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دیشب چه کار کردید؟ خوابیدید؟ نه بابا، چشم بسته غیب گفتید.
می خواهیـد بدانیـد مـن چی کار کـردم؟  من با یـک آقـای نظامی صحبت 
کـردم. البتـه نـه یـک نظامـی واقعـی کـه بخواهـد مـن را بـه عنـوان سـرباز 
بفرسـتد ارتـش )من دوازده سـالم اسـت و یک نظامی واقعـی حرف خاصی 
بـا مـن نـدارد(. کسـی کـه من باهـاش صحبـت کـردم کاًل پانـزده سـانت قد 

داشـت و پالسـتیکی بود.
ــه نیســتم کــه!(،  ــا اســباب بازی ها حــرف نمی زنــم )دیوان مــن معمــواًل ب
ولــی بــرای حــرف زدن بــا ایــن یکــی، دلیــا داشــتم. خــودش ســر صحبــت 

را بــاز کــرد.
اولین باری که من این اسباب بازی را دیدم اصاًل اسباب بازی نبود؛ بلکه یک 
افسـر واقعی بود توی بازی ای به اسـم انفجار اساسـی. دو هفته پیش، من و 
دوستم اریک کانرِد به دنیای بازی انفجار اساسی کشیده شدیم. با کوله پشتی  
پرنده1 پرواز کردیم، مجسـمه ی آزادی را مثا موشـک به آسـمان فرستادیم و 
نزدیـک بـود یـک آدم فضایی که به شـکا خیلی ناجوری اسـم هایمان را صدا 
می زد، ما را تا ابد توی بازی گیر بیندازد. داستانش طوالنی است، خودتان باید 

بخوانیدش.

1- یک کوله پشـتی را تصور کنید که تویش موشـک گذاشـته باشـند. وقتی روی شـانه هایتان می اندازینش 
و روشـنش می کنیـد، پروازکنـان و بـه آسـمان می رویـد. باحال اسـت مگـر نه؟ به این وسـیله »کوله پشـتی 

پرنـده« می گویند.

فصـل 1

روح
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بـه هـر حـال آن جـا مـارک ویتمـن را دیدیـم، یکـی دیگـر از بچه هـای 
کالسـمان کـه او هـم بـه داخا بازی کشـیده شـده بود. مـارک در بـازی ماند 
تـا مـن و اریـک بتوانیـم فـرار کنیـم. حـاال این آقـای نظامـی داشـت به من 
می گفـت کـه می توانـم بـه بـازی برگـردم تـا مـارک را نجـات بدهـم، ولی به 

ایـن شـرط کـه همیـن االن برگردم. 
معلـوم اسـت کـه می خواهـم برگـردم. مـن هـر کاری بتوانـم بـرای مارک 
می کنـم. افسـر از مـن پرسـید مطمئنـم؟ صددرصـد. بـزن بریـم! بـه افسـر 
نـگاه کـردم. منتظـر بـودم، کـه چه می دانـم، پاشـنه ی کفش هایـش را به هم 
بزنـد1 یـا از وسـط کمـدم یـک دریچـه بـه دنیـای بـازی باز کنـد؛ امـا او بدون 
هیـچ حرکتـی بـه من خیـره مانده بـود؛ دقیقًا مثا یـک اسـباب بازی. کم کم 

احسـاس حماقـت می کردم. 
بـه افسـر تلنگـری کوچـک زدم: »اوهـوی مـن گفتـم آره هـا!«؛ امـا افسـر 
هنـوز همان طـوری بی حرکـت بـه مـن زل زده بـود. »بایـد دکمـه ای چیـزی 
فشـار بدهـم؟« اسـباب بازی را برداشـتم و همه جایـش را بررسـی کردم. هیچ 

