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1
گردن ُکُلفت ها به صورتم ُمشت زدند
ای کاش می توانستم نابودشان کنم
آدمیزاد بودن خیلی غم انگیز است

من آپولو1 هستم؛ قباًل یک ایزد بودم.
در طول این چهارهزار و ششـصدودوازده سـال، کارهای زیادی کرده ام. بر 
یونانیانـی کـه تروا را محاصره کردند، عـذاب نازل کردم؛ در بازی چهارم جام 
جهانی بیسـبال 1926 سـه فراِر چوب زن2 به ِبیب روت3 اعطا کردم و در سـال 
2007 هم خشـم خود را در مراسـم بهترین نماهنگ سال به انتخاب شبکه ی 

MTV، بر بریتنی اسپیرز4 نازل کردم.
اما در طول حیات ابدِی خود، هرگز داخل یک سطل زباله سقوط نکرده بودم!

راستش حتی نمی دانم چطور این اتفاق افتاد.
فقـط می دانـم کـه درحـال سـقوط بیـدار شـدم. آسـمان خراش ها دورم 

Apollo -1: ایزد خورشید. )برای فهمیدن حرف های آپولو به راهنمای اسامی در آخر کتاب رجوع شود.(
Home run -2: نـام حرکتـی در ورزش بیسـبال کـه در آن چوب زن طوری به تـوپ ضربه می زند که بتواند 

یک بار دور همه ی ِبیس ها بدود و بدون خطا و مشکل به خانه برگردد.
Babe Ruth -3: لقب یکی از مشهورترین بازیکنان بیسبال در آمریکا.

Britney Spears -4: خواننده ی آمریکایی.
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می چرخیدنـد؛ شـعله های آتش از بدنم زبانه می کشـید. سـعی کـردم پرواز 
کنـم؛ سـعی کـردم به یک تکه ابر تبدیل شـوم یا خودم را به طـرف دیگِر دنیا 
منتقل کنم یا صدها کار دیگر که به هیچ وجه نباید برای من دشوار باشند؛ اما 
همچنـان به سـقوط ادامه دادم. بـه دره ی باریکی که میان دو سـاختمان بود 

سقوط کردم... َبنگ!
آیا در جهان صدایی غم انگیزتر از افتادن یک ایزد روی کیسه های زباله هست؟

ناالن و دردمند در سطل  زباله دراز کشیدم. بینی ام از بوی گند غذای فاسد 
و پوشِک کثیف می سوخت. احساس می کردم دنده هایم شکسته؛ اما چنین 

اتفاقی باید غیرممکن باشد.
ذهنم در گیجی و پریشـانی غوطه ور بود، اما یک خاطره شـناور شـد و به 

سطح آمد – صدای پدرم، زئوس: تقصیر تو بود. اینم تنبیهته.
متوجه شدم چه بالیی سرم آمده و از بیچارگی به گریه افتادم.

توصیف این احساس حتی برای من که ایزد شعر و شاعرانگی هستم، کار 
بسـیار دشـواری است. چطور ممکن است شما – آدمیزادهای فانی – بتوانید 
حـال مـن را درک کنید؟ تصور کنید همه ی لباس هایتان را از تنتان دربیاورند 
و با شـلنِگ فشارقوی آتش نشانی رویتان آب بپاشند و جمعیتی هم بخندند. 
آِب یـخ را تصـور کنید که دهان و ریه هایتان را ُپر می کند، پوسـتتان از فشـار 
آب کبود و مفصل هایتان ِسـفت می شـود. احسـاس بیچارگی، شـرم زدگی و 
آسـیب پذیری مطلق را تصور کنید؛ اینکه به طور ظالمانه ای جلوی چشـم همه، 
هرچیـزی را که هویت شـما را تعریف می کند، ازتـان بگیرند. من خیلی بدتر 

از این ها تحقیر شده بودم.
صدای زئوس در سرم پیچید: تقصیر تو بود.

