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تاب برداشته باشد. برعکس  3بریجرتون طور نبود که عقل بیلیاین

در بین آشنایانش ترین اشخاص از معقولمطمئن بود خودش یکی 

گرفت صدای گاه تصمیم میهوشی، گهبود. ولی مثل هر فرد با

 . مطمئن بود کهکرد را نشنیده بگیرددر سرش نجوا می که منطقی

 ایصدکه  پروا باشد. زمانیفکر و بیتوانست تا این حد بینمی

 تصمیم کامالً خودش به نظرگرفت، هشداردهنده را نادیده می

رایط ش نه ازکامالً محتاطا گیرینتیجهکه بعد از یک بود  ایهشیارانه

وقتی بیلی یک تصمیمی موجود گرفته شده بود. و به اعتقاد خود 

ت حماق که بیشتر بشریت عقیده داشت ورایتصمیمی - گرفتمی

 پرید.می سرزنده روی پاهایش باال شاد و معموالً -بود

  .طور نبوداین که وقتی جزبه

 «کنم.ت باید خفه»ای رفت. غرهبه همراهش چشم درست مثل حاال.
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خری سر داد که نسبتاً برای بیلی خر .ماند تفاوتهمراهش میوی بی

گربه صدا را سنجید، آن را زیر نظر  نبود. یک دوشیزه مناسب

 اش کرد.و شروع به لیسیدن پنجه خودش قضاوت

بیلی مراتب شأن منزلت خودش و گربه را در نظر گرفت، تصمیم 

گربه برتری داشت و با نسبت به  گرفت و به این نتیجه رسید که

ن کار اصالً باعث نشد ای گانه و طوالنی جوابش را داد.غرشی بچه

 احساس بهتری داشته باشد.

ای به آسمان نگاه و سعی کرد حدس بزند ساعت چند ناله خسته با

ابر پنهان شده بود و کارش را  ایت الیه. خورشید سرسختانه پشبود

بود. با خودش حساب هار چساعت  حدود کرد، ولی بایدسخت می

 و ساعت دو ی بود که در اینجا گیر افتاده بودحداقل یک ساعت کرد

اش ویربیرون آمده بود. اگر آن را از زمانی که پیاده از روستاهم 

 کرد.طول کشیده بود کم می

او را  داشت ساعت چند بود؟ دانستن ساعت کهای خدا، چه اهمیتی 

 برد.بام کوفتی پایین نمیاز این پشت

طبق معمول گربه او را نادیده  «ش تقصیر توئه.همه»: به گربه گفت

 خواستی باالی اینکردی میفکر می دونمنمی»: ادامه داد گرفت.



تی از درخت تونسدونه که تو نمیکار کنی. هر احمقی میدرخت چی

 «بیای پایین.

کرد، ولی نه، بیلی صدای میو اال رها میهر احمقی گربه را آن ب

ها کشیدنی را شنیده بود و وقتی متوجه شده بود که او حتی از گربه

 های درخت باال رفته بود.، تا نیمهآمدخوشش نمی

 «د.آازت خوشم نمی من واقعاًتازه  و»: گفت

کرد. ببین این گربه او را به کجا بت میحداشت با یک گربه ص

قدیمی هایبلندش به یکی از سفالوقتی جوراب ساق رسانده بود.

خودش را عقب کشید. مانع جا شد و جابهسقف خانه گیر کرد، 

 در اعتراض دردناکش بدتر شد .پس محکم پایش را کشید و مچ پای

توانست یا حداقل دهانش جیغ کشید. نمی از درد جیغ کشید.

م هتوانست از این می ،با خود فکر کرد جلویش را بگیرد. درد داشت.

نوک درخت بیشتر از دومترونیم باالتر از سقف خانه  ر باشد.بدت

گربه برایش هیس کشید و یک پنجه کامالً  وقتی روستایی بود.

 .هر دو تعادلشان را از دست دادند ،او کشید سمتبهبیرون زده را 

لق پذیری خبا نعمت انعطاف ه گربه که ذاتاًنیازی به گفتن نبود ک

اش روی سقف بدون هیچ جراحتی با چهار پنجهچراکه شده بود، 

 فرود آمد.



آرنجش اما آمده بود، فرود روی سقف بیلی هنوز مطمئن نبود چطور 

 و اکتش پاره شده بودو ژ سوختباسنش می کرد،درد می

در راه دو یا سه بار  ،درخت یهاشاخهبرخورد با خاطر خوشبختانه به

ولی بدتر از همه مچ و پایش  سقوط آزادش سرعتش گرفته شده بود.

