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فصل اول

مردی که معروف به کامیلیون1 بود به خودش لبخند زد. معنی اسم مستعارش 
آفتاب پرسـت بود و این اسـم خیلی به او می آمد. چون به همان سـرعتی که 
آفتاب پرسـت ها رنـگ عـوض می کننـد، ُخلقش عوض می شـد. در یک لحظه 
مهربانی اش به بدجنسـی تبدیل می شـد. سـرد و خشـن بود و به خاطر همین 

هم بقیه از او حساب می بردند.
کارش چـه بـود؟ قاچاق! برای او مهم نبود چه چیزی قاچاق می شـود. هر 
چیزی که قابل فروش بود طعمه اش می شد. او برای به دست آوردن پول وارد 

این کار شده بود و هر کاالیی را که الزم بود، می فروخت.
کامیلیـون مرموزتریـن قاچاقچـی دنیـا بـود. پلیس ها دنبالـش بودند ولی 
هیچ کس نمی دانسـت کجا می تواند پیدایش کند. هویتش را با تغییر قیافه و 
پشـت دیواره های امنیتی کامپیوتری پنهان کـرده بود. عملیات های او به تمام 

قاره ها کشیده شده بود.
او دوسـت داشـت لباسـش از پوسـت حیوان های کمیاب باشـد. حاال هم 
کفشـی پوشـیده بود که با سـر وزغ طالیی نایابی تزیین شده بود. کنار دستش 
عصایی بود که دورش ماری خشک شده پیچیده شده بود. مار پایتون زنده ای 

1. Chameleon
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هـم دور گردنـش بود. پایش را گذاشـته بود روی فرشـی از پوسـت پلنگچه ی 
کمیاب آمریکایی. چترهایش را هم به پایه ای از جنس پای فیل تکیه داده بود.

کار غیرقانونی کامیلیون ثروتمندش کرده بود، اما سیری نداشت. در دلش 
احسـاس شـادمانی می کـرد چـون قرار بود هـی پول دارتر شـود. بـه پولی که 

به دست می آورد، فکر کرد. لبخندش بیشتر شد.
او داشت کارش را در منطقه   ی جدیدی گسترش می داد. این کار خطر کمی 
داشـت و سـودش زیاد بود. به محض جفت وجور شـدن همه چیز می توانسـت 
ثروتـش را دو برابـر کنـد. فقـط باید کاری می کرد که بقیه بـا او همکاری کنند. 
لبخنـدش محـو شـد. بهتر بود کسـی مزاحم کارش نشـود چون اگر کسـی به 

پروپایش می پیچید، به این سادگی ها چشم پوشی نمی کرد.
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فصل دوم

اوتیـس از پنجـره ی هواپیمـا بیـرون را نگاه کـرد. درحالی که تابش شـدید نور 
خورشید چشم های قهوه ای اش را کج وکوله کرده بود گفت: »رودخونه شبیه یه 

مار بزرگه که توی جنگل پیچ وتاب خورده.«
کـودی، بـرادر دوقلوی اوتیس، گفت: »گارا... نیا نیاگارا.« سـپس دسـته ای 
از موهـای قهـوه ای اش را از جلوی پیشـانی اش کنار زد و گفـت: »خیلی خوب 

نشده، اما دوستش دارم.«
اوتیـس بینـی کک ومکـی اش را چیـن داد و به برادرش نگاه کـرد: »گارا نیا 
یعنی چی؟! واروخونی بهتر از این بلد نبودی؟ بعدش هم درسته که نیاگارا پر 

از آبه، اینجا رود آمازونه. چقدر کلمه بازی هات بی مزه و آبکی شدن.«
کودی با ناراحتی گفت: »نه که کلمه بازی های شما خیلی بهتره! ربط نداشت 

اما تقارن که داشت1!«
دخترعمه شـان، ری لی2، از ردیف جلو سـرک کشـید و گفت: »آمفیسبینا3، 

آم ـ فیس ـ بینا، یا مار دوسـر هم یه جورهایی متقارنه!«
دوقلوها با هم گفتند: »چی؟«

1. کودی عاشق بازی واروخوانی یا پالیندروم است. به کلمه هایی که از هر دو طرف یک جور خوانده شوند 
واروخوانه گفته می شود مثل گرگ و کبک.

