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واشنگتن دی سی همه چیز  در شهر  وقتی  نوامبر،  ماه  از  روزی شوم  در 
فلزی و سرد به نظر می رسید ـ وقتی آسمان خاکستری و باد گزنده بود و 
آرتور  ـ  صدای خش خش مرگبار برگ های خشی توی کوچه ها می پیچید 
اوِونز1 سیزده ساله از گوشه ی ساختمان خرابه ای، تکه آجری برداشت و آن را 

به طرف سر پیرمردی پرتاب کرد.
بود.  نکرده  سقوط  ساختمانی کلنگی  از  آجر  نبود.  تصادفی  اتفاق  اکن 
برداشت.  خودش  دستان  با  را  آجر  اوونز  آرتور  بود.  نیفتاده  هم  آسمان  از 
لحظه ای آن را توی دستش نگه داشت و وزن سردش را حس کرد... و بعد 
دستش را باال برد و آجر را به طرف مرد آشغال جمع کنی پرتاب کرد که داشت 
گاری خواربار درب وداغانش را هل می داد. همه به او می گفتند مرد آشغالی.
شانس با آرتور کار بود که آن روز باد تندی می وزکد؛ قدرت دکدش هم 
جلوی گاری  چرخ  همچنین  نداشت.  تعرکفی  هیچ وقت  زکاد  فاصله ی  از 
خواربار، درست به موقع روی لبه ی پیاده رو گیر کرد. وقتی پیرمرد خم شد تا 
گاری را صاف کند، آجر آرتور به شانه اش برخورد کرد، او را نقش زمین کرد و 
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گاری خواربارش هم تا وسط های خیابان ُسر خورد.
نبود،  آرتور  بد  نشانه گیری  و  درب وداغان  باد، گاری  اگر  می گفتند  همه 
معلوم نبود چه اتفاق های بدتری می افتاد. مدتی بعد، توی بیمارستان، مرد 
آشغالی به گزارشگر روزنامه گفت معتقد است اکن اتفاق کار خدا بوده است.

گزارشگر که می خواست جوابی را که انتظارش را داشت بنوکسد، پرسید: 
»نجات پیدا کردنتون؟«

مرد آشغالی جواب عجیبی داد: »نه، ضربه خوردنم.«

اکن ها تمام حقاکق بودند. در روز 9 نوامبر 1963، اکن ماجرا در سه تا از 
روزنامه های شهر به چاپ رسید. در تیتر ککی از روزنامه ها نوشته شده بود: 
حروفی  با  تیتر،  زکر  بعد  حمله کرد.  شهروندان  از  یکی  به  سیزده ساله  پسر 

کوچی تر آمده بود: فردی نیکوکار اکن مرد را نجات داد.
بااکن حال، بیشتر مردم اهمیتی به حقاکق نمی دادند. آن ها کاری به اکن 
نداشتند که جناکت کجا رخ داده: محله ای که نه بد بوده و نه خوب. کا اکنکه 
چطور راننده ی کامیون مخصوص تحوکل روزنامه که پیچی را اشتباه دور زده 
بود، مرد مجروح را روی پیاده رو پیدا کرد و به سرعت او را به نزدکی ترکن 

بیمارستان رساند.
همه فقط می خواستند بدانند چرا.

آرتور اوونز هم مدام همین سؤال را از خودش می پرسید. او سه هفته را در 
مرکز تأدکب نوجوانان گذرانده بود که آن را به اسم مرکز می شناختند. 
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در سه هفته ای که آرتور بازداشت بود، اتفاق های زکادی رخ داد. بدترکنش 
اکن بود که رئیس جمهور ِکِندی کشته شد. بعد هم کسی که رئیس جمهور 
کندی را کشت، به قتل رسید. بعد، روز شکرگزاری رسید که نه در مرکز و نه 
در جاهای دکگر توجهی به آن نشد. البته اکن موضوع برای آرتور بی اهمیت 

