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وطِن زیبا1

ای زیــبــــا، بـا آســـمـــان فــــراخــــــت
با دانه های کهربایی گندم زارانت

با کوه های ارغوانی باشکوهت
برفراز دشت های حاصلخیزت

ســــرزمیـــن مــن؛ سرزمین من!
رحمت خدا، همواره بر تو باد

با اتحاد، نیکی به اوج می رسد
از غــــرب، تـا شـــرق درخشانت!

۱. بر اساس شعری از »كاترين لى بيتز« و ملودی «ساموئل ای. وارد»
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امـان  کـه  آن گرمـای طاقت فرسـای شـب گذشـته  از  بعـد 

1
بچه هـای خوابـگاه پسـران سـال باالیی را بریـده بـود، مایـک 
فالِنری سرش را توی بالش فرو برد، تا از خنکای هوایی که 

از پنجره های پرورشگاه به داخل می آمد، لذت ببرد.
صـدای کوکـوی غم انگیـز فاختـه، چک چـک آب در سـینک 
ظرف شویی و جیرجیر فنرهای ِزهواردررفته ی تخت خواب 

پسرها، از این طرف و آن طرف خوابگاه شنیده می شد.
مایـک کـه میـان این همـه سـروصدا، غرق رؤیاهایش شـده 
بود، صدای سوت منحصربه فرد فرانکی را شنید؛ سوتی که 
بـرای مواقـع اضطـراری و از روی شـش نـت پایانـی ترانـه ی 

»وطِن زیبا« ساخته شده بود.
روی آرنـج بلنـد شـد و امیـدوار بـود کـه ایـن صـدا، زاده ی 
در  آهنـگ  شـعر  و  شـنید  را  صـدا  دوبـاره  باشـد.  تصوراتـش 
ذهنش مرور شـد: »...از غرب تا شـرق درخشـانت!« مالفه اش 
را کنـار زد و بـا نـوک پنجـه به سـمت پنجـره ی کنـار تخت رفت 
و پاییـن را نـگاه کـرد. بـرادر کوچکـش کنـار بوتـه ی گل هـای 
ِادریسی ایستاده بود و به درخت بلوطی که به دیوار آجری 

ساختمان چسبیده بود، اشاره می کرد.
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مایـک باعجلـه بـه تختـش برگشـت، پیراهن و شـلوارش را 
پوشـید و بنـد شـلوارش را ِسـفت کـرد؛ مراقـب بـود کـه نـوزده 
پسـر دیگـری را کـه خوابیـده بودنـد، بیـدار نکنـد. دسـتش را 
روی موهایـش کشـید؛ دیـروز، آرایشـگر موهایـش را آن قـدر 
بـه شـکل احمقانـه ای شـبیه  کـه قیافـه اش  بـود  کـرده  کوتـاه 
عالمـت تعجـب شـده بـود! واقعـًا حالـت بـدی داشـت؛ درسـت 
مثل قدش که در یازده سـالگی، صدوهفتاد سـانتیمتر بود؛ و 
حتی شـاید این یکی، بیشـتر از موهایش جلب توجه می کرد. 

کالهش را روی سر گذاشت.
پابرهنه روی پنجه هایش توی سالن راه افتاد و از کنار در 
اتاق خانم گادِفری، سرپرست طبقه، رد شد. صدای ُخروُپفی 
کـه از اتاقـش بـه گـوش می رسـید، خیـال مایـک را راحـت کـرد 
کـه بـه ایـن زودی هـا از خـواب بیـدار نمی شـود. دِر روبـه روی 
راه پله را آرام باز کرد و بعد هم آن را آرام پشت سرش بست 
و از پله هـا دوتـا یکـی پاییـن رفـت تـا بـه پاگـرد بیـن دو طبقـه 

رسید؛ حفاظ پنجره را باز کرد و سرش را بیرون برد.
کـه  بـود  رسـیده  درخـت  از  جایـی  بـه  تقریبـًا  فرانکـی 

شاخه ها از هم جدا می شدند. دست تکان داد و باال آمد.
مایـک نمی توانسـت نـگاه کنـد؛ از ارتفـاع می ترسـید و از 
نگاه کـردن بـه چنیـن منظـره ای دچـار سـرگیجه می شـد. یـک 
بـود، محـو  قـدم عقـب رفـت و همان طـور کـه منتظـر مانـده 
از  منظـره ی روسـتاهای اطـراف پنسـیلوانیا شـد. پرورشـگاه 
فیالدلفیا با ماشین چند ساعتی فاصله داشت، اما آنجا با آن 
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حجم مزرعه های ذرت اطرافش، بیشتر شبیه ناکجاآباد بود.
فرانکـی بـاال آمـده بـود؛ یـک دسـتش را بـه شـاخه ی بـاالی 
سـرش گرفتـه بـود و مثـل بندبازهـا روی شـاخه ی پاییـن راه 
از هیچ چیـز  ایـن بچـه  می رفـت و به سـمت پنجـره می آمـد. 
چارچـوب  روی  را  پایـش  فرانکـی  وقتی کـه  تـا  نمی ترسـید. 
پنجـره بگـذارد و داخـل بّپـرد، مایـک نفسـش را حبـس کـرده 

