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برایتمامخیالبافها
شماهاییکهدرمدرسهنادیدهگرفتهمیشوید

وهیچوقتتشویقنمیشوید

آیندهازآِنشماست...
                                          نویسنده

بهکودکیهایم،کهچنینازمندوروبهمننزدیکاست...
                 مترجم
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تویاینفکرمکهچهمیشد.
چهمیشداگرآنتوپفوتبالپرتنمیشدآنسمتدیوار.

چهمیشداگرهکتوربهسرشنمیزدکهدنبالشبگردد.
چهمیشداگرآنرازاسرارآمیزراتویدلخودشنگهنمیداشت.

چهمیشداگر...
بعدشگمانمیکنمکهداستاندیگریبرایخودمسرهممیکردم.
خودتانهممیدانیدکههمین»چهمیشداگر«هادرستعینستارهها

بیانتهاهستند.
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خانمکانولی،معلمپیرمانرامیگویم،همیشهمیگفتداستانتانرااز
اوِلاولشروعکنید.ازداستانتانپنجرةشفافوتروتمیزیبسازیدکه
مابتوانیمآنسویشراببینیم.البتههیچفکرنکنمکهمنظورشدقیقًا
همینبودهباشد.هیچکس،حتیخودخانمکانولی،جرئتنمیکرد
دربارةچیزیبنویسدکهپشتآنشیشةلکگرفتهمیدید.اصاًلبهتر
استآدمآنسویشیشهرانگاههمنکند.امااگرمجبورشدپسبهتر
استالمتاکامحرفینزند.هیچوقتهماینقدرعقلازکلهامنپریدکه

دربارهاشبنویسم،حداقلشایناستکهرویکاغذنیاوردم.
حتیاگرمیتوانستمهم،نمیتوانستم.

میدانید،منحتینمیتوانماسمخودمراهجیکنم.
استندیشتریدِول.

نهمیتوانمبخوانم،نهبنویسم.
استندیشتریدِولهیچباهوشنیست.
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خانمکانولیتنهامعلمعمرمبودکهمیگفتچیزیکهاستندیشرا
ازبقیهمتمایزمیکندهمینخالقبودنشاست.اینموضوعراکهبه
هکتورگفتملبخندزد.گفتخودشهمبالفاصلهدستگیرششدهبود.
»بعضیهادنبالةفکرهایدیگرانرامیگیرند،اماتونهاستندیش،تو

عیننسیمیمیمانیکهدرباغتخیالتمیوزد.«
اینحرفشرادوبارهباخودمتکرارکردم.»اینهمازاستندیشکه
تخیالتشعیننسیمیبرباغمیوزد،حتینیمنگاهیهمبهنیمکتهای
باغنمیاندازد،فقطبهاینتوجهمیکندکهازخرابکاریسگخبری

نیست،آنهمجاییکهبایدپرازخرابکاریسگباشد.«
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وقتیآننامهازدفترمدیرآمدگوشماصاًلبدهکاردرسنبود.چون
باهکتورتویکشوردیگریآنسویدریاهاسیرمیکردم،شهریکه
ساختمانهایشتاابرهارابهآسمانندوزندازقدکشیدندستنمیکشند.
جاییکهخورشیدشرنگووارنگمیدرخشید.زندگیآنسویقوس
رنگینکمان.مهمنیستچهحرفهاییبارمانمیکنند،چنینجاییرا
ـ تویتلویزیوندیدهبودم.آدمهایآنجاتویخیابانمیزدندزیرآوازـ
حتیزیربارانهمآوازمیخوانند،یاوقتیدورتیرچراغبرقمیرقصند.
امادورانمادورانعجیبوتاریکیاست،مااصاًلآوازنمیخوانیم.
امااینبهترینرؤیاییبودکهبعدازغیبشدنهکتوروخانوادهاش
دیدم.بیشترمواقعسعیمیکردمدرموردهکتورفکرنکنم.بهجایش
دلممیخواستخودمرارویسیارهمانتصورکنم،همانسیارهایکه
باهکتوراختراعکردیم.ژونیپر.1بهترازاینبودکههزارفکربهدلم

