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توی محله ای آرام با ساختمان های شبیه هم در خیابان 141، داخ آپارتمانی 
با سن های قرمز تیره، خانواده ی وندربیکر1 برای جلسه ای خانوادگی در اتا 
 ،2 نشیمن دور هم جم شدند. حیوان های خانگی شان، گربه ای به نام فرنت
یک طوطی به نام جرج واشـنگتن3 و خرگوشـی به نام پاگانینی4 روی فرش 
اتـا نشـیمن که نور باریکی از آفتـاب بعدازظهر رویش می تابید، دراز کشـیده 
ول چـرت عصرگاهی بودنـد. لوله های آب داخـ دیوارها هم با صدای  و مشـ

خوشایندی آن ها را همراهی می کردند. 
» »ترجی می دین اول خبر خوب رو بشنوین یا خبر بد

پن فرزند خانواده ی وندربیکر به پدر و مادرشان نگاه کردند. 
ایسا5 و لینی6 گفتند: »خبر خوب.«

9 گفتند: »خبر بد.« جسی7، اولیور8 و هایاسین

1- Vanderbeeker 2- Fran
3- George Washington 4- Paganini
5- sa 6- aney
7- essie 8- li er
9- yacinth

فصل یک
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ی کرد و عینکش را روی صورتش صا  بابا گفت: »خب، اول خبر خوب.« مک
» ه ها شما می دونین که من و مامان چه قدر دوستتون داریم، درسته کرد. »ب
ر می رسید، کتابش را پایین آورد و  اولیور نه سـاله که عاق تر از سـنش به ن
با چشـمانی نیمه باز، چ چ نگاهشـان کرد و گفت: »نکنه دارین از هم طال 
می گیریـن مامـان و بابـای جیمی ال1 هم از هم جدا شـدن. بعد بهش اجازه 
دادن یـه مـار تـو خونه نگه داره.« و هم زمان با پشـت کتانی هایش زد به کپه ی 

بلندی از دایر المعار های قدیمی  که رویشان نشسته بود. 
بابا شروع کرد: »نه، ما داریم...«

هایاسـین شش ساله که اشـک توی چشم های گرد معصومش حلقه زده 
» بود با صدایی آرام پرسید: »راست می گه

مامان گفت: »البته ما...«
لینی چهار سـال و نه ماهه که تازه یاد گرفته بود روی فرش کله معل بزند، 
« او لباس هایی با طـرح چهارخانه ی  پریـد وسـ حر مامـان: »طال چیـه

قرمز، راه راه بنفش و خال خال آبی سفید با هم جور کرده و پوشیده بود. 
جسـی دوازده سـاله که از پشت عینک فریم مشکی اش نگاه تندی به پدر و 
مادرشـان می کـرد، توضیـ داد: »یعنی مامان و بابا دیگه همدیگه رو دوسـت 

ندارن. واقعا وحشتناکه.«
ایسـا، خواهـر دوقلوی جسـی هم گفـت: »باید نص نص باهاشـون وقت 
رونیـم.« ویولنـش را دسـتش گرفتـه بـود و آرشـه اش را به دسـته ی مب  بگ
یالت و تابسـتون ها و این جور وقت ها رو باید یکی درمیون  فشـار می داد. »تع

رونیم. وای احساس می کنم حالم داره بد می شه.« باهاشون بگ
فا... ب کنین. من و بابا  مامان دسـت هایش را با برد. »بسـه همگی ل
اصال قرار نیست از هم جدا شیم. همه تون اشتباه فهمیدین.« مامان نگاهی به 
ه ای چشم هایش را بست. ایسا متوجه  بابا انداخت، نف عمیقی کشید و لح

1- i y 
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ری ازشان نبود.  حلقه های تیره ی زیر چشم های مادرش شد که تا یک هفته ی قب ا
چشم های مامان باز شدند. »اصال از اول شروع می کنیم؛ اول بگین ببینم، 

» از یک تا ده چه قدر این خونه رو دوست دارین
ه هـای خانـواده ی وندربیکـر نگاهی به خانه شـان انداختنـد؛ آپارتمانی با  ب

