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1
به سوی نور

در چشـم برهم زدنی، در جاده ای که از باالی جنگل مرده می گذشـت، در روزی 
عـادی مثـل بقیه ی روز ها، یک تویوتای سـفید و یک مرسـدس بنز مشـکی 

تصادف کردند و به توده ای خاکستری تبدیل شدند.
روی صندلی جلوی تویوتا، الکساندرا نشسته بود. دوستانش او را َالی صدا 

می کردند.
َالی داشت با پدرش سر اینکه صدای موزیک رادیو چقدر بلند باشد بحث 
می کـرد. چنـد لحظـه ی پیش کمربنـد ایمنی اش را باز کرده بـود تا بلوزش را 

مرتب کند.
داخل مرسدس بنز، نیک وسط صندلی عقب نشسته بود. او برای شرکت در 
مراسم عروسی پسرعمویش لباس رسمی پوشیده بود و داشت سعی می کرد 
شکالتی را که تقریبًا تمام روز توی جیبش مانده بود، بخورد. خواهر و برادرش 
کـه دو طرف او نشسـته بودند، به عمد بـه آرنج های او تنه می زدند و با این کار 
باعث می شـدند نیک شـکالت نیمه  آب شـده را به صورتش بمالد. اتومبیل بنز 

چهارنفره بود و نیک که وسط صندلی عقب نشسته بود کمربند نداشت.
از پشت یک کامیون باربری که تا می شد ُپرش کرده بودند، تکه آهن تیزی 
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وسـط جاده افتاده بود. پیش تر ده  دوازده تا اتومبیل موفق شـده بودند آن را 
رد کنند، اما اتومبیل بنز به خوش شانسـی آن ها نبود. به محض برخورد با آن، 

الستیک جلویش ترکید و مهار اتومبیل از دست پدر نیک دررفت.
هنگامی که مرسـدس بنز از مسـیر خارج شـد و به سـمت خط کشـی های 
زردرنگ و ماشین های در حال حرکت در آن سوی اتوبان رفت، نیک و َالی هر 
دو می دیدند که اتومبیل دیگری با سـرعت به طرف آن ها می آمد. زندگی شـان 
از جلوی چشمانشـان نگذشـت؛ فرصتی برای آن نبود. همه چیز آن قدر سریع 
اتفـاق افتـاد کـه هیچ کدام حتی مهلـت فکر کردن پیدا نکردند. شـدت ضربه 
آن ها را به جلو پرتاب کرد و برخوردشان با کیسه های هوا را حس کردند، ولی 
در آن سرعت باال، آن هم بدون کمربند ایمنی حتی کیسه ی هوا هم نتوانست 
کاری بکند. پیشـانی آن ها به شیشـه ی جلوی اتومبیل خورد و لحظه ای بعد 

هر دو به بیرون پرتاب شدند.
صـدای شکسـتن شیشـه جای خود را بـه هو هوی باد داد و جهان یکسـر 

تاریک شد.
َالی هنوز گیج بود و نمی دانسـت چه اتفاقی افتاده اسـت. وقتی شیشـه ی 
جلوی اتومبیل کف جاده افتاد، َالی هم زمان با شـدت گرفتن باد، خود را دید 
که به سرعت در تونلی تاریک حرکت می کرد. در انتهای تونل نوری می درخشید 
و هرچه او جلو تر می رفت، نور هم بزرگ تر و درخشان تر می شد و َالی آرامشی 

را در قلبش احساس می کرد که قادر به توضیح آن نبود.
اما قبل از اینکه به نور برسد، به چیزی برخورد کرد و از مسیرش منحرف شد.
َالی دست دراز کرد و آن را گرفت، بعد صدای ناله اش را شنید و بال فاصله 
فهمید به یک  نفر دیگر خورده اسـت. کسـی که تقریبًا هم قدوقواره ی خودش 

بود و بوی شکالت می داد.
َالی و نیک هر دو در سـیاهی تونل، که عمیق و عمیق تر می شـد، با سـرعتی 
سرسـام آور چرخیدند و چرخیدند و هنگامی که از مسـیر خود منحرف شـدند، 



11

نوری هم که در انتهای تونل می درخشـید ناپدید شـد. آن ها با شـدت به زمین 
برخورد کردند و از خستگی دیگر نای تکان خوردن نداشتند.