2. Rae Lee 3. Amphisbaena
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پدرشان آقای هایدن کارسون1 و دوست خانوادگی شان، ماکسیم َچِترتون2، 
کلمه را تکرار کردند. ماکسیم مهارت های زیادی داشت. اوایل فقط دستیار پدر 

بود اما کم کم عضوی از خانواده شد.
ری سـر جایش صاف نشسـت و موی سـیاه کوتاهش را تکان داد: »یه مار 
افسـانه ایه کـه هـر دو طرف بدنش سـر داره. وقتی داشـتم لغت نامـه رو نگاه 
می کردم، بهش برخوردم. حفظش کردم، چون می دونستم توی سفر به  دردم 
می خـوره. کـودی واروخونـی رو دوسـت داره و اوتیس هم بـازی با کلماتی که 

معنی های مختلف دارن، پس...«
کودی گفت: »اسم ماره متقارن نیست اما خودش متقارنه! چه باحال!«

اوتیـس گفـت: »جالبه.« دوقلوها از پنجره بیـرون را نگاه کردند. مدتی همه 
ساکت بودند.

همه ی اعضای این گروه از مدت ها قبل منتظر سـفر بودند. مخصوصًا ری، 
کودی و اوتیِس دوازده سـاله. تعطیالت تابستانی بود و آن ها بی صبرانه منتظر 

دیدن جنگل های بارانی آمازون بودند.
انریکو اسِتِوز3، تاجر برزیلی قهوه، مرد ثروتمندی بود که از آن ها دعوت کرده 

بود تا در خانه اش در مانائوِس4 برزیل، شهری در قلب آمازون، اقامت کنند.
ری عالقـه ی زیـادی به حیوان های در حاِل انقراض داشـت، برای همین از 
او خواسـته بودند همراهشـان بیاید. او چند ماه پیش برنامه ای درباره ی این 
حیوان هـا در تلویزیـون دیـده بـود. از آن به بعـد، هرروز دربـاره ی این موضوع 
تحقیـق می کـرد. خیلـی از گونه هـای در حاِل انقـراض در جنگل هـای آمازون 

زندگی می کردند.
ری بی مقدمه پرسید: »بهتون گفته بودم توکان ها5 دارن منقرض می شن؟«

کـودی جـواب داد: »هـزار بـار! همیشـه اوتیس گیـر می ده به یـه  چیز و ول 

1. Hayden Carson 2. Maxim Chatterton
3. Enrico Estevez 4. Manaus

toucan .5؛ نوعی پرنده ی نوک دراز
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نمی کنـه امـا حـرِف حیوون هـای در حـاِل انقراض که می شـه، تو هم می شـی 
مثـل اوتیس.«

اوتیـس در جوابـش گفت: »یادت نیسـت وقتی رفته بودیم جزیـره ی کاالِورا 
همـه ی فکـر و ذکـرت شـده بـود داسـتان روحِ دزد دریایی؟ چیزی کـه تو ازش 
دسـت برنمـی داری وراجـی کردنـه؛ همه ش حرف، حـرف و حرف.« سـپس زد 

زیـر خنده.
ری گفت: »می شـه بس کنین؟ مگه عالقه به حیوون های در حاِل انقراض 

چه عیبی داره؟«
کودی جواب داد: »هیچی! اعتراف می کنم من رو به این موضوع عالقه مند 
کردی. می دونم کلی حیووِن در حاِل انقراض تو جنگل زندگی می کنن اما دلم 
می خواد همه شـون رو ببینم! می دونم اون قدر زیادن که اگه بخوای همه شـون 

رو ببینی چند ماه طول می کشه!«
اوتیس گفت: »درسته. حدود دو هزار گونه پرنده و پستاندار وجود داره.«