ـم. 1.واژههاییازایندستکهدرکتابآمدهواژههایساختگیشخصیتاصلیداستاناست.ـ
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راهدهمونگراناینباشمکهچهبالییسرشآمدهبود.تازهاینرؤیا
یکیازبهترینرؤیاهاییبودکهآنقدرطولمیکشید.انگاریهکتور
برکادیالکهایگندة برایخودمانسوار داشتیم بود. پیشم بازهم
بود. آبِیروشِنآسمانی بستنیرنگماندورمیزدیم.چرمصندلیها
بهقسمت را بازویم بود.منهم هکتوررویصندلیعقبنشسته
بود بهفرمانماشین بودمودستم داده تکیه پنجرةماشین ورشویی
وبهسمتخانهمیراندمتاتویآشپزخانةنورانیخانهکهرومیزی
چهارخانهداشتوباغچهایکهانگارچمنهایشراجاروبرقیکشیده

بودندکروکاکوالبخوریم.
همانموقعبودکهیکهوَشستمخبردارشدکهآقایگانلداشت

اسممراصدامیزد.
»استندیشتریدِول.تویدفترمدیرکارتدارند.«

مردهشورشراببرند!بایدمیدیدمکهداردبهسمتممیآید.شالق
آقایگانلبرقازکلهامپراند،آنقدرمحکمخواباندپشتدستمکه
جایشعینکارتویزیترویدستمماند.دوتااثرباریکشالق.
آقایگانلبلندقدنبوداماماهیچههایشانگارازتانکهایقدیمیارتش
ساختهشدهبودوبازوهایشعینتانکهایارتشیایبودکهخوب
روغنکاریشدهباشند.کالهگیسیمیگذاشتکهبرایخودشیک
عمرکارکردهبود،وزورمیزدتاکالهگیسشرارویکلةخیسعرق
وبراقشنگهدارد.ویژگیهایدیگرقیافهاشزیادبهکارشنمیآمدند.
سبیلیفنقلیوتیرهواندماغیداشتکهمدامتویدهانشمیرفت.
فقطوقتیازشالقشاستفادهمیکردلبخندمیزدــلبخندشطوری
بیرون زالومانندش خشکیدة زبان که میکرد خم را دهانش گوشة
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میزد.حاالکهبهشفکرمیکنمهیچمطمئننیستممیشوداسمآن
اداواطوارشرالبخندگذاشتیانه.شایدوقتیذهنشرابهسرگرمی
موردعالقهاشکههمانآسیبزدنبهطرفمقابلبودمشغولمیکرد
لبشآنطورپیچوتابمیخورد.اصاًلنگراننبودشالقشکجایآدم
فرودمیآیدفقطبایدیکتکهگوشتبرایفرودشپیدامیکردوآدم

راازجامیپراند.
حاالحتمًافهمیدهایدکهفقطآدمهایآنوردریاهاآوازمیخوانند.

اینجامدتهاستکهآسمانفروریخته.
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اماچیزیکهواقعًازخمیامکردهبوداینبود:آنموقعمنکیلومترها
دورازآنجابودم.بااینکهبیننیمکتمنومیزآقایگانلراهروی
این منظورم نشدم. هم نزدیکشدنش متوجه اماحتی بود باریکی
توی میتوانست تختهسیاه ــ مینشینم کالس ته تِه من که است
باالوپایین اسبهایسیرک فقطعین کلمهها باشد. دیگری کشور
میجهیدند.الاقلهیچوقتآنقدریمکثنمیکردندکهبفهممچه

میگویند.
بود قرمزرنگی گندة کلمة بخوانم میتوانستم که چیزی تنها
کهرویعکسماهنقشبستهبود.آنکلمهانگاربهآدمتودهنی

میزد.
»مام میهن«.

کاغذ روی آدم عین که نداشتم چیزی اینکه و بودنم خنگ
بنشینمکهبفهمم بیاورمباعثشدهبودآنقدریتهکالس خطدار
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ممکناستهرچیزیبشومامانامرئینه.فقطهموقتیبازویتانک
ارتشیآقایگانلنیازبهکمیحرکتورزشیداشتمرکزتوجهقرار

میگرفتم.
فقطهمهمانموقعآنکلمةقرمزرامیدیدم.