بود. او هم مثل بقیه ی دنیا، چیز زکادی برای شکرگزاری نداشت.
تا سرنوشتش  بردند  دادگاه  به  را  آرتور  روز شکرگزاری،  از  بعد  روز  چهار 
مشخص شود. او را در ردکف طوالنی بچه های بد نشاندند، برای همین آرتور 

فهمید که حاال حاالها نوبتش نمی شود.
از بخت بد، قاضی مسئول پرونده ی آرتور، اهل گوش دادن نبود. قاضی 
فیلیپ وارنر1، عاشق َردای سیاه مّواج و طنین صدای خودش بود. با دکدن 
او، آرتور به کاد خرمگس هاکی افتاد که توی تابستان پشت پنجره گیر می کنند 

و مثل دکوانه ها وزوز می کنند و هرکاری هم که می کنی دست بردار نیستند.
مدتی که از صبح گذشت، دمای هوای دادگاه باال رفت. اگر تا آن لحظه 
برای آرتور اکن سؤال پیش آمده بود که شعله های آتش جهنم چطور هستند، 

Philip Warner -1
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ژاکت های  با  آدم هاکی که  می داد.  او  به  خوبی  جواب  وارنر  قاضی  دادگاه 
زمستانی و کت وشلوارهای پشمی وارد دادگاه شده بودند هم دکگر لباس های 

گرمشان را درآورده بودند.
آرتور دکمه های کتش را با دقت بسته بود و آستین هاکش را پاکین زده بود. 

می دانست خواسته ی مادرش هم همین بود.
به  را  نگاهش  سعی کرد  بماند،  بیدار  کند  وادار  را  خودش  اکنکه  برای 
دکوارهای دادگاه بدوزد که با چوب های شیاردار عمودی پوشیده شده بودند. 
آرتور با خودش فکر کرد شاکد هدف از طراحی دکوارها اکن بوده که اتاق بّراق 
و امروزی به نظر برسد، اما هرچه بیشتر به آن ها خیره می شد، بیشتر به نظر 
باور  اکن  به  به موج های تهوع آور شده اند. کم کم  تبدکل  می آمد که تخته ها 

رسید که حتی دکوارها هم برای مجازات طراحی شده بودند.
ترکیب همه ی اکن ها، دکوارهای مّواج، گرما و صدای تمام نشدنی قاضی، 

باعث شد او احساس کند وقتی باالخره نوبتش برسد، باال می آورد.
مأمور دادگاه با صدای بلند اعالم کرد: »آرتور تی. اوونز، به جاکگاه نزدکی شو.«
از صندلی او تا جاکگاه قاضی، چند قدم بیشتر فاصله نبود، اما برای آرتور 
کیلومترها طول کشید. او پشت سرش، نفس و توده ی خیس ازعرِق آدم ها 
را حس می کرد، مثل وقت هاکی که می توانی سنگینی قلدرها را حس کنی، 

درست قبل از اکنکه تو را به ردکفی از کمدهای مدرسه بکوبند.
توی مرکز پر بود از قلدر، در واقع آنجا تفّرجگاه قلدرها بود.

جای تعجب نبود که وقتی آرتور اوونز به سمت سکو رفت، بعضی از آدم های 
توی دادگاه با دکدن ظاهرش شگفت زده شدند. او شبیه گردن کلفت هاکی نبود 
که معموالً توی مرکز می دکدی. آرتور نه دست هاکی زمخت و گنده داشت و 

نه حتی صورتی پر از مو و پوزخندی گستاخانه.
به نظرش آمد پشت سرش صدای پچ پچ می شنود. »اکنه؟«

آرتور اوونز، استخوانی، رنگ پرکده و عبوس بود. شاکد چون پدرش قدبلند 
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بود، از بعضی از سیزده ساله ها بلندقامت تر به نظر می رسید، اما از آن بچه هاکی 
آرتور عادت بدی هم  نبود که موقع قدم زدن توی خیابان جلب توجه کند. 
را  آن ها  می افتادند،  چشمانش  روی  قهوه ای اش  موهای  وقتی  داشت که 
همان جا به حال خودشان رها می کرد. اکن کار مادرش را عصبانی می کرد. 

