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فصل یک 

روز اول تابستان

اسـتنلی به سـاعت دیواری نگاه کرد و گفت: »کاری از ما سـاخته نیست. فقط 
بیست  و سه ثانیه مونده.«

فلیکس گفت: »بابا، یکی رو انتخاب کن دیگه. قرمز یا آبی؟ کدومش؟«
استنلی گفت: »آخه از کجا بفهمم؟«

»فقط نوزده ثانیه وقت داریم. زیاد بهش فکر نکن. ببین دلت چی می گه!«
استنلی یک بار دیگر گزینه ها را بررسی کرد. قرمز یا آبی؟ »از اینکه به حرف 

دلم گوش کنم، متنفرم.«
فلیکـس گفـت: »گل گفتی. اگه قرار باشـه به حرف دل کسـی گوش کنیم، 

اون دل منه.«
فلیکس تخم مرغ آبی را برداشت، رو کرد به گرتی و خودش را برای بدترین 

اتفاق ممکن آماده کرد.
ده ثانیه مانده بود.

گرتی جیغ زد: »پس معطل چی هستی؟«
شارلوت فریاد کشید: »بشکن دیگه.«
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هفت ثانیه مانده بود. شش ثانیه. پنج ثانیه.
فلیکس پرسید: »مطمئنین؟«

گرتی گفت: »بشکنش فلیکس! بجنب دیگه!«
سه... دو...

فلیکس دستش را باال برد و لحظه ای درنگ کرد. بعد تخم مرغ آبی را روی 
سر گرتی شکست.

یک!
زنگ به صدا درآمد و جمعیت با دیدن صورت گرتی که زرده ی تخم مرغ از 

آن می چکید، از خنده منفجر شدند.
گرتی دسـتمال را محکم از دسـت فلیکس کشـید و غرولند کنان گفت: »تو 

هم با اون دلت!«
فلیکـس گفـت: »باباجـان، با دل من چـی کار داری؟ کم پیـش می آد دلم 

اشتباه کنه!«

استنلی سرش را باال گرفت و به تابلوی غرفه ای که روبه رویش ایستاده بودند، 
نگاه کرد.

دکتر همه چی دان، متخصص معماهای خاص!
هوش خود را در برابر نبوغ من بسنجید. البته اگر جرئتش را دارید...

همه برنده اند! جایزه هایی باورنکردنی!
قیمت: دو بلیت. معماهایی برای همه . با هر قدوقواره ای.

اسـتنلی بـه مـرد غرفـه دار گفـت: »ولـی ایـن که معمـا نبـود.« دکتـر همه چی دان 
کت و شـلوار مشـکی به تن داشـت. به یقه اش پاپیون قرمز زده و کاله بلندی شبیه 
کاله شعبده بازها روی سرش گذاشته بود. جثه  ی متوسطی داشت. حاال که استنلی 
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بیشـتر فکر می کرد، همه چیز این مرد در نظرش متوسـط جلوه می کرد. همه چیز 
به جز سبیل درازش که به آن روغن زده و تا روی گونه هایش تاب داده بود.

دکتر همه چی دان به سمت راست سبیلش دستی کشید و لبخند زد. »خیالت 
راحت مرد جوان، معما کاماًل عادالنه بود. فقط باید تخم مرغ قالبی رو از واقعی 
تشخیص می دادی. شصت ثانیه فرصت داشتی. بعدش هم باید تخم مرغت رو 
روی سر یکی از داوطلب ها می شکستی تا مطمئن بشی درست انتخاب کردی. 
تو هم انتخاب کردی و شکستی و از بخت بد، خانم جوونی رو که اینجا ایستاده، 

اشتباه انتخاب کردی.«
گرتی که چشمش به جایزه های گران قیمت روی قفسه ها ی پشتی بود، گفت: 
»عیبـی نـداره. بـه جایزه ش می ارزید. خـب، بذار ببینم... مـن اون تبلت نقره ای 

خوشگله رو می خوام. البته اگه صورتی ش رو نداشته باشین.«
دکتر همه چی دان زد زیر خنده. »اما شما که معما رو حل نکردین، عزیزم.«

هرمان تابلوی باالی غرفه را نشان داد. »اینجا نوشته همه برنده ان.«
مرد گفت: »همین طور هم هست. همه باالخره یه چیزی می َبرن. بعضی ها 
یکـی از جایزه هـای روی قفسـه رو... بعضی  ها هم جایـزه ای باارزش تر: یعنی 
دانش! شما، دوستان جوان من، برنده ی دانش شدین! االن دیگه می دونین 