5

هیچراهفرارینداشتم.تنبلشدهبودم.عادتکردهبودمبهسقلمههای
کنم. تکیه میزد من به گانل آقای شدن نزدیک موقع که هکتور
خیالبافیهایمباعثشدپاکفراموشکنمکههکتورناپدیدشدهبود.

خودمبودموخودم.
که محکم آنقدر پیچاند، محکم و گرفت را گوشم گانل آقای
اشکدرچشمهایمجمعشد.گریهنکردم.هیچوقتگریهنمیکنم.
فایدةاشکچیست؟بابابزرگمیگفتاگرقرارمیشدگریهکنددیگر
ـچیزهایزیادیبرایگریهکردن نمیتوانستجلوخودشرابگیردـ

پیِشرویآدمرژهمیروند.
بهنظرمدرستمیگفت.آبشوِرهرزرفتهتویگودالهایگلآلود.
اشکهمهچیزراغرقمیکند،یکچیزقلنبهراتویگلویآدمگیر
میاندازد.اشکباعثمیشودبزنمزیرفریاد.جانمبرایتانبگویدکه
تحملآنهمهپیچشگوشخیلیسختبود.تمامتالشمراکردمکه
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رویسیارةژونیپرتمرکزکنم،همانیکهمنوهکتورتنهاییکشف
کردیم.میخواستیمدوتاییمأموریتفضاییخوِدخودمانراشروع
کنیم،بعدچشمتمامدنیارویاینحقیقتبازمیشدکهتویعالمتنها
نیستیم.میخواستیمباژونیپریهاتماسبرقرارکنیم،آخرآنهادرست
وغلطهمهچیزرامیدانستند،میتوانستندگرینفالی1هاومردهای
تاریک راتویسیاهچالة آقایگانل کنند،و راریشهکن کتچرمی

فراموشیبیندازند.
توافقکردهبودیمکهبایدازماهعبورکنیم.کیدلشمیخواست
آنجابرود،آنهمموقعیکه»ماممیهن«داشتپرچمقرمزوسیاهش

راتویسطحغیرخاکیونقرهایآنفرومیکرد.

ـم. 1.بهمعنایشتةسبز،امادرمتنکتابمقصودگروهیازافراددولتیاست.ـ
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آقایگانلازمنخوششنمیآمد.فکرکنمدالیلشهمشخصیبود.
آقایگانلاصاًلهمهچیزشخصیاست.شخصیبودمکه درمورد
توهینیبههوششتلقیمیشدم.توهینبهحسنظموترتیبواصول
وآدابش.آخرسرهمبرایآنکههمهتوهینآمیزبودنمنراشیرفهم
شوندگرهکراواتمرابازکرد.وقتیداشتدرکالسراپشتسرم
میبستهمانلبخندکجکیباآنزبانبیرونجهیدهاشرویصورتش

نشستهبود.
باشالقزدنیابااینکهدستهایمهنوزتیرمیکشیدندمشکلی
نداشتم.مشکلمفقطکشیدنگوشبود.یکخوردهنگرانمدیربودم.آن
موقعازدردسریکهدچارششدهبودم,ازعمقفاجعه,خبرنداشتم.

اماشایدلحظهایکهآقایگانِلمنفورگرهکراواتمرابازکردچیزهایی
بهذهنمخطورکرد.آخرمیدانید،مننمیتوانمکراواتمراگرهبزنمواو