نبود.  دکمـه ای 
شاید فکر کنید کا داستان حرف زدِن آن اسباب بازی با من، خواب و خیال 
بـوده اسـت. اگـر بخواهم منطقی فکـر کنم باید حرفتان را قبـول کنم؛ اما یک 
نکتـه ی ریزی وجود داشـت که جور درنمی آمد. افسـر وقتـی من را بیدار کرده 
بود که داشـتم خواب می دیدم. تا حاال شـده اسـت که از خوابی بیدار شـوید و 
بعد ببینید که توی خواب دیگری هستید؟ نخیر تا حاال نشده است. این اتفاق 
هیچ وقـت در زندگـی واقعی نمی افتـد. فقط توی فیلم ها این طوری می شـود. 
پس اسباب بازی سخنگو خواب و خیال نبوده، چون این که فیلم نیست، من 

هم که ُخا نیستم. 

1- در داستان جادوگر شهر ُاز، شخصیت اصلی که اسمش دوروتی است، هر وقت می خواست به یک جای 
خاص و جادویی برود، پاشنه ی کفش هایش را به هم می زد.
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چنـد دقیقـه ای همان طور به تکان تکان دادن افسـر و حـرف زدن با او ادامه 
دادم. بعدش رفتم و همه جا را گشـتم. هر جایی که فکر می کردم شـاید افسر 
یک جـور دریچـه به سـمت دنیای بـازی آن جاها قایـم کرده باشـد. تلویزیون، 
دستشـویی و کمد لباس ها؛ اما هیچی نبود. برگشـتم و ولو شـدم روی تختم. 
بقیه ی شب همه اش می خواستم به خودم ثابت کنم که ُخا نشده ام تا این که 

خوابم برد. 
»جسی! صبحونه!«

چشـم هایم باز شـد. نور خورشـید از پنجره می گذشـت و توی اتاق پخش 
می شد. صبح دوشنبه بود. 

صدای داد مامان دوباره آمد: »جسی!«
گفتم: »هوووووم.«

از تختـم بیـرون آمدم و پله ها را دوتا یکی پایین رفتم. روی صندلی پشـت 
میز صبحانه نشستم. منتظر بودم بابا برشتوک ها را از قفسه باالیی بیاورد. 

بابا پرسید: »کدومش رو دوست داری عزیزم؟«
مادرم در حالی که ناهارش را توی ظرف می گذاشت، جواب داد: »زغال اخته.«

من گفتم: »من برشتوک شکالتی جدید رو می خوام.«
بابا فقط جعبه ی برشتوک زغال اخته را برداشت. کمی بلندتر گفتم: »می شه 

من برشتوک شکالتی بخورم؟«
بابا جعبه را گذاشت روی میز و کاسه ی خودش را از فریزر بیرون آورد )بابا 
به هر کس که می رسـد، می گوید همیشـه قبا از صبحانه خوردن، کاسـه تان را 
در فریـزر بگذاریـد تـا یخ بزند؛ موقع خوردن خیلی کیف می دهد. ولی اشـتباه 
می کند، تجربه دارم که می گویم. این کار فقط باعث می شود که موقع خوردن، 

شیر آن قدر سرد بشود که دندان هایتان درد بگیرد(. 
آهی کشیدم. خودم می دانستم که عمرًا کسی برای صبحانه به من برشتوک 
شکالتی بدهد. دستم را به سمت برشتوک گیاهی و حال به هم  زن مامان بردم. 
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بابا زودتر از من جعبه را برداشت و به مامان گفت: »جسی رو صدا کردی؟«
چپ چپ به پدرم نگاه کردم و دستم را جلوی صورتش تکان دادم. 

