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لوييس َسِكر

 من در سال ۱۹۵۴ در ايست ِمدو۱ نیويورك متولد شدم. دفتر كار پدرم در 
طبقه ي هفتادوهشتم ساختمان امپاير استیت2 بود كه هنوز خیلي رويايي به نظرم 
نه ساله  وقتي  بود.  امروز  از  ساده تر  دوران  آن  در  زندگي  كه  بماند  مي آيد، 
بودم به تاستین3 در اورنج كانتي۴ كالیفرنیا نقل مكان كرديم كه هنوز منطقه اي 
روستايي بود كه تازه داشت جلوه هاي شهري به خود مي گرفت. در آن زمان 
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اورنج كانتي هنوز پر از باغ هاي پرتقال بود و بچه هاي محلي به چند گروه تقسیم 
مي شدند و با پرتقال با همديگر مي جنگیدند. همیشه مهمات جنگ از درخت ها 
آويزان بود. من هم يكي از آن جنگجوهاي پرتقالي بودم. فقط اين را هم بگويم 

كه باغداران منطقه چشم ديدن ما را نداشتند.
مدرسه را دوست داشتم و دانش آموز خوبي بودم، اما در دوران دبیرستان بود 
كه به شكلي جدي به كتاب خواندن عالقه مند شدم. يكي از نويسنده هاي مورد 

عالقه ام يي. بي. وايت۱ بود.
بعد از دبیرستان به كالجي در اوهايو رفتم. كمي بعد خبر مرگ ناگهاني پدرم 
تا  برگشتم  كالیفرنیا  به  و  گرفتم  مرخصي  ترم  يك  كالج  از  دادند.  من  به  را 
لوازم خانگي  دوره گرد  فروشنده ي  عنوان  به  دوران  آن  در  باشم.  مادرم  كنار 

موفقیت هايي هم كسب كردم.
كمي بعد به كالج برگشتم و اين بار به دانشگاه كالیفرنیا در بركلي. دانشجوي 
اقتصاد بودم اما به ادبیات روس هم عالقه داشتم. بعد اين فكر به سرم افتاد كه 
اگر مي خواهم آثار مورد عالقه ام را به زبان اصلي بخوانم بايد روسي ياد بگیرم. 
پس به كالس زبان روسي رفتم، اما بعد از حدود يك سال فهمیدم تنها زباني 
كه مي توانم در آن تسلط كامل داشته باشم انگلیسي است. پس كالس روسي 

را رها كردم و دنبال جايگزيني براي آن گشتم.
روزی در حیـاط دانشـگاه دختربچـه اي را ديـدم كـه داشـت اعالمیـه پخـش 
مي كـرد. يكـي از او گرفتم. نوشـته بود: كمك. ما در مدرسـه مان به معلم كمكي 
نیـاز داريـم. با اين كمك سـه واحد درسـی تان پاس مي شـود. راجـع  بهش فكر 
كـردم و ديدم معامله ي بدي نیسـت. واحد كه پاس مي شـد، تكلیـف و پروژه و 
امتحـان هم كه نداشـت، از زبان روسـي هـم راحت تر بود، فقـط بايد با بچه هاي 
 دبسـتاني سـروکله می زدم. بايد اذعان كنم قبل از آن عالقه ي خاصي به بچه ها

نداشتم.
بنابرايـن ناظـم ظهر مدرسـه شـدم يا به قـول بچه هـا »لويیس معلـم حیاط.« 
ايـن دوست داشـتني ترين تجربـه ي دوران كالجم بـود، تجربه اي كـه زندگي ام 
را تغییـر داد. مي ديـدم بچه هـا داسـتان هاي كوتاهـي را كه مي خوانند دوسـت 
ندارنـد و از آن جا كه همیشـه دوسـت داشـتم بنويسـم، تصمیـم گرفتم خودم 
دسـت به قلم شـوم. همـان دبسـتان منبـع الهـام من شـد تـا اولین كتابـم را با 
عنوان داسـتان هاي جانبي از مدرسـه ي كنار جاده2 بنويسـم. نام شخصیت هاي 
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كتـاب را از اسـم بچه هاي مدرسـه گرفتم و حتـي خود را با نـام لويیس، معلم 
 حیاط در داسـتان قرار دادم. در اين بین، در سـال ۱۹76 در رشـته ي اقتصاد