همازاینقضیهخبرداشت.
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یکسالتمامبودکهآنکراواترابازنکردهبودمتارکوردخودم
رابزنم.طوالنیترینزمانیبودکهدستبهگرهکراواتمنزدهبودم.
بدون که بود شده براق آنقدر کراواتم پارچة بخواهید را راستش
دردسرآنقدریبازمیشدکهبتوانمکلهامراازتویشردکنموبعد
برایهمینهمهمیشه همعینآبخوردنتروتمیزبستهمیشد،
مرتببهنظرمیرسیدم.یعنینقشهماناینبود،بهخاطرهکتوربود
کهکراواتمهمینطوریماندهبود.نمیگذاشتپسرهااذیتمکنند.باور
داشتمروزهایرنجوعذابراپشتسرگذاشتهبودم.اماآنطناب
اعدامبازشدةکراواتمباعثشدهبوداینطورحسکنمکهانگاراز
رویدیوارزمینخوردهووادادهبودم،اینطوریبهاشکهایماجازه
دادهبودمیکبارهمکهشدهخودنماییکنند.چونفقطیکچیزبود
کههیچجورهنمیتوانستمانجامشدهم:بدونکراواتبهدفترمدیر
مدرسهبروم.بهتربوداولخودمراباکلهازپنجرهبیرونپرتکنم
وبگویمگرهکراواتمدرحینسقوطبازشده،وبعدشهمبگویمبه
خاطرگیجیپسازسقوطفراموشکردهامکهچطوربایدکراواتمرا

گرهبزنم.
موقعوهمانجاخودم بهگمانمهمان بخواهید، را راستش اگر
هممیدانستمکهموضوعسِرکراواتوبازشدنگرهشنیست.از
دستدادنهکتوربودکههیچجورهنمیتوانستمتحملشکنم.فقط
حالشخوب میدانستم اگر فقط بردهاند. کجا را او میدانستم اگر
است،اینطوریشایدآنغدةتویشکممــهمانغدهایکههرروز

سفتترمیشدــازبینمیرفت.
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هکتورمیگفتکراواتنشانةچیزدیگریاست.درستعینقالدة
دورگردنسگمیماند.نشانةاینبودکهآدمعضوچیزیاستکه
بهتنهایینمیتوانستباشد.میگفتلباسفرمبرایایناستکههمة
ماشبیههمشویم،عیناعداد،اعدادیتروتمیزوبهشکلپسربچههایی
کهواردصفحاتکتابمیشوند.هکتورعددتروتمیزینبودوبرای
همینفکرمیکنمپاکشکردند،اماازاینموضوعمطمئننیستم.چیزی
کهمیدانستماینبودکهحقباهکتوربود.کراواتگرهخوردهنشانة

نجاتازخطربود.
دکمههای و بازشده کراواتم گره بودم، افتاده دردسر توی حاال
پیراهنمهمجابهجابستهشدهبود،بندکفشمهمکهقوزباالیقوزبود.

بهکلیافتضاحبودم.
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راهروبویمایعضدعفونیکننده،شیر،ادرارپسرهاوواکسمیداد.
المپهایمهتابیعینتنهاییودلتنگیبهنظرمیرسیدند.خیلیروشن
بودندوهمهچیزراآشکارمیکردند.بیهودگیرادهبرابربدترنشان
میدادند،نشانممیدادندکهدیگرخبریازهکتورنیست.صدایبسته
شدندریشیشهایبهگوشمرسیدوخانمفیلیپس،یکیازناظمهای

مدرسه،لیواندردستازدفترشبیرونآمد.
»تریدِولچیکارمیکنی؟«

صداییجدیوخشنداشتاماسرصفاورادیدهبودمکهمخفیانه
عینبقیهیککمسهمبیشتریمیگرفت.نگاهیبهراهروانداختو
بعدبهباالسرشودوربینیکهعینعقربةساعتمیچرخید.صبرکرد
تاتمامچشمهابهسمتدیگریبرگردند،وبعدبدونآنکهحرفیبزند
کراواتمراگرهزدودکمههایپیراهنمرادوبارهبست.نگاهدیگریبه
دوربینانداخت،انگشتشرارویلبهایشگذاشت،ومنتظرماندتا
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دوربیندوبارهبهسمتمابرگرددوبعدباهمانصدایجدیگفت:
»خیلیخبتریدِول.حاالشد،انتظاردارمهرروزهمینطوربهمدرسه

بیایی.«
هیچوقتفکرشراهمنمیکردمکهخانمفیلیپِسسختگیرقلبی

چنیننرمورئوفداشتهباشد.



