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  گذر از تونل

  

دوریس لسینگ

در نشریه نیویورکر به چاپ رسید و دو سال  1955اولین بار ششم آگوست » گذر از تونل«داستان کوتاه 

. لسینگ بود، تجدید چاپ شد هاي کوتاه دوریساي از داستآنکه مجموعه» رسم عاشقی«بعد درکتاب 

تقابل فرد با مفروضات مسلم زندگی و تالش : تم داستان یکی از مسائل بسیار مورد عالقه لسینگ است

  .براي نیل به کمال

اي که در آستانه گذر از کودکی به جوانی است، به همراه مادرش قهرمان داستان، جري، پسر یازده ساله

یک روز به هنگام شنا با چند پسر بزرگتر از . انی اش را سپري می کنددر کشوري بیگانه تعطیالت تابست

از اینسوي صخره به سوي دیگرش راه دارد پسر بزرگها از معبري زیر زمینی که. خودش برخورد می کند

پسر که در ابتدا قادر به عبور نمی شود حس شکست و سرخوردگی پیدا می کند و . با شنا عبور می کنند

این موفقیت حس استقالل از مادر و . ن بیشتر و با وجود خطر غرق شدن از معبر عبور می کند بعد با تمری

  .ارمغان می آورداعتماد به نفس را براي وي به

  

  

  شهریار گلوانی: برگردان

  

در نخستین بامداد تعطیالت، پسر جوان انگلیسی سر پیچ جادة ساحلی ایستاد و به خلیج وحشی 

جلوتر از او مادر . ها پیش خیلی خوب با آن آشنا بوداز سالاحل شلوغی کهس. اي چشم دوختصخره

کیفی با نوارهاي روشن در یک دست داشت و دست دیگرش را که در زیر نور آفتاب بسیار سپید 

پسر نگاه ناراضی خود را از بازوي سپید و لخت مادر به سوي . زدداد و قدم مینمود، به نرمی تکان میمی

  .اند و در پی او راه خود را از سر گرفتخلیج چرخ

بعد از . اطراف بیاندازداش نگاهی بهمادر که متوجه غیبت پسرش شده بود تصمیم گرفت براي یافتن





  : دیدن پسر با لحنی نگران گفت

  ! آه ، تویی جري -

  :بعد لبخندي زد و ادامه داد

  ... عزیزم چرا دوست نداري بامن بیآیی؟ نکنه دوست داري  -

هاي شخصی از عالیقی که پسرش ممکن بود پنهانی در دلش پرورده باشد و او که به خاطر گرفتارياز این

پسر با لبخند حاکی از پریشانی و پوزش کامال . ها بی توجه بوده ، قلباً احساس گناه کرد شداننسبت به

  پشیمان. آشنا بود

حال برگشت و از روي شانه نگاهی به طبیعت از کردة خود شروع به دویدن از پی مادر کرد و درهمان 

  .اندیشیداین قضیه میهمۀ صبح ضمن بازي در ساحل به. وحشی انداخت

  :صبح روز بعد، وقتی طبق معمول زمان شنا و حمام آفتاب رسید، مادر پرسید

  ات سر رفته؟ دوست داري جاي دیگري بروي؟جري ، نکند از این ساحل حوصله -

  :از هرگونه میل قاطع به دوري از مادر، با لحنی سلحشورانه پاسخ داد دورجري بیدرنگ، به

  !آه ، نه  -

  :رفتند گفت اما وقتی داشتند از جاده سراشیبی پایین می

  .هاي پایین را تماشا کنمخواهد بروم و صخرهدلم می -

اما اضافه . خوردیاي به چشم نمآمدند و جنبندهها به نظر سرکش و وحشی میصخره. مادر موافقت کرد

  :کرد

  .اشکالی نداره جري 

  . از تماشا سیر شدي به ساحل بزرگ بیا و یا مستقیماً به ویال برگرداما بعد از اینکه

نزدیک بود به .اینک بازوان سپیدش در نتیجۀ گردش زیر آفتاب دیروز به سرخی میزد. مادر دور شد

  .کار را نکرداما این. را تحمل کندتوانست تنها رفتن او دنبال مادر بدود چون نمی

  .اندیشید که پسرش به حدي بزرگ شده که بتواند مواظب خودش باشدالبته مادر هم پیش خود می