 .2 نمای سنگی، در محله ی هارلم1 شهر نیویور
در آپارتمانشان یک زیرزمین بود و اتا نشیمنی که انتهایش به آشپزخانه ای 
اوپن می رسید، به عالوه ی یک سروی بهداشتی و اتا لباسشویی در طبقه ی 
همک و سه تا اتا خواب، اتاقک  لباسی که به اتا خواب اولیور تبدی شده بود 
و یک سـروی بهداشـتی دیگر که همه به ردی در طبقه ی اول بودند. دری 
در طبقـه ی همکـ به حیا خلوت باریکی باز می شـد و آن جا گربه ی ماده ای 

ه  های  تازه به دنیا آمده اش، زیر بوته ی گ ادریسی زندگی می کردند.  با ب
ال مامان فکر کردند.  ه ها به س ب

جسی، ایسا، هایاسین و لینی جواب دادند: »ده.«
اولیور که هنوز با نگاه مشکوکی، چ چ به مادر و پدرش خیره شده بود، 

گفت: »یه میلیون.«
لینـی گفـت: »این جا بهتلین جای دنیاسـت.« و بعد دوبـاره کله معلقی زد و 
خورد به پایه نت ایسا. حیوان ها هر کدام به طرفی پریدند، غیر از فرنت که با 

وجود آن  همه برگه های نتی که رویش ریخته بود، تکان نخورد. 
روند یم، این جا یه خونه ی ایده آله.« ایسا گفت: »ما بیشتر عمرمون رو این جا گ

جسـی پشـت بندش گفت: »البتـه  غیر از بیدرمـن3« بیدرمـن صاحبخانه ی 
آن هـا و مـردی واقعا غیرقاب  تحم بود که توی طبقه ی سـوم ساختمانشـان 

زندگـی می کرد. 

؛ یکی از محله های شهر نیویور که بیشتر ساکنین آن سیاه پوست هستند. arle  -1
2- e York

؛ فامیلی ای با ریشه ی آلمانی و به معنی مرد محترم است. eider an -3
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بابـا حـر جسـی را اصالح کـرد: »او آقـای بیدرمن و دوما چـه جالب که 
اسـمش رو آوردی.« بابـا از جایـش بلنـد شـد و شـروع کرد به قـدم زدن کنار 
و لبخند روی صورتش ناپدید  کاناپه. چهره اش آن قدر در هم رفته بود که خ
ین اتفاقی بیفتـه، ولی آقای  شـده بـود. »اصـال فکرش رو هم نمی کـردم هم

بیدرمن بهم گفت دیگه نمی خواد قرارداد اجاره مون رو تمدید کنه.«
اول جسی شروع کرد: »نمی خواد قراردادمون رو...«

» ب نامردیه اولیور فریاد زد: »ع
» لینی پرسید: »اجاله چیه

بابا خودش را به نشنیدن زد و ادامه داد: »امسال همه ی شما واقعا خیلی 
رم، هم خونه اون طوری که  عالـی رعایـت حال آقای بیدرمـن رو کردین و به ن
دوسـت داشـت سـاکت و آروم بود و هـم حریم خصوصـی ش رو کامال حف 
کردیم و اصال مزاحمتی براش نداشـتیم. راسـتش چند سـال پیش که اولیور 
ره  ی اون یا وقتی فرنت همه جای در  توپ بیسبالش رو پرت کرد سمت پن
ن بودم دیگه بیرونمون می کنه.  م ی کرد، م ول هاش خ خ خونه ش رو با پن
ب کردم چرا امسـال کـه پرونده مون پا پاکـه، بلندمون می کنه.« واقعـا تع

ه ها زل زد.  ی کرد و به چهره ی ب بابا مک
ه ها با چشمانی معصوم بهش نگاه می کردند و سرشان را تکان می دادند؛  ب
ه ی کوچک روزهای اول سال  البته همه غیر از اولیور که امیدوار بود کسی حاد
ه و باع شـد  را یـادش نیایـد؛ وقتی که با فریزبی زد به لوله ی آبفشـان باغ