گذشته از اکن، زکاد هم اهل لبخند زدن نبود.
وقتی آرتور نگاهی عصبی به ردکف طوالنی خالفکارهای نوجوان انداخت، 
می توانست بگوکد او ککی از کم سن وسال ترکن خالفکاران نوجوانی بود که آن 
روز در مقابل قاضی قرار می گرفتند... و تا جاکی که می توانست ببیند، تنها 
کسی بود که کت وشلوار مخصوص مراسم خاکسپاری اش را به تن داشت که 

نسبتًا نو بود، اما اندازه اش نبود.
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وقتی آرتور اوونز به جاکگاه رسید، قاضی وارنر لحظه ای او را برانداز کرد. 
همیشه از اکن روش برای خالی کردن دل بچه ها استفاده می کرد.

قاضی که به آرتور زل زد، نمی دانست با دست ها و پاهاکش چه کار کند که 
کی هو به اجسامی بی استفاده تبدکل شده بودند. دست هاکش را جمع کرد 
و دوباره گشود، روی پاهاکش جابه جا شد و تمام سعی اش را کرد تا توجهی 
می شد  باعث  همین  و  بود  عرق کرده  نکند.  شکمش  تهوع آور  پیچش  به 

زکرپیراهنی اش به پشتش بچسبد.
قاضی باالخره بعد از اکنکه زکرزکرکی به برگه ای که مأمور دادگاه به او داده 

بود نگاه انداخت، به حرف آمد. »تو آرتور تامس اوونز هستی؟«
آرتور فکر کرد جواب داده: »بله.«

»من صدات رو نمی شنوم، مرد جوان.«
آرتور کمی بلندتر جواب داد: »بله، عالی جناب.«
»وقتی داری حرف می زنی، به من نگاه کن.«

آرتور آب دهانش را قورت داد. از اکنکه موقع صحبت کردن به دکگران نگاه 
کند، بیزار بود. انگار اکن طوری آن  ها می توانستند با اشعه ی اککس هر فکری 

سه



سه  13

را که توی سرش بود بخوانند. معموالً پشت موهاکش پنهان می شد، اما آن 
روز صبح، مادرش با قیچی به جان موهای جلوی سرش افتاده و به او گفته 

بود: »اکن طوری کمتر گناهکار به نظر می رسی.«
به نظر آرتور موهاکش هیچ ربطی به گناهش نداشتند، اما حاال به جز حاشیه ای 

دندانه دار، چیزی روی پیشانی اش نبود. آرتور دستی به موهاکش کشید.
زکر لب گفت: »باشه،« و به عینی گرد و ته استکانی و چشمان قاضی که 
به شکل عجیبی درشت بودند نگاهی کرد و دوباره سرش را پاکین انداخت 
و به پاهاکش چشم دوخت. سکوتی طوالنی برقرار شد، انگار قاضی داشت 
بررسی می کرد الکق احترام بیشتری از آنچه درکافت می کرد هست کا نه. 

همه ساکت بودند و منتظر.
وقتی باالخره نگاه خیره ی قاضی به برگه ی توی دستش افتاد، آرتور از سر 

آسودگی آه بلندی کشید.
»طبق چیزی که من درباره ی پرونده ی تو خوندم، متوجه شدم که در روز 
نام جیمز َهمپتون1 حمله  به  به مردی  بدذاتی و بی دلیل  با  نوامبر،  هشتم 

کردی. درسته، آقای اوونز؟«
آرتور که برای لحظه ای با شنیدن آن نام گیج شده بود، پلی زد.

جیمز همپتون؟ جیمز همپتون دکگر کیست؟
آشغالی  مرد  درباره ی  قاضی  شود  متوجه  آرتور  تا  طول کشید  لحظه ای 

صحبت می کرد. از اکنکه مرد اسمی واقعی داشت، شگفت زده شده بود.
معلوم است که هرکسی اسم دارد، اما او هرگز فکرش را هم نمی کرد که 
مرد آشغالی هم اسم داشته باشد. کادش نمی آمد کسی در محلشان اسم 
او را گفته باشد، مخصوصًا اسمی تا اکن حد رسمی، مثل جیمز همپتون... 

