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برای ِکیتی، الرن و هریگان
که همچون خواهر برایم عزیز هستند
و مثل من، عاشق حیوانات!
ک.ی

برای دوستان همچون اعضای خانواده ام، زهرا و رضا امیدوار
به پاس حمایت های مهربانانه ی همیشگی شان
م.ر



»همیشه یک چیز تازه هست که ذهن آدم را درگیر کند . چیزهایی که 
آدم را گیج می کنند. در ذهنت برای یک پرسش پاسخی پیدا می کنی و 
بالفاصله پس از آن پرسش دیگری جلویت سبز می شود... این مسائل 

مدام ذهن من را درگیر می کنند و مجبورم دائم به آن ها فکر کنم و درباره ی 
درست و نادرست بودنشان تصمیم بگیرم.«

ال. ام. مونتگمری؛ آن شرلی در گرین ِگیِبلز1

1. Anne of Green Gables



یکشنبه،24فوریه
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یکیک

عصر بود و باد زمسـتانی شـدیدی در خیابان 141 می وزید. کوالکی سـهمگین، 
شرق آمریکا را در هم شکسته بود و کانون طوفان هم خیال داشت همان طور 
مدتـی بـاالی محلـه ی هارلِـم بمانـد. با این حـال، سـاختمان های نماسـنگی 
ردیف شـده در سرتاسـر خیابان، قوی و استوار سرجایشـان ایستاده بودند و از 
سـاکنین خـود مراقبـت می کردند؛ همان  کاری که در طول صد سـال  گذشـته 
انجام داده بودند. همان طور که ماشین های برف روبی خیابان ها را باال و پایین 
می کردنـد، ارتفـاع بـرف روی لبـه ی پنجره ها بیشـتر و بیشـتر می شـد، الیه ی 
نازکـی روی آجـر خانه ها را می پوشـاند، ماشـین هایی را که کنـار خیابان پارک 

شده بودند در بر می گرفت و پشته پشته روی پیاده رو می نشست. 
درسـت وسـط خیابان 141، ساختمان نماسنگی قرمز و ساده ای قرار داشت 
کـه حـاال بـرف روی بادنمای آن نشسـته بود. خانـواده ی َونِدربیِکـر در طبقه ی 
همکـف و اول این سـاختمان زندگی می کردنـد و در این لحظه همگی در اتاق 
نشیمن بودند. دوقلوهای سیزده ساله ، ِجسی و ایسا، اولیور ُنه ساله و هایاسینث 
هشت سـاله همگـی تأسـف می خوردنـد کـه چـرا به لِینـی که تازه شش سـاله 
شـده بـود، اجازه داده بودند بـازی تخته ای را انتخاب کنـد. آخر همان بازی ای 



12

را انتخـاب کرده بود که سـاعت ها طول می کشـید. همان طـور که بچه ها منتظر 
بودند تا نوبت تاس  انداختنشان برسد، هرکدام آرزو می کردند که ای کاش هوا 
گرم تر بود،  ای کاش جوانه های بهاری زودتر دل زمین را می شکافتند، ای کاش 
می توانسـتند به فضای سـبز عمومی که خودشـان پارسـال محوطه اش را برای 
همسـایه ی طبقه ی باالیی شـان درسـت کرده بودند بروند و آن قدر بازی کنند تا 

حسابی خاکی و کثیف شوند.
تلفـن مامـان زنـگ خورد و خـودش را از البه الی بچه هـا و حیوانات خانگی 
و کتاب هایـی کـه این سـو و آن سـو کپـه شـده بودنـد رد کـرد تا رسـید بـه میز 
عسـلی جلوی در. اعضای خانواده صدای مامان را شـنیدند که گفت: »واقعًا؟« 
و »البتـه!« و »خیلـی هـم عالـی!« صـدای مامـان کـه باالتر رفـت و لحنش که 

