همه جا را دود گرفته
بود .ديويد در تاريکي
گشت و گشت و آن
زن را پيدا کرد .تالش
کرد او را به سمت
در خروجي بکشاند
ولي هرچه تقال کرد،
نتوانست او را تکان
بدهد
كوچكتري��ن خطاي��ي كارش را پيش ببرد .هرلحظه
امكان داش��ت آتش زبانه بكشد و آن وقت از دست
كس��ي كاري س��اخته نبود .تندتند نفس ميكشيد و
پش��ت سر هم س��رفه ميكرد اما يك چيز را خوب
ميدانست و آن را با خودش زمزمه ميكرد :يا مادر
بچهها را پيدا ميكنم و صحيح و سالم نجات ميدهم
يا خودم هم زنده از اينجا بيرون نميروم .كروكر در
دوران خدمتش آتش��هاي مهيب و خطرناكي ديده
ب��ود ولي مهمترين ف��رق آن ماموريتها با آپارتمان
شماره  321اين بود كه در همه آنها لباس مخصوص
و ماسك اكسيژن داشت و از همه مهمتر ،همكارانش
ه��م بودن��د و همگي با هم و به كمك هم ماموريت را
به انجام ميرس��اندند اما حاال با پيراهن و ش��لوار و
بدون ماس��ك اكس��يژن و تنها آمده بود مادري را
نجات بدهد.
س��رش را پايينتر آورد تا دقيقتر دور و برش
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كروك��ر ب��ا فرياد از خانم وين خواس��ت ديوار را رها
كن��د .و بعد ب��ا قدرت زياد انگش��تهاي خانم وين را
از ديوار جدا كرد و او را كش��ان كش��ان به طرف د ِر
ورودي آپارتمان برد .خانم وين كه تا چند ثانيه پيش
صداي گنگ و نامفهومي داش��ت حاال كاملًا ساكت
ش��ده بود و كروكر حدس ميزد از هوش رفته باشد.
وزن خانم وين در آن وضعيت س��نگينتر از چيزي
شده بود كه كروكر تصور ميكرد .كروكر بايد روي
پاهايش ميايس��تاد تا خانم وي��ن را از مهلكه بيرون
ببرد اما در آن وضعيت تيره و تار انجام اين كار بسيار
دش��وار بود .هر لحظه امكان داشت شعلههاي آتش
در تمام خانه زبانه بكش��د و تالش كروكر بينتيجه
بماند .تقريبًا يك متر به د ِر ورودي مانده بود .كروكر
احس��اس خطر ميكرد و مدام در دلش دعا ميكرد
ك��ه اتف��اق ناگواري نيفتد و س��الم از در خانه بيرون
بروند .صداي مهيبي به گوش رسيد .حدس كروكر
به واقعيت تبديل ش��ده بود و حاال آتش زبانهكشان
به آنها نزديك ميشد .كروكر آخرين رمقش را جمع
كرد و خانم وين را بيرون كشيد.
صداي آژير ماش��ينهاي آتشنشاني از مسافتي
دور به گوش ميرسيد .وقتي كروك ِر خسته سرانجام
پس از كوش��ش بسيار به پاگرد طبقه پايين رسيد ،با
خودش گفت بهتر اس��ت كمي توقف كند و ضربان
قلب خانم وين را كنترل كند .دبرا وين در اين مدت
واكنشي نشان نداده و حتي كلمهاي حرف نزده بود.
كروك��ر نگران بود و با خ��ودش ميگفت نكنده زن
بقیه در صفحه 49
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را جس��توجو كرد تا اينكه باالخره دس��تش به چيز
آشنايي خورد :كليد!