خوابی بی رؤیا آن دو را در بر  گرفت، خوابی که می رفت تا برای مدتی بسیار 
طول بکشد.
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2
ورود به برزخ گم شدگان

خیلی وقت می شد که پسر به جاده نرفته بود. چه فایده ای داشت؟ ماشین ها 
همیشـه می رفتنـد و می آمدنـد، می رفتنـد و می آمدنـد و هیچ وقـت هم نه از 
سرعتشـان کم می کردند، نه متوقف می شـدند. برای او فرقی نمی کرد که چه 
کسانی در مسیر رفتن به جا های دیگر از کنار جنگل او می گذشتند. آن ها که 

به او اهمیتی نمی دادند، پس چرا باید به آن ها اهمیت می داد؟
وقتی صدای تصادف را شنید، سرگرم یکی از آن بازی های محبوبش بود، 
پریدن از شـاخه ی درختی به شـاخه ی دیگر در ارتفاعی بسـیار باال تر از سـطح 
زمین. صدای برخورد اتومبیل ها به همدیگر آن قدر بلند بود که باعث شد حواس 
پسر پرت شود و نتواند فاصله اش با شاخه ی بعدی را به درستی محاسبه کند؛ 
درنتیجه به آن نرسید. همچنان که از باالی درخت به پایین پرتاب شد، مانند 
توپـی کـه بـه موانع بخـورد، همین طور به یک شـاخه و بعد به شـاخه ی دیگر 
خورد و به سمت زمین آمد. هیچ کدام از این ضربه ها درد نداشت. درواقع پسر 
خنده اش گرفت و آن قدر خندید که از روی همه ی شاخه ها افتاد پایین و پس 

از سقوطی طوالنی به زمین خورد.
فرودش آن قدر محکم بود که در هر موقعیت دیگری او را به کشتن می داد، 
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اما در وضع فعلی فقط راه سریع تری بود که خودش را به سطح زمین جنگل 
برساند.

از جا بلند شد و خود را جمع و جور کرد. به همین زودی باالی جاده همهمه 
شده بود. صدای ساییده شدن چرخ اتومبیل ها را می شنید که یک دفعه روی 

آسفالت ترمز می کردند و صدای مردمی که فریاد می زدند.
پسر از سرباالیی صخره ای سنگی که به سمت جاده می رفت، به سوی صدا ها 
حرکت کرد. این اولین بار نبود که توی آن اتوبان تصادف وحشـتناکی می شـد؛ 
دست کم سالی دو سه بار از این اتفاق ها می افتاد. مدت ها پیش یک ماشین 
حتی از جاده خارج شـد و بعد از اینکه مانند پرنده ای در آسـمان پرواز کرد، با 
شـدت توی جنگل فرود آمد. کسـی داخل آن نبود. اتومبیل حتمًا سرنشینانی 
داشت، ولی آن ها، قبل از اینکه آن پسر خود را به صحنه برساند، گذر کرده بودند.
این  یکـی صحنـه ی تصـادف هـم بد بود. بدتـر از بد، افتضاح بـود. چندین 
آمبوالنس و ماشـین آتش نشـانی و جرثقیل آمده بودند. وقتی همه ی این ها 
جاده را خالی کردند، هوا دیگر تاریک شـده بود. خیلی زود چیزی نماند جز 
تکه های آهن پاره و خرده شیشـه که کف اتوبان ریخته بودند. پسـر اخم کرد. 

این آدم ها هم از آنجا گذر کرده بودند.
پسر نا امید و کمی خشمگین از شیب صخره به سوی جنگل بازگشت.

اصـالً چـه اهمیتی داشـت؟ اگر کـس دیگری نمی آمد، چه می شـد؟ این 
جنگل او بود. او همان جا به بازی هایش ادامه می داد؛ فردا، روز بعد و روز های 