ره ی باز اتا آقای بیدرمن.  آب، صا فواره شود به سمت پن
بابا از آن اتفا هی حرفی نزد، در عو گفت: »باید آخر ماه از این خونه بریم.«

ای اتا را پر کرد.  فریادی از عصبانیت ف
« جسـی با حرارت توضی مـی داد و هم زمان عینکش  »شـوخی می کنین
آرام روی بینی اش سر می خورد پایین. »اون قدر اخالقمون خوب بوده که باید 

» ی سرمون هاله ی نور داشته باشیم با
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اولیـور گفـت: »می دونین چند ماهه که یه بار هم توپ بسـکتبالم رو جلوی 
» ساختمون زمین نزدم

» لینی دوباره پرسید: »اجاله چیه
بور شده توی اون سرداب لعنتی ویولنش رو تمرین  جسی گفت: »ایسا م

 » کنه که مبادا صدا بیاد
فـا.« و هم زمان ایسـا جـواب داد: »من  دب باش ل کـر داد: »مـ مامـان ت

دوست دارم اون پایین تمرین کنم.«
بابـا رو کـرد بـه لینـی »ما یه قـرارداد اجاره با آقـای بیدرمن داریـم. قرارداد 
این جـا  بتونیـم  این کـه  واسـه  اجازه سـت  یه جـور  توافقـه...  یه جـور  اجـاره 

زندگـی کنیم.« 
ه به حر بابا فکر کرد و بعد کله معل دیگری زد.  لینی یک لح

» »یعنی دیگه نمی خواد ما این جا باشیم
مامان ادامه داد: »نه خب می دونی اون...«

زم داله.« بعد این  لینی با صدای قاطعی گفت: »فکر می کنم بیتلمن ب 
بار بدون این که به جایی بخورد، کله معلقی زد و روی شـکمش دراز کشـید تا 

دنبال خرگوشش بگردد که زیر مب پناه گرفته بود. 
جسـی بـه تقویـم روی دیـوار نگاهی انداخـت. »یعنی فق یـازده روز دیگه 

» این جا هستیم
ایسـا گفـت: »واقعـا می خواد درسـت بعد از کریسـم مـا رو از این خونه 

» بیرون کنه
بـه  خاطـر  »یعنـی  پرسـید:  می جویـد،  را  ناخن هایـش  هایاسـین کـه 
« وقتی فرنت اسـمش را از زبان  خرابکاری های فرنت گفته که باید بریم
هایاسین شنید، دمش را تکان داد، چشم هایش را باز کرد و چند بار پلک زد 

و بعد پلک هایش دوباره آرام پایین آمدند و بسته شدند. 
ایسا گفت: »فکر کنم تقصیر منه.«
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بـرادر و خواهرهایـش بهـش خیـره شـدند. هی ک حتی فکـرش را هم 
نمی کرد ایسای همه چیز تمام، دلی بیرون شدنشان از آن  خانه باشد. 

»به خاطر صدای ویولنم...«
ه ها تقصیر هی ک نیست. یادتونه پارسال بابا  مامان وارد بح شد: »ب
ره های قبلی  ره هـای دوجـداره رو نصب کـردن اون هـا از پن و عمـو آرتور1پن
خیلی عای ترن و اصال صدا ازشـون رد نمی شـه. ما هر کاری که می تونسـتیم 
اره ما بمونیم. حتی یه جعبه ماکارون2  کرد یم تا آقای بیدرمن رو راضی کنیم ب
اشـتم پشـت در خونه ش.« مامان تندتند پلک می زد. برای او که  نعنایی هم گ

شیرینی پز ماهری بود، ماکارون اهمیت خیلی زیادی داشت. 
اولیور هم که ماکارون را خیلی جدی می گرفت، ناله کرد: »حرومشون کردی.«

ایسـا پرسـید: »خونـه ی جدیدمـون هـم زیرزمیـن داره تا مـن بتونم توش 
» تمرین کنم

بازی گفت: »من به شـرطی می آم که تو خونـه ی جدید بتونم  جسـی بـا ل
یه آزمایشگاه علوم داشته باشم با یه چرا بونزن3 و ارلن مایر 4های جدید.«