همه وابسته به خود نگهدارم ؟ نباید فکر کند که حتماً باید همیشه پیش من آیا الزم است او را این -

  .باید بیشتر دقت کنم. باشد

مصمم بود حد میانه را نگهدارد، نه مالک مطلق اش باشد . یازده ساله تنها فرزندش بودزن بیوه بود و پسر 

  . افتادبا نگرانی به سوي ساحل اش براه. و نه در محبت کردن مضایقه کند

از سراشیبی صخره ها به طرف خلیج جري وقتی دید مادرش به ساحل اختصاصی خودشان رسیده

اي پایین ،چشم اندازي از حرکت امواج قهوه - هاي قرمزتاده بود ، میان صخرهاو ایساز جایی که. افتاد براه

هاي خشن، رفت متوجه شاخابهتر میهر چه پایین. شدآبی متمایل به سبز با حاشیۀ سپید دیده می

شد که به رنگ ارغوانی و ها میهاي کوچک پوزورویه ترد و شکنندة آنهاي تیز و گسترة سنگصخره



وخیز و دوان دوان فاصله چند یاردي مانده به خلیج آبهاي با جست. به تیره در آمده بودندآبی مایل 

پسر . سفید و کم عمق کنارة ساحل را طی کرد و خود را به بازوان نرم آب سپرد و شروع به شنا کرد

 هایی که چونها درخشان گذشت و به سمت صخرهشناگر ماهري بود و شناکنان به سرعت از روي شن

دریاي گرم که . هیوالهایی بیرنگ در میان دریا سر از آب بدر آورده بودند رفت و بعد در دریاي واقعی بود

  . دادهایش را قلقلک میجریانات خنک زیرسطح آب رآن

اندازة کافی از ساحل دور شد برگشت و نه تنها خلیج کوچک را در دوردست ، بلکه سنگ وقتی به

روي سطح آب نوازشگر شناور ماند و به . ساحل بزرگ قرار داشت تماشا کرد پوزهایی را که بین خلیج و

اي زرد رنگ زیر چتري که به نظر مثل قاچی از پرتقال نقطه. جا بودمادر آن. مادرش چشم دوخت

جا بود به ساحل بازگشت اما ناگهان حس کرد که پسر با احساس امنیت از این که مادرش آن. رسیدمی

  .تنهاست

جا صخره هایی بودند که چند پسر داشتند روي جا و آنۀ دماغۀ کوچک آنسوتر از سنگ پوزها ایندر لب

ها طرف آنپسر انگلیسی به. پسرها لخت از صخره ها پایین آمدند. هایشان را در می آوردندها لباسآن

ودند و کامالً برنزه شده ها از ساحل دور بآن. ها حفظ کرداندازة کافی از آناش را بهشنا کرد اما فاصله

ها ها بودن و یکی از آناحساس با آن. زدند که درکش براي پسر امکان نداشتبودند و به زبانی حرف می

پسرها برگشتند و با چشمان ریزو تیره شان که . شناکنان کمی جلوتر رفت. بودن وجود پسر را فرا گرفت

همین حرکت . ها لبخندي زد و دست تکان دادکی از آنبعد ی. او نگاه کردندسرزندگی از آن می بارید به

. ها در کنارشان قرار گرفتها رفت و روي یکی از صخرهدر چشم به هم زدنی شناکنان پیش آن. کافی بود

کوشید کم کم می. گفتنداو خوشامد میها شادمانه بهبچه. لبخندي از سر هیجان و نومیدي بر لب داشت

از او فردي خارجی است کهها فهمیدند کهبچه. ها فایق آیدز عدم درك زبان آنبر لبخند هیجانی حاکی ا

ها آن. ها بودبا آن. خیالش شوند اما او خوشحال بودخواستند که بی. استساحل اختصاصی خود دور شده

آمدند و رفتند و بعد از فرو رفتن در عمق آبهاي آبی دریا باال می از باالي صخره ها به پایین شیرجه می

ها از نظر جري آن.شان بار دیگر فرارسدشدند تا نوبتآمدند و منتظر میدوري میزدند و از صخره باال می

و بعد وقتی دوري در . ها نگاهش کردندجري شیرجه زد و آن. در واقع مرد شده بودند. پسر بزرگ بودند 