فارغ التحصیل شدم.
بعد از فارغ التحصیلي در انبار پوشـاكي مشـغول به كار شدم كه البته ارتباطي به 
رشـته ي تحصیلي ام نداشـت، اما فرصتي فراهم كرد تا بنويسـم. بعد از يك سال 
اخراجم كردند. تصمیم گرفتم به مدرسـه ي حقوق بروم. در هفته ي اول تحصیل 
 در هستینگز كالج۱ سان فرانسیسكو کتاب داستان هاي جانبي... براي چاپ و نشر

انتخاب شد.
خبـر خوشـي بـود امـا سـر دوراهـي مانـده بـودم كـه مي خواهـم وكیل بشـوم 
يـا نويسـنده. در سـال ۱۹80 درسـم تمـام شـد و در امتحـان وكالـت شـركت 
كـردم. امـا بعـد از قبولـي چنان كـه بايد هیجـان زده نبـودم. ديگر معلوم شـده 
بـود كـه نوشـتن را بـه عنـوان شـغل آينـده انتخـاب كـرده ام. شـغل وكالـت 
 بـراي سـرمايه گذاري روي كتاب هـاي بعـدي ام بـود: جانـي در زيرزمیـن2 و

روزي آنجلین3.
دست  وكالت  از  تا  كرد  فروش  آن قدر  كتاب هايم   ۱۹8۹ سال  در  باالخره 
 ۱۹8۵ سال  در  كالرا  همسرم  با  كنم.  نوشتن  را صرف  وقتم  تمام  و  بردارم 
 ازدواج كردم. او مشاور يك دبستان بود. دخترمان ِشري در سال ۱۹87 متولد

شد.
من با همسرم و دخترمان ِشري در شهر آستن۴ تگزاس زندگي مي كنیم. عاشق 
همسر و دخترم هستم، اما موقع نوشتن دوست دارم تنها باشم. هر روز صبح 
مي نويسم. بعد از دو ساعت كه احساس مي   كنم انرژي و تمركز ندارم كار را 

تمام مي كنم.
 

برخي از جوايزي كه به كتاب »گودال ها« تعلق گرفته:
ـ جايزه ي ملي كتاب براي ادبیات نوجوان )۱۹۹8(

ـ مدال نیوبري [معتبرترين جايزه ي ادبیات كودك و نوجوان امريكا] )۱۹۹۹(
New York Times ـ بهترين كتاب كودك سال به انتخاب

ـ بهترين كتاب سال به انتخاب انجمن كتابخانه هاي مدارس
Publishers weekly ـ بهترين كتاب سال به انتخاب

ـ جايزه ي كريستوفر براي ادبیات نوجوان
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بخشاول
 شما داريد

وارد اردوگاه گرين ليك مي شويد



1
در اردوگاه گرين لیــك۱ هیــچ درياچــه اي نیســت. زمانــي اين جــا 
درياچــه اي بــزرگ بــود، بزرگ تريــن درياچــه ي تگــزاس. حــرِف بیــش 
 از صــد ســال پیــش اســت. حــاال فقــط ســرزمینی خشــك، صــاف و باير

است.
در آن جا حتي شهري به نام گرين لیك هم بود. شهر هم با مردمي كه 

در آن زندگي مي كردند، خشكید و از بین رفت.
در طول تابســتان دماي هوا در روز تا سي وپنج درجه ي سانتیگراد در 
سايه باال مي رود ـ البته اگر بتوان سايه اي پیدا كرد. در درياچه اي بزرگ و 