با درماندگی فریاد زدم: »نه! نه، تقصیر من نبود! خواهش می کنم!«
هیچ کس جواب نداد. پله های اضطراری سـاختمان های اطرافم زنگ زده 
بودنـد و زیگزاگـی از دیوارهای آجری باال می رفتند. آسـمان زمسـتانی باالی 
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سرم، خاکستری و بی رحم بود.
سـعی کـردم جزئیـات حکـم را بـه یاد بیـاورم. آیا پـدرم طول مـدت این 

مجازات را گفته بود؟ برای بخشیده شدن باید چه می کردم؟
حافظـه ام درسـت کار نمی کرد؛ حتـی قیافه ی زئوس را هم درسـت یادم 
نمی آمد، چه برسد به اینکه یادم بیاید چرا تصمیم گرفته بود من را به زمین 
بینـدازد. یـادم آمد جنگی با غول ها درگرفته بود. ایزدان غافلگیر شـده بودند؛ 

چیزی نمانده بود شکست بخورند و حسابی شرمگین شده بودند.
تنها چیزی که از آن مطمئن بودم، این بود که مجازاتم عادالنه نیست. زئوس 
 دنبال مقصر می گشـت و به همیـن دلیل، خوش تیپ ترین، بااسـتعدادترین و 

محبوب ترین ایزد پانتئون1، یعنی من را انتخاب کرد.
روی آشـغال ها دراز کشـیدم و به برچسـبی که روی دِر سـطل بود، خیره 

شدم: برای تخلیه با ١ – ۵۵۵ – بوگندو تماس بگیرید.
بـه خودم گفتم: زئوس حتمـًا نظرش رو عوض می کنه. فقط می خواد من 
رو بترسـونه. هرلحظـه ممکنه دوباره من رو بـه کوه ُالمپ برگردونه و فقط یه 

اخطار بهم بده.
»آره... آره، همین کارو می کنه.« صدایم خالی و درمانده بود.

سـعی کردم حرکت کنم. می خواسـتم وقتی زئوس برای معذرت خواهی 
می آیـد، روی پاهایم ایسـتاده باشـم. دنده هایم تیر می کشـید و معده ام درد 
می کرد. لبه ی سطل را گرفتم و موفق شدم خودم را بیرون بکشم. روی زمین 
افتادم و با شانه فرود آمدم که موقع برخورد با زمین صدای ترک خوردن داد.

از درد نالیدم: »آآآآآآآی. پا شو. بلند شو وایسا.«
ایستادن روی پاهایم، کار آسانی نبود. سرم گیج می رفت و چیزی نمانده 
بود بیهوش شوم. در کوچه ی بن بستی ایستاده بودم. تنها راه خروجی کوچه، 
حـدود پانـزده متـر آن طرف تر، بـه خیابانی می رسـید که ویتریـن کثیف یک 

Pantheon -1: در اساطیر به معنای معبد همه ی ایزدان است.
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سمساری و یک دفتر وثیقه گذاری در آن دیده می شد. حدس می زدم جایی 
در غرب منهتن1 یا شـاید در مرکز بروکلین2 باشـم. حتمًا زئوس حسـابی از 

دستم عصبانی بوده.
بدِن جدیدم را بررسی کردم. به نظر می رسید نوجوان مذکر سفیدپوستی 
باشم که کفش کتانی، شلوار جین آبی و تی شرت سبز پوشیده. چقدر بدتیپ 
و معمولـی! حالـم داشـت به هم می خـورد؛ حس می کردم ضعیف هسـتم و 

کاماًل به یک انسان تبدیل شده ام.
اصـاًل نمی فهمـم شـما آدمیزادهـا چطور ایـن وضع را تحمـل می کنید! کل 
زندگی تـان را درحالی می گذرانید که در یک کیسـه ی گوشـتی گیر افتاده اید 
و نمی توانید از چیزهای سـاده ای مثل تبدیل شـدن به پرنده   یا یکی شـدن با 

