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ک.ا
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آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در زﯾﺒﺎﯾﯽ زﻣﯿﻦ ﺗﻌﻤﻖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺪرﺗﯽ ﻣﯽرﺳﻨﺪ ﮐﻪ

ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﺳﺖ ،ﭘﺎﯾﺪار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .در ﻧﻐﻤﻪﺳﺮاﯾﯽ ﭘﯽدرﭘﯽ ﻃﺒﯿﻌﺖ

ﭘﺲ
ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺷﻔﺎﺑﺨﺶ ﺑﯽﭘﺎﯾﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد .اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻨﮑﻪ ﺳﭙﯿﺪه از
ِ
ﭘﺲ ﺧﺰان.
ﺷﺐ ﺳﺮ ﻣﯽزﻧﺪ و ﺑﻬﺎر از
ِ
رﯾﭽﻞ ﮐﺎرﺳﻦ

روزی که کوسـهی سـفید به راکپورت رسـید ،من و بهترین دوسـتم داشـتیم

انگشـتهایمان را تـوی دریچههای بازگشـت سـکهی تکتـک باجهتلفنهای

این شـهر میکردیم .تابسـتانها ،روزانه کمابیش دو دالری به جیب میزدیم

و بیشتر روزها پولمان را با آبنبات تاخت میزدیم.

بـا لحنی کـشدار گفتم« :هفتادوپنج ،هشـتاد ،هشـتادوپنج» و سـکههای

پنجسنتی را کف دستش کنار زدم« .یه دالر و چهلوپنج سنت داریم».

فِ ِرد شـانههایش را باال انداخت و با سـر به مغازهای اشاره کرد که آدامس و

آبنباتهای یکسنتی میفروخت.

گاهـی بـه خودم میگفتم حاال که دارم سیزدهسـاله میشـوم ،شـاید برای

پـول کـش رفتـن از باجههـای تلفـن و آبنبـات خریـدن زیادی بزرگ شـده

پول مفت
باشـم ،اما هیچکس ما را نمیپایید و نمیشـد به این راحتی از خیر ِ
گذشـت .یکراسـت سراغ فروشگاه شهر میرفتیم و مثل جادوگرها سکههای

بیستوپنجسنتی و دهسنتی را به آبنباتهای ژلهای تبدیل میکردیم.

د ِر مغـازه را بـا فشـار بـاز کـردم و وارد مِ هـی از دود عـود و آبنبـات شـدم.

فـرد بیمعطلـی رفت سـراغ بخـش آبنباتها .از سـلیقهی من خبر داشـت،
بـرای همیـن گذاشـتم خودش انتخاب کند .پرسـهزنان رفتم سـراغ قفسـهی

کارتپسـتالها .وقتـی چرخاندمـش ،مثـل تابهـای زنـگزدهی پارکهـا
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جیرجیر کرد .نگاهی سرسـری به ستون عکسهای آشنای راکپورت انداختم؛
موضوع شمارهی یک 1و فانوسهای دریایی دوقلو .موقع نگاه کردنشان ،موی
دماسبی قرمزم را با انگشت پیچوتاب میدادم.

مغـازه تاریک و خنک بود .روی سـقف کوتاهـش تیرهای چوبی جا خوش

کرده بود و کفپوش نقاشیشدهای داشت .مردی مسن سکهای داخل پیانوی

خـودکار انداخـت و صـدای آهنگـی کوتاه ،شـبیه آهنگهـای چرخوفلکهای
شهربازی ،از آن بلند شد.

فرد یک کیسـهی پالسـتیکی پر از پاسـتیل را روی پیشـخان شیشـهای و

کنار صندوق گذاشت .جلو رفتم تا ببینم چه چیزی انتخاب کرده است .همان

ترکیب همیشگی را برداشته بود ،پر از کرم و قورباغه.

خانم لوید کیسـه را وزن کرد .بند منجوقی عینک مطالعهاش مثل گردنبند

یاقوتی میدرخشید.

فرد وزن بسته را حدس زد ۱۴۹« :گرم».

صفحهینمایش ترازوی دیجیتال  150گرم را نشان داد.

خانم لوید گفت« :امروز روزت نیست ».و به فرد لبخند زد.

همانطـور کـه خانـم لویـد کیسـهی آبنبـات را از روی ترازو برمیداشـت،

صـدای جرینگجرینـگ زنـگ بـاالی د ِر مغـازه بلند شـد .در به دیـوار داخلی
کوبیـده شـد و صـدا هـم بالفاصله در سـکوت فرورفت .پسـری که تـا آن روز
ندیده بودمش ،دواندوان آمد داخل مغازه.