بیشتر شبیه اسم مدکر مدرسه ها کا پدربزرگ کسی بود.
قطعًا اکن موضوع باعث نمی شد آرتور حس بهتری نسبت به کارش داشته باشد.

James Hampton -1
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عالوه بر آن، دانستن اکنکه مرد آشغالی ـ همان جیمز همپتون ـ آن روز 
به دادگاه آمده بود تا نظاره گر ماجرا باشد، حال آرتور را بهتر نمی کرد. او در 
میان جمعیت نشسته بود، تنها چند ردکف قبل از جاکی که آرتور اکستاده بود.

قاضی به مرد اشاره کرد. نفس آرتور از تعجب در گلو حبس شد.
اصالً به نظر نمی آمد او همان آدم باشد.

موهای جوگندمی مرد آشغالی، که قبالً همیشه ژولیده بود، کوتاه و به دقت 
بود و عینی  بود. لباس های ژنده ی همیشگی اش را نپوشیده  مرتب شده 
ماتش را به چشم نداشت. در عوض، کت وشلوار اتوکشیده ی قهوه ای رنگ و 
کراوات نارنجی راه راهی به تن داشت. انگار قدش بلندتر شده بود... و کمتر 

دکوانه به نظر می آمد.
با همه ی اکن  ها، نمی شد گچ سفید و سنگینی را که دور ککی از دستانش 
بود نادکده گرفت و نمی شد به بند پارچه ای که مثلثی به شکل حرف A، کعنی 

اولین حرف نام آرتور، دور سینه ی مرد اکجاد کرده بود، نگاه نکرد.
آرتور آب دهانش را به سختی قورت داد، به گچ دست مرد خیره شد و 
به کاری که کرده بود فکر کرد. هرچه بیشتر نگاه می کرد، حرف A واضح تر و 

اتهام آمیزتر به نظر می آمد.
آقای  به  بودکد که  آکا شما کسی  تکرار می کنم.  رو  اوونز، سؤالم  »آقای 

همپتون حمله کرد؟«
آرتور زکر لب جواب داد: »بله قربان.«

که  بی گناهی  مرد  به  که  می خوام  شما  از  »بنابراکن  داد:  ادامه  قاضی 
مجروحش کردکد... و ُرک بگم، ممکن بود بکشیدش، نگاه کنید.«

پچ پچی از روی موافقتی خشمناک در دادگاه پیچید.
قاضی که صداکش بلندتر می شد گفت: »و می خوام بهم بگین اون روز 
بعدازظهر چی توی سر شما می گذشت؟« انگار به صدای مردانه ی ترسناکش 
بدونم  »می خوام دقیقًا  افتخار می کرد.  به تن کودکان می انداخت،  لرزه  که 
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چه چیزی شما رو وادار کرد به طرف آقای همپتون آجر پرتاب کنید، اون هم 
وقتی که مشغول کار خودش بود و داشت توی خیابون راه می رفت.«

آرتور ساکت بود. به پاهاکش نگاه کرد. دو پاچه ی بلند شلوارش، الکه هاکی 
سیاه روی کفش های واکس خورده اش اکجاد کرده بودند. متوجه شد فرش 
نارنجی زکر پاکشان، تقرکبًا هم رنگ کراوات مرد آشغالی است. با خودش فکر 
کرد شاکد اگر دلیلی برای کاری که کرده بود نیاورد، محکوم به حبس ابد شود.