نور لذت ببرید.
حاال من هم یکی از شما بودم، فقط یک کیسه گوشت! خدا به دادم برسد.
جیب هایم را به امید پیداکردن کلید ارابه ی خورشـیدم3 گشتم، اما خبری 
از آن نبـود. یـک کیـِف پـوِل پالسـتیکی ارزان قیمـت پیدا کردم کـه صد دالر 
پـوِل آمریکایـی در آن بـود – البد پول ناهار اولیـن روز زندگی ام به عنوان یک 
آدمیـزاد – به همراه گواهینامـه ی رانندگی نوجوانان در ایالت نیویورک به نام 
لِسـِتر پاپادوپولـوس که عکس یک پسـر نوجـواِن خنگول بـا موهای فرفری 
روی آن بود؛ امکان نداشـت من صاحب این عکس باشـم. انگار ظلم زئوس 

حدومرزی نداشت!
به این امید که شاید چنگ، کمان و تیردانم هم همراه من به زمین افتاده 
باشـند، داخل سـطل  زباله را نگاه کردم. اصاًل به سازدهنی ام هم راضی بودم؛ 

اما هیچ چیز نبود.
Manhattan -1: یکی از پنج جزیره ی تشکیل دهنده ی شهر نیویورک در آمریکا.
Brooklyn -2: یکی از پنج جزیره ی تشکیل دهنده ی شهر نیویورک در آمریکا.

3- در اسـاطیر یونـان باسـتان آمـده کـه آپولـو هر بامـداد ارابه ی آفتاب خود را از شـرق به غـرب می برد و 
روشنایی روز حاصل این کار اوست.
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نفـس عمیقـی کشـیدم. به خـودم گفتم: ناراحـت نباش. حتمـًا بعضی از 
توانایی هـای ایزدیـت رو هنـوز هـم داری. اوضاع می تونسـت بدتـر از اینا هم 

باشه.
صدای خشنی گفت: »ِهی ِکید، این بدبخت رو باش.«

دو مرد جوان، راِه خروج کوچه را سد کرده بودند: یکی چاق و قدکوتاه بود 
و موهای بور داشت، دیگری موقرمز و قدبلند بود. هردو ژاکت های کاله داری 
پوشیده بودند که برایشان بزرگ بود و شلوارهای گشادی به تن داشتند. روی 
گلوهایشان خالکوبی هایی به شکل مار داشتند. فقط کم مانده بود جمله ی من 

خیلی ُقلُدرم را روی پیشانی هایشان بنویسند.
مـرد موقرمـز به کیِف پولی که در دسـتم بود چشـم دوخـت و گفت: »ای 
بابـا، مایکـی! یه کم مهربون باش. ایـن رفیقمون بچه ی خوبی بـه نظر میاد.« 
بعد خندید و چاقویی را از کمربندش بیرون کشید. »اصاًل می دونی چیه؟ من 

مطمئنم خودش دلش می خواد همه ی پولش رو بده به ما.«
***

به نظرم اتفاقی که بعد از این حرف افتاد، از گیجی من بود.
می دانسـتم دیگـر فناناپذیـر نیسـتم، امـا هنوز خـودم را آپولـوی بزرگ و 
نیرومند می دانستم! آدم که نمی تواند طرز فکرش را به آسانِی تبدیل شدن به 

یک پلنگ برفی تغییر دهد.
البته دفعه ی قبلی که زئوس با تبدیل شدن به یک آدمیزاد تنبیهم کرده بود 
)بله، دو باِر دیگر هم این اتفاق افتاده بود(، قدرت عظیم و بعضی از نیروهای 
ایـزدی ام را حفـظ کـرده بودم و خیال می کردم این بار هم همین طور باشـد.

امـکان نداشـت بـه دو آدمیـزاد اوبـاش اجـازه بدهـم کیـِف پـوِل لِسـِتر 
پاپادوپولوس را بدزدند.