مشتاقانه تر شد، بچه های خانواده ی وندربیکر دست از بازی کشیدند. 
بابا که لباس سـرهمی سـبز موردعالقه اش را پوشیده بود و سعی داشت علت 
چکه  کردن سـینک آشـپزخانه را کشف کند، آچارش را زمین گذاشت و خودش را 
بـه مامان رسـاند تا ببیند جریان چیسـت. وقتی مامان تمـاس را قطع کرد، تمام 
اعضای خانواده دورش حلقه زده بودند. چشمانش از تعجب و هیجان برق می زد. 
مامان گفت: »از مجله ی ِپرچ1 بود، می خوان توی شـماره ی ماه ُاکتبرشـون 

درباره ی من و کسب وکارم بنویسن.«
ایسـا، جسـی و هایاسـینث هم زمان جیغ زدند: »چی؟« اولیور، بابا و لینی 

هم هاج وواج همدیگر را نگاه کردند. 
اولیور گفت: »مجله ی ِبرچ دیگه چیه؟«

ایسا اصالح کرد: »مجله ی پرچ!« و ادامه داد: »که ضمنًا یکی از بی نظیرترین 
مجله هاست. می رن سراغ خانم های فوق العاده و باهاشون مصاحبه می کنن؛ 

مثل ُهپ یاِرن2...«

Perch Magazine .1؛ مجله ای که در نسخه ی هر ماه خود درباره  ی یکی از افراد موفق و کسب وکارهایش 
مطلبی می نویسد.

Hope Jahren .2؛ یکی از زنان موفق آمریکایی که در زمینه ی ژئوشیمی و زیست زمین شناسی فعالیت دارد.
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جسـی پرید وسـط حرف ایسا. »اون یه متخصص زیسـت  ـ زمین شناسیه 
کـه به خاطر فعالیتش تـو زمینه ی تحلیل ایزوتوپ های1  ثابت برای شناسـایی 

جنگل های فسیلی معروف شده!«
»... یا ژاکلین وودسون2...«

اولیور هیجان زده گفت: »اِ... می شناسمش! عاشق کتاب هاش هستم!«
ایسا با قیافه ای برافروخته جمله اش را تمام کرد. »... یا سونیا سوتومایور3.«

هایاسینث جیغ زد: »قاضی دیوان عالی!«
لینی پرسید: »قراره عکس تو روی جلد باشه؟ حاال چی می خوای بپوشی؟ 

می شه من هم توی عکس باشم؟«
مامـان گیج شـده بود. »قطعًا عکـس من روی جلد مجلـه نخواهد بود. یه 
قسمتی درباره ی صاحبان مشاغل ُخرد دارن که این ماه می خوان من رو توی 
اون قسـمت معرفـی کنـن. اصـاًل نمی دونم من رو از کجا می شناسـن! شـاید 
کسـی از اعضای تیمشـون اومده بوده به یکی از مراسم هایی که دسرهای من 
توش سـرو شـده... یه صفحه ی کامل مجله قراره درباره ی شـیرینی های من 

باشه! یه عکاس هم می فرستن خونه مون!«
بابا جلوی پله ها مامان را بغل کرد و خوشحال گفت: »بهت افتخار می کنم.«

جسـی گوشـی اش را درآورد و یـک صفحـه ی مرورگر باز کـرد و دیوانه وار با 
انگشـتان شسـتش تایپ کرد. »خدای من، عدد و رقم ها رو داشـته باشـین. 
به غیـراز تیـراژ ماهانه شـون کـه هشتصدهزارتاسـت، هـر مـاه دومیلیـون کاربر 

مستقل هم از وب سایتشون بازدید می کنه!«
لینی دور بقیه باال و پایین پرید و داد زد: »مامان قراره معروف بشه!«

اولیور گفت: »از این به بعد دیگه همـــه طرف دار شیرینی های تو می شن.« و 

1. ایزوتوپ ها، اتم های یک عنصر مشخص هستند.
Jacqueline Woodson .2؛ نویسنده ی آمریکایی

Sonia Sotomayor .3؛ قاضی دستیار دیوان عالی ایاالت متحده ی آمریکا
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هم زمان در ذهنش حسـاب می کرد که بهتر شـدن اوضاع کار مامان چه تأثیر 
مثبتی روی پول توجیبی ماهانه ی خودش خواهد داشت. 

