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فصل یک 

بیست  و سوم دسامبر، ساعت سه و چهارده دقیقه ی بعدازظهر

در بزرگ و سنگین اتاق، با صدای جیرجیری باز شد. زندانی شماره ی 37066
پیـش از آن فقـط یـک بار به آن اتاق رفته بود، اما می دانسـت باید پشـت میز 
بنشیند و منتظر بماند تا زنگ تلفن به صدا درآید. قرار بود با او تماس بگیرند. 
تلفـن زنـگ زد. زنـگ اول تمـام نشـده بود کـه زندانـی با عجله گوشـی را 

برداشت. 
با عصبانیت گفت: »چرا این قدر طول کشید؟«

صدایی از آن طرف خط  آمد: »یه کم صبر داشته باش.«
»رئیستون قول داده بود وقتی نقشه رو نهایی کردم، منتقلم کنه به یه جای 
بهتر. من هم که تا حاال همه ی سؤال های مزخرفی رو که ازم پرسیدین، جواب 

دادم. پس چرا سر حرفتون نموندین؟«
صدای پشـت خط گفت: »شـاید باورش سخت باشه، اما اگه کسی به جرم 
کالهبرداری توی زندان باشـه، برای منتقل کردنش به جایی با شـرایط امنیتی 
آسون تر، باید کاًل قانون رو دور بزنیم. این جور کارها طول می کشه، حتی برای 

رئیس.«
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زندانی گفت: »من که شـک دارم. درضمن اصاًل دلم نمی خواد کریسـمس 
رو توی این خراب شده بگذرونم.«

صدای پشـت خط گفت: »خوبه. چون همین االن برگه های دسـتور انتقالت 
توی دسـتمه. فردا این موقع جایی هسـتی با قوانین امنیتی آسون تر. خیالت 

راحت. به موقع می رسی و جوراب هات رو روی شومینه آویزون می کنی.«1
زندانی به سردی خندید. »یه حسی بهم می گه قبل از اینکه کارهای انتقالم 

انجام بشه، باید یه کار دیگه هم بکنم.«
صـدای پشـت خط گفت: »حاال که بحثش شـد، باید بگـم رئیس می خواد 
یه چیز دیگه رو هم بدونه. تو همه ی عمرت رو توی رونزبرگ گذروندی. پس 
می تونـی جـواب ایـن سـؤال رو بـدی: بچه ها فردا صبـح از سـاعت چند توی 

خیابون مین2 جمع می شن؟«
»اینکـه آسـونه. وقتـی مـن بچه بـودم...« یک دفعـه همه چیز بـرای زندانی 
روشـن شـد. همه ی سـؤال های بی ربطی که قباًل درباره ی نقشه هایشـان از او 
پرسـیده بودند، مثل قطعه های پازل کنار هم نشسـت و همان لحظه  که برای 
او بسـیار هم دردناک بود، متوجه حقیقت ماجرا شـد. »صبر کن ببینم! شماها 

قراره... اما، نمی تونین! نه، نمی ذارم این کار رو بکنین...«
صدا گفت: »حواسـت به جمله ی بعدی ت باشـه. شـانس دیگـه ای نداری. 
این توافق شـصت ثانیه ی دیگه باطل می شـه. اگه جواب سؤالم رو بدی تا یه 
سـاعت دیگه سـوار اتوبوس مخصوص انتقال می شـی. اما اگه جوابم رو ندی 

ده سال آزگار، همین جایی که هستی، می مونی. حاال کدومش؟«
زندانـی آرنج هایـش را بـه میز تکیـه داد و به فکر فرورفـت. همه ی کارهای 
سابقش غیرقانونی بود. اما این یکی... فرق داشت. این یکی... یک نفر باید به 
پلیس  هشدار می داد! اما خب، جواب دادن به یک سؤال کوچک دیگر هم جرم 

1. رسم است کودکان روز قبل از کریسمس جورابشان را روی شومینه آویزان کنند تا شب هنگام که بابانوئل 
از راه می رسد، اسباب بازی، شکالت و هدایای کوچکشان را در آن بگذارد.

2. main
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به حساب نمی آمد. سؤال ساده ای بود. جایی هم که در آن بود، غیرقابل تحمل 
بود. مگر هر کس دیگری جای او بود، همین انتخاب را نمی کرد؟

سـاعت قدیمـی روی دیـوار به او می گفت پانزده ثانیه بیشـتر وقت ندارد... 
ده ثانیه... پنج ثانیه... 

زندانی 37066 تصمیمش را گرفت. 
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فصل دو

رسم روز قبل از کریسمس

گرتی به طرف استنلی که در آن طرف میز نشسته بود، خم شد و گفت: »استنلی 
رابینسون کَروسو.« استنلی پشت میزی در رستوران میبل1 نشسته بود و تندوتند 
عددهایی را در دفترچه ای یادداشت می کرد. گرتی به او نگاه کرد و گفت: »روز 
قبل از کریسمس مسئله ی ریاضی حل می کنی؟ بابا تو مشکل عقلی داری!«

اسـتنلی عینکـش را به طرف بـاالی بینی اش هل داد. »حرفـت رو تصحیح 
می کنم، گرتی. مشکل عقلی ندارم. یه مشکل ریاضی دارم که دیگه داره می ره 

روی مخم.«
»اصـاًل بـرای چی نگـران این مسـئله ای؟ آقای بیـِگل اون مسـئله رو برای 
نمره ی اضافی داده. تو که همین االن هم نمره ی ریاضی ت باالی بیسته. حاال 