این ترتیب در جمع ا برایش باز کردند و بهها جآب زد و از صخره باال آمد تا در نوبت خود قرار بگیرد آن

  .او با اعتماد به نفس و غرور بار دیگر شیرجه زد. ها پذیرفته شدآن

بقیه تماشا . از همه بزرکتر بود خودي نشان داد و به داخل آب شیرجه زد و باال نیامدکمی بعد پسري که

اما . ها هشدار بدهدآناشاراتی کرد تا به ایما وجري که دید پسر از آب بیرون نیامد شروع به. کردندمی

بعد از مدتی نسبتاً طوالنی پسر از . آب دوختند تفاوتی نگاهش کردند و بعد دوباره چشم بهها با بیآن

بالفاصله . از آب بیرون آمد و با فریاد پیروزي نفس حبس شده را با سرو صدا بیرون دادآنسوي صخره

بعد فضا و سطح آب خالی از سر . صبح مملو از شادي و نشاط بچه ها شددریک لحظه، . بقیه شیرجه زدند



  . و صدا شد اما در زیرآب جنب و جوش ادامه داشت

ان دست دیوارة سیاه صخره را در زیر آب دید و به. جري شیرجه زد و به جمع شناگران زیر آب پیوست

از پشت آن می توانست اطراف را دیوارة صخره حایلی بود که. سایید وبالفاصله به سطح آب برگشت

آنسوتر از دیوارة . در زیر آب سایه روشن هاي اندام شناگران محو شده بود. کسی را ندید. ببیند

اي در صخره ها حتماً از سوراخ یا حفرهآنجري فکر کرد که. حصارگونۀ صخرةکی یکی از آب باال آمدند

وقتی به سطح آب آمد .ر از دیوارة صخره چیزي ندیدپایین آبهاي شورغی. دوباره شیرجه رفت. اندگذشته

جري ناراحت از شکست خود . بچه ها روي صخرة شیرجه نشسته بودند و آماده دور بعدي می شدند

  :انگلیسی داد زدبه

  .به من نگاه کنید -

  . آب کرداي نادان شروع به حرکات عجیب و پاشیدن و مشت زدن بهو مثل توله

جام کاري وقتی در آن. شناختاو تحقیر و ناراحتی را می. او نگاه کردند قیرآمیز بهها با نگاهی تحبچه

. خواست توجه مادرش را جلب کند با این نوع نگاه ناراحت کنندة مادر مواجه می شدشد و میموفق نمی

 نگاهی به پسرهاي. اش نمایان است کرد شرم شکست چون رد زخمی پنهان نشدنی در چهرهاحساس می

  :بزرگتر از خود انداخت و داد زد

  !موسیور، موسیور!ارور! مرسی! بن ژور  -

  . در همین حال گوشهاي خود راگرفت و با دست تکان داد

بچه ها روي صخره بودند و بعد هوا پر از . سرفه کرد و زیر آب رفت و باز باال آمد. آب داخل دهانش شد

بعد . رسید با کم شدن وزن بچه ها صخره باالتر می آیدمیبه نظر . زدندهایی شد که شیرجه میبوي بچه

  :جري شروع به شمردن کرد. صخره زیر آفتاب گرم تنها ماند

  ...یک، دو ، سه  -

با خود اندیشید االن همۀ بچه ها در حفره هاي پر آب صخره . وقتی شمارش به پنجاه رسید وحشت کرد 

احدي در آن به چشم اطرافش که ن به عدد صد، بهبا رسید. گیر افتاده و در حال غرق شدن هستند

جري سرعت شمارش را زیاد کرد گویی . خورد نگاه کرد و نومیدانه خواست تا در خواست کمک کندنمی

در آن صبح آبی و خلوت هیچ چیز مثل شمارش . ها زودتر به سطح آب برگردندشد بچهاین کار باعث می

هایی شد که شمارش به صد و شصت آبهاي اطراف صخره مملو از بچهبارسیدن . او را وحشتزده نکرده بود

او بیاندازند بچه ها بی آنکه نگاهی به. اي سر از آب بدر آوردندهاي قهوهیکی پس از دیگري همچون وال

  . به سوي ساحل شنا کردند

در . کردیها احساس مگرما و سختی صخره را زیرآن. جري از صخره شیرجه باال رفت و روي آن نشست

