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حادثه در آپارتمان 321

خانه در آتش

ش��ب يكش��نبه نوزدهم ژانويه بود .آپارتمان به
آن بزرگي غرق در سكوت بود .بيرون ،برف باريده
بود و هوا تاحدودي س��رد بود .ديو كروكر  46س��اله
كه در آپارتمان ش��ماره  324زندگي ميكرد براي
خودش همبرگر پخته بود و حاال تلويزيون را روشن
كرده بود تا ذهنش را از مشكالت زندگي پرت كند.
روزهاي گذشته براي آتشنشاني كه  22سال سابقه
داش��ت ،روزهاي خوبي نبود .چن��د ماه پيش بعد از
س��الها خدمت صادقان��ه در اداره دفاع ملي ،با يك
س��ال حقوق و حق سنوات خدمت ،از كار بيكار شده
بود .مدتي دنبال كار گش��ته بود اما موفق نش��ده بود
كاري پيدا كند كه به تخصص او مرتبط باشد .ديو از
همس��رشجداش��دهبود.امادوپسرداشتكهبايد
هزينههاي زندگي و تحصيلشان را پرداخت ميكرد
و مطمئن بود حق س��نواتي كه دريافت كرده به هيچ
وجه كفاف اين مخارج را نخواهد داد .چندبار پول كم
آورده و ناچارشده بود از پدر و مادرپيرشپول قرض
كند كه اين غرورش را زير سوال برده بود.
عقربهه��اي س��اعت يك نيمه ش��ب را نش��ان
ميدادند كه كروكر تصميم گرفت بخوابد .كوشش
ميكرد كمي خوش��بين باش��د و پي��ش از خواب به
چيزهاي خوب فكر كند .به خودش ميگفت اوضاع
خيلي زود درس��ت ميشود .چش��مهايش را بست
ولي باز هم نتوانس��ت بخواب��د .به خودش ميگفت
اصلًا كس��ي چه ميداند؟ شايد فردا صبح همه چيز
تغيي��ر كند و وقتي چش��م باز ميكن��د ،دنيا را جاي
بهتري ببيند .ديو حاضر بود براي بهدس��ت آوردن
شغل به هركاري تن بدهد حتي اگر الزم باشد شهر
محل زندگياش را براي هميش��ه ترك كند .كمي
آن طرفتر ،خانم و آقاي وين در آپارتمان ش��ماره
 321زندگ��ي ميكردند .آق��اي وين بايد  6صبح به
ط��رف مح��ل كارش ميرفت براي همين ش��بها از
بقي��هاعضايخانوادهزودترميخوابيد.همس��ر42
سالهاش دبرا هم كمي بعد از نيمه شب به دختر 17
سالهاش س��فارش كرد زود بخوابد و خودش هم به
رختخواب رفت و پس از كمي غلت زدن ،خوابيد.
٭٭٭
ديو كروكر صبح فردا ساعت هفت و نيم از خواب
بيدار ش��د و براي خودش صبحانه مختصري آماده
كرد .دو س��اعت بعد ،بوهايي به مش��امش خورد .به
ط��رف در ورودي آپارتمان رفت .آنجا بو غليظتر و
غيرقاب��ل تحملتر بود .از چش��مي در بيرون را نگاه
كرد .دود غليظي راه پله را پر كرده بود .درس��ت در
همين لحظه ،صداي زنگ هش��دار آتش بلند ش��د.
فورًا در را باز كرد .دود تند و گس��ي او را به س��رفه
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ديويد کروکر که تا چند وقت پيش آتشنشان بود و حاال از بيکاري افسرده و بيحوصله شده بود ،آن روز
صبح فهميد خانه همس��ايه آتش گرفته .او تک و تنها و بيهيچوس��يله و کمکي تصميم گرفت اهالي خانه را از
کام دود و آتشبيرون بکش��د .وقتيکهدوفرزند همس��ايهرانجاتداد،متوجه ش��دمادرآنهاهنوزباالودر دل
آتش اس��ت .ديويد به دخترها قول داد مادرش��ان را نجات خواهد داد ولي با کدام لباس نس��وز و کدام ماسک
و اکسيژن؟ او غير از حس انسان دوستي و نجات جان مصدومان ،ابزار ديگري نداشت و با همين انرژي قوي
وارد دود و آتش شد و به خودش گفت يا او را زنده بيرون ميآورم يا خودم هم زنده بيرون نميروم

