببین داد زدم: »مامان مامان، ب

ا، بدون  ای تن ودم می بالیدم که توانسـته ام تن وق زده بـودم و به  یلـی 
ه سواری کنم.  چر های کمکی و بدون کمک هی ک دیگری دوچر

ـم را زدم. یـادم می آیـد فرمان را  « زنـ چر دوبـاره داد زدم: »مامـان
ـم  واسـتم دور بزرگـی بزنـم تـا کفش دوزکـی را زیـر چر انـدم؛ می  چر

نکنم...  لـه 
رده های تیز سـن  ـه ک شـد و افتـادم.  امـا بعـدش یک دفعـه دوچر
ـون می آمـد. بدجـوری زدم زیـر  غـرم فـرو  رفـت. زانوهایـم  در زانوهـای 
میـدم شـاید نبایـد به ترولیـا پروییت  گریـه... و همان جـا بـود کـه آرام آرام ف

اعتمـاد کنم. 
ودش ایستاده بود و به غروب  انم ترولیا لی پروییت همان جوری برای 
ورشـید نـگاه می کرد. موهای فرفـری اش مثل هاله ای از نـور دورش ریخته 
ـره اش را شـبیه اشـباح کـرده بود. شـبحی که نگاهش در دوردسـت های  و چ

آسمان محو شده... 

انه شان هم هست. ، ون هایی که با آن ها به سفر می روند و در عین حال  otor home -1
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ـا رفته بود توی  « تابسـتان بود و گرد و  جیـ زدم: »مامـان، کمکم کن
ـورد. یکی از  ـون دلـم به هـم می  ت، از دیـدن  دهانـم. زانوهایـم می سـو

ید.  ودش می چر ه هنوز داشت برای  پدال های دوچر
ورد.  مادرم هی کاری نکرد، نه جوابی داد، نه حرکتی کرد. ولی فیل تکان 
ورد  اکستری اش مثل موج های کوچک به عقب و جلو تکان می  پوست 
ودش را به من رساند. بعد،  و با قدم های سنگینش تندتند از آن سوی حیا 
آهسـته کنارم روی زمین دراز کشـید و تمام پوسـتش را کنارم جا داد. آن قدر 

ورد.  نزدیکم بود که نف گرمش به صورتم می 
ل کـردم. انگار دنیا از  می ام را محکم ب نفسـم را نگـه داشـتم و زانوهای ز
حرکت ایستاده بود. سنگینی و گرمایش را ح می کردم. بوی فیل به دماغم 
ن اسـت  م نزدیک تر شـود. فکر کردم ا ورد و او باز هم سـعی می کرد ب می 
ون زانوهایم بند نمی آمد... و  که بمیرم. نمی توانسـتم درسـت نف بکشـم، 

مادرم هم هی کاری نمی کرد. 
غرش پیدا شد و  وشـبختانه سـروکله ی بابابزر بیل با آن هیکل دراز و 

به دادم رسید. 
، راه بیفت و برو.«  یمی گفت: »کویینی گری با صدای آرام و م

یلی آرام غلتیـد و از زمین بلند  فاصله حرفش را گـوش کرد.  فیـل هـم ب
رطومش را تاب داد.  رناسی کشید و  شد، 

وب.« و پشت فیل را نوازش کرد.  تر  بابابزرگم گفت: »آفرین، د
بعد، از زمین بلندم کرد و آرام دسـتمال  سـفید و تمیزش را یکی یکی روی 
ون رویش پخش شـد و  فاصله لکه های قرمز  اشـت. ب ونی ام گ زانو های 

شکل هایی شبیه گل به وجود آورد. 
ن درستش می کنم، عزیزم.« گفت: »لی لی جانم، ناراحت نباش. ا

ل  لم کرد که سرم چسبید کنار قلبش و من را دا پدربزرگم آن قدر محکم ب
کلبه برد. 
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نـک آورد. بعـد چندتـا  م هایـم را تمیـز کـرد و برایـم شـربت لیمونـاد  ز
م با عک میکی ماوس از توی جعبه ی داروها پیدا کرد و چسـباند  چسـب ز
واره ای نشسـتیم و تاب تابم  لـم کرد و با هم روی صندلی گ م هایـم. ب روی ز
داد. انگار عشـ بابابزر بیل دسـتکش بود؛ مثل دستکشـی گرم و نرم تمام 
وجـودم را در بر گرفـت. مامان بزر ویولـت سـرم را نـوازش می کـرد و پـدرم 

زانوهایم را  می بوسید. 
ا رفته  ترولیـا فقـ سـرفه کرد. مادرم سـرفه کرد و سـرفه کرد، انـگار 
الی از عم سـینه اش شـنیده  شـک و  ری  ر  بود توی گلویش. صدای 
یلی بی تفـاوت از کلبه بیـرون رفت تا  الـی قلبـش بعد،  می شـد، از جـای 

دوباره به غروب زل بزند. 
له ای نگرانش نمی کرد. حتی به اندازه ی سـر سـوزن هم  ظاهـرا هی مسـ

می اش نشده بود.  تر کوچولوی ز نگران د
از آن روز بـه بعـد، دیگـر بـه فیل نزدیک نمی شـدم و فکر می کنـم از همان 
یلی سـعی کرد ترسـم بریزد، هر  روز بود که کم کم ازش ترسـیدم. بابابزر 
تابسـتان کـه می آمـد پیشـمان تمام ت شـش را می کـرد، ولی هیـ فایده ای 
ـب، البته تا امـروز... چون فکر  نداشـت. ترسـم بنـد نمی آمد کـه نمی آمد... 

ن دیگر نمی ترسم.  می کنم ا
بابا همیشـه به من می گوید: »لی لی، تو باید یاد بگیری آدم ها رو ببخشـی. 
چون  فق بعد از بخششه که آدم می تونه زندگی واقعی ش رو شروع کنه. باید 

یاد بگیری فراموش کنی، عزیزم.«
تری  ب، گفتن این حر ها برای او آسـان اسـت. چون بابا مثل من، د
، ولش کرده و رفته  دوازده سـاله نیسـت که مادرش برای زندگی توی سـیر
باشـد. می دانم این موضوع برای او هم سـخت بوده، ولی حداقل آن موق ها 
ه نبوده است. بعدش هم، بابا از همان اول آشنایی  اش با ترولیا می دانست  ب

او توی سیر زندگی می کند. 