خواستند ها میآن. رفتندساحل بچه ها لباسهایشان را جمع می کردند و به طرف سنگ پوزة دیگري می

اش را روي چشمهایش گذاشت و شروع جري فریاد کشید ، داد زد و دستهاي مشت شده. از او دور شوند



  . ردجا که می توانست گریه کاو را ببیند پس تا آنکسی نبود که. به گریه کرد

جا زیر هنوز آن. است ، شناکنان تا جایی رسید که مادرش را دیدبنظرش رسید که زمان زیادي طی شده

با خشم و عصبانیت از آن . شناکنان به سوي صخره بزرگ بازگشت. چتر پرتقالی رنگ دراز کشیده بود

صخره دست کشید اما  تر رفت و به دیوارهپایین و پایین. باال رفت و به داخل آبی دریا شیرجه رفت 

  . شوري آب مانع از آن شد که چشمها را کامل باز کند و آن را ببیند

بزودي مادرش در . به سطح آب بازگشت و شناکنان به ساحل برگشت و به ویال رفت و منتظر مادرش شد

جري با لحنی . ارامی تکان میداد سالنه سالنه به ویال بازگشتاش را بهکه کیف نواري و بازوي برهنهحالی

  :شکست خورده و ناراحت گفت

  .عینک شنا می خواهم -

  :او انداخت و گفت مادر نگاهی آرام و کنجکاو به

  .باشه عزیزم -

  .همین االن. همین االن می خواهم  -

به محض خریدن عینک غواصی جري طوري آن . او به فروشگاه رفتو آنقدر اصرار کرد تا مادر به همراه

از سراشیبی جادة ر قاپید که گویی مادر قصد دارد آن را براي خود نگهدارد و بالفاصلهرا از دست ماد

  . منتهی به خلیج روان شد

فشار آب تسمۀ عینک را شل . جري خودش را به صخره مورد نظر رساند و بعد از زدن عینک شیرجه زد

عینک را محکم کرد، هواي دانست که باید تا پایین صخره شنا کند، به سطح آب آمد ،جري می. کرد 

گویی چشمهایش دیگر آن . حاال می توانست همه چیز را ببیند. ها کشید و پایین رفت کافی داخل شش

اش کند همه چیز را شفاف و که آب شور ناراحتمانند چشمهاي ماهی، بی آن. چشمهاي سابق نبودند

  .دیدواضح می

دو جسم خاکستري رنگ . شش یا هفت فوت پایین تر ، سنگ و شنهاي کف دریا شفاف و درخشان بودند

ها دو ماهی بودند که تکانی آن. جا افتاده بودندگرد و درازشبیه سنگ نمک و تنه چوب بیحرکت آن

ماهی ها موج آب دریا در باالي . خوردند و چرخی زدند شبیه رقص و دوباره سرجاي اول خود برگشتند

اندازه ناخن انگشت به رقص در آمدند و از هایی بهباز ماهی. آب انداخته باشند برداشت، گویی سنگی به

صخره بزرگی که بچه . احساس کرد در دریایی از نقره شناور استدر یک لحظه. الي پاهایش عبور کردند

. تر برودراي پیدا کردن تونل مجبور بود پایینبنابر این ب. ها از آن عبور کرده بودند اصالً معبري نداشت 

چندین بار سطح صخره را براي . هایش را پر هوا کرد و به پایین رفتشش. چندین بار از آب بیرون آمد 

زد، بعد در یکی از جستجوها وقتی زانویش را به سطح صخره می. یافتن گذرگاه نومیدانه وارسی کرد

  . را یافته بودتونل . اي فرو رفتپایش در حفره

اي سنگ بزرگ از صخره تکه. دنبال تکه سنگی گشت که بتواند از صخره جدا کند. به سطح آب برگشت



اي که به محل حفره. سنگ مانند لنگري او را به کف دریا رساند. را کند و آن را برداشت و شیرجه زد

دوباره . ته حفره دیده نمی شد. دحفره سوراخی غیرمعمول و تاریک بو. پایش در آن فرو رفته بود رسید 

  . از وزن آن داخل حفره شودسنگ لنگر خود را برداشت و کوشید با استفاده

هایش را از سویی به سوي شانه. دادندشانه هایش اجازة عبور نمی. مجبور بود با سر داخل حفره شود