دیگر، آن قدر که خود اتوبان ناپدید شود.
فقـط زمانـی کـه بـه پایین صخره رسـید، آن هـا را دید: دوتا بچـه از داخل 
اتومبیل ها به بیرون پرت شده، از روی صخره پرواز کرده و حاال پایین صخره 
روی زمین خاکی جنگل افتاده بودند. اول فکر کرد شاید آمبوالنس ها نفهمیده 
باشـند که بچه ها اینجا هسـتند، ولی آن ها همیشـه حواسشان به این چیز ها 
بود. نزدیک تر که شد، دید هم خود بچه ها و هم لباس هایی که پوشیده بودند، 
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سـالم بـود؛ هیـچ اثری از خراش و پارگـی در آن ها به چشـم نمی خورد. این 
نشـانه ی خوبی بود! بچه ها حدودًا چهارده سـاله به   نظر می رسـیدند. دو سالی 
از او بزرگ تر بودند و به  فاصله ی کمی از یکدیگر افتاده و مانند نوزاد بدنشان 
را جمع کرده بودند. یکی از آن ها دختری بود که موی طالیی قشنگی داشت 
و دیگری پسـری که کمی شـبیه چینی ها بود، به جز فرم بینی و رنگ مویش 
که قرمز بلوطی بود. قفسه ی سینه ی هر دو انگار که نفس بکشند، باالوپایین 
می شد. پسر همان طور که آن ها را تماشا می کرد، لبخند زد و سینه ی خودش 

را هم به همان شکل باال وپایین داد.
باد در شاخه ی درختان پیچید و هیچ صدای خش خشی بلند نشد. پسر 

همان جا منتظر ماند تا هم بازی های جدیدش بیدار شوند.
َالی قبل از اینکه چشـم هایش را باز کند، می دانسـت که توی تختخوابش 
نیست. آیا بازهم در خواب از تختش پایین افتاده بود؟ عادت داشت شب ها 
در جایش غلت بزند. خیلی وقت ها از خواب بیدار می شد و می دید که ملحفه 

از تشک جدا شده و مثل مار بزرگی دورش پیچیده است.
همین که چشمانش را باز کرد، نور خورشید از ال به الی شاخ و برگ درخت ها 
به او تابید که به خودی خود چیز عجیبی نبود، ولی این  بار نه پنجره ای در کار 

بود، نه اتاق خوابی؛ اطرافش فقط درختان بودند.
چشم هایش را بست و سعی کرد یک  بار دیگر مغزش را از نو کار بیندازد. 
می دانست که مغز انسان ها، به خصوص در حالت بین خواب و بیداری، مانند 

کامپیوتر عمل می کند و مدتی طول می کشد تا ریبوت شود.
در این حالت بعضی  وقت ها آدم حرف های عجیب وغریب می زد و گاهی هم 
کار های عجیب تر می کرد. هرازگاهی هم نمی دانست آنجا چه می کند و چطور از 

آن نقطه سر درآورده است.
َالـی در آن لحظـه نگـران نبود؛ فعالً نگرانی نداشـت. فقـط تمرکز کرد و در 
ذهنش به دنبال پاسـخی قانع کننده گشـت. آیا آن ها به گردش رفته و شـب 
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را بیـرون چـادر زده بودنـد؟ همین بـود؟ گمان می کرد خاطـره ی خوابیدن زیر 
ستاره ها کنار خانواده اش چیزی باشد که او در لحظه ای مانند انفجار آن را به 

یاد بیاورد. تردید نداشت که همین طور است.
انفجار.

چیزی درباره ی این کلمه به شدت ناراحتش می کرد.
دوباره چشمانش را باز کرد و این  بار نشست. از کیسه ی خواب و چادر خبری 

نبود. َالی احساس عجیبی داشت، انگار سرش را با گاز هلیوم پر کرده بودند.
چنـد قـدم آن طرف تـر، یک نفـر با زانو های جمع شـده در بغـل روی زمین 

خوابیده بود.
پسـر کمی شـبیه آسـیایی ها بود. قیافه اش به نظر َالی کمی آشنا می آمد، 

مثل آنکه زمانی همدیگر را دیده، ولی فقط از کنار هم رد شده باشند.
آنگاه خاطره ای مثل موجی سرد او را در بر گرفت.

یادش آمد که داخل تونل تاریکی پرواز می کرد و آن پسر آنجا بود و به او 
خورده بود. پسره ی دست وپاچلفتی!