انداخت .به سختي به اطرافش نگاه كرد و خيلي زود
منب��ع آن دود غلي��ظ را پيدا ك��رد :آپارتمان .321
دي��و اين خانواده را ميش��ناخت .ب��ه خودش گفت
همانهايي هس��تند كه س��گ بزرگي دارند .به طرف
در آپارتمان  321رفت و چند بار در زد .كسي جواب
نداد .كوشش كرد در را باز كند اما قفل بود .با صداي
بلند پرسيد :׳׳كسي اون تو هست؟׳׳ اما جوابي نشنيد.
گوش��شرابهدرچس��باندوصدايخفيفيشنيدكه
با ناله پش��ت هم تكرار ميك��رد ،اينجا آتش گرفته
اس��ت .كروكر همانطور كه ب��ه در ميكوبيد ،فرياد
زد :در را باز كن!
كروكرخيليزودبهخودشمس��لطشد.كوبيدن
به در بيفايده بود .د ِر ورودي آپارتمان 321مثل تمام
درهايساختمانفلزيبودومحالبودبالگدبازشود.به
وسيلهايمثلتبرنيازداشت.ديوبهآپارتمانخودش
برگش��توباآتشنشانيتماسگرفت.اپراتورپشت
خطازاوخواس��تكميمنتظربمانداماديومضطرب
اعالم كرد نميتواند چون در خانه همسايه به كمكش
ني��ازدارندوبايدهرچهس��ريعترخ��ودشرابهآنها
برساند.كروكرگوشيراگذاشتوبهراهپلهبرگشتو
خودشرابهآپارتمانمسئولساختمانرساندودرزد.
باب خانه نبود .همسرش جواب داد .كروكر از همسر
بابخواستكليديدكآپارتمان321رابهاوبدهداما
همسربابگفتنميتواندچونشوهرشبيرونرفته
وكليدهاراهمباخودشبرده.كروكرنااميدش��دهبود
ونميدانس��تچطوربهساكنانآپارتمان321كمك
كن��د.دودهرلحظهدرراهروغليظترميش��دونفس
كشيدنرادشوارترميكرد.
٭٭٭

مادرمان را نجات بده!

جيم��ي ،دختر بزرگ خانواده وين با حال خراب
از خواب بيدار ش��د .نميدانس��ت خ��واب ديده يا
ص��داي مادرش را در عالم بيداري ش��نيده .خواهر
كوچكترش در همان اتاق خوابيده بود .كنجكاو ش��د
وب��هط��رفدررفت.وقتيدررابازكرد،هجومدود
س��ياه نفس��ش را تنگ كرد .دود آنقدر تيره و غليظ
بود كه چشمش جايي را نميديد .در چند ثانيه اتاق
آنقدر تاريك شد كه حتي نميتوانست تختخوابش
راپيداكند.جيميكهآس��موتنگينفسهمداش��ت
با دلهره كوشش كرد با دست خواهرش را پيدا كند.
باالخره موفق ش��د خواهرش را كه سرتا پا سياه شده
بود بيحال پيدا كند .جيمي به سختي نفس ميكشيد
اما نااميد نشد و با خوردن به ديوار و وسايل اتاق ،راه
خروج به سمت هال را پيدا كرد .هنوز سه متر جلوتر
نرفت��ه ب��ود كه بار ديگر دودغليظ به او هجوم آورد.
سينهاش ميسوخت .خواهرش را محكم در آغوش
فشرد و به ديوار پشت سرش تكيه داد .درست همان
لحظه بود كه جيمي احساس كردچيزي داغ و خيس،
زانوهايش را گرفته .در آن تاريكي به سختي سگشان
را شناخت كه شلوار جيمي را به دندان گرفته بود.
جيمي كه ديگر نميتوانست نفس بكشد ،تالش
ك��رد از پا نيفتد و خ��ودش را محكمتر به ديوار تكيه
داد .كم��ي بع��د بهتر ديد اجازه بدهد سگش��ان راه
را نش��ان بدهد .س��گ خانواده ،جيم��ي و خواهرش
راب��هدروروديآپارتم��انرس��اند.اماجيميهنوز
نميتوانست جايي را ببيند .او و خواهرش مدام سرفه
ميكردن��د .جيمي در آن تاريكي با دس��ت اطراف