کمکی چیزی نمی خوای؟«
»فکر نکنم. خودم یه جوری حلش می کنم.«

گرتـی گفـت: »خود دانـی.« و گفت وگویش را با فلیکس و شـارلوت از سـر 
گرفت. از فلیکس پرسید: »گفتی اسمش چی بود؟«

1. Mabel
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فلیکس سـعی می کرد دسـتمالی را که گلوله کرده بود، روی چنگالش نگه 
دارد. »بهش می گن دستگاه پرتاب بچه. روی قسمت پرتاب می نشینی، اهرم 
رو می کشی و پرت می شی پونزده متر اون ور تر. من یه دونه از این ها می خوام.«

شارلوت دست به سینه نشست. »امکان نداره.«
فلیکـس گفـت: »اگـه کاله ایمنـی داشـته باشـی، می شـه.« و دسـتمال 

گلوله شده را با چنگال پرتاب کرد تا شیوه ی کار دستگاه را نشان دهد. 
گلولـه خـورد بین ابروهای شـارلوت. او با عصبانیت نفسـی عمیق کشـید و 

گفت. »اگه فقط یه بار دیگه تکرار شه...«
»یه مرگ آروم و دردناک رو تجربه می کنم؟«

شـارلوت بـا انگشـتانش روی میـز ضرب گرفـت. »خوبه که حـرف همدیگه 
رو می فهمیـم.« بعـد به پنجره ی یخ زده ی گوشـه ی رسـتوران که جای محبوب 
هر چهار نفرشـان بود، اشـاره کـرد. »به هرحال منظورم این بـود که امکان نداره 

بفهمی چی پشت اون درهاست.«
اسـتنلی سـرش را بـاال آورد و مسـیر انگشـت شـارلوت را دنبال کـرد. یک 
سـاختمان آجـری قدیمـی را نشـان مـی داد، بـا تابلویـی چوبـی که با دسـت 

کنده کاری شده بود. 
اسـتنلی گفت: »حق با شـارلوته.« و برگشـت سـروقت عددهایش. »امکان 

نداره.«
فلیکس رفت سـراغ همان کار قبلی و دسـتمالی دیگر را گلوله کرد. »از من 
گفتـن، یـه دسـتگاه پرتاب بچه توی اون سـاختمونه. مامان یکـی از بچه های 
کالس ورزشـمون، اتفاقـی شـنیده بـود کـه پسـتچی دربـاره ی ایـن قضیـه با 
مامان بزرگ همسایه شـون حرف می زده.« فلیکس چنگالش را عقب کشـید و 

رها کرد. این بار دستمال گلوله شده خورد وسط ابروهای یک نفر دیگر. 
گرتـی فریـاد زد: »آخ!« بینـی اش را مالیـد و خـم شـد  طـرف فلیکـس که 
آن طـرف میز نشسـته بود. اما دسـت های کوتاهش به فلیکس نرسـید. گرتی 
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از هیجـان بـه تته پتـه افتاده بـود. »اما آخه... هرکی که داریـم درباره ش حرف 
می زنیم، اصاًل چه جوری تونسـته از اون سیسـتم فوق امنیتی مسـخره بگذره؟ 

دستگاه های دروغ سنج و تمساح ها رو چه جوری رد کرده؟«
پنکیک کوچک گرتی رسـید. گرتی لبخندی به پیشـخدمت آشنای رستوران 

زد و گفت: »ممنونم، میبل.«
میبـل ظـرف شـیره را هـم روی میز گذاشـت. »خـب، چیزی یـادم نرفته؟ 

کره ی اضافی می خواین؟«
استنلی گفت: »خودشه!«

گرتی پرسید: »چی خودشه؟«
»کره ی اضافی! منظورم اطالعات اضافیه... مسـئله ی ریاضی م رو می گم... 

هیچی بابا، اصاًل ولش کن.«
استنلی به سرعت محاسباتش را تمام کرد. راه حل مسئله ساده بود. اما خود 
مسئله سخت به نظر می رسید، چون یک عالمه اطالعات اضافی در صورت سؤال 
آمده بود که اسـتنلی فکر می کرد برای حل مسـئله مهم اسـت. اما دسـت آخر 
معلوم شـد آن اطالعات اضافی هیچ اهمیتی نداشـته. معلم ریاضی اسـتنلی، 

آقای بیگل، دوست داشت به این جور اطالعات بگوید اطالعات غیرضروری. 
اسـتنلی مدادش را روی کاغذ گذاشـت، به دیگران نگاه کرد و آهی کشـید. 
»خیلی خب، حاال می تونم به کریسمس فکر کنم.« چشمش برای اولین بار در 
آن روز به بشقاب صبحانه ای با انواع و اقسام خوراکی ها افتاد. و آن را به طرف 

خودش کشید. کلوچه ی بلوبری را مثل همیشه به شارلوت داد. 
گرتـی از شـیره ای کـه میبـل آورده بـود، روی پنکیکش ریخت و سـر تکان 
داد. »همون طور که گفتم، اسـتنلی، تو مشـکل عقلی داری. حاال اگه بخوام تو 
رو در جریـان گفت وگـوی هیجان انگیزمون بذارم، باید بگم االن نوبت شـارلوته 

که بگه به نظرش آقای داگالس توی زیرزمینش چی داره.«
شـارلوت مافینش را روی میز گذاشـت و دست به سینه نشست. »یه بار که 