چیزي نرم و چسبناك . بیندتمی توانست چیزي ب. و تا کمر خود را داخل حفره کرد. داددیگر حرکت می

وحشت سراسر وجودش را پر . فالخن سیاهی جلوي صخرة خاکستري در مقابلش بود. به دهانش خورد

گیاهان بی . اطراف انداخت که خود را به عقب می کشید نگاهی بهدر حالی. فکر کرد هشت پاست.کرد

افتاب سطح در یا رساند و رهسپار د را بهخطري را که دهانه تونل را پوشانده بودند کنار زد ، شنا کنان خو

می دانست که باید راهی از .ابی پایین انداختنگاهی به چاه. روي صخرة شیرجه دراز کشید. ساحل شد

  . سوي صخره پیدا کندآنتونل، معبر، گذرگاه و یا هرچی که هست به 

این به. در دست شیرجه زد دوباره باسنگی دیگر. قبل از همۀادگرفت که باید نفس اش را کنترل کند

حرکت ...یک ، دو ، سه ...شروع به شمارش کرد . ترتیب بدون هیچ تالش اضافی خود را به کف دریا رساند

به سطح آب . اش درد گرفت سینه...پنجاه و دو...پنجاه و یک . اش احساس می کردخون را در سینه

سریعاً به ویال برگشت و مادر را دید که . تاسدید که خورشید پایین آمده. برگشت و نفسی تازه کرد

  :مادر تنها چیزي که پرسید این بود . خوردداشت غذا می

  خوش گذشت؟ -

  :و جري پاسخ داد

  .خیلی -

  . تمام شب خواب غار آبی را دید و صبح به محض خوردن صبحانه به خلیج رفت

س کردن نفس در سینه را تمرین ساعتها زیر آب مانده بود تا حب. شب دماغش به شدت خون افتادآن

  :مادر گفت .کند و حاال احساس ضعف و سرگیجه می کرد

  .عزیزم اگه جاي تو بودم دست از این کار می کشیدم -

این کار بستگی اش بهروز بعد و روزهاي بعد جري تمرین حبس نفس می کرد ،گویی تمام زندگی و آینده

دردآور بود که . مادر اصرار کرد روز بعد باهاش برودشب دوباره دماغش خون افتاد طوري که . داشت

اي نداشت و در ساحلی که فکر می کرد مال بچه روزش را بدون تمرین حیاتی اش هدر دهد اما چاره

این . ساحلی که مادرش می توانست بدون احساس خطرزیر آفتاب دراز بکشد. کوچولوهاست گذراند 

  .ساحل مال او نبود

گرفتن از مادر و بدون اینکه مادرش متوجه غلط یا درست بودن موضوع شود به  روز بعد بدون اجازه

هاي بزرگتر براي بچه. است در طی استراحت در یافت که شمارش نفس را باال برده. ساحل خودش رفت

احتماالً حاال . عبور از تونل تا صد و شصت مقاومت کرده بودند و او از سر ترس اعداد را تندتر می شمرد



با مقاومتی آگاهانه . اما هنوز نمی خواست امتحان کند. گر می کوشید می توانست از تونل عبور کندا

از باال آورده بود دراز هایی کهدر عین حال در کف دریا روي سنگ. اش را کنترل می کردصبري کودکانهبی

. هاي آن را شناخته بود جا که می توانست سوراخ سنبهتا آن. می کشید و مدخل تونل را بررسی می کرد

  . خصوصا اینکه قبالً فشار سنگها را بر شانه هاي خود احساس کرده بود

حاال با غرور می . وقتی مادر حضور نداشت در ویال کنار ساعت می نشست و زمان را محاسبه می کرد

یقه سفر کلمه دو دق. توانست نفس را تا دو دقیقه حبس کند بدون اینکه چندان احساس ناراحتی کند

چهار روز بعد مادرش سر صبحانه گفت که . امیزي را که ضرورتا در انتظارش بود نزدیکتر می کردمخاطره

حتی اگر به : با خودش گفت . یک روز قبل از ترك ویال باید کار را تمام می کرد. باید به خانه برگردند

ان روز پیروزي دچار خونریزي شدید اما دو روز قبل از حرکت ش.قیمت جانم تمام شود اینکار را می کنم

طوریکه با احساس سرگیجگی مثل گیاهی دریایی روي صخره دراز کشید و جوي باریکی از . بینی شد

