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از روی زین دوچرخه  بلند می شوم.
با نهایت زورم رکاب می زنم.

با تمامِ سرعت می روم.
خانم مسنی توی خیابان از جلویم رد می شود. دو تا سگ کوچولو 
دارد که بهشــان می خورد تازه از آرایشــگاِه ســگ ها آمده باشند 

بیرون.
نمی توانم بایستم.

آن خانم را مویی رد می کنم. بفهمی نفهمی می سابم بهش.
»Sauvage!« :خانمه داد می زند
که به فرانسوی یعنی »وحشی«.

آن خانم به فرانسوی داد زد، چون توی فرانسه ایم.
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بعداً قضیه اش را تعریف می کنم.
االن باید به راهم ادامه بدهم.

فعالً باید رکاب بزنم.
آن خانم هنوز دارد دادوقال می کند و دو تا توله سگش هم واق واق 

راه انداخته اند.
از گوشه ی چشمم می بینم که وقتی حاِل خانمه کم کم دارد می آید 
سر جایش، یک چیزی خیلی سریع از کنارش رد می شود، آن قدر 

سریع که آن بیچاره این دفعه حتی وقت نمی کند جیغ بکشد.
ساکت می ماند.

هاج وواج.

هفت شیء پرنده از کنارش رد می شوند.
یکی بعد از دیگری.

خیلی سریع.
بشقاب پرنده اند؟

فضاپیما؟
شبح؟

هیچ کدام.
هفت تا بچه اند سوار دوچرخه.

در تعقیِب من.
بچه های تیم فوتبالمان!



آن ها هم با تمام وجود رکاب می زنند.
من ازشان جلوترم.

ولی نباید ُشلش کنم.
چون نفر اول نیستم.

یک پسر دیگر اول است.
چند متر از من جلوتر است.

جلویم قشنگ می بینمش که سوار دوچرخه ی آبی متالیکش است.
تونی است.

بهترین گل زن و البته خوره ترین بازیکن تیم.
یکی از خیابان ها را می پیچید.

دنبالش می روم تا بهش برسم.
 یک ســگ خیلی گنده یکهو معلوم نیســت از کجا ظاهر می شود و 

دو تا هاپ خرکی می کند.
هاپ!
هاپ!

از ترس، کم مانده بود از روی دوچرخه بیفتم.
هرجور هست، فرمان را صاف وصوف می کنم.

نمی دانم چرا این همه ســگ این جاست،  ولی خیال ندارم بایستم 
تا این را بپرسم.

باید از تونی بزنم جلو.
تونــی االن باید تغییر مســیر بدهد، وگرنه می خورد بــه دو تا آقای 
خاکســتری پوش کــه با یک شیشــه ی گنــده از وســط خیابان رد 

می شوند.

من که به موقع این را دیدم، از موقعیت استفاده کردم و فاصله ام 
را با تونی کم کردم.

چند متر بیشتر باهاش فاصله ندارم.
یکــی از خاکســتری پوش ها وقتــی از کنارشــان رد می شــویم، داد 

می کشد: 
»Vous êtes fou?!«1

قبالً هم گفتم، ولی باز هم می گویم: توی فرانسه ایم.
دقیق تر بگویم، پاریس.

دقیق تر بگویم...
جرینگ.

صدای مهیب شکستن شیشه از پشت سرم بلند می شود.
یک لحظه برمی گردم. می ترســم اتفاقی برای دوســت هایم افتاده 

باشد.
خوشبختانه همچین خبرهایی نیست.

شیشه  افتاده زمین و خرد و خاکشیر شده.
گویا آن دو مرد خاکســتری پوش تعادلشــان را از دست داده اند. 

فکر کنم تقصیر ما شد.
حاِل هر هفت تا رفیقم خوب است و حتی یک خراش کوچولو هم 

برنداشته اند.
ولی مجبور می شــوند بایستند، چون آن آقاها خیلی قات زده اند و 

بال بال می زنند و دادوبیداد به راه می اندازند.
تصمیم می گیرم به راهم ادامه بدهم.