خشكیده سايه ی چنداني پیدا نمي شود.
Green Lake .۱: اين اردوگاه كه در بســتر خشكیده ي درياچه ای در بیابان هاي تگزاس قرار گرفته نام کنايی گرين لیك 

[درياچه ي سبز] را دارد، ولي در آن از آب و سبزي خبري نیست. م
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تنها درختان منطقه دو بلوط كهنســال در حاشــیه ي شرقي درياچه 
هســتند. بین اين دو درخت ننويی بسته اند و پشت آن ها كلبه اي چوبي 

قرار دارد.
اهالي اردوگاه حق ندارند توي اين ننو دراز بكشند. ننو ماِل مدير است. 

سايه مال مدير است.
آن طرف تر، توي درياچه مارهاي زنگي و عقرب ها زير سنگ ها و توي 

گودال هايي كه اردونشین ها كنده اند سايه اي پیدا مي كنند.
مارهاي زنگي و عقرب ها قانوني دارند كه بهتر است به خاطر سپرد: اگر 

اذيتشان نكنید، اذيتتان نمي كنند.
معموالً.

بدترين اتفاقي كه ممكن است برايتان بیفتد اين نیست كه مار زنگي يا 
عقرب نیشتان بزند. نمي میريد.

معموالً.
بعضي وقت ها اردونشــین ها كاري مي كنند تا عقرب يا حتي مار زنگي 
كوچكی آن ها را بزند. آن وقت اســت كه مي توانند به جاي چاله كندن در 

بستر درياچه، يكي دو روز در چادرشان استراحت كنند.
اما کسی دوست ندارد مارمولكی با خال هاي زرد او را بزند. اين بدترين 
اتفاقي است كه ممكن است براي كسي بیفتد. آن شخص به مرگي تدريجي 

و دردناك می میرد.
همیشه.

اگر مارمولِك خال زردی شــما را زد، شــايد بتوانید برويد زير سايه ي 
درختان بلوط و توي ننو دراز بكشید.

ديگر كسي كاري به كارتان ندارد.
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2
شايد خواننده از خودش بپرسد: چرا كسي بايد به اردوگاه گرين لیك برود.

اكثر اردونشــین ها به انتخاب خودشــان به آن جــا نرفته اند. اردوگاه 
گرين لیك اردوگاهي است براي پسرهاي خالفكار.

اگر پسر خالفكاری را وادار كنید هر روز زير آفتاب سوزان يك گودال 
بكند، همین كار از او يك پسر خوب مي سازد.

بعضي از آدم ها اين طور فكر مي كردند.
به اســتنلي يلنیتس۱ حق انتخاب دادند. قاضي به او گفت: »يا مي توني 

بري زندان، يا مي توني بري به اردوگاه گرين لیك.«
استنلي از خانواده اي فقیر بود. او قباًل به هیچ اردوگاهی نرفته بود.

3
استنلي يلنیتس تنها مسافر اتوبوس بود، البته غیر از راننده و نگهبان. نگهبان 
كنار راننده نشسته و صندلي اش را به طرف استنلي برگردانده بود. تفنگی 

هم بغل دستش بود.
اســتنلي حدود ده رديف عقب تر نشسته و دست هايش با دستبند به 
دستگیره ي صندلي بسته شده بود. كوله پشــتي اش كنارش روي صندلي 
افتاده بود. توي آن مســواك، خمیردندان و يك بسته لوازم تحرير بود كه 
مادرش به او داده بود. به مادر قول داده بود الاقل هفته اي يك نامه برايش 

بنويسد.
از پنجــره به بیرون نگاه كرد، هرچند چیز زيــادي براي ديدن وجود 
نداشت- بیشتر مزارع يونجه و پنبه بود. با اتوبوس راهي سفري طوالني به 

1. Stanley Yelnats  
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ناكجاآباد بود. اتوبوس سیستم تهويه نداشت و هواي گرم و سنگینش مثل 
دستبند حالتي خفقان آور داشت.

