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به «یاونی وَلی »1خــوش آمدید؛ رسزمینی شــاد و آرام که تپههای
رسســبزش به رودخانهها میرسند و تا چشم کار میکند ،میشود اینطرف
و آنطرفش گاو دید!
االن یکیشان اینجاست:

1. Yawnee Valley

گاوهــای یاونی َولی خیلی زیادند؛ خیلی! آنقــدر که اگر همهی آنها را
روی هم بچینید ،میتوانند تا خو ِد کُرهی ماه بروند و دوباره برگردند؛ یعنی
تااینحد! (البته حق با شامســت؛ روی هم چیدن گاوها کار خوبی نیســت!
آنها از ارتفاع میترســند و بدون کاله مخصوص هم منیتوانند توی فضا
نفس بکشند!)

شــاید باورتان نشود (که مهم هم نیســت!) ،اما در سال  1836بهخاطر
اشتباهی در رأیگیری ،یک گاو شهردا ِر یاونی َولی شد (و حتی در رأیگیری
دوم رکورد شکست و رأی بیشرتی جمع کرد)! مجسمهی این شهردا ِر گاو،
هنوز هم در میدان اصلی شهر هست!

ش
ــه
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ــر

یکی از راههای وقتگذرانی در یاونی َولی ،شــمردن صدای مووو مووو
کردنِ گاوهاســت! (رسگرمیِ بدی نیست ،نه؟) گاوهای اینجا ،حداقل روزی
صدبار مووو مووو میکنند( .حاال یکی بیشرت ،یکی کمرت! چه اهمیتی دارد؟)
مووو
وووو
وووو.

بفرما؛ بهقول قدیمیها ،شاهد از غیب رسید!
خالصه که اگر نیمچه عالقهای به گاوها داشته باشید ،در یاونی َولی حال
میکنید؛ اوضاعش بدک نیست.
«مایلز مورفی» که کوچکترین عالقهای به گاوها نداشت! (و برعکس!)
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اینهــم از جناب مایلز مورفــی ،درحــا ِل آمدن بــه یاونــی َولی.
ریختوقیافهاش را ببینید :ا َخم کرده و لبولوچهاش حسابی آویزان است!
از ناراحتی ،جوری یک َوری رسش را به شیشــه چســبانده و توی فکر رفته
که آدم خیال میکند دنبال راه فراری چیزی میگردد( .البته خُب واقعاً هم
میگردد!)
االهی! ...ببینید چه آهی میکشد!

آشپزخانه

ـذیرایی

یل مایلز

وسا

این شد صدتا؛ صدمین آ ِه امروزش!

آآ

آ
آ آه !

«جــودی مورفی» ـ مامان مایلــز ـ که رانندگی میکــرد ،گفت« :اِ!! مگه
کشــتیهات غرق شــده بچه؟! چقده آهوناله میکنی! ...بابا خُب به این فکر
کن که داریم خونهدار میشــیم! اتاقت بزرگتر میشه ،حیاطدار میشیم.
این یه رشوع تازهســت پرس! ...باز کن اون ِســ ِگرمهها رو ...ای بابا! دیگه یه
لبخند که میتونی بزنی!»

نت به
اما د ِل خوش ســیری چنــد؟ خنده کجا بود؟ مایلز که اصــاً از رف ِ
یاونی َولی خوشحال نبود! جداشدن از دوستانش ،کا ْرل و بِن خیلی سخت
بود؛ از اینکه باید از آپارمتانشان در ساختامن صورتی ِ
رنگ نزدیک دریا جدا
میشــد ،خیلی ناراحت بود؛ از خداحافظی با اتاق قدیمیاش که روی متام
َدرودیوارهایش نقشههایش را چسبانده بود ،حالش گرفته بود (نقشههایی
که اگر میخواست آنها را ِب َک َند و با خودش به یاونی َولی بیاورد ،حتامً پاره
میشــدند؛ ازبسکه خوب و متیز چســبانده بودشان) .تازه! از خداحافظی
ْس هم خوشــش منیآمد ،چون همیشــه آبنباتهایش را
بــا فروشــگاه َمک ْ
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از آنجــا میخرید؛ و البتــه از همهی اینها مهمتــر ،بهخاطر خداحافظی
بــا عنــوانِ خفنترین خرابکار ـ که شــهرتش در مدرســهی قبلیاش بود و
ســالها برای بهدستآوردنش زحمت کشیده بود ـ حسابی اعصابش بههم
ریخته بود.
از لحظــهای کــه راه افتادنــد ،مدام تــوی دلش خدا خــدا میکرد که
مامان یکهو دور بزند و برگردند بهســمت خانهی قبلی خودشــان و همهی
این ناراحتیها متام شــود؛ اما خُب ،زِهی خیــا ِل باطل! این اتفاق نیفتاد و
رس راهشان سبز شد:
همینطور رفتند و رفتند ،تااینکه تابلویی ِ

یـاونـی َولـی
جـمعیــت
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از گـاوهـای مـا
دیدن کنید!
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