»بابا من همین جام.«
مامـان آهی کشـید و گفـت: »دوباره صداش می کنم.« رفت سـمت پله ها و 
داد زد: »جسی. جسی دنیا ریگزبی! بیا پایین دیگه! مدرسه ت دیر می شه!«

دست هایم را دیوانه وار در هوا تکان دادم و گفتم: »بابا. بابا! باباااا!«
بابا برشـتوک ها را توی کاسـه ریخت و دسـتش را دراز کرد و شـیر را از آن 
طـرف میـز برداشـت. انـگار نه انگار که من آن جا هسـتم. پریـدم و زودتر از او 
دستم را سمت شیر بردم، ولی باز هم توجهی نکرد؛ برای همین من هم شیر 
را به سـمت خودم کشـیدم؛ یا بهتر اسـت بگویم سـعی کردم بکشمش سمت 
خودم، چون وقتی  خواسـتم این کار را بکنم، دسـت هایم از آن رد شـد و داخا 

پارچ رفت. 
»ِا! چی شده؟!«

جعبه ی برشـتوک را گرفتم ولی باز هم همان طور شد. می توانستم به جعبه 
دسـت بزنم و حسـش کنم؛ ولی وقتی می خواستم تکانش بدهم، دست هایم 

از آن رد می شدند. 
»وااااااای!«

سمت دستشویی دویدم و ناامیدانه به آینه نگاه کردم تا صورت وحشت زده ی 
خـودم را ببینـم ولـی به جایش فقط وان خالی حمام را دیدم. به دسـت هایم 
نگاه کردم. واقعی به نظر می رسیدند، ولی وقتی دست هایم را جلوی آینه تکان 

دادم، هیچی دیده نمی شد. 
من روح شده بودم. 

ولـی قـرار بـود از این بدتر هم بشـود. وقتی داشـتم فکر می کـردم که حاال 
باید چه کار کنم )مثاًل این که روح ها چه غذایی می خورند؟ یا اصاًل دستشویی 
می رونـد؟ مدرسـه چی؟ اصاًل مدرسـه ی خاصـی برای روح ها هسـت یا نه؟( 
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ناگهان پشـت سـرم صـدای خروپف شـنیدم. آینه را نگاه کـردم؛ هیچی نبود. 
دوباره صدای خروپف آمد. 

آرام برگشـتم و پشـت سـرم را نـگاه کردم. یـک پاگنـده ی دو و نیم مترِی 
آبی رنگ توی وان حمام خوابیده بود! واقعِی واقعی!
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تـا آن جایـی کـه پاهـای روحی ام اجـازه می دادند با سـرعت از دستشـویی 
دویدم بیرون و فرار کردم. وقتی از آشپزخانه رد می شدم داد زدم تا به مامان 

و بابایم هشدار بدهم. »هیوالاا. یه هیوال توی دستشوییه. نرین داخل.«
مـادرم همچنان داشـت وسـایا ناهـارش را جمع می کرد و بابا هم داشـت 
برشتوک یخ زده اش را می خورد، انگار نه انگار که یک هیوالی آبی غول آسا توی 

وان حمام خانه شان بود!!
اگـر همـان موقـع بیـرون نمی رفتم تـا هوایی به سـرم بخـورد، حتمًا غش 
می کـردم. دویـدم سـمت در خانـه و دسـتگیره را گرفتم و چرخانـدم؛ که البته 
اتفاقی نیفتاد، چون  که دسـتگیره را با دسـت روحی و نامرئی ام می چرخاندم. 
نفسی عمیق کشیدم و شانه هایم را پایین آوردم و محکم تنم را به در کوباندم. 
یـک لحظـه مقاومتـی را حس کـردم ولی... پخ! از وسـط در چوبی رد شـدم. 
وضعیت بیرون خانه شـبیه صحنه ای از انیمیشـن شرکت هیوالها بود. یک 
گله الک پشت نینجای بنفش و غول آسا قدم زنان از جلوی خانه مان رد شدند. 
پرنده ای پشمالو و خال خالی از درخت جلوی خانه مان سرش را بیرون آورد و 
صدایی جیغ مانند و بلند از خودش درآورد. پایین را نگاه کردم. یک کپه ی خِز 
بـه انـدازه ی توپ فوتبال، با بند کفش هایم ور می رفـت. پایم را که تکان دادم، 
کپـه ی خـز خواسـت فرار کند که تعادلش را از دسـت داد و پشـت و رو شـد. 