خانم لوید پسر را زیر نظر گرفت و گفت« :آروم».

چوبی غژغژو صدا
پسر فریاد کشید« :هی!» دمپاییهایش ،روی کفپوش
ِ

میداد .بهسـمت بچهی دیگری دوید که دسـتش تا آرنج توی بشـکهی تافی

میوهای بود .آبنباتی که نه بابمیل فرد بود و نه من .پسر رودرروی آن یکی

Motif #1 .1؛ کلبهی ماهیگیری معروفی در راکپورت که بهخاطر عالقهی هنرمندان به آن ،نقاشان بسیاری

آن را به تصویر کشیدهاند و نامگذاری آن به همین دلیل است.
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بچه ایسـتاد و دسـتهایش را گذاشـت روی شـانهی او .به نظرم آمد برادرند،

موهای ضخیم و تیرهشـان شـبیه هم و چشـمان قهوهای مالسیشـان درست
یکشکل بود.

«یه کوسهی بزرگ!»

صـدای گ بـه سـقف خـورد و کمانه کـرد .به پسـرها خیره شـدم و منتظر

بقیهی داستان ماندم.

«چی؟» چشـمهای بـرادر کوچک به درشـتی کاپکیک کـرهی بادامزمینی

شده بود.

فرد رفت سمت پسرها« .کجا؟»

برادر بزرگ گفت« :روی اسکله! یه ماهیگیر گیرش انداخته».

آبدهـان پسـر وحشـیانه بیـرون میپاشـید .بـه قیافـهاش میخـورد

کالسپنجمـی باشـد .آنقـدر هیجـان داشـت کـه خیـال میکـردی راجـع به

مگالودون 1حرف میزند .تیشـرت راکپورت به تن داشت ،پس احتما ًال محلی

نبودند ،لهجهشان میگفت اهل میدوست 2هستند .با این حساب هر کوسهای
برایشان بزرگ بود.

ازشان پرسیدم« :اهل کجا هستین؟»
برادر بزرگ گفت« :اوهایو».

پرسیدم« :تا حاال کوسه دیدهاین؟»

«فقط توی آکواریوم ».چشمانش هنوز گرد بود.
نگاهی به فرد انداختم.

گفت« :بیا بریم ».و پاستیلها را از روی پیشخان قاپید.
پرسیدم« :کجا؟»

گفت« :کوسه دیگه .یاال ».و خودش را پرت کرد زیر نور روشن آفتاب.
Megalodon .1؛ کوسهی منقرضشدهی بزرگی که میلیونها سال پیش در آبهای زمین زندگی میکرد.
Midwest .2؛ ایالتهای غرب میانهی کشور آمریکا
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در را پشتسـرش چهارطاق باز گذاشـت .میدانسـتم خانم لوید آماده بود

راجع به هزینهی کولر سـخنرانی کند ،برای همین وقتی دنبال فرد راه افتادم،
در را پشتسرم بستم.

از پشتسـرش داد کشـیدم« :خیلیخب ،اما تموم روز رو اونجا نمیمونیم

ها!» قرار بود برویم خانهی فرد و فیلمی تماشا کنیم.

فرد فقط ثانیهای به پشتسـرش نگاه کرد ،اما از سـرعت قدمهای تندش

کم نکرد .چشم از او برنداشتم اما عجله هم نکردم ،از کنار مغازهی جنسهای

وارداتـی چینـی گذشـتم که کنـار ویترین چند مغـازهی دیگر و زیـر یک ردیف

خانه با بامهای سـفالی بود ،بعد از کنار مغازهی بستنیفروشـی رد شـدم که
پیچـک همهجایـش را پوشـانده بود و بعد دکل تلفن پشـت دکل تلفن بود که
با انبوهی از سیمهای شلوول به هم وصل شده بودند.

هوا گرم بود؛ گرمای وسـط ژوئیه .دلم نمیخواسـت روی اسکلهی بیسایه

پرسه بزنم .برایم مهم نبود ماهیگیر چه جانوری را به خشکی کشانده بود.

پیچیـدم بـه میدان داک ،از مغازهی آبنباتفروشـیای عبـور کردم که در

ویترینـش آبنباتکشـی گذاشـته بـود .همانطور که بهسـمت اسـکلهی تی

میرفتم ،تختهسـنگهای گرانیتی کمکم جای آسـفالت خیابان را میگرفتند.