ایسـا عاقالنه گفت: »باید یه وب سـایت داشـته باشـی؛ همین طور فهرسـت 
کسانی که ازت خرید عمده دارن.«

جسی پرسید: »از کجا می دونی؟«
ایسـا گفت: »ِبنی کَِسـلَمن هم باید همین کار رو برای مغازه ی نونوایی شون 

انجام بده.«
بابا پرسید: »ِکی برای عکاسی می آن؟«
مامان جواب داد: »هفته ی اول آوریل.«

لینی داد زد: »تولدت هم که همون موقع ست! شش آوریل!«
مامـان دو دسـتش را گذاشـت روی گونه هایـش و نگاهی بـه دور و بر خانه 
انداخـت. وندربیکرها مسـیر نـگاه مامان را دنبال کردند و یکهو خانه شـان را از 
دید عکاس یک مجله ی باکالس دیدند. گربه شـان فَرْنْتس داشـت در نهایت 
آرامـش اسـباب بازی ها را از روی سـبد جـای  خوابـش برمی داشـت و خیلـی 
شـیک  و مجلسـی همـه را در جاهایـی می گذاشـت که بیشـتر از بقیه ی جاها 
احتمال داشت پای کسی رویشان برود. دور و بر پاگانینی ـ خرگوش لِینی ـ پر 
از یونجه ی خشک بود؛ خرگوش بازیگوش هر بار که می خواست از جعبه اش 
بیـرون بپرد، با پاهایش تا می توانسـت یونجه هـا را در اطراف  پراکنده می کرد. 
ـ طوطی رنگارنگ خانواده ـ سـخت سرگرم نابود کردن پایه ی  جرج واشـنگتن 
کاناپـه ای بـود که کم کم داشـت به پایـان عمرش نزدیک می شـد چون جناب 
جـرج واشـنگتن از پایه هـای کاناپـه بـرای خارانـدن نوکش اسـتفاده می کرد. 

)هرچند در قفس خودش دو تا کف دریا برایش گذاشته بودند.(
به جـز این ها، کپه هـای کتاب و خرت وپرت های مربوط بـه تحقیقات علمی 
جسی و برگه های نت موسیقی ایسا هم بودند که در همه جای خانه به چشم 
می خوردنـد. تـوپ بسـکتبال اولیـور چپانده شـده بود زیر یک مبـل و جعبه ی 
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گنـج هایاسـینث هـم باز آن وسـط رها شـده و نـخ کاموا بود کـه در رنگ های 
مختلف به هر طرف پراکنده شده بود. 

اول جسـی حـرف زد. »مطمئن باش می تونیـم خونه مون رو تبدیل کنیم به 
یه جایی که ارزش عکاسی مجله ای داشته باشه.«

اولیور مردد گفت: »مطمئنی؟«
ایسا پرغرور گفت: »معلومه!«

بابـا دسـتی روی دیوارهـای اتاق نشـیمن کشـید. »خیلی وقت بـود به فکر 
لکه گیـری و نقاشـی دیوارهـا بـودم. همین طور جال زدن کف. و سـاختن چندتا 
کتابخونه ی جدید، چون ظاهرًا پنج تا کتابخونه ی گنده برای خانواده ی ما کافی 

نیست. تا آوریل می تونم همه ش رو انجام بدم.«
کم کم آرامش داشت به چهره ی نگران مامان برمی گشت. 
ایسا گفت: »مامان به ما اعتماد کن. روبه راهش می کنیم.«