کدوم تخم مرغ واقعیه و کدوم یکی قالبی.«
شارلوت تخم مرغ قرمز را برداشت و گفت: »صبر کن ببینم. از کجا معلوم این یکی 
هم واقعی نباشه. اگه هر دوتا تخم مرغ واقعی باشن، شما هر دفعه می برین.«

مرد به پیشخان اشاره کرد و لبخند زد: »مهمون من باش.«
شـارلوت تخم مرغ را برداشـت، دو بار به لبه ی پیشـخان زد و با انگشتان شست 
بازش کرد. کوچک ترین پرنده ای که تا آن روز دیده بودند، توی تخم مرغ نشسته بود.

شارلوت خواست پرنده را توی دست هایش نگه دارد، اما پرنده به سرعت پر 
زد و روی نزدیک ترین درخت نشست.

گرتی از دکتر همه چی دان پرسید: »چطور این کار رو کردین؟«



12

دکتر همه چی دان جواب داد: »ببخشـید، نمی تونم اسرار کارم رو فاش کنم. 
فقط می تونم بگم موقع سـاختن این معماها هیچ پرنده ای آسـیب ندیده. به 

قولی، نیفتادن این طیور، به دست آدم شرور.«
اسـتنلی این بار تشـر زد: »اما این که اصاًل معما نبود. به بچه هایی که قبل از 
مـا اومدن، شـصت ثانیه وقت دادین یه معمـای منطقی رو حل کنن. گروه قبل 
از اون ها هم شصت ثانیه وقت داشتن مسئله ی برج هانوی1 رو حل کنن؛ که ما 
حتی توی خواب هم می تونیم حل کنیم. اون ها رو می شـد بهشـون گفت معما. 
ولی به مسـئله ی ما، نه! یعنی چی که تخم مرغ انتخاب کنیم؟ آخه چه جوری؟ 
ایـن دوتـا تخم مـرغ باهم مو نمی زدن، نه وزنشـون، نه قدشـون. بـه نظر من که 
هیچ فرقی نداشتن. تکونشون هم که می دادی، انگار عین هم بودن. وقتی هم 
می چرخوندی شـون هر دوتا تخم مرغ روی قسـمت پهنشـون می چرخیدن. تنها 
فرقشون رنگشون بود. به این که نمی گن معما! می گن بازی حدس و گمان.«

فلیکـس گفـت: »دقیقـًا! تـازه، اصاًل کی تا حاال اسـم دکتـر همه چی دان به 
گوشش خورده؟ مگه آقای همه چی دان خودمون چه ایرادی داشت؟«

مرد شانه باال انداخت: »توی خانواده مون اولین نفری که رفت دانشگاه، من 
بـودم. خـب حاال که بچه هـای خوبی بودین، یه جملـه ی حکیمانه ی دیگه هم 
بهتـون می گـم. بی مزد و بی منت. اون هم اینه که: همه ی معماها رو نمی شـه 
بـا منطـق حل کـرد. گاهی فقط باید انتخاب کرد و منتظـر بهترین نتیجه موند. 

گاهی یه معما فقط یه معماست.«
گرتی غرولندکنان گفت: »واقعًا ممنون بابت سخنان حکیمانه  ی ارزشمندتون. 
اما من ترجیح می دم همون تبلته رو بهم بدین. االن حسـابی رفتم توی فکر 

که اصاًل چندتا از این تبلت ها رو دادین رفته؟!«
دکتر همه  چی دان دوباره لبخند زد. »مجموعًا هیچی. ناسـالمتی با یه نابغه 

1. برج هانوی معمایی قدیمی است. در این معما سه میله داریم و چند دیسک که از بزرگ به کوچک روی 
یکی از آن ها قرار گرفته اند. دیسک ها باید با رعایت قوانین خاصی از میله ی مبدأ به میله ی مقصد منتقل شوند.
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طرفین! اما دیگه وقتشه تعطیل کنم و برم ناهار. شما هم بهتره برین از باقی 
بعدازظهرتون لذت ببرین. اگه اشتباه نکنم، بازگشایی شهربازی هم زمان شده 

با اولین روز تعطیالت تابستونی تون. درسته؟«
شارلوت گفت: »بله. شهربازی همیلتون هر سال یه روز بعد از تعطیل شدن 