9

بیروندفترمدیر،نیمکتدرازیازچوِبسفتگذاشتهبودندکهرویش
جایسوختگیبهچشممیخوردوکمیهمبلندبود.بهگمانماینهم
ازخصوصیتهاینیمکتبودکهآدموقتیرویشمینشستاحساس
کوچکیمیکردوفکرمیکردباآنپاهایآویزانوزانوهایورقلنبیدة
سرخچیزینیست.تنهاصداییهمکهبهگوشآدممیرسیدصدای
پیدامیکردند. بهسختیجرئتنفسکشیدن بودکه همکالسهایی
همانجامنتظربهصدادرآمدنزنگماندمکهمعنایشآنبودکهدیگر
وقِتمالقاتباآقایِهلمناست.همانجانشستمومنتظرماندم،زمان

مثلقطرههایآبچکهچکهمیکرد.
قبلازآنکههکتوربهاینمدرسهبیایدازاینجامتنفربودم.گمان
میکردماینمدرسهفقطبرایآنساختهشدهکهقلدرها،کهمغزشان
اندازةتاپالةخشکشدةسگاست،بتواننددمارازروزگاربچههایی
میکند: فرق باهم کهرنگچشمهایش بچهای دربیاورند. من مثل
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کالِس پسِر تنها که میکند افتخار و قهوهای، یکی آن و آبی یکی
پانزدهسالههاستکهنهمیتواندهجیکندونهبنویسد.

بله،خودمهممیدانم.
استندیشتریدولاصاًلباهوشنیست...

خودم روبهروی درست را کلمهها این قلدر پسرهای چقدر
بهآوازخواندند،همانهاییکهازهانسفیلدر،سردستةگندهالتشان،
کار خوب کلهاش است. مهمی آدم میدانست میگرفتند. خط
میکرد،نورچشمیمعلمبود.شلواربلندمیپوشید،درستعینبقیة
دارودستهاش.سریکسطِلپرقیرشرطمیبندمکهتویمدرسةماکم
بودندبچههاییکهشلوارهایبلندمیپوشیدند.آنهاییکهشلوارهای
بلندمیپوشیدندخودشانرابابزرگترهایکیمیدیدند.اریکاوِون
کوچولوعینبقیةماشلوارکمیپوشیداماازوقتیعینکبوترنامهبر
دستبهسینةهانسفیلدرشدهبودشلوارکشرابلندترکردهبود.اگر

اریککوچولوسگبودحتمًانژادشتریرمیشد.
وظیفهاشاینبودکهموقعبرگشتبهخانهمنرابپایدکهازکدام
طرفمیروموپیامشرابههانسفیلدرونوچههایشبرساند.پسرها
میشد. شروع گریز و تعقیب بعد میخواستند. دندانگیر خبرهای
آخرسرهمگیرممیانداختندوهربارمنرازیرمشتولگدهایشان
میگرفتند.یکوقتفکرنکنیدهمانقدرکهمیخوردمنمیزدم،چون
منهممیزدم.اماوقتیهفتتاییمیریختندسرمدیگرشانسیبرایم

نمیماند.
همانروزیبودکهاولینبارهکتوررادیدم.زیرتونلراهآهنقدیمی
نزدیکمدرسهگیرمانداختند.هانسفیلدرفکرمیکردراحتوآسوده
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میگیردم،واینکهراهفراریبرایمنبودمگرآنکهخطرکشتهشدنرا
بهجانمیخریدم،چونتهتونلعالمتینصبشدهبود.الزمنبودآدم
خواندنبلدباشدتابفهمدچهنوشتهشده.استخوانوجمجمهخودش

گویایهمهچیزبود،یادورشویامیمیری.
آنروزتویآنتونلمتعفن،زیرنگاهتهدیدآمیزوتمسخرهای
هانسفیلدرودارودستهاش،کهمدامبهسمتمسنگپرتمیکردند،
بهسرعتبهایننتیجهرسیدمکهگریختنبهطرفعلفهایبلندپشت
تابلویخطروامتحانکردنشانسمباشیطانازآنجاماندنمطمئنتر
است.ازسیمخارداریاچیزیشبیهشکهآنقسمترامحصورکرده
باشدخبرینبود.همانتابلوبهتنهاییقدرتهزارتالولوسرخرمنرا