یک نفر از پشت سرش گفت: »سالم!« َالی از جا پرید و فوری پشت  سرش 
را نگاه کرد. پسربچه ای که از او کوچک تر بود، چهارزانو روی زمین نشسته بود. 
 پشـت پسـر صخره ای سـنگی بود که شـیبی تند داشـت و انتهای آن از نظر 

ناپدید می شد.
پسـربچه موی ژولیده و ظاهر عجیبی داشت. لباس هایش بیش از اندازه 
ضخیـم و تنـگ بـه  نظر می آمـد و دکمه های آن را کیپ تا باال بسـته بود. َالی 

هرگز کسی را ندیده بود که صورتش به اندازه ی او کک ومک داشته باشد.
پسر گفت: »باال خره بیدار شدی.«

َالی پرسید: »تو دیگه کی هستی؟«
پسربچه به جای اینکه جواب بدهد، به پسر دیگر، که داشت از جایش بلند 

می شد، اشاره کرد.
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»دوستت هم داره بیدار می شه.«
»دوست من نیست.«

پسر نشست و در برابر نور چند بار پلک هایش را به  هم زد. چیز قهوه ای رنگی 
روی صورتش ماسیده بود.

َالی با خودش فکر کرد، خون خشک شده  سـت! ولی نه. شـکالت بود. َالی 
بوی آن را احساس می کرد.

پسری که صورتش شکالتی بود، گفت: »اینجا چه جای عجیبیه. من کجام؟«
َالی ایستاد و به  اطرافش نگاه کرد. فقط منطقه ای پر درخت نبود، آن ها میان 

جنگلی بزرگ بودند.
َالی طوری که بخواهد خاطراتش را مرور کند، تا شـاید از میان آن تصویر 
کوچک، تصویر بزرگ تر را به  یاد بیاورد، با صدای بلند به خودش گفت: »من 
با پدرم توی ماشین بودم. توی یه جاده ی کوهستانی باالی یه جنگل...« اما 
این جنگلی نبود که آن ها از کنارش گذشته بودند. آن جنگل پر از درختان بلند 
بود با تنه های تو خالی و شـاخه های خشـکیده. پدرش از روی صندلی راننده 
برای او توضیح داده بود: »این یه جنگل مرده ست. بعضی  وقت ها این جوری 
می شـه. یه جـور آفت یا چیزی شـبیه اون به خاک می افتـه و هکتار ها زمین 

رو نابود می کنه.«
بعد از آن َالی صدای ساییده شدن الستیک اتومبیل و برخورد را شنیده بود 

و دیگر چیزی یادش نمی آمد.
حاال کمی نگران شده بود.

از آنجا که پسر شکالتی به اندازه ی خود او گیج به نظر می رسید، رو کرد به 
پسربچه ی کک مکی و با لحن تندی پرسید: »بگو ببینم، اینجا چه خبره؟«

کک مکی گفت: »اینجا جای خیلی خوبیه! اینجا خونه ی منه و حاال خونه ی 
شما هم هست!«

َالی گفت: »خودم خونه دارم. اینجا رو الزم ندارم.«
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پسر شکالتی انگشتش را به  طرف او گرفت.
»من تو رو می شناسم! خوردی به من!«

»نه خیر، تو خوردی به من.«
پسـر کک مکی وسـط حـرف آن دو پریـد. »بی خیال، ایـن حرف ها رو ول 
کنین.« با خوشحالی روی پنجه ی پایش شروع به ورجه وورجه کرد. »یه عالمه 

کار داریم!«
َالی دست هایش را به سینه زد. »تا ندونم اینجا چه خبره هیچ کاری نمی کنم.«

بعد خاطره ای مثل صاعقه به او برخورد کرد.
»من توی یه تصادف شاخ به شاخ بودم!«

پسر شکالتی گفت: »من هم همین طور! فکر کردم خواب دیدم!«
َالی گفت: »حتمًا بیهوش شدیم!« و به بدنش دست کشید، اما نه استخوان 
شکسـته ای داشـت نه کبودی ای؛ حتی یک خراش هم برنداشـته بود. چطور 

چنین چیزی ممکن بود؟ گفت: »شاید ضربه مغزی شده باشیم.«
»من که احساس نمی کنم ضربه مغزی شده باشم.«

»ضربه مغزی پیش بینی نشدنیه، پسر شکالتی!«
»اسمم نیکه.«

»باشـه. اسـم من هم َالیه.« نیک سعی کرد شـکالت خشک شده را از روی 
صورتـش پـاک کنـد، اما بدون آب و صابـون تقریبًا  ناممکن بود. هـر دو رو به 

پسربچه ی کک مکی کردند. َالی از او پرسید: »ببینم، اسم نداری؟«
پسر سرش را پایین انداخت. »چرا، دارم. ولی مجبور نیستم به شما بگم.«