با خود می اندیشید ممکن است در تونل . ترسیده بود. ریخت نظاره کرداز صخره به دریا میخون را که

کم مانده بود .سرش را زیر نور آفتاب تکان داد .د اش بیشتر شود و در تونل گیر بیافتد و بمیرسرگیجه

فکر کرد به خانه برگردد و تا تابستان سال بعد صبر کند حتماً تا آن زمان به حد . تسلیم این افکار شود

  . کافی بزرگ می شد و می توانست از تونل عبور کند

اعماق دریا ره نشسته و بهاست، متوجه شد که روي صخاش را گرفتهحتی بعد از اینکه فکر کرد تصمیم

دانست که درست در همین لحظه بعد از اینکه خونریزي بینی اش قطع شود و است و میچشم دوخته

وقت اگر االن این کار را نکند دیگر هیچ. سرش کمی از درد و دوران آرام بگیرد ، تالشش را خواهد کرد

س از عدم توانایی در امتحان کردن و ترس از ترس ولرز او از دو وحشت موازي بود ، تر. نخواهد توانست

. حتی زیر آفتاب نورانی صخرة حایل بسیار طوالنی و سنگین به نظر می آمد! تونل طوالنی زیر صخره 

جا میمرد احتماال تا اگر آن. او قرار بود از آن عبور کند قرار داشتهزاران تن سنگ و صخره روي جایی که

کردند و اسکلت او را می یافتند کسی از مرگش خبردار نمی جا عبور میآنها از سال آینده که پسربزرگ

  .شد

. لرزیددستهایش می. اش را به چشم زد و بندهایش را محکم کرد و از خالة آن مطمئن شدعینک غواصی

ترین سنگ را انتخاب کرد، حاال نصف بدنش در خنکاي آب قرار داشت نصف دیگر بدنش زیر سنگین

هایش را یکی دو بار از هوا آکند و خود را رها کرد بار دیگر به آسمان صاف نگاه کرد، شش. بودآفتاب داغ 

گوشه هاي سنگ را گرفته بود و همچنانکه قبالً هم فکرش را . شروع به شمارش کرد. تا به عمق برود

زودي به به. راندداد و با پاهایش خود را به جلو میهایش را تکان میشانه. کرده بود در حفره فرو رفت

. اي مملو از آب زرد مایل به خاکستري رها بوددر حفرة صخره. بدنش آزاد شده بود. محوطه بازتري رسید

. سنگهاي سقف حفره تیز بودند و پشتش را درد می آوردند. راندآب او را با فشار به طرف سقف حفره می

سرش به . کردیش به عنوان اهرم استفاده میکشید و از پاهاهر چه تندتر با دستهایش خود را جلو می



چشمانش ...پنجاه ، پنجاه و یک ، پنجاه و دو. جسمی تیز و سخت برخورد کرد و درد وجودش را آکند

هایش هنوز شش...هفتاد و یک ، هفتاد و دو. و وزن آب و صخره بر رویش قرار داشت. دیدجایی را نمی

هایش راحت بودند اما سرش شش. کی در هوا شناور است کرد مثل بادکناحساس می. کردنددرد نمی

. دوباره به یاد هشت پاها افتاد. بدون وقفه به سقف تیز و باریک حفره فشرده می شد. رفتقدري گیج می

از سر نگرانی با فشار خود را جلو . او را گیر بیاندازندبا خود گفت نکند حفره مملو از گیاهانی باشد که

دستها و پاهایش گویی در آبهاي آزادند و براحتی حرکت می . زدید و شروع به شنا کردسرش را د. کشید 

ترسید نکند حفره تنگ تر شود و اندیشید باید تندتر شنا کند و می. حتما حفره گشادتر شده بود.کردند

  .یا سرش ناگهان به سنگی برخورد کند

. هایش کم کم به درد میآمدندشش. آکند حس پیروزي وجودش را. شدآب روشنتر می... صد ، صد و یک 

صد و پانزده و کمی بعد ، که به نظر . شمردتندتند می. حاال باید از حفره خارج شود ...چند ضربۀ بیشتر 

. باالي سرش شکافی را میان صخره دید. آب اطرافش آبی گوهرگون بود.سالی رسید، باز هم صد و پانزده