اینجا همان قسـمتی از شـهر بود که ماهیگیران صیدشـان را خالی میکردند.
دستهدسـته آدم لـب لنگـرگاه ایسـتاده بودنـد و نمیگذاشـتند چیـزی ببینم.
نگاهی انداختم تا فرد را پیدا کنم.

بوی تندوتیزی پیچیده بود ،نه به تندی بوی بندر گالسـتر ،اما بوی عجیبی

بـود .بوی شـاهماهیهایی نبود کـه صیادها برای طعمه اسـتفاده میکردند ،یا

حتـی بـوی خود صید .بوی خا کمانندی بود که از چوبهای جلبکیرنگ و از
آب ماندهی پشت موجشکن بلند میشد.

چشمم به فرد خورد و همانطور که او راهش را از میان جمعیت پیدا میکرد،

دنبالش رفتم .اضطراب به جانم افتاد و یاد رژهی چهارم ژوئیه افتادم و تالشـم
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بـرای اینکـه از پـدرم عقـب نمانم .مسـیر فرد را پیـش گرفتم و تقال کـردم به او
برسم .قبل از اینکه به چشم خودم کوسه را ببینم ،صدای فرد را شنیدم.
گفت« :وای».

کنارش ایستادم و خودم را به ردیف اول رساندم .جرثقیلی را دیدم که بدن

کوسـه را از زیـر بنـدرگاه باال میکشـید .دهانش که نزدیکتر آمد ،چشـمهایم

بـه دندانهـای گنـدهی ارهای و کـج و درهمـش افتاد کـه از چند زاویـ ه بیرون
زده بـود .چنـد ردیف دندان ریز سـفید از لثههای تکهپـارهاش بیرون آمده بود،

لثههایی بهرنگ صورتی آبنباتکشـی توتفرنگی .غریزهام میگفت از او دور
ً
تقریبا
شـوم ،اما نتوانسـتم جلوی خودم را بگیرم و آنقدر پیش رفتم تا اینکه

رودررویش ایستادم .بدنم را تصور کردم که توی بدنش جا میشد ،انگار میان

کیسهخوابی میخزیدم ،آروارههایش باز میشد و پهلوهایم را در بر میگرفت.
پرسیدم« :کوسهی سفیده؟»
ً
«تقریبا مطمئنم ».اسپری تنفسیاش را بیرون آورد و در دهانش
فرد گفت:

اسپری کرد.

بعد از دومین پاف گفت« :اگه مامانت بود میدونست چیه».

سرم را تکان دادم .اگر مادرم بود میدانست.
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 .۲ﻣﺘﺨﺼﺺ

مادرم زیستشناس و رزیدنت متخصص کوسه در ماساچوست بود .وقتی بچه

بودم ،بیشـتر اوقات فکر میکردم بـوی ماهی میدهد .هرچقدر هم تمیزکاری

میکـرد ،وقتـی بغلـش میکردم همیشـه همان بـو را میداد .وقتـی بزرگتر

شـدم از پـدر پرسـیدم چطور بویـش از بین نمیرفـت .گفت این بو از تشـریح
کوسهها و والها بوده ،از بریدن الیههای چربی و دست بردن میان حفرههای

ت برابـر هیکل مادرم بودند .گفـت وقتهایی که
بـدن جانوران دریایی که بیسـ 
مـادر دسـتش را تـا آرنج تـوی دلورودهی حیوانی که تازه مـرده بود ،نمیکرد،

در اقیانـوس بـود و با زندهها سـر میکـرد و نمک و موجودات میکروسـکوپی

الی موهایـش جـاری میشـد .حتی اگر چنـد روز نزدیک آب نمیشـد ،بازهم

میتوانسـتیم بوی روغن ماهی را روی پوسـتش حس کنیم .شـک ندارم اگر
بود از او میخواستند بهخاطر این کوسه به بندرگاه برود.

فـرد پـاف دیگـری از اسـپریاش گرفت و به مـن نگاه کرد .گفـت« :حالت

خوبه؟ صورتت سرخ شده».
گفتم« :فقط گرممه».

چند مرد با طناب و قرقره کوسه را باالتر کشیدند و من به طول شکم سفید

کوسـه خیره شـدم که از دماغش شروع میشد و به دمش میرسید .با وجود

اینکه باالی سـر جمعیت پیچ خورده بود و از سـه جا طنابپیچش کرده بودند
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اگر سهتا ماهیگیر را روی هم میگذاشتی ،همقدش میشدند.