بلند شدم و صاف ایستادم. امیدوار بودم ِکید و مایکی از زیبایی فوق العاده 
و شکوِه ایزدی ام وحشت کنند. )عکس روی گواهینامه ام هرچه که بود، این 
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خصوصیات را که امکان نداشـت بتوانند ازم بگیرند.( آِب گرم سـطل  زباله را 
که روی گردنم جاری شده بود، نادیده گرفتم.

بـا صـدای بلنـد گفتم: »مـن آپولو هسـتم. شـما آدمیزادها سـه راه دارید: 
پیشکشی تقدیمم کنید، فرار کنید یا نابود شوید.«

می خواسـتم صدایـم در کوچه بپیچد، برج هـای نیویورک را به لرزه درآورد 
و آواِر آتشـین از آسـمان ببارد... اما هیچ کدام از این اتفاق ها نیفتاد! وقتی به 

کلمه ی نابود شوید رسیدم، صدایم گرفت.
ِکیـِد موقرمز نیشـش را بیشـتر بـاز کرد. با خودم فکر کـردم چقدر خوب 
می شـد می توانسـتم کاری کنـم ماری کـه روی گردنش خالکوبـی کرده بود، 

زنده شود و خفه اش کند.
از دوستش پرسید: »مایکی، تو نظرت چیه؟ باید پیشکشی تقدیم ایشون کنیم؟«

مایکـی اخـم کـرد. موهای بـور و کوتاهش، چشـم های ریـز و بی رحمش 
و هیـکل درشـتش مـن را به یاد گُـراز غول پیکری می انداخـت که قدیم ها به 

روستای کرومون حمله می کرد1.
»حال وحوصله ی پیشـکش ندارم بابا!« صدایش طوری بود که انگار سیگاِر 

روشن قورت داده. »بقیه ی راه ها چی بودن؟«
ِکید گفت: »فرار؟«

مایکی گفت: »نه بابا!«
»نابود شدن؟«

مایکی ریشخندی زد. »چطوره ما ایشون رو نابود کنیم؟«
ِکیـد چاقویـش را به هوا انداخت و آن را از دسـته اش گرفت. »به نظر من 

که خوبه. اول شما بفرما.«
کیـِف پـول را در جیبـم گذاشـتم. ُمشـت هایم را بـاال آوردم. هیچ خوشـم 

1- اشـاره به داسـتان یک گُراِز وحشـی در اسـاطیر یونان که به روسـتای کرومون حمله می کرد و به دسـت 
تسئوس کشته شد.
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نمی آمـد آدمیزادهای فانی را به گوشـت کوبیده تبدیل کنـم، اما مطمئن بودم 
از پس این کار برمی آیم. حتی بااینکه حسـابی ضعیف شـده بودم، بازهم از 

آدم ها قوی تر بودم.
گفتم: »بهتون اخطار دادم ها! قدرت های من فراتر از ادراک شما هستند.«

مایکی ُقلنج انگشت هایش را شکست. »آها!«
آرام آرام به طرفم آمد.

به محـض اینکـه نزدیکـم رسـید، ضربـه زدم. کِل خشـمم را در آن ُمشـت 
گذاشـتم و باید باعث می شـد مایکی تبخیر شـود و لکه ای به شـکل یک ُقلُدر 

روی زمین به جا بگذارد.
اما او جاخالی داد و این کارش به نظرم حسابی اعصاب ُخردکن بود.

بـه جلـو، پـرت شـدم. و بایـد بگویم وقتی کـه پروِمِتـه شـما آدمیزادها را 
می سـاخته، خیلـی َسرَسـری کار کرده. پاهـای آدمیزاد خیلـی ناتوانند و من 
تالش کردم این ناتوانی را با چابکی بی حدواندازه ام جبران کنم؛ اما مایکی با 

لگد به پشتم کوبید و با صورت همایونی ام روی زمین افتادم.
سـوراخ های بینـی ام مثـل بادکنک بـاد کردند؛ گوش هایـم گرفتند و طعم 
آهن دهانم را پر کرد. روی زمین غلت زدم و نالیدم و شبحِ دو ُقلُدر را دیدم 