بیچاره  پیرمردی  او  آقای همپتون حمله کردکد که  به  دلیل  اکن  به  »آکا 
به نظر می رسید... به خاطر کلماتی که به کار می برم، از شما عذر می خوام،« 
به طرف مرد  نگاهی  را اضافه کرد و  اکن کلمات  با لحنی پوزش آمیز  قاضی 

آشغالی انداخت. »آکا اکن مرد هدف آسانی برای تو بود؟«
آرتور صدای خودش را شنید که با بی میلی جواب می داد: »نه، قربان.«

»آکا می خواستی از مرد دزدی کنی؟«
از مرد آشغالی خنده دار  را تکان داد. شنیدن عبارت دزدی  آرتور سرش 

به نظر می رسید اما او جرأت خندکدن نداشت، حتی توی ذهنش.
»آکا رنگ مرد باعث شد به اون حمله کنی؟«

رنگ؟ آرتور که گیج شده بود، برگشت تا دوباره نگاهی به مرد آشغالی 
بیندازد، مطمئن نبود منظور قاضی از رنگ چه بود. نکند درباره ی گچ سفیدرنگ 

حرف می زد؟ کا کراوات نارنجی؟
مرد  می پرسم،  شما  از  »دارم  می شد.  لبرکز  قاضی  صبر  کم کم کاسه ی 
جوان... و اکن سؤال بسیار مهمه... آکا به خاطر سیاه پوست بودن مرد، آجر 

رو به طرف اون انداختین؟«
چی؟ شکم آرتور به طرز دردناکی پیچید. او هرگز به چنین چیزی فکر نکرده 
بود. صد سال دکگر هم فکر نمی کرد. تپش وحشیانه ی قلب و ضربان مغزش 

را حس می کرد. مرد آشغالی رنگین پوست نبود. او فقط مرد آشغالی بود.
البته پوست مرد، قهوه ای روشن بود. اکن کی واقعیت بود.
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پوست آرتور هم به سفیدی گچ بود. اکن هم کی واقعیت بود.
اما او هرگز اکن دو واقعیت را در کنار هم قرار نداده بود.

آرتور می دانست نژاد آدم ها چیزی نبود که بشود آن را مورد تمسخر قرار 
می داد؛  نشان  دراکن باره  اعتراض هاکی  و  راهپیماکی  تلوکزکون همیشه  داد. 
آرتور حتی به اخبار هم زکاد توجه نمی کرد. آکا واقعًا قاضی فکر می کرد او 

سعی داشته با ضربه زدن به مرد آشغالی دردسر درست کند؟
با اکنکه آرتور قسم خورده بود چیزی نگوکد و هرگز درباره ی دلیلی که باعث 
شد آن بعد ازظهر نوامبر، آن قدر خشمگین شود حرفی نزند، اما چاره ای نداشت. 

پدرش هیچ وقت نمی خواست او سکوت کند و به جرمی بدتر متهم شود.
برای همین آرتور زبانش را روی لب های خشکش کشید و به حرف آمد.

خاطر  به  »عالی جناب،  نلرزد، گفت:  صداکش  می کرد  تالش  درحالی که 
رنگش نبود.«

لحن قاضی به سردی کخ بود. »پس به خاطر چی بود؟«
آرتور می دانست جوابش مسخره به نظر خواهد آمد. او می دانست هیچ کس 
متوجه نمی شد و نتیجه ی اعترافش چیزی جز تخت ابدی دوطبقه ای توی 
مرکز، با لباس های زکتونی رنگ و غذای بد و دوش  هاکی با آب ولرم تا آخر 

عمرش نبود. 
سرش را پاکین انداخت و با صداکی که به زحمت شنیده می شد، گفت: 

»به خاطر کالِه روی سرش بود، عالی جناب.«
با اکنکه چنین پاسخی برای قاضی، دادگاه و هرکسی که آن را می شنید، 
دروغ به نظر می رسید، آرتور راست می گفت. او به خاطر کی کاله، آجر را پرتاب 

کرده بود.
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در آن روز ماه نوامبر، وقتی آرتور از مدرسه بازگشته بود، کالهی که درباره اش 
حرف زده بود به همراه بقیه ی وساکل پدرش، از کمد توی هال غیب شده 

بود. درست همان طور که قاضی گفت، آن روز جمعه هشتم نوامبر بود.
آرتور به خاطر آورد که کمد را باز کرده بود تا وساکلش را آوکزان کند. تازه 
کتش را درآورده و کفش هاکش را توی کمد پرت کرده بود که حس کرد چیزی 
فرق کرده است. کمد مرتب بود و نیمه خالی. بوی صابون روغنی مورفی می داد.
درحالی که قلبش به شدت می کوبید، میان کت های باقی مانده دنبال ژاکت 
مخمل کبرکتی کهنه ی پدرش می گشت. کتی بزرگ و رنگ ورو رفته که شکل 
شانه های پدر را به خود گرفته بود و بوی دود کهنه ی روغن موتور می داد، انگار 
پدرش تازه از سر کار برگشته بود و کتش را آوکزان کرده بود. )آرتور هنوز 

دوست داشت چنین تصوری داشته باشد.(
هیچی.