1.دیوانهاید؟!
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فکر و ذکر من باید این باشد که برسم به تونی.
محکم تر رکاب می زنم.

می دانم که از پسش برمی آیم.
می بینم تونی گوشی اش را درآورده و دارد از خودش و از من که 

چند متر عقب ترم، فیلم می گیرد.
می خندد و داد می زند: »یااّل، پاچلفت. تندتر از این نمی توانی؟«

یعنی...
نه تنها جلوتر از همه است، خودشیفته بازی هم درمی آورد.

نمی گذارم بَبَرَدم.
باید ازش جلو بزنم. باید بشوم نفر اول.

خیلی مصمم.
دسته های فرمان را توی مشتم فشار می دهم.

محکم تر از قبل رکاب می زنم.
بهش نزدیک می شوم.

همان لحظه، می رسم به نوک یک تپه.
مقصدمان کمی آن طرف تر است.

ورودِی دیزنی لند.
دقیقاً.

تویدیزنیلندپاریسیم!
بزرگ ترین شهربازی اروپا.

داریم می رویم تو.
از هتل چند تا دوچرخه کرایه کرده ایم.

و داریم مسابقه می دهیم.
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هرکی اول برسد، انتخاب می کند سوار کدام بازی ها بشویم.
سرِ این شرط بسته ایم.

صدای ترن هوایی از آن ته شنیده می شود.
صدای جیغ و خنده ی گردشگرها.

آد م هایی که لباس جک وجانور تنشان کرده اند.
ولی نگاه من فقط به یک چیز است.

درِ گنده ای با نرده های فلزی و عکس میکی ماوس.
خم می شوم تا بدنم بچسبد به دوچرخه و شتاب بیشتری بگیرم.

می پرم.
می افتم توی سرپایینی.

مثل موشک می روم.
تقریباً شانه به شانه ی تونی ام.

جفتمان مثل فشنگ می رویم.
هیچ وقت این قدر تند با دوچرخه نرفته بودم.

دارم بهش می رسم.
فاصله ام با تونی از یک چرِخ دوچرخه هم کمتر است.

خودم را می رسانم بهش.
تند و تندتر رکاب می زنم...

او هم با تمام سرعت می رود.
ورودی دیزنی لند دقیقاً جلویمان است.

خیلی نزدیکیم.
چند نفر از سر راهمان می روند کنار.

جلــوی در، آقــای خیلــی چاقــی بــا لبــاس ســبز ظاهــر می شــود و 

عالمت هایی می دهد و داد می زند: 
»Stop! Stop! Arrêtez vous!«1

البته هیچ کداممان نمی ایستیم.
برعکس، من سرعتم را بیشتر می کنم.

تونی هم همین طور.
هم زمان می رسیم به باجه ی بلیت فروشی.

و...
می خوریم به دیواری چوبی که با رنگ های جورواجور نقاشــی اش 

کرده اند!
ضربه اش اساسی بود.
پخش زمین می شویم.

خوشبختانه کاله ایمنی و زانوبند و آرنج بند داریم.
ولی خب، خورده ایم به دیوار.

باهاع!
آقای چاق سبزپوش با نگرانی می آید سمتمان.

»Est-ce que vous êtes bien?«
بلــه! خــودم می دانم که محکــم خورده ایم به در و دیــوار و آن مرد 

ازمان می پرسد حالمان خوب است یا نه.
ولی آن لحظه نگران چیز خیلی مهم تری ام.

توی چشم های تونی نگاه می کنم.
و از مرد سبزپوش می پرسم: 

»کداممان اول رسید؟«
1.ایست!ایست!دِواایستید!
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که کرم، عجیب است  »به عقیده ی یک 
کتاب هایش را نمی خورد.« انسان 

هوپا، ناشر کتاب های خوردنی
گور بخشی از شعر »کرم های شب تاب« اثر رابیندرانات تا