که باالی سرم ایستاده اند و به من خیره شده اند.
ِکید گفت: »مایکی! قدرت این داداشمون در درک تو گنجید؟«

مایکی گفت: »نه بابا! واقعًا خارج از درکم بود.«
نالیدم: »نادون ها! نابودتون می کنم!«

ِکید، چاقویش را انداخت کنار و گفت: »آره بابا! تو که راست می گی! ولی 
قبلش من زیر پام لِِهت می کنم.«

ِکید پوتینش را تا روی صورتم باال آورد و بعد کل دنیا سیاه شد.
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2
دختری که معلوم نیست از کجا آمده

شرم و خجالتم را تکمیل می کند
آه، ای موزهای احمق!

از سـال 1957 که با چاک ِبری1 مسـابقه ی گیتار زدن دادم، هرگز این طور 
زیر پای کسی لِه نشده بودم.

خـودم را زیـر لگدهـای ِکید و مایکی جمع کردم و سـعی کـردم دنده ها و 
سـرم را محافظـت کنم. درد غیرقابل  تحملـی بود. ُعق زدم و لرزیدم؛ از حال 
رفتم و به هوش آمدم و لکه های سـرخی جلوی چشـمم نمایان شـد. وقتی 
مهاجمین از لگد زدن خسـته شـدند، کیسه زباله ای برداشتند و آن را به سرم 
کوبیدند تااینکه کیسـه ترکید و تفاله ی قهوه و پوسـت کپک زده ی میوه روی 

سرم ریخت.
باالخره نفس نفس زنان کنار رفتند. با دسـت های ُزُمختشـان کیِف پولم را 

پیدا کردند و آن را برداشتند.
ِکید گفت: »اینجا رو باش. یه کم پول و یه کارت شناسـایی به اسـم لِسـِتر 

پاپادوپولوس.«

Chuck Berry -1: گیتاریست، خواننده و آهنگساز پرآوازه ی آمریکایی.
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مایکی خندید. »لِسِتر؟ اینکه از آپولو هم بدتره بابا!«
به بینی ام دسـت کشـیدم که شـکل و اندازه ی یک ُتشـِک آبی شـده بود. 

انگشت هایم سرخ و درخشان شده بودند.
زیر لب گفتم: »خون! امکان نداره.«

ِکیـد کنـارم زانـو زد و گفـت: »خیلـی هـم امـکان داره، لِسـِتر. در آینده ی 
نزدیک، ممکنه خون بیشتری هم ریخته بشه. می شه بگی چرا کارت اعتباری 
نـداری؟ یـا یه تلفـن؟ اصاًل حال نمی کنم از این همه لگـد زدن فقط صد چوق 

نصیبم بشه.«
بـه خونـی که روی انگشـت هایم بود خیره شـدم. من یک ایـزد بودم؛ من 
خـون نداشـتم! حتـی دفعـات قبلـی هم کـه بـه آدمیـزاد تبدیل شـده بودم، 
خونابـه ی زرین در رگ هایم جریان داشـت. تا پیـش از این هرگز این همه... 
تبدیل نشـده بودم. حتمًا اشـتباهی شـده. شـاید هم حقه ای در کار اسـت؛ یا 

چیزی در همین مایه ها.
سعی کردم بنشینم.

دسـتم را روی پوسـت یـک مـوز گذاشـتم و دوبـاره افتـادم. مهاجمین از 
خوش حالی زوزه می کشیدند.

مایکی گفت: »من عاشق این یارو شدم.«
ِکید اعتراض کرد: »آره، ولی رئیس گفته بود یارو مایه داره.«

زیر لب گفتم: »رئیس... رئیس؟«
ِکیـد بـا انگشـتش ضربـه ای بـه کنار سـرم زد و گفـت: »آره، لِسـِتر جون. 
رئیسـمون گفـت بریـن تـوی اون کوچه، مـث آب خـوردن می تونین جیبش 
رو بزنیـن. بعـدم گفـت که بزنیم َلت وپـارِ ت کنیم و هرچی کـه داری رو ازت 
بگیریـم.« اسـکناس ها را جلـوی صورتـم تـکان داد و گفـت: »ولـی این اصاًل 