همـه ی خانـواده دور مامـان جمـع شـدند و بـه همـان روش وندربیکـرِی 
خودشان، مشت هایشان را به  نشان خوشحالی به هم زدند. 
اولیور داد زد: »شهرت و ثروت، آماده باشین که اومدیم!«



دوشنبه،1آوریل
یکماهوهشتروزبعدیکماهوهشتروزبعد

آوریلآوریل
112233445566

سهشنبهسهشنبه شنبهشنبهجمعهجمعهپنجشنبهپنجشنبهچهارشنبهچهارشنبهدوشنبهدوشنبه

ت.ع.ط.ی.ل.ا.ت.ب.ه.ا.ر.ت.ع.ط.ی.ل.ا.ت.ب.ه.ا.ر.

روزعکاسی
مجلهیپرچ!روزعکاسی

آزمونایساآزمونایسامجلهیپرچ!
تولدتولد
مامان!مامان!
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دودو
خـب ، ظاهـرًا سی وشـش روز کافی نبود که بشـود خانـه ی وندربیکرها را برای 
عکاسـی مجله ای آماده کرد. ماه گذشـته پر از اتفاق های اورژانسی غیرمنتظره 
بود. لینی لوزه هایش را عمل کرد و چندین روز از خوردن بستنی و میلک شیک 
و پـوره ی سـیب لـذت بـرد. دوتا از انگشـت های اولیور در بازی بسـکتبال پیچ 
خوردند و باید سه هفته آتل می بست؛ بعد هم که انگشت هایش خوب شدند، 
بـه  شـکلی کاماًل موفقیت آمیز بـا دوچرخه رفت توی درخت و سـر از اورژانس 
بیمارسـتان درآورد تا از او عکس برداری شـود. )خوشـبختانه اتفاقی نیفتاد و 
حالـش خـوب بود.( هایاسـینث هم زمان هم به عفونت گوش مبتال شـد، هم 
گلویـش چـرک کرد و هم بیماری التهاب چشـم گرفت. ایسـا و جسـی درگیر 
حجم عظیم تکالیف مدرسـه بودند و تازه ایسـا هر روز سـاعت ها در زیرزمین 
خانـه ویولـن تمرین می کـرد تا خودش را بـرای آزمون عضویـت در یک گروه 
ارکسـتر آماده کند. به بابا یک پروژه ی کاری بزرگ سـپرده شـده بود و شب ها 
تـا دیروقـت و همین طـور آخرهفته ها مشـغول کار بود. مامـان هم ازیک طرف 
بی وقفـه شـیرینی می پخـت و ازطرف دیگر کارهای مربوط به کسـب وکارش را 
انجام می داد: سـاختن وب سـایت، تهیه ی اقالم تبلیغاتی و آماده  شـدن برای 

مصاحبه ی مجله. 
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حاال تعطیالت بهار از راه رسـیده بود و وندربیکرها هفته ی پرکار و مهمی در 
پیش داشـتند. تا روز جمعه که تاریخ عکاسـی مجله ی پرچ بود فقط پنج روز 
زمان داشـتند، تازه آزمون ارکسـتر ایسـا هم قرار بود در همان روز برگزار شود و 

شنبه هم تولد مامان بود. برای همین خانه از همیشه آشفته تر بود. 
ایسـا رو بـه خواهرهـا و برادرش که در اطراف اتاق نشـیمن نشسـته بودند، 