منظـرهی پیـش چشـمهایم ،شـبیه عکسهـای محشـر اوایـل  1900نبود؛

عکس مردهایی با ظاهر آشـفته ،کنار ماکوهایی 1که از دم تا دماغشـان صاف

اسـت .ایـن کوسـه آنقدر بزرگ بود کـه مجبور بودند ،دور از بنـدرگاه ،روی آب

آویزانش کنند .بدنش مثل نعل اسـب خم شـده بود .طناب نزدیک دهانش،
مثل بندی پالسـتیکی که دور مچ چاقی را گرفته باشـد ،کوسـه را در بر گرفته
بود و سرش را از باقی بدنش جدا کرده بود .در نگاه اول ،کوسه کمی مضحک
ً
حتما ترس وجودت را فرامیگرفت.
بهنظر میآمد ،اما اگر بهش زل میزدی،

همانطـور کـه خیـره نگاهـش میکـردم ،بـه فرد گفتـم« :دیدیمـش ،حاال

میتونیم بریم؟»

پرسـید« :میدونـی ایـن یعنـی چـی؟» مهم نبود میدانسـتم یا نـه ،در هر

صورت خودش بهم میگفت.
پرسیدم« :چی؟»

با چشـمانی گرد که شـبیه چشـمهای ماهیگُلی لرزان و توتفرنگیشـکل

بود ،گفت« :کتاب راهنمای طبیعت!»

کتـاب راهنمـای طبیعـت پـروژهی داوطلبانـهی کالس علوم بـود که نمرهی

اضافـی داشـت و بایـد در مـاه سـپتامبر تحویل میدادیـم .فرد بود کـه ایدهی

ثبتنام در این پروژه را مطرح کرد و من هم قبول کردم کمکش کنم ،چون اگر

در طول سال یکی از امتحانها را خراب میکردم ،به احتمال زیاد به نمرهاش

احتیاج داشـتم .نوشـتنیها با فرد بود و قرار گذاشتیم من فقط نقاشیهایش
را بکشـم .فـرد در توضیـح طبقهبندی حیوانهـا ماهر بود ،اما نقاشـی من هم
دستکمی از مهارت او نداشت.

برای پروژهی کتاب راهنمای طبیعت یک قانون داشـتیم :اگر میخواستیم

دربارهی گونهای بنویسـیم ،باید با چشـم خودمان آن را میدیدیم .تا آن روز،
Mako .1؛ نوعی کوسه
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در خلیـج پیجـن به یک چرخریسـک سرسـیاه بـر خورده بودیـم و در برکهای

جنگلی که از آب باران پر شده بود ،سمندر دیده بودیم .تمام کارهایی که روی

خشـکی انجام داده بودیم به همینها خالصه میشـد ،تا اینکه کوسهی سفید
را دیدیم و بهش خیره شدیم.

ذهن فرد مستقیم رفت سراغ کتاب راهنما ،اما من نمیتوانستم فکر مادر را

از سـرم بیرون کنم .تصورش کردم که روی بندرگاه ،و بین ما و کوسـه ایسـتاده

و قبل از اینکه فکری به حال پایین آوردنش بکند ،آن را وارسی میکند.
فرد پرسید« :میخوان باهاش چیکار کنن؟»

گفتم« :سؤال خوبیه».

از سکوهای پایینتر سروکلهی ماهیگیرهای خندانی پیدا شد که چکمههای

پالسـتیکی بلنـد و نارنجـی به پا داشـتند .بالفاصلـه صدای یکـی از خندهها را
شناختم.

گفتم« :سوکیه ».و نفس عمیقی کشیدم.

سـوکی یکـی از صیادان نسـل چهـارم راکپورت بـود و با پدر و مـادرم رفاقتی

داشت ،اما از آخرین باری که بهمان سر زده بود ،مدت زیادی میگذشت .با این

حال ،روی سـکو شـبیه همان مردی بود که کل عمرم میشناختم .عینکآفتابی

آینـهای به چشـم داشـت و رنگ موهای قهـوهایاش زیر نور آفتـاب پریده بود.

پوسـت آدمهایی که زیاد به سـاحل میروند ،برنزهی طالییرنگ میشـود ،اما
پوست سوکی برنزهی مایل به قرمز بود .دوبرابر من عرق کرده بود.