برامون نمی صرفه.«
برخالف موقعیتی که در آن گرفتار شـده بودم، ناگهان احساس امیدواری 
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کردم. اگر این ُقلُدرها برای پیداکردن من به اینجا فرستاده شده بودند، پس 
رئیسشـان حتمًا یکی از ایزدان بود. هیچ آدمیزادی نمی دانسـت من در این 
نقطه به زمین خواهم افتاد. شـاید ِکید و مایکی هم مثل من انسـان نبودند. 
شـاید هیـوال یـا ارواحی بودنـد که به خوبـی تغییر چهـره داده بودنـد. حداقل 

این طوری معلوم می شد که چطور توانسته اند به این آسانی کتکم بزنند.
»رئیس... رئیسـتون کیه؟« به سـختی روی پاهایم ایستادم و تفاله ی قهوه 
از روی شـانه هایم سـرازیر شد. سرگیجه ام باعث می شد احساس کنم موقع 
پروازکردن، زیادی به بخارهای آشفتگی ازلی نزدیک شده ام؛ اما حاضر نبودم 
تحقیر شـوم. »شـما رو زئوس فرسـتاده؟ یا شـایدم آِرس؟ من تقاضای یک 

وقت مالقات دارم!«
مایکی و ِکید با نگاه هایشان به هم گفتند: این یارو چی می گه؟

ِکید چاقویش را برداشت. »مثکه تو حرف حالیت نمی شه؟«
مایکـی کمربنـدش را کـه انـدازه ی زنجیـر دوچرخـه بـود، باز کـرد و دور 

ُمشتش پیچید.
سـعی کردم با آوازخواندن اختیار ذهن هایشان را به دست بگیرم. در برابر 
ُمشـت هایم مقاومـت کـرده بودند، اما هیـچ آدمیزادی نمی توانسـت در برابر 
صدای زرین من ایستادگی کند. داشتم بین آهنگ های تو من را فرستادی و 
آه عزیزم، من ایزِد شاعرانگِی تو هستم که از آثاِر خودم بود، یکی را انتخاب 

می کردم که ناگهان صدای فریادی آمد: »ِهی!«
اوباش برگشـتند. باالی سرمان، روی پاگرد پلکان اضطراری طبقه ی دوم، 
دختری ایستاده بود که تقریبًا دوازده سال داشت. دختر دستور داد: »ِولِش کنین.«

اولیـن فکـری کـه به ذهنم رسـید، ایـن بود کـه آرِتمیس به کمکـم آمده. 
خواهرم بعضی وقت ها به شـکل یک دختربچه ی دوازده سـاله ظاهر می شـد و 
من هرگز دلیل این کار را نفهمیدم! اما چیزی به من می گفت که این دختر، 

آرِتمیس نیست.
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دختری که روی پله ی اضطراری ایسـتاده بود، ُرعب و وحشـت چندانی به 
دل هـا نمی انداخـت؛ کوچـک و ُتُپل بود، موهای تیره اش کوتـاه و به هم ریخته 
بود و یک عینک مدل گربه ای به چشم داشت که نگین هایی در گوشه هایش 
می درخشید. بااینکه هوا خیلی سرد بود، پالتو به تن نداشت. به نظر می رسید 
لباس هایـش را یک بچـه ی مهدکودکی برایش انتخاب کرده – کفش کتانی 
قرمز، جوراب شـلواری زرد و یک پیراهن سـبز بدون آسـتین. شـاید دارد به 
میهمانـی ای مـی رود کـه بایـد در آن لباس هـای مخصـوص به تـن کنند و او 

تصمیم گرفته خودش را به شکل چراغ راهنمایی و رانندگی درست کند!
بااین حال... حالت سرسختانه ای در چهره اش بود. وقتی همسرم سایرینی 
با شـیرها کُشـتی می گرفت، اخم لجبازانه ای بر چهره اش می نشسـت؛ حاال 

همان اخم در صورت این دختر بود.
به نظر نمی رسید که مایکی و ِکید تحت تأثیرش قرار گرفته باشند.