ری تندوتند اسـم حیوان ها را گفت: »تاپیر1 برزیلی، َجگوار، دلفین صورتی، 
َمکوی2 قرمز، مکوی سـرخابی، توکان، تنبل سـه پنجه، تامارین3 یا همون شیر 
طالیـی، عقـاب هارپی، گاو دریایی. باز هم هسـت ولـی فقط همین ها رو یادم 
بود. این ها همه شون حیوون های در حاِل انقراض جنگل های آمازون هستن.«
اوتیس گفت: »خیلی زیادن! آی... گوشم کیپ شده. پس کی فرود می آیم؟«
ماکسیم ساعتش را نگاه کرد و گفت: »اوممم... گمونم ده دقیقه ی دیگه.«

آقـای کارسـون گلویـش را صـاف کـرد: »اونجـا یـه غافل گیـری کوچولو در 
انتظارتونه. می دونم بعدش همه ش می گین چرا زودتر نگفتم اما اگه می گفتم 
دیگه بهم پیله می کردین و ِهی سـؤال می پرسـیدین. فقط می تونم بگم زودی 

می فهمین چیه.«

tapir .1؛ خوک خرطوم دار
macaw .2؛ نوعی طوطی

tamarin .3؛ نوعی میمون که مثل شیر یال دارد.
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کودی مشتاقانه گفت: »زود باش بابا. بگو چیه! بگووو.«
آقای کارسون لبخند مرموزی زد و گفت: »بفرما! شاهد از غیب رسید! اصرار 

نکن که نمی گم. تو همیشه کم طاقتی.«
***

در فـرودگاه بین المللـی ادواردو گومـز1 برزیل از هواپیما پیاده شـدند، انگار 
پتوی مرطوب و ضخیمی پیچیده شـد دورشـان. تا حاال چنین هوایی را تجربه 

نکرده بودند.
اوتیس گفت: »یه بوی خاصی توی هواست!«

ری گفت: »آب وهوای گرمسیریه.«
آقای کارسـون گفت: »امیدوارم خیلی زود جنگل آمازون رو ببینین. شـاید 

نتونم باهاتون بیام چون یه مدتی درگیر نقاشی کشیدن هستم.«
آقـای اسـتوز از آقـای کارسـون خواسـته بود پرتـره ای2 از او بکشـد. هایدن 
کارسـون یکی از مشـهورترین نقاش های دنیا بود و همه ی مردم تابلوهایش را 
دوست داشتند. آقای کارسون دوست داشت دور دنیا سفر کند و از طبیعت و 

حیوان ها نقاشی بکشد؛ اما گاهی نقاشی آدم ها را هم می کشید.
آقای استوز دنبال هنرمندی بود که پرتره اش را نقاشی کند. وقتی تابلویی را 
دید که آقای کارسون از جمال میسون3، ستاره ی سینما، کشیده بود، فهمید که 
نقاش دلخواهش را پیدا کرده است. پس با ماکسیم تماس گرفت و کارهای 

الزم برای سفرشان را انجام داد.
کارسـون ها، ری و ماکسـیم چمدانشـان را تحویـل گرفتنـد. پسـر قدبلند و 
ورزیـده ای، تقریبـًا هجده سـاله، بـا قدم های محکـم و بلند، به سمتشـان آمد. 
چشـم هایش مثل موهایش مشـکی بود. با آقای کارسـون دسـت داد. لبخند 
زد و گفت: »شـما باید هایدن کارسـون باشین. عکسـتون رو دیدم. همین طور 

1. Eduardo Gomes
2. نقاشی چهره

3. Jamal Mason
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هـم عکس تابلوهاتون رو. پینو1 اسـتوز هسـتم. پدرم یـه کتابی داره که عکس 
تابلوهاتون توشه. حتی دو تا از تابلوهاتون رو خریده.«

آقای کارسون ابروهایش را باال داد و گفت: »جدی؟ کدوم هاش رو؟«
پینو گفت: »بعدازظهر جزیره ی جمجمه ها و ایگوآنا زیر نور خورشید.«

اوتیس گفت: »همون تابلوهایی که توی جزیره ی کاالِورا کشیده بودی!«
آقای کارسون گفت: »خوب یادمه.«

ماکسـیم گفـت: »من هـم همین طور. مگه می شـه اتفاق هایـی رو که توی 
جزیره ی کاالِورا برامون افتاد، فراموش کنم. ولی دلم نمی خواد توی این سفر 