نم می شـه دیگه، نه یعنی  اولیور پرسـید: »اتا جدیدم دقیقا عین اتا ا
دقیقا عین همین.«

هایاسین پرسید: »می شه خونه مون همین دوروبر باشه که فرنت بتونه 
« این حر هایاسـین ناگهان همه را بهت زده کرد.  با دوسـت هاش بازی کنه
بور شـوند از آن محله  آن ها اصال به این موضوع فکر نکرده بودند که شـاید م
بروند، محله ای که همه ی آدم هایش را به اسم، سن و مدل مو می شناختند. 
بابا گفت: »من همه ی عمرم تو همین محله بود م. مح کارم این جاست.« 
ال او را  فق هایاسـین بود که فهمید وقتی بابا این حر را زد، نه جواب سـ
1- rthur

2- نوعی شیرینی فرانسوی
3- unsen
4- Erlen eyer
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ه هـا من باید برم نرده های ل طبقه ی  داد و نـه به صورت کسـی نگاه کرد. »ب
ال ها رو ببرم. ولی باز هم درباره ی این  دوم رو درسـت کنم و بعدش هم آشـ

» موضوع حر می زنیم. باشه
بابا لباس سرهمی  آبی کهنه اش را که موق تعمیر کامپیوترها می پوشید از 
روی چوب لباسـی برداشـت. و روی لباس کارش پوشـید. لباس سرهمی اش 
ه هـا نگاه کرد.  شـبیه لبـاس مکانیک هـا بود. بابا دوباره بـه چهره ی ناراحت ب
سـفم. می دونم چه قـدر این خونه رو دوسـت دارین. ولی قول  »مـن واقعا مت

می دم همه چی روبه راه شه.« و از در بیرون رفت. 
ه ها همیشـه از شـنیدن این جمله ی پدر و مادرشـان که همه چیز روبه راه  ب
ه ها دوباره  ا می دانسـتند. قب از این کـه ب می شـود، متنفـر بودنـد. آخر از ک
ال پرسیدن، تلفن مامان لرزید. مامان نگاهی به گوشی اش  شروع کنند به س
ه ها، باید جـواب بدم،  ه ها »ببخشـین ب انداخـت و بعـد دوبـاره رو کرد بـه ب
 » اما... نگران نباشین. درباره ی این موضوع بیشتر حر می زنیم، قول می دم
له از پله ها با رفت و شروع کرد به صحبت کردن  ه ها با ع مامان زیر نگاه ب
1، ممنونم که تماس گرفتین. ما از آپارتمانی که آگهی کرد ین  ـ »بلـه خانم می

خیلی خوشمون اومده...« و بعد صدای بسته شدن در اتاقش شنیده شد. 
» ... واقعا مسخره ست بیدرمن مزخر اولیور گفت: »از این جا بریم

ایسـا گفـت: »نمی تونـم فکـرش رو هـم بکنم کـه این جا زندگـی نکنیم.« و 
همین طـور کـه روی سـیم  های ویولنـش دسـت می کشـید ادامـه داد: »واقعا 

امیدوارم این اتفا ها به خاطر ویولن زدنم نباشه.«
شـش سـال پیش که ایسـا کالس اول بود، متوجه شد که آقای بیدرمن از 
سـازها متنفر اسـت. درست وقتی که آهن چشمک، چشمک، ستاره را با ساز 
کوچک یک هشتمش برای خانم جوزی2، همسایه ی طبقه ی دوم می نواخت. 