پسر داشت روی مخ َالی می رفت، به خاطر همین او را نادیده گرفت، برگشت 
و رو به نیک کرد. »احتماالً ما بعد از تصادف از روی صخره پرت شدیم و افتادیم 
توی این جنگل. شاخه های درخت ها ممکنه شدت ضربه رو گرفته باشن. بهتره 

برگردیم به جاده!«
پسر کک مکی پرسید: »برای چی برین به جاده؟«



18

نیک پاسـخ داد: »خانواده هامون نگران ما می شـن. پدر و مادر من حتمًا 
االن دارن دنبالم می گردن.«

آن وقت بود که َالی متوجه چیزی شد که بال فاصله آرزو کرد  ای کاش متوجه 
نشده بود.

»شاید هم این طور نباشه. اگه تصادف خیلی بد بوده باشه...«
َالی نتوانسـت جمله اش را تمام کند و نیک گفت: »یعنی منظورت اینه که 

ممکنه فقط ما زنده مونده باشیم؟«
َالی چشم هایش را بست، انگار بخواهد این فکر را از خود دور کند. تصادف 
آن هـا خیلـی بـد بود، اما اگر او و نیک بدون کوچک ترین جراحتی از آن زنده 
بیـرون آمـده بودند، پس پدر او هم می بایسـت زنده باشـد، درسـت اسـت؟ 
اتومبیل ها این روز ها با سیستم های ضربه گیر و کیسه های هوا خیلی ایمن تر 

از گذشته بودند.
نیک که در افکار تاریک خود غرق شده بود، سراسیمه شروع کرد به قدم 

زدن. »این خیلی بده. خیلی خیلی بده.«
َالی، گویی که تکرار این حرف آن را به واقعیت تبدیل می کرد، گفت: »اون ها 

حالشون خوبه. مطمئنم خوبن.«
پسـر کک مکـی با صدای بلنـد زد زیر خنده. »فقط ما زنده مونده باشـیم! 
عالـی بود!« این مسـئله به هیچ وجه خنـده دار نبود، به خاطر همین نیک و َالی 

هر دو خشمگین شدند.
َالی دوباره پرسید: »تو کی هستی؟ اینجا چی کار می کنی؟«

نیک اضافه کرد: »تصادف رو دیدی؟«
پسـر تصمیم گرفت فقط سـؤال نیک را جواب بدهد. »نه. ولی صداش رو 

شنیدم. از صخره رفتم باال که تماشا کنم.«
»چی دیدی؟«

پسر شانه اش را باال انداخت. »خیلی چیزها.«
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»آدم های دیگه ای که توی ماشین بودن، حالشون خوب بود؟«
پسر برگشت و با عصبانیت به سنگی لگد زد و آن را پرتاب کرد. »چه فرقی 
می کنه؟ یا خوب شدن یا از اینجا گذر کردن. ولی شما ها هیچ کاری نمی تونین 

بکنین، پس بی خیال شین، باشه؟«
نیک که کالفه شده بود، صدایش را بلند کرد. »این دیوونگیه! اصالً ما چرا 

با این بچه حرف می زنیم؟ باید بریم اونجا ببینیم چه اتفاقی افتاده.«
»می شه یه دقیقه آروم بگیری؟«

نیک فریاد زد: »من آرومم!«
َالی می دانسـت یک جای کار ایراد دارد. هرچه بود به نظر آن پسـربچه ی 

کک مکی با لباس های عجیب وغریب مربوط می شد.
»ببینم، می تونی ما رو ببری به خونه ت که از اونجا به پلیس زنگ بزنیم؟«

»تلی ـ فون ندارم.«
نیک گفت: »اوه، عالی شد!«

َالی با پرخاش به نیک گفت: »می شـه دهنت رو ببندی؟ این کار ها کمکی 
بـه ما نمی کنه.« به سـمت پسـربچه ی کک مکی برگشـت و یک  بـار دیگر او را 

برانداز کرد، لباس هایش و طرز ایستادنش را.
بـه چیز هایی فکر کرد که پسـر به آن هـا گفته بود. نه به خود حرف هایش، 
بلکه به نحوه ی گفتن او. اینجا خونه ی منه و حاال خونه ی شما هم هست. اگر 
درست حدس زده بود، اوضاع از آن  چیزی هم که فکر می کرد عجیب تر بود.