به نفس نفس افتادم. اوضاع بده. خیلی هم بده!
»پیس پیس.«

فصـل 2

واقعیت�نمی�دانم�چی�چی
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دور و برم را نگاه کردم. بیشتر بهش می آمد صدای آدم باشد تا یکی از آن 
جانورها. 

صدا دوباره زمزمه کرد: »پیس پیس. جسی. بوته ها.«
به بوته های کنار خانه نگاه کردم و دیدم یک نفر موبایلی به سمتم گرفته. سرم 
را جلوتر بردم و دوباره به بوته ها نگاه کردم. یک نفر الی بوته ها بود. کپه ی خز را 
که دوباره خودش را به کفش هایم رسانده بود، با پایم کنار زدم و نزدیک بوته ها 
رفتم. وقتی نزدیک می شـدم موهای به  هم ریخته ی آن شـخص را شـناختم. 

»آقای ِگرِگوری؟«
آقای گرگوری پدر چارلی گرگوری )یکی دیگر از بچه های کالس ما( بود که 
در بایونوسـافت کار می کند؛ شـرکت بازی سازی ای که انفجار اساسی را ساخته 
اسـت. به من و اریک قول داده بود که کمکمان می کند تا مارک را پیدا کنیم؛ 
ولی دو هفته ی پیش غیبش زد. حاال طوری خودش را بین شاخه های  درهم 
بوته ی آزالیا1 جا کرده بود که اگر مادرم می دیدش حتمًا به بد دردسری می افتاد. 

1- آزالیا نوعی گیاه بوته ای است با گا های صورتی.
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همان جور که موبایلش را به سمتم گرفته بود، گفت: »سالم! خوبی؟«
یـواش گفتم: »من نامرئی  شـدم، پـس می تونیم نتیجـه بگیریم که نخیر، 

خوب نیستم!«
 گفت: »الزم نیست آروم آروم حرف بزنی. کسی صدات رو نمی شنوه.«

تعجـب کـردم. »واقعًا؟« و دوباره کپه ی خز را بـا پایم کنار انداختم. »ولی تو 
می تونی صدام رو بشنوی، مگه نه؟«

»اون موجودات دندون های تیزی دارن و تعدادشـون هم خیلی زیاده. من 
جات بودم عصبانی شون نمی کردم.«

دیگر به آن موجود لگد نزدم. 
آقای گرگوری ادامه داد: »در ضمن آره. من صدات رو می شـنوم. هر کسـی 

که االن داره بازی می کنه صدات رو می شنوه.«
»کدوم بازی؟«

آقای گرگوری نگاه عاقا اندر سفیهی به من انداخت و گفت: »راز بقا   1.«
»هان؟«

باز هم همان جوری نگاهم کرد. »می دونی که داخا راز بقا هستی دیگه آره؟ 
فکر کردم افسر همه چیز رو برات توضیح داده.«

»من اصاًل نمی دونم راز بقا چی هست؟«
»جدی می گی؟!«

»من اها بازی کامپیوتری نیستم.«
»خب بیشـتر کسـایی هم که راز بقا رو بازی می کنن، اها بازی کامپیوتری 

نیستن. اغلب مشتری های ما...«
»می شه فقط بگی راز بقا چیه؟«

»آهان باشه. راز بقا واقعیت افزوده ست.«
جوری گفت واقعیت نمی دونم چی چی که انگار چیز خیلی معمولی ای باشد. 

1- Go Wild
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من گفتم: »ببین، من االن حسـابی گیجم. نمی فهمم برای چی روح شـدم، 
افتادم توی دنیای هیوالها. پس به نظرم بهتره یه جوری برام توضیح بدی که 
یه بچه ی کالس ششـمی که تازه هم وارد این داسـتاِن روح و روح بازی شـده 

بتونه بفهمه.«
آقای گرگوری گفت: »اول از همه تو روح نیستی چون نمردی.«

»ُخب خدا رو شکر.«
»تـو داخـا یـه بـازی کامپیوتری هسـتی. این بازی شـبیه پوکمـون گوئه1. 