1- itchell
2- osie
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ایسـا بیـرون آپارتمان خانم جوزی ایسـتاده بود؛ وسـ های آهنـ بود که در 
آپارتمان آقای بیدرمن در طبقه ی سوم با شدت باز شد؛ او با صدای خیلی بلند 
ی پله ها داد زد که ب کنید وگرنه پلی را خبر می کنم.  و ناخوشایندی از با

و بعد در را محکم به هم زد. 
ه ای شش سـاله ایسـا زد زیر گریـه و خانم  پلیـ بـرای ویولـن زدن ب
جوزی از او خواسـت تا به خانه   اش برود؛ بعد با شـیرینی های خوشـمزه ای که 
یرایی کرد و یک دستمال ظری و قشن  توی ظر چینی چیده بود ازش پ
لبه تـوری بـه او داد تـا اشـک هایش را پا کند. بعد هم به ایسـا اصرار کرد تا 
دسـتمال را برای خودش بردارد و ایسـا هم تا آن روز آن را گوشـه ی جعبه ی 

ویولنش نگه می داشت. 
ابت روی دیوار روبه رویش  ـره ی  جسـی کـه مدام فاصله ی بین مب و پن
ی موهای  را می رفـت و می آمـد، گفـت: »اصـال نمی فهمـم.« دسـتش را بـرد 
به هم ریخته اش که او را شـبیه دانشمندی پریشان حال کرده بود. »قانون سوم 
نیوتن می گه برای هر عملی، یه عک العم برابر و متقاب هسـت. حا این 
ام می ده. جلوی  رو داشـته باشـین؛ بابا یه عالمه کار واسـه این سـاختمون ان
سـاختمون که همیشـه مرتـب و تمیزه، برگ ها رو که جـارو می کنه، بر ها رو 
ام  که پارو می کنه. می دونین وقتی همه ی تعمیرات ساختمون رو خودش ان
می ده، چه قدر به نف بیدرمن کار می کنه پ قانون سوم نیوتن چی می شه 
این که بیدرمن ما رو از خونه ش بیرون کنه واقعا یه عک العم متقاب نیست.«

» ان زده گفت: »من می خوام یه نیوتن ببینم لینی هی
ایسـا کـه ناخـودآگاه داشـت موهای دم اسـبی مرتبش را مرتب تـر می کرد، 

گفت: »فکر نمی کنم اون قانون این جا به کار بیاد.«
جسـی بـا یـک حالت حـ ـ با ـ مـن ـ اسـت ـ و ـ هی کـ ـ نمی تواند 
ـریـ  غیـرـ  ازـ  ایـنـ  داشـتهـ  باشـم خاصـی گفـت:  ـ متقاعـدمـ  کنـدـ  ن

»قانون های نیوتن همه جا کاربرد دارن.«
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اولیـور هـم که تـوی کپـه ی دایر المعار هـای قدیمی اش دنبـال حر ن 
رش را گفت: »عمو آرتور هم توی تعمیرات ساختمون کمک می کنه.« می گشت، ن

ام می ده. تازه هر  کید کرد: »ولی همه ی کارهای روزمره  رو بابا ان جسی ت
موق ل تاپ عمو آرتور خراب شه، اون رو هم درست می کنه.«

خـره جلـدی را کـه حـر ن تـوش بـود، از زیر بقیـه ی جلدهای  اولیـور با
دایر المعار بیرون کشید و چند ور زد. بعد به عکسی توی کتاب اشاره کرد 

و رو به لینی گفت: »نیوتن این یاروئه.«
» لینی دستی روی عک کشید و گفت: »چه موهای نازی داله

جسـی بـا لحنی سـرزنش آمیز گفت: »این هـا رو نخون؛ ایـن کتاب ها مال 
شصت سال پیشه و یه عالمه اطالعات قدیمی  و غل توشون هست.«

ه ها، برگردیم سـر  ایسـا پریـد وسـ بحـ آن دو و گفـت: »خیلی خـب ب
موضوع اصلی. تا جایی که من سر درآوردم، تا کریسم وقت داریم بیدرمن 

اره ما بمونیم.« رو راضی کنیم ب
« بعد به  جسـی فریـاد زد: »تـا اون موقـ فق چهار روز و نیم دیگـه مونده

ساعتش نگاهی کرد و گفت: »صد و شش ساعت دیگه.«
» هنش می رسه »دقیقا، کمتر از پن روز دیگه. کسی فکری به 