هم با اتفاق های اسرارآمیز روبه رو بشیم.«
مرد جوان ابروهایش را درهم کشید: »اسرارآمیز؟ منظورتون چیه؟«

آقای کارسون گفت: »داستانش مفصله. بهتره االن درباره ش حرف نزنیم.« 
به ماکسیم نگاهی انداخت: »فقط بگم دردسرهایی که توی اون سفر کشیدیم 

برای یه عمر کافیه، می خوایم کمی استراحت کنیم.«
***

پینو بردشان کنار کادیالک سیاهی که از تمیزی برق می زد و گفت: »این هم 
ماشـین پدرم. البته یکی از ماشـین هاش! امیدوارم از دستگاه خنک کننده ش 

لذت ببرین.«
توی مسیر، ری و دوقلوها دور و بر را نگاه کردند. مانائوس شهر مدرنی بود. 

البته ساختمان های قدیمی زیبایی هم داشت.
پینـو گفت:  »ما نزدیـک خونه ی ُاپرا زندگی می کنیم که بهش می گن تئاترو 
آمازوناس2. سـال 1896 باز شـده. اون موقع مانائوس پایتخت کائوچوی دنیا 

بود. سمت چپتونه.«
همه به سـاختمان صورتی بسـیار زیبایی نگاه کردند که ستون های سفیدی 
داشت و سقفش پر بود از کاشی های آبی پرزرق وبرق و چشم نواز. دورتادورش 

1. Pino 2. Teatro Amazonas
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هم درخت بود. چند ثانیه بعد، ماشـین وارد مسـیری شـد که هر دو طرفش 
درهـای فلـزِی پرنقش ونـگار بود. پینو جلوی عمارت ترمز کرد. درسـت شـبیه 

خانه ی ُاپرای صورتی بود، فقط این عمارت سفید بود.
همه از ماشین پیاده شدند. مرد باشخصیتی که موهای خاکستری داشت 
در را بـاز کـرد. شـلوار و جلیقه ی مشـکی و پیراهن سـفید تنش بـود و میمون 

خیلی کوچکی روی شانه اش بود.
ری فریـاد زد: »وای یه مارموِسـت1 کوچولو. خیلی بامزه سـت. اندازه ی کف 

دسته.«
مرد لبخندی زد و گفت: »به عمارت آقای استوز خوش اومدین. من کارلوس 
سـانتوس2 هسـتم. سرپیشـخدمت منزل.« به میمون اشاره کرد و گفت: »این 

دختر کوچولو هم آنجو هستش یعنی فرشته.«
چانه ی میمون را خاراند و گفت: »کوریدا 3... بونِکویینها 4... تو عزیز دلمی... 

تو عروسکمی. می دونین ما توی برزیل پرتغالی حرف می زنیم؟«
ری و دوقلوهـا بـا هم گفتند: »بله... بله.« خدمتکارها که دو خانم و سـه آقا 

بودند، تندی آمدند سمتشان.
کارلـوس دسـتور داد: »یکی تـون چمدونشـون رو بـرداره. اون یکـی هـم 

راهنمایی شون کنه به اتاق آقای استوز.«
مرد قدبلندی لبخندزنان آمد سمتشان. آقای استوز، موی سپیدش را رو به 
عقب شـانه زده بود. پیشـانی اش پیدا بود. کت وشلوار خاکستری پوشیده بود. 
انگشـتری با نگین الماس در انگشـت کوچک دست راستش بود. گفت: »الزم 
نیست کارلوس. خودم اومدم! سالم بر همگی. خوش اومدین. بفرمایین تو.« 

جلوتر از آن ها راه افتاد.
همـه از دیـدن عظمت آنجا تعجب کرده بودند. ورودی عمارت درهای بزرگ 

1. marmoset 2. Carlos Santos
3. querida 4. bonequinha
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فرانسـوی داشـت که رو به باغ باز می شد. گل های رنگارنگ همه جا را پر کرده 
بود. کف پوش خانه از سـنگ مرمر بود و روی سـقفش تصویری نقاشـی شده 
بود از جنگل های آمازون با حیوان هایی که از پشـت تنه و شـاخه ی درخت ها 