َالی پرسید: »کجا زندگی می کنی؟«
پسر گفت: »همین جا.«
»چندوقته اینجایی؟«

گوش های پسر قرمز شد. »یادم نمی آد.«
نیک که توجهش به گفت وگوی آن ها جلب شده بود، ایستاد و به طرفشان 

آمد.
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َالی گفت: »اسمت چیه؟«
پسـربچه بازهـم نگاهش را از او دزدیـد و درحالی که پایین را نگاه می کرد، 
سری تکان داد. »خیلی وقته که به اسم نیازی ندارم. برای همین یادم رفته.«

نیک گفت: »وای...«
َالی در تأیید او گفت: »آره. واقعًا وای.«

پسر گفت: »اشکالی نداره. دیگه بهش عادت کردم. شما هم عادت می کنین، 
خودتون می بینین. اون قدرها هم بد نیست.«

َالی در آن لحظه با احساس های متنوعی دست و پنجه نرم می کرد، از ترس 
گرفته تا خشم و احساس بدبختی، اما تنها حسی که نسبت به آن پسر داشت، 
ترحـم بـود. چه احساسـی داشـت که آدم آن  همـه مدت در جنگلـی به تنهایی 

زندگی کند و از ترس نتواند بیرون برود؟
پرسید: »یادت می آد چند سالت بود که اومدی اینجا؟«

پسر گفت: »یازده سال.«
نیک گفت: »اومم... به نظر من که هنوز هم یازده  سالته.«

پسر گفت: »درسته.«
َالی تصمیم گرفت او را لیف1 صدا کند، چون در جنگل پیدایش کرده بودند. 
پسـر همین که این اسـم را از زبان او شـنید، سـرخ شد. بعد لیف آن دو را برد 
پـای صخـره و همـه باهم شـروع کردند به بـاال رفتن. لیف چنان سـرخوش و 
بی احتیـاط بـاال می رفت که َالی حتی در صخره نـوردان حرفه ای هم ندیده بود. 
نمی خواست اعتراف کند که چقدر ترسیده، اما نیک افکار هر دو شان را با صدای 

بلند بیان کرد.
غرولند کنان گفت: »من حتی وقتی توی کالس ورزش از صخره ی تمرینی 
می رم باال آسیب می بینم! چه فایده داره آدم از یه تصادف جون سالم به  در 

ببره و بعد از کوه بیفته پایین و بمیره؟«

)Leaf ؛ به معنی برگ )شکل دیگری از کلمه یLief .1
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آن ها به اتوبان رسیدند، هرچند که اثر زیادی از تصادف اتومبیل ها در آن نمانده 
بـود. فقـط مقداری خرده آهن و شیشـه کف جاده ریخته بود. آیا این نشـانه ی 

خوبی بود؟ یا بد؟ َالی و نیک هیچ کدام پاسخ این سؤال را نمی دانستند.
لیف گفت: »این باال همه چی فرق داره... منظورم با اون پایین توی جنگله. 

بهتره با من برگردین پایین.«
َالی به او اعتنایی نکرد. رفت و در شـانه ی خاکی جاده ایسـتاد. زمین زیر 
پایش حس عجیبی داشـت. کم و بیش نرم و اسـفنجی بود. پیش از آن دیده 
بود که روی بعضی تابلو ها نوشـته بودند: شـانه ی نرم. فکر کرد شـاید منظور 

همین باشد.
لیـف گفـت: »بهتره زیاد یه جا نایسـتی. اگـه این کار رو بکنـی، اتفاق های 

بدی می افته.«
هر پنج  شش ثانیه اتومبیل یا کامیونی با سرعت از جاده رد می شد. نیک 
دسـت هایش را باالوپاییـن بـرد تا از آن ها کمک بخواهـد و لحظه ای بعد َالی 

هم به او ملحق شد.
هیـچ اتومبیلـی توقف نکرد. حتی از سرعتشـان هم کـم نکردند. هر بار که 
اتومبیلی از کنار آن ها می گذشـت باد تندی می وزید. بدن َالی مور مور می شـد 
و دلش شور می زد. لیف لبه ی صخره با حالتی آشفته این پا و آن پا می کرد.