آرتور سرکع چنگی کاله ها را نگاه کرد و دنبال کاله لبه دار موتورسواری پدرش 
گشت. از همان کاله های لبه دار براق هارلی ـ دکوکدسون بود با چرمی مشکی، 
زنجیری نقره ای و آرم بال دار نارنجی رنگی که نزدکی لبه اش دوخته شده بود.

چهار
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اگر می خواستی تام اوونز1 را در میان جمعیت پیدا کنی، فقط باکد دنبال 
کالهش می گشتی که هیچ وقت صاف روی سرش نمی گذاشت و همیشه 
کمی کی وری و بی قیدانه روی سرش خودنماکی می کرد. تقرکبًا توی تمام 

عکس هاکی که خانواده از تام داشتند هم اکن کاله سرش بود.
اما آن روز به جز ککی از چنگی ها که کاله بافتنی صورتی خواهر کوچکش 

آوکزانش بود، بقیه ی چنگی ها خالی بودند.
آرتور که هر لحظه بیشتر و بیشتر احساس پرکشانی می کرد، با قدم های 
خانه ی  دکوارهای  و  رفت  مادرش  و  پدر  اتاق  به طرف  پله ها  از  سنگینی 
کوچکشان را به لرزه درآورد. اتاق مشترک او و خواهرش باالی پله ها بود. 
اتاق دکگر هم برای پدر و مادرش بود. هر دو اتاق درب وداغان بودند، چون 

خانواده ی آرتور هیچ وقت پول زکادی نداشتند تا آنجا را تروتمیز کنند.
قدکمی ای که  رادکوی  شد  متوجه  آرتور  بود.  باز  مادرش  و  پدر  اتاق  در 
پدرش همیشه با آن به بازی های ورزشی گوش می کرد، گم شده... و عکس 
عروسی ای که همیشه روی دکوار اتاق پدر و مادرش بود، دکده نمی شد. حتی 
جاخودکاری سفالی که داکره های سبزآبی زشتی داشت و خودش در کالس 

هنر سال سوم برای پدرش ساخته بود هم روی طاق پنجره نبود.

آرتور از آمدن چنین روزی می ترسید. سه ماه از مرگ پدرش می گذشت، 
هرچند انگار همین دکروز بود. 

فراموش نکرده بود که مادرش بعد از مراسم خاکسپاری چقدر غمگین 
جان  به  بولدوزر  مثل  رسیدند  خانه  به  وقتی  چطور  و  بود  شده  افسرده  و 

آشپزخانه افتاده بود.
»نمی خوام  زد:  فرکاد  داد می کشید،  و گاهی هم  او که گاه گرکه می کرد 
هیچی!  بمونه!  خونه  اکن  توی  می ندازه،  تام  کاد  به  رو  من  هیچ چیزی که 

Tom Owens -1
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حتی که چیز لعنتی کوچیی!« و هرچیزی را که از توی کخچال و کابینت به 
دستش می رسید پرت می کرد: نوشابه های پدرش، بسته های چیپس ذرت، 
کنسروهای لوبیا، هرچیزی که متعلق به او بود. هرچیزی که او دوست داشت.
تنها التماس های آرتور و اشی های خواهرش بود که باالخره او را وادار کرد 

آن شب بیش از آن آشپزخانه را خالی نکند.
و حاال بقیه ی وساکل پدرش غیب شده بودند.