سرک می کشیدند.
آقـای اسـتوز گفـت: »امیـدوارم اینجا احسـاس راحتی کنین. پشـت خونه 

استخر هم داریم.«
اوتیـس، کـودی و ری همدیگر را نگاه کردند. این مرد پشـت عمارتش توی 
مرکـز شـهر اسـتخر دارد، پس خیلـی ثروتمند اسـت و تعجبی نـدارد اگر یک 
هنرمنـد و خانـواده اش را، از یـک قاره ی دیگر در آن سـر دنیـا، دعوت کند تا با 

هواپیما بیایند نقاشی اش را بکشند!
آقای کارسـون گفت: »شـک ندارم توی این خونه ی زیبا به همه مون خوش 

می گذره.«
داشت از آقای استوز تشکر می کرد که صدای شکستن و خرد شدن شیشه 

از جایی داخل خانه شنیده شد.
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فصل سوم

همگی پشت سر آقای استوز دویدند سمت اتاق نشیمن. گلدان خرد شده بود 
و تکه هایش ریخته بود روی زمین.

مرد جوانی که تی شـرت آبی و شـلوار جین پوشـیده بود، گفت: »ببخشـید. 
دستم خورد.«

دوقلوها و دخترعمه شـان، ری، با دهان باز بهش زل زده بودند. مرد جوان 
و پینو مثل سـیبی بودند که از وسـط نصف شـده باشـد! همان موی مشکی و 

همان چشم های سیاه!
آقـای کارسـون گفـت: »این هم همون قضیـه ی غافل گیرکننـده ای که گفته 

بودم! پینو و لوئیس دوقلو هستن!«
مرد جوان گفت: »من لوئیس اسـتوزم.« سـپس رو کرد به برادرش و گفت: 

»تصمیم گرفتیم بهتون نگیم دوقلوییم تا غافل گیر بشین!«
ری گفت: »وای! شـما هم مثل کودی و اوتیس خیلی شـبیه هم هسـتین. 

اگه لباس هاتون با هم فرق نداشت، نمی تونستم از هم تشخیصتون بدم.«
آقای اسـتوز گفت: »فقط مادرشـون می دونست کی کدومشونه!« سپس به 
خرده شیشه های روی فرش نگاه کرد: »االن می گم پیشخدمت بیاد جمعشون 
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کنه. خب، بهتره بریم توی باغ و ناهار بخوریم.« سپس درهای فرانسوی را باز 
کرد و بیرون رفت.

لوئیس گفت: »آقای کارسون، من از طرفدارهاتونم. دوست داشتم درباره ی 
نقاشی باهاتون حرف بزنم. آخه من...«

پـدرش بـا صدای خشـنی گفت: »حرف زدن دیگه بسـه. برو لباس هات رو 
عـوض کـن و زود بیـا پایین.« از لحن حرف زدنش می شـد فهمید که دسـتور 

دادن به بقیه عادت همیشگی اش است.
در بـاغ، میـز بزرگـی پـر از خوراکی چیده شـده بـود. آن قـدر گل  و بوته های 
جورواجـور توی باغچه ها کاشـته بودند که چشـم آدم خیـره می ماند. ُارکیده ها 
روی درخت هـا شـکوفه زده بـود و مرغ های زرین َپر گلوسـرخ1 همراه پروانه ها 
میـان گل هـا پـرواز می کردنـد. آقای اسـتوز به جمعشـان اضافه شـد و گفت: 
»امیدوارم از غذای سنتی برزیلی مون خوشتون بیاد. اسمش فیجوآداست 2.«

کودی با سروصدا پرید وسط و گفت: »می دونم چیه. یه چیزهایی درباره ش 
خونـدم... گوشـت دودی بـا سـبزیجات معطـره، همـراه بـا میـوه و مانیوک3. 
مانیوک یه ریشه ست که می شه مثل سیب زمینی یا آرد ازش استفاده کرد.«

»درسـته کـودی. امیـدوارم ازش خوشـت بیـاد. آب میوه های اسـتوایی هم 
داریم. مثل گوآوا4 یا َپِشن فروت5.«