از سیاهی تونل اندکی . وصخره سیاه و تمیز تونل را نمایان می کردنور خورشید از میان آن می تابید 

طوري به شکاف صخره در باالي سرش نگاه کرد که . توش و توان خود را از دست داده بود. مانده بود

توانست دهانش را در شکاف بگذارد و با گویی به جاي نور هوا در آن جریان دارد و آرزو کرد کاش می

صدایی در درونش این عدد را تکرار کرد اما این ... یکصد و پنجاه . به درون خود بکشد تمام وجود آن را

سرش گیج . باید از آن تاریکی عبور می کرد و گرنه غرق می شد. شماره را خیلی قبل به زبان آورده بود

ی مدام بر این عدد چون پتک... صد وپنجاه ...صد و پنجاه . رفت و درد شدیدي ریه هایش را می آزردمی

اي از صخره چنگ می انداخت و خود را جلو می کشید و آب تیره نومیدانه بر هر گوشه. سرش می کوفت

در مرز ناهوشیاري . هشیاري اش را از دست داده بود. حس کرد دارد می میرد. را پشت سر می گذاشت 

و بعد انفجار . سرش پیچید دردي ناشناخته و عظیمی در . کامل ، بطور غریزي براي نجات دست و پا میزد

  .حرکت دستها و پاهایش او را به دریاي آزاد رساند.نور سبز تاریکی را شکافت 

ناي شنا و رساندن خود را به . سرش خارج آب بود و مثل ماهی نفس نفس میزد. به سطح آب رسید 

ي به صخره بعد با تالشی غریز. احساس می کرد زیر آب خواهد رفت و غرق خواهد شد.صخره نداشت

رفت و چشمانش سیاهی می. دمر روي آن افتاد و تند تند نفس کشید. چنگ زد و خود را باال کشید

بندهاي عینک غواصی را پاره کرد و .خون چشمانش را گرفته بود و بشدت می سوخت . چیزي نمی دید

  . ودخون از دماغش جاري شده بود و محفظه ماسک را پر کرده ب. مشتی خون به دریا ریخت

قادر به تشخیص شوري آب و مزه خون . مشتی از آب شور و خنک دریا برداشت و بینی اش را شست

پسرهاي . بلند شد و نشست. بعد از مدتی ضربان قلبش آرامتر شد و نور چشمانش را باز یافت. نبود

تنها . ا برودهدوست نداشت پیش آن. را دید که با فاصلۀ نیم مایل به شیرجه و شنا مشغول بودندبومی

  .چیزي که می خواست برگشتن به خانه و استراحت بود



خود را در بستر رها کرد و به . راه ویال را در پیش گرفتبعد از مدت کوتاهی ، به ساحل رسید و به آرامی 

مادرش . از مسیر منتهی به ویال به گوشش رسید از خواب بیدار شدبا صداي پایی که. خواب رفت 

از . اي خونین و رد پاي اشگ ببینددوست نداشت مادرش او را با چهره. عجله به حمام رفت با. گشتبرمی

  . اي بشاش و خندان در ورودي ویال دیدحمام بیرون آمد و مادر را با چهره

  :مادر دستش را روي شانۀ برنزة جري گذاشت و گفت 

  صبح خوش گذشت؟ -

  .اوه، عالی ، ممنون -

  :بعد بانگرانی و ناراحتی پرسید چرا رنگت پریده و -

  سر ِتو کجا زدي؟ -

  .چیز مهمی نیست ، حاال یه جایی خورده دیگه -

بعد . نگران شد. پسر با چشمانی خسته و بی حال چیزي را از او پنهان می کرد. مادر به دقت نگاهش کرد

  : با خود گفت 

  اتفاقی براش نمی افتهتونه مثل ماهی شنا کنه ، هیچ جري می. کولی بازي در نیار -

  .نشستند تا ناهارشان را بخورند

  :جري بی مقدمه گفت

  . می تونم حداقل دو دقیقه ، سه دقیقه زیر آب بمانم...مامان  -

  امروز شنا کردن کافیه واسه...کارو انجام بدياینجدي میگی عزیزم؟ به نظرم نباید دیگه  -

رفتن به خلیج . اش کل کل کند اما جري بالفاصله تسلیم شدمامان آماده بود تا اگه جري مخالفت کرد باه

  .اصالً برایش اهمیت نداشت

  