مایکی به دختر گفت: »گم شو بابا، فسقلی.«
دختـر پایـش را بـه زمیـن کوبیـد و باعـث شـد پلـه ی اضطراری بـه لرزه 
درآیـد. »اینجـا کوچه ی منه، قانونش رو من تعییـن می کنم!« وقتی با صدای 
تودماغی اش امرونهی می کرد، مثل این بود که هم بازی اش را وقِت خاله بازی 
سـرزنش می کند. »این بدبخت هرچی داشـته باشه، مال منه. پول هاش هم 

همین طور!«
بـا صـدای ضعیفی پرسـیدم: »چرا همه به مـن می گن بدبخـت؟« بااینکه 
کتک خورده بودم و سـر تا پایم با آشـغال پوشـیده شـده بود، حرفشان اصاًل 

عادالنه به نظر نمی رسید؛ اما هیچ کس توجهی به من نکرد.
ِکید چشم ُغّره ای به دختر رفت. به نظر می رسید که رنگ قرمز موهایش 
بـه صورتش هم سـرایت می کند. »داری شـوخی می کنی دیگه؟ گمشـو بابا! 

نیم وجبی!« یک سیب گندیده برداشت و آن را پرتاب کرد.
دختر از جایش تکان نخورد. سیب، کنار پایش فرود آمد و ِقل خورد و ایستاد.
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دختر بینی اش را پاک کرد و گفت: »دلت می خواد با غذا بازی کنی؟ باشه.«
مـن لگـد زدن دختر را ندیدم، اما ناگهان سـیب بـا دقتی مرگ بار به پرواز 

درآمد و به بینی ِکید برخورد کرد. ِکید روی ماتحتش به زمین افتاد.
مایکـی ُغّریـد و به طـرف نردبـان پله ی اضطـراری رفت؛ اما پوسـت موزی 
مستقیم سر راهش خزید. مایکی لیز خورد و محکم به زمین افتاد. »آآآآخ!«

خودم را از ُقلُدرهایی که روی زمین افتاده بودند، کنار کشیدم. نمی دانستم 
که آیا باید فرار کنم یا نه. حتی نمی توانستم لنگ لنگان راه بروم؛ اما از طرفی 

هم دلم نمی خواست هدف میوه ی گندیده قرار بگیرم.
دختـر به طـرف دیگر نرده ها آمد. با چابکی عجیبی روی زمین پرید و یک 

کیسه ی آشغال را از داخل سطل برداشت.
ِکید مثل یک خرچنگ روی زمین به عقب خزید و از دختر فاصله گرفت. 

»وایسا! بیا درباره ش حرف بزنیم!«
مایکی نالید و به پشت غلتید.

دختـر لب هایـش را با اخم جمع کرد. لب هایش ترک خورده بود و الیه ی 
نازکی از ُپرز های سیاه در گوشه های دهانش جمع شده بود.

گفت: »ازتون خوشم نمیاد. بهتره برین.«
ِکید گفت: »آره! قبوله! فقط...«

دستش را به طرف پول هایی که میان تفاله های قهوه پخش شده بود، دراز کرد.
دختـر کیسـه  ی زبالـه  را در هـوا چرخاند. کیسـه وسـط هوا منفجر شـد و 
حجم زیادی از موزهای گندیده از داخل آن بیرون ریخت. ِکید پخش زمین 
شـد. آن قدر پوسـت موز به مایکی چسـبیده بود که انگار سـتاره های دریایِی 

گوشت خوار به او حمله کرده اند.
دختر گفت: »از کوچه ی من برین بیرون. یااّل!«

داخل سطل  آشغال، چند کیسه زباله ی دیگر مثل دانه های ذرت ترکیدند و 
بارانی از ُتُربچه، پوست سیب زمینی و دیگر مواد تشکیل دهنده ی کود گیاهی 