اوتیس گفت: »که البته از غذای هواپیما خیلی بهتره!«
آقای استوز خندید: »بعد از ناهار هم می تونیم به موزه های شهر سر بزنیم.«
کـودی یکهو گفت: »نمی شـه زودتر بریم جنـگل؟ می دونم موزه های خوبی 

دارین اما درباره ی جنگل های آمازون کلی چیز خوندیم.«
ماکسیم با لحن سرزنشگری گفت: »کودی! آقای استوز برامون برنامه ریزی 

کردن. مؤدب باش!«

1. ruby-throated hummingbirds 2. feijoada
3. Manioc 4. guava
5. passion fruit
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آقای استوز لبخند زد: »هیچ عیبی نداره. می تونین با پسرهام برین. اون ها 
راهنمای رسمی جنگلن. فردا چطوره؟«

اوتیس و ری لبخند زدند و کودی گفت: »عالیه!«
پینـو رو کـرد به لوئیس و گفت: »فردا یه کـم کار دارم، اما فکر کنم تو بتونی 

باهاشون بری، درسته؟«
لوئیس گفت: »آره. با کمال میل. می تونم از آلدو هم بخوام که همراهی مون 

کنه. باهامون موزه هم می آد.«
آقای اسـتوز توضیح داد: »آلدو دوسـت جدید پینو و لوئیسه. وقتی داشتن 
برای راهنمای گردشگری جنگل آموزش می دیدن همدیگه رو دیدن و حسابی 

صمیمی شدن.«
لوئیس زیر لب گفت: »خوب رفیقیه.«

تلفن همراه آقای استوز زنگ زد. جواب داد. صورتش لحظه به لحظه سرخ تر 
می شـد. دندان هایـش را روی هـم فشـار داد: »چنـد بـار بگم! زمینـم رو بهت 

نمی فروشم. نمی ذارم جنگل رو بکنی گاوداری!«
گوشـی را قطـع کرد و انداخت ته جیبـش و گفت: »توی جنگل های آمازون 
چنـد هکتـار زمیـن دارم. من می گـم اونجا باید دسـت نخورده باقـی بمونه اما 
همیشـه یکـی پیدا می شـه کـه بخواد زمیـن رو بخره! خانواده م دوسـت دارن 

بفروشمش.«
لوئیس گفت: »حرف بدی نزد که. می تونیم با پولش...«

آقـای اسـتوز دسـتمالش را انداخت روی میـز: »بس کن! به انـدازه ی کافی 
پـول دارم. نمی خـوام زمین رو بفروشـم تا پینو زندگی ش رو تباه کنه. همیشـه 
اون اصـرار می کنـه کـه زمیـن رو بفروشـم، حـاال نوبـت توئـه؟!« بـه لوئیـس و 

پینـو چشـم غره رفت.
همه ساکت شدند. فقط صدای به هم خوردن قاشق و چنگال می آمد.

سرانجام ماکسیم گفت: »خوشمزه بود. از قول من از سرآشپز تشکر کنین.«
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ری گفت: »آخ... تازه یادم افتاده، دسـت هام رو نشسـته بودم. می شه االن 
برم؟«

آقای استوز بهش لبخند زد: »بله. اشکالی نداره.«
ری از پشـت میز بلند شـد. آقای استوز به بقیه نگاه کرد و گفت: »ببخشید. 
زیـادی از کـوره در رفتـم. حتـی فکر فروش زمیـن هم اذیتم می کنـه. هر روز 
مجبورم پیشنهادهای زیادی رو رد کنم. این آخری یه گَله ی خیلی بزرگ داره. 

دیگه رسمًا داشت تهدیدم می کرد!«
او به پینو و لوئیس نگاه کرد و گفت: »یه روز زمین و تجارت قهوه م به شما 

دو نفر می رسه.«
لوئیس زیر لب گفت: »قرار نیست که همه برن توی تجارت قهوه...«

آقـای اسـتوز جـدی گفـت: »دیگـه حرفی از فـروش زمیـن یا کار نشـنوم! 
می خوام به مهمون هام خوش بگذره!«

لوئیس سـرش را پایین انداخت و زل زد به بشـقابش ولی چیزی نگفت. 
پینو در صندلی اش جابه جا شد و با غذایش بازی کرد.