گفت: »باید یه برنامه ی درست وحسابی داشته باشیم.«
لینـی داشـت کتاب هـا را دوبـاره طـوری می چیـد کـه بـرای پاگانینی یک 
هزارتو درسـت کند. آخر فکر می کرد هزارتوها می توانند خرگوشـش را از این 
چیـزی که هسـت هم باهوش تر کنند. هایاسـینث روی زمیـن زانو زده بود و 
صورتـش را تقریبـًا چسـبانده بـود به فرش و دنبال سـوزنی می گشـت که از 
دسـتش افتـاده بـود. جسـی روی کاناپـه لم داده بـود و داشـت تقریبًا تمام 
جمله هـای کتـاب علمـی توی دسـتش را بـا ماژیک هایالیت می کـرد؛ کتاب 
را بـه قیمـت ناچیز پنجاه سـنت از حراجی یـک کتابخانه خریـده بود. اولیور 
از پنجـره زل زده بـود بـه بـاران بی امانـی کـه می بارید و زیر لـب چیزهایی با 

خودش می گفت. 
جسـی همان طور کـه دیوانه وار ماژیک را روی صفحات کتابش می کشـید، 
بی آنکـه سـرش را بلنـد کنـد، گفـت: »می دونسـتین نظریه ی حرکـت  مطلق و 
سکون  مطلق، گمراه کننده هستن؟ این کتابه داره مغز من رو منفجر می کنه.«

اولیور همان طور که مدام جلوی پنجره رژه می رفت، غرغرکنان گفت: »وقتی 
این طـوری بـارون مـی آد نمی تونـم با عمو آرتـور روی خونه  درختـی م کار کنم.« 
ولی بعد با خودش فکر کرد شـاید خوردن خوراکی بتواند حالش را بهتر کند. 

پس راه افتاد سمت آشپزخانه. 
هایاسینث جیغ زد: »تکون نخور اولیور!« هنوز داشت دنبال سوزنش می گشت 
کـه موقـع دوختن کاله تولد نمدی برای مامان، آن را زمین انداخته بود. »یه وقت 

پات می ره روی سوزن!«
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ایسـا که حرصش درآمده بود، دست به سـینه ایسـتاد. »اصاًل کسـی شـنید 
من چی گفتم؟«

اولیـور کـه سـر جـا خشـکش زده بود و بـا نگاهـی دوخته به فـرش، دنبال 
برق یک چیز نقره ای رنگ می گشـت، گفت: »نه... راسـتی می گم نمی شـه این 
کارهایـی رو کـه داریـم انجـام می دیم تـا خونه آماده بشـه، بذاریم به حسـاب 

همون کادوی تولد مامان؟«
ایسـا بـه اولیور چشـم غره رفـت. »تولد چهل سـالگی مامانه. یعنـی یه تولد 

خیلی مهم.«
اولیور سـرش را تکان داد. »ای بابا فکر کنم باید سـالی یه بار یه تولد کلی 
بـرای همـه بگیریم. این قدر تعداد آدم ها توی این خونه زیاده که آدم حسـاب 

از دستش درمی ره!«
لینی که جشـن تولدها را بیشـتر از هر مناسـبت و مراسـم دیگری دوسـت 

داشت، گفت: »من اصاًل موافق نیستم.«
جسی سرش را از روی کتاب علمی اش بلند کرد و باز گفت: »می دونستین 

کـ...«
ایسـا حـرف جسـی را قطـع کـرد. »خـوب گـوش کنین. مـا به مامـان قول 

داده  ایم که کمکش می کنیم.«
لینی به ایسـا نگاه کرد و گفت: »من کمک کــردم. لباسـم رو برای عکاسی 
انتخاب کرده  ام و چندتا نقاشی جدید هم کشیده  ام و زده  ام به دیوار، تازه...«
باالخره جسی کتابش را زمین گذاشت. »مگه تو قراره توی عکس باشی؟«

لینی گفت: »بعله!«
جسی نیم نگاهی به ایسا انداخت که سرش را آرام تکان داد. 