استنلي و والدينش ســعي كرده بودند وانمود كنند كه او فقط مدت 
كوتاهي به اردوگاه مي رود، درســت مثل بچه هاي پولدار. وقتي اســتنلي 
كوچك تر بود با حیوانات عروســكي اش بازي و وانمود مي كرد حیوانات 
اردوگاه هســتند. اســمش را گذاشــته بود »اردوگاه بــازي و خنده«. 
بعضي وقت هــا وانمود مي كرد که دارند با يك تیله فوتبال بازي مي كنند. 
بقیه ی اوقات مســابقه ي دو با مانع مي دادند يا از روي میز، مســابقه ي 
پرش برگزار مي كردند. حاال هم استنلي مي خواست وانمود كند كه دارد 
به »اردوگاه بازي و خنده« مي رود. شــايد دوســتاني پیدا مي كرد. الاقل 

مي توانست توي درياچه شنا كند.
در شهرشـان دوسـتي نداشـت. كمـي چـاق بـود و بچه هاي مدرسـه 
اغلـب سربه سـرش می گذاشـتند. حتي معلم هـاي مدرسـه بعضي وقت ها 
بـدون آن كـه متوجـه باشـند اظهارنظرهـاي بي رحمانـه اي مي كردند. در 
آخرين روز مدرسـه خانم ِبل۱، معلم رياضیات، داشـت تناسـب را درس 
مـي داد. بـه عنـوان مثـال سـنگین ترين و سـبك ترين شـاگرد كالس را 
انتخاب كرد و آن ها را مجبور کرد تا خودشـان را وزن كنند. اسـتنلي سـه 
برابـر سـنگین تر از پسـر ديگر بود. خانم ِبل تناسـب سـه به يـك را روي 
 تختـه نوشـت، بي خبـر از آن كـه تـا چه حـد باعـث خجالت هر دو پسـر

شده است.
همان روز، چند ساعت بعد از همان كالس، استنلي دستگیر شد.

به نگهباني كه روي صندلي اش ولو شــده بود نگاهي كرد و از خودش 
1. Mrs. Bell
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پرســید: يعني خوابیده؟ نگهبان عینك دودي زده بود، بنابراين اســتنلي 
نمي توانست چشم هايش را ببیند.

اسـتنلي بچـه ي خالفـكاري نبـود. او در جنايتي كه به آن متهم شـده 
 بود بي گناه بود. فقط در زماني نامناسـب در مکانی نامناسـب حاضر شـده

بود.
همه اش به خاطر جد بزرِگ خوک دزد و فاسدش بود!

لبخندي زد. اين يك شــوخي خانوادگي بود ـ هر جا كه مشكلي پیش 
مي آمد، همیشــه همه جد بزرِگ خوک دزد فاسد را مقصر مي دانستند. از 
قرار معلوم استنلي جد بزرگي داشته كه از يك كولِي يك پا خوكی مي دزدد 
و كولي هم او و تمام نواده هايش را نفرين مي كند. البته استنلي و والدينش 
به نفرين اعتقاد نداشتند، اما هر بار كه مشكلي پیش مي آمد انگار با مقصر 

دانستن يك نفر خیالشان راحت مي شد.
مشكالت زيادي پیش مي آمد. انگار همیشه در بدترين زمان در جايي 
نامناسـب حاضر مي شـدند. اسـتنلي از پنجره به خالء گسـترده ي بیرون 
نـگاه كـرد. به باال و پايین رفتن سـیم هاي تلفن چشـم دوخـت. در ذهن 
 صـداي پدرش را مي شـنید كه داشـت بـا صداي زمختـش برايش آرام

مي خواند:

داركوب آهي كشید: »اي كاش، اي كاش،
پوست درخت كمي نرم تر بود.«

وقتي گرگ انتظار مي كشد، تنها و گرسنه،
خطاب به مااااه زوزه مي كشد:

»اي كاش، اي كاش.«