ماکسیم گلویش را صاف کرد و گفت: »حوصله ندارم فردا بیام جنگل گردی. 
البته بدم نمی آد یه جاهایی ش رو توی یکی از پارک های توریستی ببینم.«

آقای استوز ابروهایش را باال داد و گفت: »جدی؟ شما چی آقای کارسون؟«
آقای کارسـون چنگالش را گذاشـت توی بشـقاب و گفت:  »دوسـت داشتم 
بـرم، ولـی بهتره بذارمش واسـه ی بعد. اگه موافق باشـین می خـوام از همین 

فردا نقاشی رو شروع کنم.«
آقای استوز مشتاقانه گفت: »بله... بله... حتمًا. فقط باید تصمیم بگیریم در 
چه حالتی باشم! می خوام تابلوم شخصیتم رو نشون بده. می تونم کت وشلوار 
بپوشـم که معلوم بشـه تاجرم. چطوره سوار اسـب بشم؟ شاید باید توی قایق 

بشینم یا از کوه باال برم یا هر کار دیگه ای که بلدم.«
کودی و اوتیس همدیگر را نگاه کردند. عجب اعتمادبه نفسی!
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آقای کارسون گفت: »مطمئنم بهترین حالتی رو که باید باشین پیدا می کنیم.«
آقای اسـتوز سـرحال شـد، گفت: »عالی شـد. خب، بریم استراحت بکنیم. 

بعدش می ریم موزه.«
***

اوتیـس، ری و کـودی توی سـالن منتظر بقیه بودنـد. ری گفت: »می خوام 
یه چیزی بهتون بگم.« و به طرف آن ها خم شد:

»بعدازاینکه دست هام رو شستم، داشتم از راهرو رد می شدم که روی زمین 
یـه موبایـل دیدم. فکـر کردم مال خودمـه و از جیبم افتاده. اون رو برداشـتم 
و یـه نگاهـی به فهرسـت تماس هاش انداختم. آخه فکـر نمی کردم مال کس 
دیگه ای باشه! توش کد کشورهای مختلف رو از سراسر جهان پیدا کردم. 67، 

»...61 ،852
ری باال را نگاه کرد و گفت: »اوممم... 67 که می شـه کد سـنگاپور، 852 که 

هنگ کنگه و 61 هم مال استرالیاست...«
کودی گفت: »این ها رو دیگه از کجا بلدی؟«

ری شانه باال انداخت و گفت: »یه روز بارونی که بیکار بودم، به نظرم اومد که 
جالبن و بهشون یه نگاهی کردم.«

اوتیـس گفت: »ریه دیگه! عالیه! عادتشـه...« سـپس گفـت:  »ری، ملکه ی 
همه چیزدون!«

کـودی سـرش را تـکان داد و گفـت: »بیا ری! راسـتش رو بگـو! فکر کردی 
گوشـی خودتـه یا فضولـی ت گل کرده بود؟« می دانسـت ری گاهـی نمی تواند 

جلوی کنجکاوی اش را بگیرد.
ری قرمز شد. شانه باال انداخت و گفت: »خب حاال... وقتی از اتاق ناهارخوری 
رفتیم بیرون، دیدم لوئیس گوشی رو برداشت و گذاشت توی جیبش.« آهسته 

گفت: »خیلی عجیب بود. رنگش پریده بود و حسابی می ترسید.«
اوتیـس گفـت: »به نظرتـون چـرا از همه جـا بهـش زنـگ می زنـن؟ یعنـی 
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دوست هاش هستن؟ دقت کردین پینو و لوئیس زیاد با باباشون جور نیستن. 
همه ش ضایعشون می کنه.«

کـودی خواسـت چیـزی بگویـد که صدای بگومگو بلند شـد. صدا از پشـت 
درهـای بزرگـی می آمد که سـالن و اتاق را از هـم جدا کرده بود. صدای یکی از 

دوقلوها بود که داشت با پدرش بحث می کرد.
آقای استوز گفت: »دیگه نمی خوام درباره ش چیزی بشنوم!«