مدرسه ها باز می شه. از قدیم رسم بوده.«
فلیکس گفت: »عجب رسـم معرکه ای هم هسـت! یه روز توی سـال، مجانی 
می آیـم شـهربازی. مجانی سـوار وسـایل می شـیم. تـازه، پشـمک مجانی هم 
می خوریم. البته نمی خوام خیلی هم پشمک بخورم  ها؛ آخه طرف دار پروپاقرص 

مسابقه ی کیک خوری ام که امروز بعدازظهر برگزار می شه.«
دکتر همه چی دان کالهش را به نشانه ی احترام برداشت و گفت: »پس فقط 
من نیستم که باید برم سراغ کارهام. بهتره ما هم مثل دوست پرنده مون، بریم 

دنبال کار و زندگی مون.«
این را گفت و با حرکِت سر خداحافظی کرد. جمعیت اطرافشان کم کم پراکنده 
شـدند. دکتر همه چی دان سـر طنابی را گرفت و کشـید. تخته ی چوبی بزرگی از 
باال سر خورد و جلوی غرفه را گرفت. روی تخته نوشته بود: این غرفه برای ناهار 

تعطیل است.
گرتی گفت: »این یارو مخش هم بفهمی نفهمی تعطیل است.«
استنلی با کج ُخلقی گفت: »ولی معماش اصاًل عادالنه نبود.«

شارلوت زد پشت استنلی. »نذار روزت رو خراب کنه.«
گرتی گفت: »آره اسـتنلی. االن سـه تا کلمه بهت می گم که حالت رو حسابی 
جا می آره: ترن هوایی همیلتون. راستی ترن هوایی یه کلمه ست یا دو کلمه؟«

کسـی جواب داد: »معمواًل یه کلمه ای در نظر می گیرنش. توی واژه نامه هم 
این طوری اومده. هرچند، بین مردم د وکلمه ای هم جا افتاده و اشتباه نیست. 
امـا شـهربازی همیلتـون اون رو یـه  کلمـه ای نوشـته، پس توی مثـال تو باید 

یه  کلمه حسابش کنیم.«
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گرتی برگشـت تا صاحب صدا را تشـخیص دهد و تا به خودش آمد، دید با 
عصبانیت به دختر بسیار زیبایی چشم دوخته. »شاید بهتر باشه تشریفتون رو 

ببرین خانم ُپلی پارتریج. حرفمون خصوصیه.«
پلی که کم مانده بود از کوره دربرود، ناگهان سگرمه هایش را باز کرد و لبخند 
زد. »این طور که معلومه فقط من نیسـتم که فکر می کنه شـما ریاضی دان های 
عقب مونده زیادی پررو شـدین. یه نفر دیگه هم فهمید که اگه تخم مرغ بخوره 
تـو صورتـت حالـت جا مـی آد، مگه نـه؟ پس خانم هـا، آقایون، مـا دیگه اینجا 

کاری نداریم.«
اعضای ازخودراضی گروه ادبیات انگلیسـی هم که پشـت سـر پلی ایستاده 
بودند، در تأیید حرفش به به و چه چه راه انداختند. پلی به سـاعتش نگاه کرد. 
»چند دقیقه ی دیگه برنامه ی اصلی شـروع می شه، استنلی. امیدوارم بهترین 
گـروه ببـره. گمونم برسـین قبل از شـروع برنامـه سـوار ترن هوایی مخصوص 

کوچولوها بشین.«
بچه های گروه ادبیات انگلیسی دوباره زدند زیر خنده و از آنجا دور شدند.

فلیکس با حسرت گفت: »آخ که چقدر من رو خوب می شناسه.«
شـارلوت گفت: »بی خیال گرتی! کاری ش نداشته باش. یه دقیقه بیا اینجا. 

اون قدر قرمز شدی که االن تخم مرِغ روی موهات نیمرو می شه.«
فلیکس ادامه داد: »پلِی عزیزم راست می گه. وقت کمه. اگه بجنبیم می رسیم. 