»شما ها از این باال خوشتون نمی آد! حاال می بینین!«
آن ها سـعی کردند توجه رانندگان را جلب کنند، اما این روز ها کسـی برای 

مسافر های بین راهی توقف نمی کرد. ایستادن کنار جاده کافی نبود.
وقتی تردد اتومبیل ها کمتر شد، َالی از خط کشی که شانه ی خاکی را از اتوبان 

جدا می کرد، گذشت.
نیک به او هشدار داد: »نرو!«

»می دونم دارم چی کار می کنم.«
لیف چیزی نگفت.
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َالـی قـدم بـه جـاده ی اصلی گذاشـت. حـاال هر ماشـینی که می خواسـت 
به سـمت شـمال برود، می بایست از کنار او رد می شد. دیگر امکان نداشت او 

را نبینند.
نیک لحظه به لحظه نگران تر می شد. »َالی...«

»نگـران نبـاش. اگه ترمز نکـردن، به اندازه ی کافی وقـت دارم که خودم رو 
بکشـم کنار.« هرچه باشـد او کالس ژیمناسـتیک می رفت و کارش هم خوب 

بود. پریدن برایش کاری نداشت.
صدای غرش ممتدی که فقط می توانست صدای موتور اتوبوس باشد، بلند 
و بلند تر می شـد. لحظه ای بعد یک اتوبوس شـرکت مسافربری گری هاند1 از 
پیچ جاده پیدایش شـد. َالی سـعی کرد نگاه راننده را به خود جلب کند، ولی 
راننده داشت صاف جلویش را نگاه می کرد. َالی به خودش گفت: االنه که من 

رو ببینه. فقط یه ثانیه ی دیگه. ولی راننده اگر هم او را دید، توجهی نکرد.
نیک فریاد زد: »َالی!«

َالی گفت: »خیلی خب، باشـه.« هنوز وقت زیادی داشـت، پس سـعی کرد 
از جاده بیرون بپرد، اما... نتوانسـت. تعادلش به  هم خورد، اما زمین نیفتاد. 
انگار پا هایش به زمین چسـبیده بودند. تازه وقتی پایین را نگاه کرد، دید که 

آن ها ناپدید شده اند.
َالی متوجه شـد که پا هایش تا پانزده سـانتی متر باالی مچ توی آسـفالت 

فرورفته  است، انگار جاده از گل نرم ساخته شده بود.
حاال خیلی ترسیده بود. اول یک پا و بعد پای دیگرش را از آسفالت بیرون 
کشید، اما همین که باال را نگاه کرد، فهمید دیر شده است؛ اتوبوس با سرعت 
به  طرف او می آمد و نزدیک بود به او برخورد کند و او را به کشـتن بدهد. َالی 
دهانش را باز کرد و وقتی اتوبوس به او خورد از ته دل جیغ کشـید. آنگاه از 
میان راننده، صندلی ها، پا های مردم، چمدان های آن ها و بعد از داخل موتور 

1. Greyhound
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اتوبوس که با صدای بلندی می غرید، گذشت و از انتهای دیگر آن و از فضای 
باز سر درآورد. اتوبوس رد شد و پا های َالی دوباره توی جاده فرورفت. به دنبال 
بادی که با گذشتن اتوبوس بلند شده بود، ابری از برگ های خشک و خاک 

در هوا باال رفت.
َالی با خودش فکر کرد، من... من از توی یه اتوبوس رد شدم؟

لیـف با لبخند شـیطنت آمیزی گفت: »سـورپرایز! بایـد قیافه ی خودت رو 
ببینی!«

مـری های تـاور1، کـه او را به نام مـری، ملکه ی دماغوها هم می شناسـند، در 
کتاب خود، نیمه مردگان، می نویسـد که هیچ راه آسـانی وجود ندارد تا آدم به 
تازه واردهای برزخ گم شدگان بگوید که آن ها دیگر زنده نیستند. او می نویسد: 
»اگر با یک سبزروان مالقات کردید، که همان روح تازه وارد است، بهترین کار 
این است که با آن ها رو راست باشید و همان اول حقیقت را به آن ها بگویید.«
مـری در ادامـه می نویسـد: »اگـر الزم شـد، چیـزی به آن ها نشـان بدهید 
کـه نتواننـد انـکار کنند، در غیر این صورت هیچ گاه بـا واقعیت کنار نمی آیند و 
خودشـان را بیچاره می کنند. بیدار شـدن در برزخ گم شدگان مثل پریدن توی 

استخر آب سرد است.
ممکن است اولش دچار شوک بشوید، اما وقتی داخل شدید می بینید که 

آب چقدر دلچسب است.«

1. Hightower