داشت.
باتمامقدرتبهسمتانتهایتونلدویدم،ازتابلوعبورکردمو
واردمنطقهایشدمکهمطمئنبودممیدانتیراست.حداقلاینطوری
کارمبهسرعتساختهمیشد.مامانوبابارفتهبودندوبابابزرگ...خب،
نمیخواستمدرموردبابابزرگفکرکنم،حداقلآنموقعنمیخواستم.
چونبابابزرگتنهاآدمیبودکههنوزجاذبةدرونمرابیرونمیکشید.
سرمرابرگرداندم,پشتسرمرابراندازکردموانتظارداشتمفیلدرو
نوچههایلعنتیاشهمچناندنبالمباشند.اماچیزیکهدیدمسایههای

یکدستهپسربچهبودکهاینسووآنسومیگریختند.
گیج وسرم بود بریده نفسم ایستادم، بزرگی بلوط درخت کنار
میرفت.نفسمکهجاآمدفهمیدمچهکارکردهام.مدتیمنتظرماندم.اگر
سروکلةگرینفالیهاپیدامیشددستهایمراباالمیبردموتسلیم

میشدم.
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نشستم،قلبمعینتخممرغیمیتپیدکهتویآبجوشبهدیوارة
قابلمهمیکوبد.همانموقعبودکهچشممافتادبهش.توپفوتبالی
کیف توی را توپ بود. سالم اما آره، بود، شده خالی بادش قرمز.
مدرسهامچپاندم،جایزةشجاعتمبود.فقطبههمانختمنشد,چون
وقتیدرامتدادراهآهنمتروکهبهراهافتادمبوتههایتمشکینظرمرا
جلبکردندکهزیربارآنهمهمیوهخمشدهبودند.پیراهنمرادرآوردم،
آستینهایشرابههمگرهزدموآنقدرآنراازتمشکپرکردمکه
دیگرجانداشت.تمامآنمدتمنتظربودمکهدستگرینفالییرا

رویشانهامحسکنم.
دیگربهنزدیکیدیواریرسیدهبودمکهکنارةمسیرراهآهنکشیده
باکلمهایتوصیفکنمآنکلمه شدهبود.اگربخواهمآندیواررا
نفوذناپذیراست.میبینیدکهممکناستنتوانمهجیکنمامادایرةلغات
ـکلمههاعینشیرینیهاییدر گستردهایدارم.کلمههاراجمعمیکنمـ

دهانصداهاهستند.
دیوارآنقدربلندساختهشدهبودکهمنوبابابزرگ،کهباغش
آنسویدیوارواقعشده،نمیتوانستیمازآنسوچیزیببینیم.آدم
اصاًلنمیتوانستبفهمدچمنزاریوحشیآنپشتپنهانشدهکه
سرتاسرپوشیدهازگلاست.پروانههاطوریمیرقصیدندکهانگار
برپاکردهوفهرستمهمانهایویژهراهم طبیعتمجلسرقصی
و، میدیدم چیزی چنین که بود بار اولین کرده. انتخاب خودش
خدایا،زیباییاشچشمنوازبود.باخودمگفتمکهاگرنوعبشردر
چالهایفرومیرفتونیستونابودمیشد,میدانستمکهچهکسانی

جشنمیگرفتند.
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که هم را توپ چیدهای، که تمشک ایستادهای؟ چرا استندیش
ـچراگلنمیچینی؟ برداشتهایـ

که کرد خطور خیالپردازم ذهن به که بود موقع آن احمق.
کوچکتریننقشهایهمبرایباالرفتنازدیوارندارم.باقایقسوراخی
رویرودخانهایازگهگیرکردهبودمکهبهسرعتداشتغرقمیشد.
منظورمایناستکهنمیتوانستمازدیوارباالبروم.ارتفاعشبرایممهم
نبود،شیشههایباالیدیوارکارراسختمیکردند،ازآنشیشههای
تیزکهرِگآدمرامیبرید.امکاننداشتآدمازآندیوارباالبرودو

دستشسرجایشباقیبماند.
ازهمانراهیکهآمدهبودم باید یا انتخابداشتم: تا لعنتی.دو

برمیگشتم،کهعمراًآنکاررانمیکردم,یااینکه...
استندیشزودباش،انتخابدیگرترابگو.