لِسـتر ،پـادوی عرشـهی سـوکی ،مثـل او شـلواری نارنجـی بـه پا داشـت.

هفدهساله بود و با خواهر بزرگتر فرد همکالس بود.

ن دو حلقـه زدند .آنطور که با
چندتـا از ماهیگیـران و تماشـاچیان ماجرا ،دور آ 

سوکی دست میدادند و به پشتش میزدند ،فهمیدم او کوسه را صید کرده است.
فرد پرسید« :چرا باید کوسهی سفید صید کنه؟»

گفتم« :شرط میبندم اتفاقی بوده».
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از دل جمعیـت بیـرون آمـدم و بهسـمت گروهی رفتم که دور سـوکی جمع

شده بودند.

فریاد زدم« :سوکی!»

سرش را بهسمت من چرخاند .زد پشتسر یکی از آدمها ،از جمعیت جدا شد

و آمد جایی که ایستاده بودم .فرد درست پشتسرم بود.

سوکی عینکآفتابیاش را روی سرش گذاشت .چشمانش پر از هیجان بود.
گفت« :لوسی! نظرت چیه؟» و به کوسه اشاره کرد.

گفتم« :خیلی بزرگه .ماجرا چیه؟»

«داشتیم کاد 1صید میکردیم که توی تور گیر کرد».
شکلکی درآوردمَ .
«اه».
گفت« :منظورت چیه که اَه؟ ببین چقدر بزرگه!»
جواب دادم« :خب ،به چه دردی میخوره؟»

فرد پرسید« :آره ،میخواین باهاش چیکار کنین؟»

سوکی گفت« :با خودم فکر کردم بذاریم چند روزی آویزون باشه .توریستها

رو از ساحل دور میکنه».
ً
«واقعا بهتره یه زیستشناس خبر کنین».
فرد گفت:

سـوکی چند ثانیه رفت توی فکر .گفت« :مامان لوسـی تنها زیستشناسـی

بود که میشناختم .اگه بود همونجا از روی قایق بهش زنگ میزدم».

نگاهـی بـه فـرد انداخـت و بعد به من نـگاه کرد .زل زدم به چشـمهایش.

همیشه از اینکه کسی به یاد مادرم بود ،خوشم میآمد.

صیاد دیگری فریاد زد« :سوک!» و دوربینش را باال گرفت.

سوکی گفت« :باید برم».

نگاهی به فرد انداختم و گفتم« :دیگه حاضری بریم؟»

با دست اشاره کرد و گفت« :باباته».

Cod .1؛ نام نوعی ماهی که با اسم ماهی روغن هم شناخته میشود.
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پدر هنوز با لباسهای کارش بود .کارآگاه بود ،برای همین لباس فرم پلیس

نمیپوشـید .با شـلوار خاکیرنـگ و پیراهـن مردانهی دکمهدار شـبیه آدمهای

معمولـی بـود .خط مویـش خیس عرق بود .دوربین مینولتـا اسالآر 1با بندی
دور گردنش آویزان بود .احتما ًال او هم میخواسـته جای دیگری برود .سـ ه بار

صدایـش کـردم ،اما صدایم در دل جمعیت گم شـد .جایی بین آدمها ایسـتاد

و به کوسـه که باالی سـر همه آویزان بود نگاه کرد .دوربینش را جلوی صورتش

گرفـت .لبهایـش را دیدم که میگفت« :یا مسـیح مقـدس ».و مثل یک بچه
لبخند زد.

1. Minolta SLR
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 .۳ﻏﻮاص

بعد از اینکه کنار کوسه ژست گرفتیم و عکس انداختیم ،من و فرد آرام کنار پدر
راه افتادیـم و دوچرخههایمـان را در طـول خیابان راندیـم .از تپهی بزرگ مرکز

شـهر باال رفتیم .پیادهروها غلغله بود .بهخاطر کوسـهی غولآسـای مردهای که
در اسـکله آویزان بود ،هیچکس سـر از پا نمیشناخت ،اما من دلم فقط دوش
آب سرد میخواست و یک نوشیدنی.

از کنار کتابفروشـی و گالریهای هنری سـمت راست خیابان گذشتیم .از

البهالی سـاختمانها ،کوچهپسکوچههایی میدیدیم که مستقیم به اقیانوس

میرسـیدند .در طـول راه ،درخشـش آبیرنگ یادآور دریایـی بود که مغازهها و
خانههای شهر را در بر گرفته.

