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دوشنبه، 29 اوت 2005
ساعت 7 صبح

منطقه ى مسکونى لووِرناینث وارد
نیواورلئان، لوئیزیانا

طوفان کاترینا تمام نیواورلئان را ویران می کرد و َبری تاِکر یازده سـاله که گم 
شـده بود، تک وتنها از ترس جانش به تنه ی یک درخت بلوط چسـبیده بود. 
وقتی از روی سقف خانه شان افتاده بود پایین، سیل او را با خودش برده بود. 
آب چنان محکم او را به این طرف و آن طرف کوبیده بود که چیزی نمانده بود 
بدنش تکه تکه شود. اگر شانس نیاورده و آن درخت را نگرفته بود، حتمًا غرق 
می شد. َبری با تمام قدرت خودش را از آب بیرون کشیده و دست و پایش را 

دور تنه ی درخت حلقه کرده بود. 
فقط تنه ی درخت را چسبیده بود و هیچ نمی دانست بعدش باید چه کار کند. 
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باد دوروبرش زوزه می کشید. باران بر سر و بدنش می کوبید. همه جا را آب گرفته 
بود، آبی کف آلود و مواج که دیوانه وار جریان داشت. سیل تمام محله شان را بـا خـود 
 برده بود و َبری در آن هـوای تیره وتار و خـاکـستری رنگ، چیزهایی را می دید که آب
با خـودش می برد؛ چوب های شکسته و نوک تیز، شیشه های شکسته، دوچرخه ای 
مچاله شده، یخچال، عروسک پنگوئن و تشکی که رویش مالفـه ی صورتی رنـگ 
 داشـت. خیلی سعی کرد به این فکـر نکند کـه دیگر چه چیزهایی درون آن آب
هسـت یا چه اتفاقی برای همسـایگانش افتاده... و البته برای پدر و مادرش و 

کلئو، خواهر کوچکش. 
نکند آن ها هم توی آب افتاده بودند؟

نکند... 
صبر کن! صدای چه بود؟ کسی صدایش کرد؟

َبری فریاد زد: »بابا! مامان! کلئو!«
نه. باد بود که زوزه می کشید. حتی آسمان هم از این طوفان به وحشت افتاده بود. 
َبری می لـرزید. اشک چشم هایش را سوزاند. صدای دیگری شنید، صـدای 
 شکستن و غژغژی که از صدای باد و باران بلندتر بود. متعجب به چیزی خیره شد

که روی آب شناور بود. 
یک خانه بود. 

در واقع بقایای یک خانه بود که آب با خودش می آورد. یک طرف خانه کنده شده 
بود، آرام آرام میان سیل می چرخید و می آمد. َبری حس کرد پنجره های خردشده ی 
خانه به او زل زده اند. چوب های شکسته هم شبیه دندان هایی در دهانی باز بودند، 

دهانی که صاف داشت به طرف َبری می آمد. 



بیست ویک ساعت قبل
یکشنبه، 28 اوت 2005

ساعت 10 صبح
منزل خانواده ى تاکر

منطقه ى مسکونى لووِرناینث وارد
نیواورلئان، لوئیزیانا

َبری روی پله های ایوان جلوی خانه شان نشست. دوست صمیمی اش، ِجی، 
هم خودش را کنارش جا کرد. می خواست کاغذ لوله شده ی نقاشی را که توی دست 

بری بود، ببیند. 
ِجی گفت: »نشـونم بده!« آن قدر نزدیک شـده بود که َبری بوی سـاندویچ 

تخم مرغ را از دهانش حس کرد. 
َبری خندید و با آرنجش ِجی را کنار زد. می دانست ِجی هیجان  زده است. 

خودش هم هیجان زده بود. 
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فردای آن روز، آخرین مهلت شرکت در مسابقه ی »َابرقهرمان خودت را بساز« 
انتشارات کتاب های مصور َاکِلیم بود. َبری و ِجی تمام سه هفته ی گذشته را مشغول 
طراحی َابرقهرمانشان بودند. درباره ی تمام جزئیات باهم تصمیم  گرفته بودند؛ نام 
َابرقهرمانشان، لباسش، حتی ستاره ی پنهانش که منبع نیروی بی نظیرش بود؛ 
ولی قرار شـده بود َابرقهرمانشـان را َبری طراحی کند. سـه شـب گذشـته، تا بعد 

از نیمه شب مشغول انجام آخرین تغییرات در ظاهر َابرقهرمانشان بود. 
َبری بلند شـد، گلویش را صاف کرد و مثل گویندگانی که مقابل جمعی از 
مردم مشتاق خبری را اعالم می کنند، گفت: »بسیارخب. باالخره لحظه ای که 