پوکمون گو رو که می شناسی؟«
»اسمش رو شنیدم.«

»ایـن یه بازیه که همه ش تـوی دنیای واقعیه. فقط نمی تونی چیزی ببینی 
مگه این که از داخا موبایلت به دنیای دوروبرت نگاه کنی. بیا ببین.«

خـم شـدم و بـه گوشـی اش نـگاه کـردم که بـه سـمت بوته ی گا هـای رز 
همسـایه مان نشـانه رفته بود. در صفحه ی گوشـی می توانسـتم بوته را ببینم، 

انگار که دوربین گوشی روشن باشد. 
من گفتم: »نمی دونم چی رو باید ببینم؟!«

آقای گرگوری چند بار به صفحه ی گوشـی اش ضربه زد و یک گالبی بزرگ 
کارتونی روی صفحه ظاهر شد. بعد انگشتش را روی صفحه کشید و گالبی را 
به سمت بوته پرت کرد. سرم را باال بردم و دیدم که یک گالبی در دنیای واقعی 

در هوا پرواز کرد و کنار بوته افتاد. 
»آآآآ. چطوری این کار رو کردی؟«

»گالبی جزِو بازیه. واقعی نیسـت. هیچ کس نمی تونه ببیندش مگه این که 
با موبایلش بهش نگاه کنه.«

گفتم: »یا این که داخا بازی باشه.«
»آره.«

1- Pokémon GO
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همان موقع، یک مار الغر مردنی با کله ی بزرگ و چشم هایی عجیب وغریب 
از بوته  بیرون زد. داشت گالبی را بررسی می کرد. 

من پریدم عقب: »واااای!«
 آقـای گرگـوری گفـت: »ایـن هم برای کسـایی که بـا موبایا به بـازی نگاه 

نمی کنن، نامرئیه. این رو ببین.«
چند بار دیگر به صفحه ی گوشـی اش ضربه زد و انگشـتش را روی صفحه 
کشـید. یک دفعه مارمولکی بنفش با گردنی دراز از گوشی اش بیرون پرید. در 
عـرض دو ثانیـه گردنش خیلی کـش آمد. تا جایی که قدش به اندازه ی نصف 

خانه ی ما شد. مارمولک با مار چشم در چشم شد و از کوره در رفت. 
آقای گرگوری گفت: »بهتره یه خورده بیای عقب تر.«

من خیلی عقب رفتم. 
مارمولک جیغی کشید. مار هم فیس فیس کرد. نور خورشید کم شد و یک 
موسیقی دلهره آور جنگی پخش شد که معلوم نبود صدایش از کجا می آید. 

چشـم های مـار درخشـیدند، درخششـی قرمزرنـگ. در عـرض سـه ثانیـه 
چشـم هایش درخشـان و درخشـان تر شد و دو توپ آتشـی از چشم هایش به 
سمت مارمولک پرتاب شدند. قبا از این که بهش بخورند، مارمولک از بنفش 
به قرمز تغییر رنگ داد و توپ های آتشـین مار به بدنش جذب شـدند؛ ناگهان 
دو برابـر بزرگ تر شـد و ُدم مـار را گرفت و در دهانش انداخت و با یک حرکت 
قورتـش داد. بعـدش هم داخا گوشـی آقای گرگوری برگشـت. نور خورشـید 

دوباره همه جا را گرفت و موسیقی هم قطع شد. 
آقای گرگوری رو کرد به من: »نباید بذاری این اتفاق برای تو بیفته.«

داد زدم: »معلومه که نمی خوام این اتفاق برام بیفته!«
آقای گرگوری نگاهی با شک و تردید به من انداخت و گفت: »از اون جایی 
کـه تـا حـاال این رو بازی نکـردی، باید بگم هـدف بازی اینه که تـو موجودات 
وحشـی رو اسـیر کنی. در واقع باید با موجودات وحشـی ای که قباًل از دنیای 



فصا دوم  17

وحـش شـکار کـردی، بـا موجودات وحشـی  دیگـه ای که توی حیـات وحش 
هستن، بجنگی تا این ها رو هم شکار کنی.«