کی با من می آد؟ پیش به سوی رفیق ترسناکمون!«
آه از نهاد شارلوت برآمد. رو کرد به استنلی. »می دونی که، تا وقتی سوار نشه، 

می خواد مدام به جونمون غر بزنه.«
استنلی گفت: »خیلی خب، بریم قال قضیه رو بکَنیم.«

پنج کارآگاه خوره ی ریاضی یعنی استنلی، شارلوت، گرتی، فلیکس و هرمان، 
پیچیدند توی راه کناردستی شـان و چیزی نگذشـت که به ترن هوایی بچگانه و 
درب و داغانی رسیدند. قطاری کوچک با یک مسیر دایره ای و سه تا شیب خیلی 
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مالیـم. واگن اول به شـکل دلقکی کله گنده   بـود با دماغ بزرگ قرمز و لبخندی 
شـرورانه. واگن های پشـت سـرش نیز شـبیه فولکس قورباغه ای بودند. قطار 

بی حرکت بود و خبری از صف نبود.
نزدیک ورودی که شدند، صدای جیغ جیغوی ترسناکی شنیده شد. صدا از 
بلندگوی توی دماغ گنده ی دلقک می آمد: »ها هاهاااا! بیاین سوار شین بچه ها. 

خیلی خوش می گذره! هاهاهاااا!«
دوتا بچه ی کم سن  و سـال که با پدر و مادرشـان رد می شـدند، زدند زیر گریه 

و از آنجا دور شدند.
هرمان گفت: »این وحشتناک ترین چیزیه که تا حاال دیدم... یا شنیدم.«

اسـتنلی گفت: »ظاهـرًا از اولش این طوری نبوده. مامـان  و بابام می گن اون 
موقع هـا کـه هنـوز رنگش نریخته بـود و صداش یه جـوری نبود که انـگار داری 
صدای وحشتناک ترین کابوست رو می شنوی، یکی از پروپاقرص ترین قطارهای 
شهربازی بوده. ولی خب، زندگی با بوبودلقکه خوب تا نکرده. برای همین االن 

بچه ها بهش می گن لولودلقکه.«
هرمان پرسـید: »خب اصاًل برای چی هنوز نگهش داشـتن؟ اگه کسی عقل 

درست و حسابی داشته باشه، اصاًل سوارش نمی شه.«
گرتی اشاره کرد به فلیکس که آرنج هایش را به حفاظ تکیه داده، سرش را 
میان دسـت هایش گرفته بود و مشـتاقانه به ترن هوایی نگاه می کرد. »همه که 

عقل درست وحسابی ندارن.«
هرمان دوباره به لولو نگاه کرد. »یعنی فقط به خاطر فلیکس نگهش داشتن؟«

گرتـی گفـت: »نـه، فکر کنم کاًل قانونشـون این جوریه. آقـای همیلتون هیچ 
وسـیله ای رو از رده خـارج نمی کنـه. هر قدر هم که درب و داغون باشـه. می گه 
تـا وقتـی یکـی از همیلتون ها اینجـا رو می چرخونه، همه ی بچه هـا باید بتونن 
شهربازی رو همون جوری که همیشه بوده، ببینن و توش خوش بگذرونن.«

استنلی گفت: »برای همین هم هست که قدیمی ترین ترن هوایی چوبی کشور 
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توی رونزبرگه.« و اضافه کرد: »می دونین که، یکی از نمادهای تاریخی شهرمونه.«
گرتی گفت: »آره استنلی، خودمون می دونیم.«

»یکی از بهترین نمونه های صنعتگری اوایل قرن بیستمه.«
شارلوت گفت: »آره بابا، خودمون می دونیم.«

»من عاشق این ترن هوایی ام.«
گرتی با لبخند گفت: »پس شاید امسال دیگه سوارش بشی.«

اسـتنلی انگشـت اشـاره اش را باال آورد. »مگه باید حتمًا سـوارش بشی که 
عاشقش بشی؟«

فلیکس گفت: »بعضی وقت ها بله!« بعد رو کرد به هرمان. »بیا رفیق کوچولو. 
اولیـن  بـاره که اومدی شـهربازی. اگه می خوای بفهمی شـهربازی یعنی چی، 

باید بیای سوار لولو شی.«
صدایی گوش خراش از دماغ دلقک بلند شد. »ها هاهاااا!«

هرمان گفت: »من یکی رو بی خیال شو.«
فلیکـس تلفـن  همراهش را انداخت طرف هرمان. »باشـه هـر طور راحتی. 
پـس بیـا از من عکس بگیر. از وقتی یه سـاله بودم، هر سـال اینجا یه عکس 