منتظرش بودین، رسید. خانم ها، آقایان، این شما و این آکی وو!«
همان طور که کاغذ لوله شـده را باز می کرد، چشـمان ِجی را دید که از پشـت 

شیشه های پر از خط وخش عینکش گرد و گردتر می شدند. 
گونه های َبری از خوشحالی قرمز شدند. خیلی برای این نقاشی زحمت کشیده 
بود. تا به حال به ِجی نگفته بود، ولی حس می کرد آکی وو برادرش است. برادری 
دومتری با بدنی عضالنی، بال هایی شبیه شاهین، زرهی از جنس تیتانیوم و 

چشمانی که می توانستند آن طرف دیوارها را هم ببینند. 
ِجی از جایش بلند شد و شگفت زده زمزمه کرد: »بی نظیره. بال هاش چقدر واقعی 
به نظر می آن. اون آتش...« ِجی به شعله هایی اشاره کرد که از پوتین های نقره ای 
آکی وو بیرون زده بودند. َبری سه ساعت برای کشیدن آن شعله ها وقت گذاشته و 
آن قدر رنگ های نارنجی و قرمز و زرد و کمی آبی را روی هم کشیده بود که شعله ها 

طبیعی به نظر بیایند و آدم فکر کند اگر دستش را نزدیکش ببرد، می سوزد. 
هر دو چند لحظه به نقاشی خیره ماندند. 

بعد ِجی باالوپایین پرید و فریاد زد: »ما این مسابقه رو می بریم! ما این مسابقه 
رو می بریم!«

َبری هم باال و پـایین پرید. می دانست کـه صدها نفر دیـگر هم در مسـابقه 
شرکت می کنند و تازه همه شان هم بچه نیستند. بعضی از شرکت کنندگان تصاویر 
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را با رایانه طراحی می کردند. بعضی ها ویدئو می ساختند. امکانات َبری فقط 
مدادرنگی هایی بودند که مامان و بابا پارسال برای تولدش خریده بودند. 

البتـه َبری امیدش را از دسـت نمی داد. این اخـالق را از مادرش به ارث برده 
بود. در آن لحظه، َبری ایمان داشـت که او و ِجی در این مسـابقه اول می شـوند 
و جایزه ی دویسـت وپنجاه دالری اش را باهم تقسـیم می کنند و انتشارات َاکِلیم 
هـم کتـاب مصـوری طراحـی می کنـد کـه آکـی وو َابرقهرمانـش اسـت. َبری و 
ِجـی عاشـق کتاب هـای مصـور بودنـد. از همـان وقتی کـه خواندن و نوشـتن را 
 یـاد گرفتـه بودند، مشـغول جمع  کـردن مجموعـه ای کامـل از کتاب های مصور

شده بودند. 
ِجی زد زیر آواز و گفت: »قراره پول دار بشیم!«

َبری گفت: »و مشهـــور!«
آن قدر سـرگرم جیغ وداد کردن و باالوپایین  پریدن بودند که متوجه نشـدند 
ِایب مک ِکی و سگ وحشی اش، کروز، توی پیاده رو ایستاده اند و آن ها را تماشا 
می کنند. صدای خنده ی ِایب توجهشان را جلب کرد. ِایب پسری گنده با هیکلی 

تقریبًا دو برابر َبری بود. صدای غرش خنده اش زمین را به لرزه درمی آورد. 
َبری و ِجی خشکشان زد. موهای دست َبری سیخ شدند. پوست شکالتی رنگ 

ِجی هم به خاکستری متمایل شد. 
ِایب کالس ششمی و فقط یک سال از َبری و ِجی بزرگ تر بود. قبالً همه باهم 
رفیق بودند، ولی از دو سال پیش که پدر ِایب گذاشت و رفت، اخالقش عوض شد. 
حاال او با مادربزرگش زندگی می کرد. خانه ی مک ِکی ها زمانی یکی از قشنگ ترین 
خانه های آن محله بود. رنگش را آبی  آسمانی کرده بودند. مادربزرگ ِایب در تمام 
حیاط گل کاشته بود؛ طوری که از سر خیابان بویشان به مشام می رسید. ولی حاال 
هم گل ها خشک شده بودند و هم حال وهوای خانه دلگیر و غم زده بود. ِایب دیگر 
زیاد به مدرسه نمی آمد و بیشتر وقتش را با پسرهای بزرگ تری می گذراند که 