کشت. اگر در خانه بود، زیر پایش را با داشت او را میدردش بود که 

ه بیشتر از بقی را پاهایش مچ خوردگیپیچ. آوردلشت باال میچند با

و  تجربه داشتاندازه کافی به. چراکه بود آشنا جاهای بدنش

رد، باال . کمپرس سر چنین مواقعی باید چه کار کندددانست می

ها و کرد به دستخواهر که مجبورش میعدد  یک داشتن ونگه

 پاهایش استراحت بدهد...

 ها نیاز داشت کجا بودند؟وقتی به آن هایشندیمه

هایی دید. و آن ، از دوردست یک حرکتدرست در همان لحظه

داشت، مگر اینکه اخیراً هیوالهای ها قطعاً به یک انسان تعلق حرکت

 کردند.محلی در این حوالی روی دوپایشان حرکت می

 «کمک!»و بعد فکر کرد بهتر از فریاد بزند. « سالاااااام!»: صدا زد

 ه از او فاصله داشت، یک مرد بود مگر اینکه قوه بیناییانسانی ک

واقعاً امکان  .این امکان نداشت که- دادبیلی داشت فریبش می



پذیرفته بود که  4کسبی؛ حتی بهترین دوستش ماری رونداشت

ای از عالی دادند حتی ذرهجرتون به خود اجازه نمیچشمان بیلی بری

ه ک مردی وجود نداشتهیچ دانست می کهآنجایی و تا  کمتر باشند

 را نادیده بگیرد. ای که خواهان کمک بودبتواند جیغ زنانه

 « کمک!»: شیددوباره فریاد ک

توانست ای احساس آرامش نکرد. نمیوقتی مرد ایستاد حتی ذره

ی قوه بینای !طرفش برگشته بود یا نهدقیق بگوید که آن مرد به

پس جیغ دیگری کشید،  .دیدهمین حد میفاصله  بامحشرش 

اوه - آقازادهتوانست بکشد و وقتی که آن بلندترین جیغی که می

نظر خانوادگی نه پس حداقل ذاتاً  باشد، اگر از آقازادهخدا کند یک 

، نزدیک بود زیر گریه بیلی به راه افتاد طرفبه -باشد آقازادهیک 

  بزند.

ز آن ا ،وقتیه نکرده بود. هیچگریه نکرد. چون او هرگز گر فقط اینکه

به هر حال نفس  .داشمشکشان بمدَنبود که اشکشان ییهازندسته 

ه یک آ -یک نفس عمیق و پر سروصدا- کشیدای عمیق غیرمنتظره

 ..حسابی.درست و غیرمنتظره 

                                                            
4 -Marry Rokesby 



توانست طوری تقالکنان ژاکتش را در آورد، این« نجا!ای»: صدا زد

رسیدن هیچ  به نظرتالش برای موقر دست تکان بدهد. برایش 

خورده و یک گربه یچحال با یک مچ پای پ هر به .ای نداشتفایده

 گیر افتاده بود. ،خانه مخروبه کیبام پشت کثیف باالی

 «کنم!قربان! کمک کنید! خواهش می»: با تمام وجودش نعره کشید

آرام با مسیر صداها تنظیم شد و به باال نگاه کرد. رامهای مرد آگام

عالی بیلی دورتر بود که بتواند  داز محدوده دی قدرآن حتی با اینکه

 جزهب باشه هرکسی. نه. نه نه.» .را شناختصورتش را ببیند، ولی او 

 «.ناو

انست در تومی کسیچهولی البته که او بود. چون دیگر سروکله 

بدترین زمانی که برای بیلی ممکن بود پیدا شود، وقتی که 

به  ای کهشدههمان وقت نفرین دقیقاًو  زده و دستپاچه بودخجالت

 نجات داده شدن نیاز داشت؟

 .«5عصربخیر جورج»: گفتکافی نزدیک شد،  اندازهبهوقتی مرد 

پهلوهایش گذاشت و با دقت به او نگاه کرد و به مرد دستانش را 

 «بیلی بریجرتون.»: گفت

                                                            
5 -George 



 مرداما  «دونستم.باید می»: ظر ماند تا مرد حرفش را کامل کندمنت

او را بیشتر عصبانی کرد.  جورایییککارش و این  این حرف را نزد

از دهان جورج که  تندیمدعا و توانست هر کلمه پروقتی او نمی

بینی کند، دنیا تعادلش را از دست را پیشآمد کسبی بیرون میرو

 .دادمی

 «گیری؟یک کمی آفتاب میداری »: مرد پرسید

ومک یکم کک شهمی با خودم گفتم،بله، »: تندی جواب دادبه بیلی

 «نصیبم بشه. یبیشتر

 