اولیور گفت: »دیروز تمیزکاری کردیم دیگه.« و منظورش جاروبرقی کشیدن 
ده ثانیه ای اتاق نشیمن بود. »به نظر من که ظاهر خونه عالیه.«

ایسـا به تخته سـیاهی که دم در ورودی آویزان شده بود اشاره کرد. کارهایی 



۲۱

را کـه بایـد تا قبل از روز عکاسـی انجام می دادند، رویش نوشـته بودند. «هنوز 
هفتادوپنج درصد کارهایی رو که توی اون فهرست نوشتیم انجام نداده ا یم.»

اولیور به تخته سیاه نگاه کرد. «ما نمی تونیم اون کارها رو انجام بدیم.»
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ایسـا گفـت: »عمو آرتور داره می آد. شـاید امـروز بتونین با هـم کتابخونه رو 
درست کنین.«

اولیـور قیافـه اش را کج وکوله کـرد. »عمو آرتور قراره برای بنـده خونه درختی 
بسازه.«

جسی به نکته ی ظریفی اشاره کرد. »داره بارون می آد.«
اولیـور طـوری به پنجره چشـم غره رفت که انگار آب وهوا با شـخص او سـِر 

دشمنی دارد. »خیلی خب. کتابخونه رو درست می کنیم.«
ایسا گفت: »خب، دیوارها رو چی کار کنیم؟«

هایاسینث که عاشق نقاشی بود نگاهی به دیوارها انداخت. دیوارهای بیچاره 
اولـش سـفید بودند ولی حاال بعد از این همه سـال کـه کفش های کتانی موقع 
از پـا کنـده  شـدن در راهرو به دیوار کوبیده شـده بودند و بعـد از ضربات متعدد 
تـوپ بسـکتبال و البتـه اسـباب واثاثیه ی خانه که بارهـا و بارها به دیـوار خورده 
بودنـد، کثیـف و ازریخت افتاده شـده  بودند. چندین نقطه از دیـوار بود که وقتی 
لینی می خواسـت نقاشـی هایی را که به دیوار چسـبانده بود بکَند تا نقاشی های 
جدیدش را بچسـباند، همراه چسـب نقاشـی، یک الیه از رنگ دیوار را هم کنده 
بود. نقطه ی سیاهی که کنار پنجره به چشم می خورد هم مربوط به آن دفعه ای 
بـود کـه ایسـا شـمعی را زیادی نزدیـک دیوار گذاشـت و باعث شـد رنگ دیوار 

بسوزد و تازه کم مانده بود کل ساختمان هم آتش بگیرد. 
و دست آخر هم شیارهای روی دیوار: جناب جرج واشنگتن عالوه بر اینکه 
بـه نابـود  کردن کاناپه ها عالقه داشـت، عاشـق کندن گوشـه های دیـوار با نوک 
مبارکش هم بود و نتیجه اش هم شـیارهای عمیق و ظریفی شـده بود که در 

ارتفاع نیم متری از زمین روی سرتاسر دیوارها دیده می شد. 
هایاسینث همان طور که به جست وجو برای سوزن گم شده اش ادامه می داد، 
گفت: »من از مامان درباره ی نقاشی دیوارها سؤال کردم، ولی گفت سیصد دالر 

هزینه داره.«
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لینـی متعجـب گفـت: »سـیصد دالر؟! با اون همـه پول که می شـه یه قصر 
کامل خرید!«

بیـرون خانـه، بـاد و باران شـالقی به پنجره هـا می خورد. آسـمان تاریک و 
انباشـته از ابرهای تیره بود و آدم حس می کرد به جای ظهر، عصر شـده باشد. 
پاگانینـی داخـل هزارتوی کتابی اش قوز کرده بـود و با آن حصار دورش و این 

وضعیت هوا، مردد مانده بود چه کار کند. 
هایاسـینث همان طور که یک شـیء ظریف نقره ای را توی هوا نگه داشـته 

بود، داد زد: »پیداش کردم!«
اولیور نفس راحتی کشـید و راهش را به طرف آشـپزخانه ادامه داد. صدای 
رعـد، جـرج واشـنگتن را از جا پراند؛ پرواز کرد و رفت تـا طبقه ی باال، جایی که 