دارم. خودت ببین.«
هرمان، پوشه ای به نام من و لولو را باز کرد و عکس های فلیکس را دید. اولین 
عکس، بچه ی کوچولوی موقرمزی بود که به زور می توانسـت صاف بنشـیند. توی 
واگن جلویی نشسته و میله ی محافظ را با دوتا دست کوچولویش گرفته بود. هرچه 
جلوتر می رفت، پسر بزرگ تر می شد. عکس آخری، پسری موقرمز را با قد یک متر 

و هشتاد سانتی متر نشان می داد که خودش را به زور توی واگن جا کرده بود.
هرمـان بـه گرتی گفت: »توی عکس آخر که فقط دسـت وپای درازش دیده 

می شه. مطمئنی توی این واگن جا می شه؟«
گرتی گفت: »به زور جا می شـه. پارسـال مجبور شـدیم با دربازکن بیاریمش 

بیرون.«
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فلیکس جست و خیز کنان از سطح شیب دار کنار ترن باال رفت و از مسیر زیگزاگ 
مربوط به صف که پرنده در آن پر نمی زد، برای بچه ها دست تکان داد.

متصـدی تـرن میله ی محافظ را برداشـت و گفت: »می دونی که می تونی از 
همین جا مستقیم بیای سوار بشی؟!«

فلیکس سر تکان داد. »نمی شه رسم و رسوم رو زیر پا گذاشت.«
پس از کمی کلنجار رفتن، خودش را به زور توی واگن دلقک جا داد، میله ی 

محافظ را با دو دست بزرگش گرفت و جیغ کشید: »برو که رفتیم!«
متصدی دکمه ای را فشار داد و زنگی به صدا درآمد. قطار ِپت ِپت کرد، روشن 
شـد و آرام از شـیب اول باال رفت. رفته رفته سـرعتش کم شـد و به باالی شیب 
که رسید، تقریبًا ایستاد. اما بعد پایین خزید و تنها سرنشینش دست ها را باال 

برد و در هوا تکان داد.
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هر پیچی را که به آرامی رد می کردند، فلیکس هم صدا با بلندگوی توی دماغ 
لولو نعره می زد: »ها هاهاااا!« و هرمان از او عکس می گرفت.

بعد از چهار دور، صدای زنگ دوباره بلند شد. ترن غژغژ کرد و ایستاد.
فلیکس انگشتش را دور سرش چرخاند و داد زد: »دوباره!«

استنلی رو به متصدی داد زد: »صبر کنین!« و به فلیکس گفت: »فلیکس، 
دیگه باید بریم سمت صحنه.«

فلیکس با التماس گفت: »فقط یه دور دیگه.«
استنلی به صفحه نمایش بزرگ باالی سر فلیکس اشاره کرد، صفحه نمایشی 
کـه تقریبـًا از همه جای پـارک قابل رؤیت بود و تصاویر زنده ای از جمع شـدن 

افراد مهم روی صحنه پخش می کرد.
فلیکـس که با هزار زحمـت از واگن بیرون می آمد، گفت: »خیلی خب. دیگه 
بریم سـراغ کار.« و رو کرد به متصدی ترن : »برای سـواری ازت ممنونم، سـو. 

بقیه ی روز رو کجایی؟«
سـو گفـت: »حـاال کـه اومدی و سـواری ت رو گرفتـی، من هم مـی رم توی 
غرفـه ی تیرانـدازی به بادکنک. ممنونم که زود اومدی. پارسـال کل روز من رو 

اینجا کاشتی.«
فلیکس گفت: »برای اتفاق های خوب باید منتظر موند دیگه. اما این جور که از 
قیافه ی استنلی معلومه، دیگه نمی شه منتظرش گذاشت. سال دیگه می بینمت.«

بچه هـا دویدنـد طـرف قسـمت مرکزی شـهربازی. صحنـه را پشـت میدان 
بزرگـی برپا کرده بودند. تصاویر نمای نزدیک سـخنرانی آقای همیلتون، رئیس 
شهربازی، از صفحه نمایش بزرگ پخش می شد. آقای کولینگ، مدیر مدرسه ی 

متوسطه ی اول رونزبرگ هم پشت سر او ایستاده بود.
گرتی پرسید: »مگه قرار نبود برنامه ساعت ده شروع شه؟«

شـارلوت گفـت: »مثل اینکه زودتر شـروع کردن. به نظرتـون می تونیم از یه 
راهی بریم پشت صحنه که کسی بو نبره؟«
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هرمان به صفحه نمایش اشاره کرد و گفت: »ُنچ.«
استنلی باال را نگاه کرد و دید تصویر صورتش کل صفحه نمایش را گرفته.

