
تو اون سفر، ما بیست و پنج نفر بودیم. ماه ژوئن بود، ولی با این حال هوا به شدت سرد بود. زمستون اون سال در کانادا یک 

 .عالمه برف باریده بود. بنابراین، آب رودخونه باالتر از حد معمول بود

کدوم ازما انقدرها نگران نبودیم که بخوایم برگردیم. دو تا  ی شرایط غیرمعمول رودخونه توضیح دادن، اما هیچ راهنماهای ما درباره

 .ها بچه داشتن و بقیه زن و شوهر بودن از خونواده

ی زشتی داشت و اگه راستش رو بخواین، به نظر، آدم خبیث و بدجنسی  بود و قیافه زخمی صورتش تو اون جمع، مردی بود که

 .رسید می

ترسیدن. صداش خشن و  ش، بلکه از طرز حرف زدنش هم می نامیدن و نه تنها از چهره می زخمی صورت ها پشت سرش اونو بچه

موندن و اصالً اجتماعی نبودن، که  پیش هم میش مثل خرناس به نظر برسه. اون و همسرش  شد هر کلمه زمخت بود و باعث می

 .ی ما خوشایند و مناسب بود این برای همه

تیم تا از رویپل به اون طرف رودخونه بریم. در راه، ی باریک و کثیف پیش رف ی سفر، دو ساعتی با یه وانت توی یه جاده در میانه

 .تونست از کنار کامیون عبور کنه مون توش بود، درست جلوی وانت خراب شد. وانت ما نمی کامیونی که تمام آذوقه و وسایل

 .کس انتظار نداشت تا نه روز دیگه پیدامون بشه ترین شهر بودیم و هیچ ما صدها کیلومتر دورتر از نزدیک

 !کرد. ما وسط جنگل گیر افتاده بودیم های همراه هم کار نمی لفنت

و  زخمی صورت هوا سردتر شد و برف شروع به باریدن کرد. همه دور هم جمع شدیم و به همدیگه چسبیدیم تا گرم بشیم، بجز مرد

 !همسرش. در عوض اونا برای قدم زدن رفتن

 .شدیم کم داشتیم نگران می قایقران دوباره سعی کرد کامیون رو روشن کنه، اما موفق نشد. ما همگی کم

 .برگشت و با همون حالت خشن پرسید چه چیز باعث توقفما شده زخمی صورت بعد از مدتی، مرد

 .شه زنه و روشن نمی دونن چرا کامیون استارت نمی قایقران گفت که اونا نمی

کم دچار ترس شده بودن و   نگاهی به موتور انداخت. بعد شروع به جدا کردن قطعات موتور کرد. حاال همه کم میزخ صورت مرد

 .کنه. ولی ما چنان ترسیده بودیم که جرأت نداشتیم جلوش وایسیم زدن که صورت زخمی داره موتور رو خراب می ها فریاد می بچه

کنه.  نم حماقت کسی رو تحمل کنم. بنابراین رفتم پیش اون و پرسیدم داره چی کار میباالخره من متوجه شدم انقدر پیر هستم که بتو

 کنان گفت: ببین کسی موچین، یه تیکه سیم یا سنجاق سر دارده؟ اون، رو به من کرد و غرش

 .درخشید و مملو از اطمینان بود لحن اون خشن بود، اما چشماش می

تک اعضای  ا کنیم. یه ساعت بعد، اون کامیون رو تعمیر کرده بود و همه، منظورم تکخواست پید من کمک کردم چیزهایی رو که می

 !ها شروع به تشویق اون و قهقهه و فریاد زدن کردن گروهه، مخصوصاً بچه

 .زدن: شما زندگی ما رو نجات دادین اونا فریاد می

 .هر کسی برمیومداون فقط سرخ شد و برای اولین بار لبخندی زد و گفت: کار مهمی نبود، از 

 .شد« قهرمان»ی همگی ما خالف این بود. از اون لحظه به بعد، لقب اون  البته عقیده

کردن. اون یه  گفت، گوش می ی پرهیجانش می ی گذشته هایی که درباره ها شروع به ستایش اون کردن و هر شب به داستان بچه

هشت تا بچه که تو مهد کودک گیر افتاده بودن، به شدت سوخته  نشانه. صورتش حین نجات عالمه داستان داشت. معلوم شد آتش

 .بود

کنم. اون وایساد و گفت  ی توی جمع رو فراموش نمی ترین بچه های شیطون ما در آخرین شب، دور آتیش جمع شدیم. من هرگز حرف

 .دش رو ببخشهتونه خو خواهی نکنه، هرگز نمی اگه جلوی همه بابت رفتار بدی که با قهرمان داشته، معذرت

 