»اما پدر! نمی شه همین جوری ادامه پیدا کنه!«
ری گفت: »گمونم آقای استوز و لوئیس، سر فروش زمین بحثشون شده. بهتره 
بریم بیرون منتظر وایستیم. نمی خوام در رو باز کنن و ببینن ما گوش وایستادیم.«

اوتیس موافق بود: »آره بریم.«
و رفتند توی ایواِن رو به آفتاب. روی پله ها مردی نشسته بود. با دیدنشان 

ایستاد و به آن ها سالم کرد:
»من آلدو هستم. شما باید دوقلوهای کارسون و ری باشین.«

آلدو جوان قدبلندی بود که سـرش را تراشـیده بود. شـانه های پهنی داشت 
و بازوهـای ماهیچـه ای اش از زیر آسـتین تی شـرتش بیـرون زده بود. انگاری 

می توانست دیواری آجری را مثل آب خوردن خراب کند.
کودی گفت: »من کودی کارسونم و این هم برادرم اوتیسه.«

آلدو سرش را تکان داد، سپس به ری لبخند زد: »تعریفتون رو زیاد شنیدم.«
در همیـن لحظـه کارلوس در ایوان ظاهر شـد و به آلـدو گفت: »چکی رو که 

بابت مرتب کردن باغچه بهت داده بودم، نقد کردی؟«
آلدو سرش را تکان داد: »آره. هفته ی پیش.«

آقای استوز هم وارد ایوان شد و پرسید: »کدوم چک؟ چِک چی؟«
کارلوس جواب داد: »ازش خواسـته بودم چندتایی گل بیاره تا بکاریم توی 

باغچه. بابتش هم مبلغ زیادی ندادم.«
اسـتوز گفـت: »آهـان.« کمـی بعد گفـت: »بعضی هـا فکر می کنـن من روی 
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گنج نشسـتم! راسـتی، کارلوس، ازم خواسـته بـودی حقوقت رو زیـاد کنم اما 
صـالح ندیدم!«

کارلوس مات ومبهوت گفت: »هرچی شما بگین قربان!«
ری و دوقلوها از گوشـه ی چشـم همدیگر را نگاه کردند. خجالت آور بود که 
آقـای اسـتوز با کارمندش سـر پول بحث می کند. نباید ایـن کار را جلوی جمع 

می کرد. معلوم بود که آقای استوز رعایت حال بقیه را نمی کند.
ماکسـیم، آقای کارسـون و لوئیس آمدند. لوئیس پرسـید: »موزه گردی رو 

شروع کنیم؟«
***

از مـوزه ی ایندیـو1 رفتنـد به مـوزه ی ُهوِمـم ُدو نورت2. آنجا ظروف سـفالی 
و دسـت بافت های قبایـل بومـی را دیدند. گوشـی آقای اسـتوز تمـام روز زنگ 
می خورد. »ببخشید، تماس کاریه دیگه. نمی تونم جواب ندم. ممکنه کار مهمی 

داشته باشن.«
پینـو تـوی مـوزه ی هومـم دو نـورت گوشـی اش را درآورد و گفـت: »من که 

خاموشش می کنم.«
آقـای اسـتوز خیلـی جدی نگاهش کرد و گفت: »بایـد کار رو جدی بگیری. 
همین طور هم برادرت. قراره یه روز کل این دم ودسـتگاه برسـه به شـما دو تا.« 

دوباره گوشی اش زنگ خورد.
سـرش را تکان داد و گفت: »نه، نه... نمی شـه. گفتم که نمی شـه. اصاًل راه 

نداره. نمی تونم بهت فرصت دوباره بدم. به اندازه ی کافی فرصت داشتی.«
گوشـی را قطع کرد و آه کشـید: »کارمندم بود. از اینکه کسـی رو اخراج کنم 
متنفـرم، امـا کارش رو درسـت انجام نمی داد. بهش مشـکوک شـده بودم که 
دزدی می کنه. زیر بار نرفت. من هم نتونسـتم چیزی رو ثابت کنم.« شـانه ای 

باال انداخت و گفت:   »خب، بیاین باز هم بگردیم.«

1. Indio 2. Homem do Norte