ناگه��اندربازش��دوجيم��يوخواهرشهمراه
دودي غلي��ظ بيرون افتادن��د .كروكر از ديدن آنها
تعجبكرد.دخترهاراگوشهايبردتاهرچهسريعتر
از پلههاي اضطراري از س��اختمان بيرون ببرد .وقتي
به حياط رس��يدند و با همس��ايهها روبروش��دند كه
براي كمك به جيمي و خواهرش شتافته بودند ،تازه
آن موق��ع بود كه جيمي با گريه گفت :׳׳مادرم هنوز
تو خونهس��ت.׳׳ جيمي كه به سختي نفس ميكشيد،
نگران بود و اش��ك ميريخت .كروكر با ناراحتي به
دخترها خيره مان��ده بود .در دلش گفت بايد كاري
كند .ممكن اس��ت تا رس��يدن ماموران آتشنشاني
خيلي دير شود و زمان مفيد كمك را از دست بدهد.
به پلهها نگاهي انداخت .دود غليظ تقريبًا يك متر با
آنها فاصله داشت .بار ديگر به دخترها چشم دوخت.
تردي��د جايز نبود .به جيمي و خواهرش گفت نگران
نباشند.چونهرطورشدهمادرشانرانجاتميدهد
وس��المبهآنهاميرس��اند.بعدنفسعميقيكشيدو
شتابان از راه پلههاي اضطراري باال رفت.
جيمي روي چمنها نشس��ته بود و همچنان اشك
ميريخت ولي س��عي ميكرد خواه��ر كوچكش را
آرام كن��د .به خواهرش دل��داري ميداد و ميگفت
بهتر اس��ت به جاي گريه براي نجات مادرشان دعا
كنند.
كروك��ر ب��ار ديگر از پلهها باال رفت و خودش را
به سختي به آپارتمان  321رساند .حاال ديد كمتري
داش��ت و حتي نميتوانس��ت جلو پاي��ش را واضح
ببين��د .با چنين وضعيتي از قبل آش��نايي داش��ت و
خوب ميدانست بايد چكار كند .پس روي دستها و
زانوانش خم شد و به جاي راه رفتن ،ميخزيد و جلو
ميرفت .نزديک سطح زمين هواي بيشتري داشت.
س��عي ميكرد تا جايي ك��ه ميتواند ريههايش را از
هواي موجود پر كند .ولي با س��رعتي كه دود همه جا
را احاطه ميكرد در كمتر از چند دقيقه ديگر هوايي
ب��راي نفس كش��يدن باقي نميماند .چش��مهايش
ميس��وخت و به سختي مس��ير حركتش را ميديد.
اما نميخواس��ت نااميد ش��ود .به خودش ميگفت
به دخترها قول داده و بايد هر طور ش��ده مادرش��ان
را پي��دا كن��د و نجات بدهد .كوش��ش کرد فكرش

را متمرك��ز كن��د و براي پيدا ك��ردن مادر دخترها،
اس��تراتژي مناسبي طرحريزي كند .آيا مادر بچهها
در ات��اق خواب ب��ود؟ اگر اينطور ب��ود ،اتاق خواب
كجاس��ت؟ كروكر اين را ميدانست كه واحد ،321
آپارتماني دوخوابه اس��ت .اما از خودش پرسيد آيا
نقش��ه آپارتمان ،ش��بيه خانه خودش است يا محل
قرارگرفتن اتاق خوابها فرق دارد؟
از هم��ان لحظ��هاي ك��ه چهار دس��ت و پا وارد
آپارتمان  321ش��ده بود اين واقعيت را ميدانست
كه فرصت چنداني ندارد و بايد خيلي سريع و بدون

را ببيند .كروكر از س��مت راست ميرفت كه ناگهان
صداي ناله خفيف و گنگي را از س��مت چپش شنيد.
به طرف چپ تغيير جهت داد و همانطور چهاردست
و پ��ا رفت تا اينكه دس��تش به چي��زي خورد .كمي
جس��توجو كرد و پاي خانم دبرا وين را تش��خيص
داد .كروكر پا را محكم گرفت و كوش��ش كرد آن را
به طرف خودش بكشد ولي اين اتفاق نيفتاد .تاريكي
اجازه نميداد كروكر بفهمد مش��كل چيس��ت .جلو
رفت تا متوجه وضعيت ش��د .خان��م وين ،لبه ديوار
ج��دا كننده اتاق خواب و ه��ال را محكم گرفته بود.