» لش کنیم لینی پیشنهاد داد: »یه عالمه ب
، روی  اولیور دست هایش را به هم مالید و یک ابرویش را با برد. »با رن

ی نمایشی ادامه داد: »یه عالمه فحش بنویسیم.« در خونه ش...« بعد از مک
رم ح با توئه. ما باید سعی کنیم  اشت. »لینی، به ن ایسا به برادرش مح نگ
رش رو نسبت به خودمون عو کنیم.«  واسه بیدرمن کارهای خوب بکنیم. تا... ن
شـک و تردیـد در چهـره ی جسـی و اولیـور ظاهـر شـد و تـرس در چهره ی 
. لینی کامال برای ب کردن آماده بود. برای یک عالمه ب کردن.  هایاسین

نی، اولیور شانه هایش را با انداخت و گفت: »اگه واقعا  بعد از سکوتی طو
اره بمونیم، من حاضرم براش کارهای خوب بکنم.«  ب
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جسـی گفت: »فکر کنم بتونم باهاش مهربون باشـم.« ایسا با نگاهش از او 
ه نداشته باشه، حتما من و اولیور یه حالی به در  قدردانی کرد. »ولی، اگه نتی

» رت چیه هایاسین خونه ش می دیم. ن
هایاسین که داشت ناخن انگشت کوچکش را می جوید، گفت: »من ازش 

می ترسم.«
 » ال چی کار می خواد بکنه اولیور گفت: »بابا پن نفر به یه نفره م

نم از پسـش برمی آی. باید تبدی شی به  م ایسـا به هایاسـین گفت: »م
اع.« هایاسین ش

ول  نان مشـ یید تـکان داد ولی هم هایاسـین سـرش را بـه نشـانه ی ت
جویدن ناخن انگشت کوچکش بود. 

اره بمونیم  ایسـا کمی فکر کرد. »واقعا اگه بتونیم بیدرمن رو راضی کنیم ب
عالـی می شـه، نه این می تونه شـگفت انگیزترین هدیه ی کریسـم واسـه 

مامان و بابا باشه.«
ه های خانواده ی وندربیکر غر فکر کردن درباره ی دادن بهترین هدیه ی  ب
کریسـمس بـه پدر و مادرشـان شـدند. البته هایاسـین قبال هدیـه ی آن ها را 
آماده کرده بود؛ در واق دو ماه قب هدیه هایش کام شـد ولی از ایده ی یک 
هدیـه ی دسـته جمعی هم خوشـش آمد. اولیـور که مدت زیـادی به این فکر 
می کـرد که قرار اسـت چه هدیه هایی بگیرد، یک دفعـه یادش آمد که خودش 

هم باید به دیگران هدیه بدهد. 
یر  اولیـور با صدایی مصمم گفت: »حقشـه که مامـان و بابا یه هدیه ی بی ن

ازمون بگیرن. این یه راز بین ماست.«
 » ی براشون نخریدی، نه ایسا بهش نگاه کرد. »هنوز هی

اولیـور سـری موضـوع را عـو کـرد. »اگـه قـراره ایـن یـه راز بمونـه، باید 
حواسمون باشه که کسی لومون نده.« و با سر اشاره ی مشخصی به لینی کرد. 

جسی با حالتی آموزنده گفت: »لینی، این یه رازه.«
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لینی بالفاصله گفت: »باشه.«
» جسی گفت: »باشه چی

لینی جواب داد: »باشه، با بیگرما مهلبونی می کنیم.«
جسی سری گفت: »آره، ولی این رو به مامان و بابا نمی گیم چون یه رازه. 

» باشه لینی
» »باشه

ه شـروع کردند به صحبت کردن درباره ی این که چه طور می توانند  پن تا ب
مرد ساکن طبقه ی سوم را راضی کنند. عملیات بیدرمن رسما شروع شده بود. 
هنشان به یک چیز  با این که همگی به موفقیتشان امید داشتند، ولی توی 
فکر می کردند؛ چه طور می توانسـتند با مردی دوسـت شـوند که هی وقت او را 

ندیده بودند و شش سال از آپارتمانش بیرون نیامده بود