»در عرض دو ثانیه پنج بار گفتی وحشی.«
»برای همین وقتی من اون کبرامیانوی1 وحشی رو دیدم...«

»شد شش بار. تازه این رو هم بگم که نمی دونم اونی که گفتی چیه.«
»وقتی اون مار رو دیدم، می تونسـتم با یکی از موجودات وحشـی م، یعنی 
هیوالهام، شکسـتش بدم و اسـیرش کنم. من سـاالماالدر2 رو انتخاب کردم، 
همـون مارمولکـه، چـون جلـوی مارهـا خیلی خـوب می جنگـه. اگـر اون مار، 
مارمولـک مـن رو شکسـت مـی داد، مارمولک من زخمی می شـد و بیسـت و 
چهار سـاعت از دسـترس خارج بود و نمی تونسـتم ازش استفاده کنم تا خوب 
بشه، اما چون اون مار رو شکست دادم االن اون هم مال منه و می تونم توی 

جنگ هام ازش استفاده کنم.«
»حاال چون من توی بازی هستم...«

»هـر کسـی که موبایا داشـته باشـه و در حال بـازی باشـه می تونه باهات 
بجنگه و تا ابد اسیرت کنه.«

»خب من اصاًل دلم نمی خواد این جوری بشه.«
»برای همین نباید نزدیک کسایی بشی که دارن بازی می کنن.«

»از کجا بدونم کی ها دارن بازی می کنن؟«
»خب مثاًل کسایی که دارن راه می رن و چشمشون به موبایا هاشونه.«

چپ چپ نگاهش کردم: »همه همینجوری ا ن.«
»ببین، می دونم وضعیت جالبی نیسـت، ولی فکر کنم بتونیم تا رسـیدن به 

مقصدمون از مردم دوری کنیم.«
»مقصدمون؟«

1- Cobrameano
2- Salamaladder



در حال دانلود فصل بعد...
هزینه های اضافی ممکن است لحاظ شود. 

۱۸  تله ی بازی ۲ 

آقای گرگوری لبخندی زد و به سمتم خم شد: «می خوایم مارک رو نجات بدیم.»
آن قدر درگیر روح شدِن خودم شده بودم که کًال مارک را یادم رفته بود. «اِ، 

چه خوب! ولی مگه مارک توی یه بازی دیگه نیست؟»
آقـای گرگـوری گفت: «همه چیز رو برات می گم. فقط قبلش باید به مادر و 
پدرت بگیم که حال تو خوبه چون البد االن اون ها فکر می کنن که تو گم شدی.»
«خب خوبه! بریم در خونه بهشون بگیم دیگه؟ جفتشون توی آشپزخونه نشستن.»

«تو فکر می کنی اگه یه غریبه بره در خونه تون رو بزنه و به مادر و پدرت بگه که 
پسر گمشده شون توی یه بازی گیر افتاده ولی حالش خوبه، از نگرانی در می آن؟»

«آره خب درست می گی. برای همین الی بوته ها قایم شدی؟»
«یه دلیلش اینه. به نظرت اریک راز بقا بازی می کنه؟»

«مطمئنم که بازی می کنه.»
«پس برو خونه شون و وقتی اریک داره بازی می کنه، توجهش رو جلب کن 
و بهـش بگـو کـه به مـادر و پدرت زنگ بزنه و بگه که تـو اون جایی تا از نگرانی 

دربیان. ده دقیقه دیگه بیا همین جا.»
«حله.»

«جسی؟»
«بله؟»

«کسی نبیندت ها.»
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چهـار دقیقـه تا رسـیدن اتوبوس مدرسـه مانـده بود و اریک هنـوز خروپف 
می کرد. 