کلی تخت برای پنهان شدن در زیرشان وجود داشت. 
اولیور داشت در آشپزخانه این پا و آن پا می کرد و در هوای پر از بوی شیرینی های 
کاراملی شکالتی با نمک دریایی که روی پیشخان قرار گرفته بودند تا خنک شوند، 
نفس عمیق می کشـید. مامان در حرکتی غیرهوشـمندانه، شیرینی ها را رها کرده 
بود همان جا و شـتاب زده رفته بود بیرون تا در جلسـه ای با سـردبیر مجله ی پرچ 

شرکت کند. قبل از رفتن هم گفته بود: »تا قبل از اومدن بازرس برمی گردم.«
ایسـا بلند داد زده بود: »کدوم بازرس؟« ولی مامان دیگر از در بیرون رفته 

بود. ایسا به جسی نگاه کرد و جسی شانه باال انداخت. 
اولیـور بـا حالتی کـه یعنی من خیلی وارد هسـتم، گفت: »شـاید منظورش 
بازرس سـاختمون بوده که می آد ببینه خونه با قوانین و مقررات ساخت وسـاز 
مطابقـت داره یـا نـه.« عمـو آرتور پیمانکار سـاختمان بود و اولیور بیشـتر از هر 
چیـزی عاشـق وقت هایی بـود که عمویش می آمد و به او یـاد می داد چطور با 

ابزارهای برقی کار کند. 
لینی هشـدارگونه گفت: »مامان بهم گفت به اون شـیرینی ها دسـت نزنم. 

سه بار تکرار کرد.«
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ایسـا گفـت: »بـرای یـه مهمونـی آماده شـون کرده. فکـر کنم گفت مراسـم 
جمع  آوری کمک برای کتابخونه یا همچین چیزی.«

اولیور سـینی را کمی کشـید سـمت لبه ی پیشـخان و گفت: »حاال یه  دونه  
کم بشه که اشکالی نداره.«

همـان لحظه که هایاسـینث به  نشـانه ی اعتـراض جیغ کشـید، زنگ در به 
صدا درآمد. 

فرنتـس کـه داشـت خـواب می دید سـگی دنبالش کـرده، از جـا پرید و با 
آن پاهـای کوچکـش به سـرعت دوید سـمت در. کنجـکاوی اولیور بـرای اینکه 
بفهمد چه کسـی زنگ در را به صدا درآورده بر تمایلش برای دسـتبرد  زدن به 
شـیرینی ها غلبـه کرد،  )البتـه فقط در آن لحظه(  و به بقیه پیوسـت که همگی 

خیز برداشته بودند سمت در. 
اولین کسی که بعد از فرنتس رسید پشت در، لینی بود. چهارپایه را کشید 
جلـوی در و رفـت باالی آن و نوک  پاهایش ایسـتاد تا از چشـمی در نگاه کند. 

بعد گزارش داد: »غریبه ست!«
ایسـا گفـت: »بریـن کنـار.« و خواهرها و بـرادر کوچکش راه را بـاز کردند تا 

دوقلوها پیش بیایند. 
جسـی چهارپایه را کنار زد و از چشـمی در نگاه کرد. مردی هم سن وسـال بابا 
پشت در ایستاده بود و تقال می کرد چترش را در یک دست و تخته ی گیره دارش 
را در دسـت دیگر نگه دارد. چیزی که بیشـتر از همه توجه جسـی را به خود جلب 
کرد نه بارانی بود که شرشر از روی چتر مرد پایین می ریخت، نه نشان شناسایی 
روی سینه اش که روی آن با حروف درشت و تیره نوشته بود بازرس. چیزی که 

بیشتر از همه توجه جسی را به خود جلب کرد حالت چهره ی مرد بود. 
او اصاًل راضی به  نظر نمی رسید. 