شب ها تمام اهالی محله را با صدای موتورسیکلت هایشان آزار می دادند. 
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بعد هم سگ جدیدی گرفت که شبیه یکی از آن سگ های دورگه ی گنده بود. 
کله ای مربعی شکل داشت و نوک گوش های تیزش رو به پایین برگشته بودند. 
البته ِایب می گفت سگش از نوعی نژاد خاص آسیایی است و نظامی های چینی 
تعلیمش داده اند و آرواره اش آن قدر قدرت دارد که می تواند فلزات را هم خرد 
کند. ُپز می داد که »این سگ رو برای کشتن تعلیم داده ان. دستور بدم، حمله 

می کنه. صاف می ره سراغ گلوی طرف. یه گاز بگیره، کار تمومه.«
ِایب آب  دهانش را روی پیاده رو انداخت و از ِجی و َبری پرسید: »چرا دیگه 

باال وپایین نمی پرین؟ کروز عاشق این کارهاست!«
خم شد تا قالده ی سگ را باز کند و داد کشید: »برو! برو بگیرشون، کروز!«



َبری رویش را برگرداند و دست هایش را گذاشت روی صورتش. منتظر بود تا 
هر لحظه دندان هایی گلویش را پاره کنند، ولی اتفاقی نیفتاد. 

آهسته چشم هایش را باز کرد و دید کروز هنوز قالده به گردن، کنار ِایب که 
دارد از ته دل قهقهه می زند، ایستاده است. 

چـرا اِیـب فکر می کرد ترسـاندن آن هـا این قدر خنده دار اسـت؟ َبری دلش 
می خواست آن قدر شجاعت داشت که می رفت جلو و به اِیب می گفت: »از حیاط 

ما برو بیرون!«
بارها جلوی آینه ی حمام چشم هایش را باریک کرده بود تا قیافه اش خشن 

شود و این جمله را تکرار کرده بود. 
ولی مگر می توانست؟ نهایت خشونت َبری در حد بچه گنجشک ها بود!

کاش َبری بیشتر به پدرش رفته بود. رادی تاکر از هیچ چیز نمی ترسید. 
درست همان موقع، انگار که افکار َبری یک جور پیام درخواست کمک فرستاده 

باشد، در خانه باز شد و پدر روی ایوان ایستاد. 
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لبخند زد و گفت: »سالم، آبراهام.«
ِایب کروز را کشاند نزدیک خودش و دیگر هم در چهره اش اثری از آن حالت 
حق به جانب نبود. ناگهان همان ِایب قدیم شد، همان پسر تپلی که پیراهن تیم 
فوتبال نیواورلئان ِسینتز را به تن می کرد و به َبری و ِجی یاد می داد چطور توپ 

بسکتبال را با حرکت سه گام توی حلقه بیندازند. 
بابا چنین تأثیری روی آدم ها می گذاشـت. می توانسـت با لبخندش حتی 
دل دایناسوری مثل تیر ِکس را هم به دست بیاورد تا رفیق شوند و حتی باهم 
بروند رسـتوران! پدر َبری در لوِورناینث نسـبتًا مشـهور بود؛ گروه موسیقی اش 
به نـام رادی تاکـر و بَلسـترز در کلوب های جـاز نیواورلئان اجـرا می کرد. البته 

مامان می گفت دلیل احترام  گذاشتن دیگران به بابا این نیست. 
مامان همیشه می گفت: »روح لطیف بابات مثل یه موسیقی دل انگیزه که همه 

می تونن صداش رو بشنون.«
بابا به َبری نگاه کرد و گفت: »یه ساعت دیگه راه می افتیم. بهتره بری وسایلت 
رو جمع کنی. اوضاع طوفان داره خیلی خراب می شه. احتماالً صاف می آد سمت 

ما. باید از شهر خارج بشیم.«
َبری به بابا خیره شـد. به خاطر طوفان می خواسـتند از شـهر خارج بشـوند؟ 
تاکرها که از این کارها نمی کردند! در واقع تا حاال نشده بود که از این کارها بکنند. 
هر سال چند تندباد در نیواورلئان شکل می گرفت، اما همیشه در آخرین لحظه 
فروکـش می کردند. چهل سـالی می شـد کـه در نیواورلئان طوفان وحشـتناکی 

نیامده بود. 
یعنـی بابـا این حرف هـا را از خـودش درآورده بود که ِایب زودتـر روانه ی خانه 

بشود؟
بابا که قیافه ی مردد َبری را دید، گفت: »دارم جدی می گم. برای اولین بار اعالم 
تخلیه ی اضطراری کرده ان. تو تاریخ نیواورلئان همچین چیزی سابقه نداشته.«

ِجی پرسید: »تخلیه ی اضطراری یعنی چی؟«