سـعی کردم بهش سـیخونک بزنم، ولی همان طور که می شـود حدس زد، 
انگشتانم ازش رد شدند. »اوهوی اریک، اریک، بلند شو دیگه.«

صدایی که از خودش درمی آورد، شبیه صدای ماشین های حما زباله بود. 
دسـت هایم را بی هـدف و از روی عصبانیـت در هـوا تـکان دادم. بعـد از 
صحبت هایـم بـا آقـای گرگوری به خانه ی اریک آمدم تـا باهاش صحبت کنم؛ 
ولـی بعـد از بیسـت دقیقه سـعی کـردن، به جایی نرسـیدم. سـرش داد زدم، 
در گوشـش فـوت کـردم و حتی آن کپه ی خز را که عاشـق بنـد کفش بود، هم 
رویش انداختم ولی هیچ کدام فایده نداشـت. جناب ماشـین آشـغالی هنوز 

خروپف می کرد. 
باالخره وقتی فقط یک دقیقه مانده بود که اتوبوس برسد، از تختش پایین 

افتاد. 
گرومپی!

روی زمین دنبال جورابش می گشت و زیر لبی غر می زد. حتی به خودش 
زحمت هم نمی داد که چشم هایش را باز کند. 

داد زدم: »اریک، اریک من رو ببین. باید کمکم کنی.«
اریک دستش را توی دماغش کرد و بعدش هم شکمش را خاراند. 

»من رو ببین دیگه زودباش تو رو خدا.«

فصـل 3

ماشین�حمل�زباله
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یک تی شرت از روی زمین برداشت و بو کرد، قیافه اش درهم شد و پرتش 
کرد کنار. یکی دیگر برداشت، این یکی به  نظر خوب بود. وقتی داشت لباسش 

را عوض می کرد من بهش پشت کردم. 
»اریک اون موبایا کوفتی رو روشن کن دیگه. پوستت رو می کنم اگه سوار 

اتوبوس شی.«
موبایلش را روشن نکرد. صاف رفت سوار اتوبوس شد. 

بعـد از این کـه سـی ثانیه ای لبـاس پوشـید، از پله هـا ِقـا خـورد پایین و با 
مـادرش زیرلبـی بـا کلمـات نامفهومی خداحافظـی کرد و کیفش را برداشـت. 
دقیقـًا همان وقـت که به خیابان رسـید، اتوبوس آمد. من بـا ترس به اتوبوس 
نگاه می کردم. از هر پنج بچه، چهار نفر یا گوشـی دستشـان بود و یا آیپد و از 
این جـور چیزها. یعنی چند تایشـان داشـتند راز بقا بـازی می کردند؟ آن طرف 
خیابـان را نـگاه کردم. آقای گرگوری داشـت از ترس دیوانه می شـد و مدام از 

میان بوته ها باال و پایین می پرید. 
می توانسـتم اریـک را بی خیـال شـوم و سـعی کنـم کار دیگـری بکنـم. اما 
این جـوری مـادر و پـدرم نگـران می شـدند و بـه پلیـس زنگ می زدنـد. آقای 
گرگوری توی دردسـر می افتاد و شـاید هیچ وقت نمی توانستیم مارک را نجات 
دهیم. دوباره به اتوبوس نگاه کردم. حتی اگر بعضی از بچه ها من را توی بازی 
می دیدند، متوجه نمی شدند؛ چون من هم هر روز سوار این اتوبوس می شوم. 
احتمااًل فکر می کردند من یک بچه ی عادی هسـتم، نه روحی که می توانند تا 

ابد توی موبایلشان اسیرش کنند. 
اتوبـوس جلوی اریک ایسـتاد. برای آخریـن بار به آقای گرگوری نگاه کردم 
که دست هایش را مثا دیوانه ها تکان می داد و پشت سر اریک سوار اتوبوس 
شـدم. اریـک رفـت و سـر جـای همیشـگی اش نشسـت. مـن هم سـر جای 
همیشـگی خـودم نشسـتم، کنار اریک. موفق شـدیم. تـا االن همه  چیز خوب 
پیش رفته اسـت. کسـی به من اشـاره نمی کرد. منتظر بودم اریک گوشی اش 