صـدای آقای همیلتون از بلندگوها طنین انداز شـد. »این هم از کارآگاه های 
خـوره ی ریاضـی! لطفًا بیاین روی صحنه و به بقیه ی نامزدهای جایزه ی بزرگ 

شهربازی همیلتون بپیوندین.«
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فصل دو

 و برنده کسى نیست جز...

گرتی گفت: »استنلی، لبخند بزن. کل شهربازی داره تو رو نگاه می کنه.«
جمعیت نسـبتًا زیادی دور میدان جمع شـده بود. همه بنا کردند به تشویق 
کارآگاه های خوره ی ریاضی. استنلی و دوستانش راهشان را از میان جمعیت 
بـاز کردند. تعدادی از حاضران با آن ها دسـت دادنـد. بعضی ها با آن ها عکس 

گرفتند. حتی یک دختر موقرمز از فلیکس امضا گرفت.
یک نفر از میان جمعیت داد زد: »استنلی! آهای! استنلی! صبر کن!«

پسری دوان دوان خودش را به آن ها رساند. ِبِلیز براون بود، یکی از دوستان 
مدرسه  شان در گروه علوم.

استنلی گفت: »سالم بلیز. چطوری؟«
»ببینین بچه ها، می دونم سـرتون خیلی شـلوغه. می دونم رفتین تو کار حل 
معماهای جنایی مهم. شاید دیگه وقتی برای همچین مسائل پیش پاافتاده ای 
نداشته باشین؛ اما به خواهرم قول دادم این رو بهتون بدم.« و پاکتی به دست 

استنلی داد.
گرتـی گفـت: »نـه، نه، نه. هر کاری یه راه و چاهـی  داره. اگه می خوای بیای 
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تـوی نوبـت، بایـد مثل بقیـه وقت بگیری. اولیـن وقت خالی مون سـه هفته ی 
دیگه ست.«

بلیز گفت: »آخه...« که اسـتنلی پرید وسـط حرفش. سعی می کرد پاکت را 
پس بدهد. »فردا یه سر بیا خونه درختی.«

امـا بلیـز پاکـت را نگرفـت. گفت: »فهمیدم. شـماها دیگه معروف شـدین. 
حداقل می تونم بگم قبلش می شناختمتون.« و میان جمعیت ناپدید شد.

آقای همیلتون همان طور برایشان دست تکان می داد. »درسته بچه ها. دیگه 
بیاین روی صحنه.«

اسـتنلی، شـارلوت، گرتی، فلیکس و هرمان از پله های کنار ِسـن باال رفتند. 
یکی از مسئوالن آن ها را تا محلی که بقیه ی بچه های هم سن و سالشان نشسته 
بودنـد، راهنمایـی کـرد. کارآگاه هـای خوره ی ریاضـی روی پنـج صندلی خالی 

باقی مانده نشستند.
گرتـی زیـر لب گفت: »مامان  و بابام از اینکه نیسـتن ایـن صحنه رو ببینن، 
خیلی دلخور می شن. بهشون گفته بودم ساعت ده شروع می شه  ها؛ اما هرجا 

رو نگاه می کنم، نمی بینمشون.«
استنلی آهسته جواب داد: »مامان  و بابای من هم نیستن.«

آقـای همیلتـون به جمعیت پیـش رویش گفت: »همون طـور که خدمتتون 
عـرض کردم، بعضی ها معتقدن شـهربازی مون احتیاج به تغییر داره. بعضی ها 
هم می گن وقتی یه پیرمرد که خودش پاش لب گوره مجری برنامه  ست، دیگه 
نمی شه انتظار تغییر داشت!« مردم زدند زیر خنده. آقای همیلتون هم با آن ها 
خندید و گفت: »بله، شـاید من خیلی به سـنت ها پایبند باشـم، شاید از فضای 
قدیمی این شـهربازی خوشـم بیاد، شـاید عاشـق ترن  های قدیمی ش باشـم، 
امـا ایـن رو هم قبول دارم که تغییر، خیلـی وقت ها هم خوبه. برای همین هم 

امسال یه رسم جدید پایه گذاری کردم: جایزه ی بزرگ شهربازی همیلتون.«
صدای تشویق از همه جا بلند شد.