در چند هفته ی اخیر، مادرش مدام می گفت وقتش رسیده که به زندگی 
عادی برگردند. او می گفت: »باکد از اول شروع کنیم.«

اما آرتور هیچ وقت فکر نمی کرد مادرش اکن کار را بدون هیچ هشداری 
انجام دهد. کعنی وقتی او مدرسه بوده، مادرش وساکل پدر را جمع کرده و 

همه شان را دور رکخته؟
پله ها  از  قدم های سنگین  با همان  احساس دل پیچه می کرد،  که  آرتور 

پاکین آمد، کفش هاکش را به سرعت پوشید و از خانه بیرون دوکد.
اکنجا و آنجای خیابان، سطل های زباله ی فلزی کنار لبه ی جدول ها قرار 
گرفته بودند. باد تند نوامبر، سرپوش بعضی از آن ها را با خود برده بود و 

بقاکای زباله ها کف خیابان چسبیده بود.
آرتور شروع به دوکدن کرد و دکوانه وار اطراف ساختمان و گوشه های خیابان 
را زکرورو کرد، انگار با اکن کار می توانست به کامیون زباله برسد و پدرش را 

نجات دهد.
همان موقع متوجه پیرمردی شد که اغلب روزهاکی که نوبت جمع آوری 
زباله های خیابان آن ها بود، در آن اطراف می پلکید و دنبال آت وآشغال می گشت.
همه او را مرد آشغالی صدا می زدند. مردم می دانستند بااجازه کا بی اجازه، 
او از توی آشغال هاکشان چیزهاکی برمی دارد. از وقتی آرتور به خاطر داشت، او 
آشغال جمع می کرد. همیشه هم همان گاری پوسیده را توی خیابان می راند 
و همان کت چرک قهوه ای رنگ را می پوشید. تابستان و زمستان هم نداشت.
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آرتور بارها دکده بود او بطری های نوشیدنی را از میان زباله ها برمی داشت 
کا گاهی مبلمان بی استفاده ی  و راست توی جیب های کتش می گذاشت. 
مردم، مثل صندلی های شکسته، تاج تخت خواب ها و میزهای کوچی را روی 
گاری اش جمع می کرد و تلق وتلوق کنان با خودش می کشید. حتی کی بار 
کسی او را دکده بود که روی صندلی پیانوی توی حیاطشان نشسته بود و 

پیانوکی نامرئی را می نواخت.
مردم می گفتند او پیرمردی دکوانه است.

دکد که  را  پدرش  موتورسواری  لبه دار  کاله  آرتور  وقتی  هم  همین  برای 
دررفت. می دانست  کوره  از  آشغالی جا خوش کرده،  کجکی روی سر مرد 
بی ارزش،  آشغال جمع کن  می دانست  دزدکده.  آن ها  از  را  آشغالی کاله  مرد 
زباله هاکشان را زکرورو کرده و بهترکن چیز پدرش را برای خودش برداشته.

در آن لحظه، خشمی که از زمان مرگ پدرش در وجود آرتور جمع شده 
بود، به مرز انفجار رسید.

براکش  بود،  رکخته  دور  را  پدر  وساکل  او  اجازه ی  بدون  مادرش  اکنکه 
او خودش  بود که بیشتر مردم فکر می کردند  بود. دردناک  خیلی دردناک 
زندگی اش را نابود کرده و ارزش کادآوری ندارد. دردناک بود که بقیه ی بچه ها 

پدر داشتند، اما پدر او مرده بود.
اما وقتی دکد مرد آشغالی دکوانه بااهمیت ترکن وسیله ی پدرش را پوشیده، 
وساکل  دزدکدن  فکر می کرد  پیرمرد  نکند  رسید.  استخوانش  به  کارد  دکگر 
مرده ها اشکالی نداشت؟ نکند توی محله ول می چرخید و منتظر می ماند 
کی نفر بمیرد تا باارزش ترکن داراکی هاکش را بردارد و بزند به چاک؟ شاکد 
کارش همین بود؟ کا داشت با پوشیدن کاله، پدر آرتور را مسخره می کرد؟ 

نکند اکن کی شوخی کثیف بود؟
در آن لحظه، آرتور می دانست مغزش درست کار نمی کند، اما دکگر کنترلش 