پرسیدم« :بابا ،اگه موقع غواصی کوسهی سفید رو میدیدی ،چیکار میکردی؟

چی به ذهنت میاومد؟»

«کوسهی سفید؟ وحشت».

پرسیدم« :اون کوسه نزدیک راکپورت چیکار میکرد؟»
«گمونم پی غذا میگشت».

«اینجا براشون زیادی سرد نیست؟»

گفت« :نه .سفیدهای بزرگ حتی تا خلیج مِ ین هم شنا میکنن».
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پرسیدم« :ممکنه باز هم بیان؟» جواب را میدانستم .از مادر و فرد شنیده بودم.

پدر تکانی به سکههای جیبش داد ،مثل هر وقتی که فکرش جای دیگری

سیر میکرد.
«بابا؟»

«شرمنده ،چی؟»

با کمی دلخوری تکرار کردم« :ممکنه کوسههای دیگه هم بیان؟»
«حتما .هر جا که ُفک باشـه ،سـروکلهی سـفیدها هم پیدا میشـه ».حتماً
ً

فهمید دلم آشوب شده بود ،چون ادامه داد« :با این حال هنوز هم این اطراف
کمیابن».

موقع عبور از ساحل فرانت ،با کف دست میزدم به پارکومترهای سر راهمان.
پـدر گفـت« :بچه که بودم ،اگه دماغ ُفک رو میبـردی ادارهی پلیس ،بهت

پنجاه سنت میدادن .پنجاه سنت بهازای هر ُفک».
نفسم را حبس کردم« .چرا؟»

«چـون کوسـهها رو جـذب میکـردن و مـردم خیـال میکـردن ُفکهـا بـا

سروصداشون لنگرگاه رو به هم میریزن».
گفتم« :وحشتناکه».

جواب داد« :آره».
ُ
با اینکه میدانستم جوابم منفی است ،پرسیدم« :تا حاال فک کشتی؟»

گفت« :خودت چی فکر میکنی؟»

فرد گفت« :به سـوکی گفتم باید زیستشـناس خبر کنه .اما بعید میدونم

این کار رو بکنه».

پدر لحظهای سکوت کرد و دوباره تکانی به سکههای جیبش داد .گفت« :سوکی

مـرد کلهشـقیه .فقـط چیزهایی رو میشـنوه که دلش میخـواد .مطمئنم همین
االنش هم یه زیستشناس تو راهه».

به نظر میآمد فرد ناراحت است یا عصبانی ،اما نمیدانستم کدامش.
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پرسید« :تام ،ممکنه با سوکی حرف بزنی؟»

پدر گفت« :من؟ بعید میدونم تأثیری داشته باشه».

پرسیدم« :آخرین بار کِی اون رو دیدی؟»

آنقدر با کجخلقی گفت« :چند وقت پیش ».که فهمیدیم دیگر نباید چیزی

بپرسیم.

پرسیدم« :خوبی؟»

گفت« :خوبم ،فقط گرممه».

از خانههـای نقلی آنسـوی سـاحل عبور کردیـم و وارد خیابان کینگ و بعد

خیابان اسمیت شدیم .از مقابل خانههای همسایهها گذشتیم ،دوچرخههایمان
را در سـوارهروی خانه رها کردیم و پدر را تنها گذاشـتیم .وارد خانهی ما شـدیم،

بـه ترتیـب آبی به سـروصورتمان زدیم و مـن چند لیوان آب ریختـم .انگار فرد
بـرای رفتـن عجلـه نداشـت ،بـرای همین دوبـاره رفتیـم بیـرون و روی پلکان

ورودی نشستیم.

فرد گفت« :امشب ساکس 1با دیترویت 2بازی داره».

سرم را تکان دادم.

«شاید بشه بعد شام با هم بازی رو ببینیم؟»
ً
«حتما».
گفتم:

گفـت« :میخـوام کوسـه رو توی کتـاب راهنما بیـارم .به نظرت فـردا هنوز

اونجا هست؟»

با اینکه روحم هم خبر نداشت ،گفتم« :مطمئنم هست ».میخواستم خیال

فـرد را راحـت کنـم ،اما در عین حال دوسـت نداشـتم آن روز دوباره به اسـکله

بروم .پرسیدم« :تو هم فکر میکنی بابام روبهراه نیست؟»

فرد شانهای باال انداخت و گفت« :یهکمی .از شلوغی خوشش نمیآد».

Red Sox .1؛ نام تیم بیسبال آمریکایی

2. Detroit
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