بود.
مایـک کمکـش کـرد بایسـتد. »این وقـت شـب اینجـا چی کار 
می کنـی؟ اگـه خانـم ِدَلنسـی بفهمـه قبـل از زنـگ صبحگاهـی 
اومـدی بیـرون، بـه پنـی ِوِدر می گـه و دوبـاره تـوی زیرزمیـن 
حبـس می شـی.« دسـت روی موهـای فرانکـی کشـید. دیـروز 
آرایشگر موهای او را هم کوتاه کرده بود، اما مدل موهایش 
مثل همه ی پسرهای سال پایینی، قارچی بود. »واقعًا دوست 

ندارم از درخت بیای باال.«
چشـم های  در  گفـت؛  را  ایـن  آرام  فرانکـی  بـود.«  »فـوری 
از  بـودم  »مجبـور  مـی زد.  مـوج  اصـرار  و  خلـوص  درشـتش 
درخـت بیـام بـاال. درای کنـاری کـه قفلـه و اگـه تـو بخـوای دِر 

جلویی رو واسه م باز کنی، کلی سروصدا می شه.«
مایـک درحالی کـه او را به سـمت راه پلـه می بـرد، پرسـید: 
»چـی شـده؟« فرانکـی روی یکـی از پله هـا نشسـت و مایـک دو 

پله پایین تر رفت تا خیلی از او بلندتر نباشد.
هیچ شک وُشـبهه ای در برادر بودن آن دو وجود نداشـت؛ 
فرانکـی مـدل چهارسـال کوچک تـر مایک بـود. البته موهایش 
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نبـود و قیافـه ی بهتـری داشـت. جفتشـان  بـه قرمـزی مایـک 
بـه  نسـبت  بـرادر  دو  هـر  کمتـر.  فرانکـی  داشـتند؛  َکک وَمـک 
و  ُزمخـت  دراز،  خیلـی  مایـک  بودنـد.  قدبلنـد  سن وسالشـان 
بـود و هیکلـی  ُپرحـرف  بـود، فرانکـی هـم قدبلنـد و  سـاکت 

ورزشکاری داشت.
فرانکـی گفـت: »دیشـب خانـم ِدَلنسـی داشـت مـا رو بـه زور 
داشـتیم  بچه هـا  از  دیگـه  چندتـا  و  مـن  تخـت.  تـو  می بـرد 
قایم موشـک بـازی می کردیـم. خانـم ِدَلنسـی مـن رو پیـدا کرد، 
دسـتم رو محکم کشـید و بهم گفت فقط دوسـت داره زودتر 
از شـّرم خـالص شـه. گفـت پنـی ِوِدر بهـش گفتـه مـن و تـو رو 
جمعـه صـدا می زنـن؛ یعنـی فـردا. چندتـا خونـواده دارن میان 

بچه بگیرن.«
مایـک نفسـش را حبـس کـرد. »می خـوان مـا رو بـه فرزندی 

قبول کنن؟«
»اگـه از مـا خوششـون بیـاد. اگـه پنـی ِوِدر دوبـاره بخواد ما 

رو از هم جدا کنه چی؟«
»قبـالً هـم بهـت گفتـم؛ مـا از هـم جـدا نمی شـیم. یادته؟ من 

و تو همیشه باهمیم.« مایک دستش را مشت کرد.
فرانکـی هـم همـان کار را کـرد و مشت هایشـان را بـه هـم 

گره زدند. »آره. من و تو همیشه باهمیم.«
مایـک کمـک کـرد فرانکـی بلنـد شـود؛ »بهتـره قبـل از اینکـه 
تـوی  مـی ری  چه جـوری  بـری.  شـه،  بیـدار  ِدَلنسـی  خانـم 

ساختمون خودتون؟«
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»دوستم ِجیمز کنار پنجره منتظرمه.«
مایـک بـرادرش را بغـل کـرد و لـب پنجـره گذاشـت تـا از 
درخـت پاییـن بـرود. از آنجـا بـه سـاختمان پایینـی کـه محـل 
انداخـت.  نگاهـی  بـود،  سـاله  ُنـه  تـا  پنـج  پسـرهای  نگهـداری 
دقیقـًا شـبیه سـاختمان پسـران سـال باالیی بـود؛ سـاختمانی 
قدیمی با نمای آجری و حفاظ های شطرنجی که روی همه ی 
درهـا و پنجره هـا نصـب شـده بـود. ممکـن بـود بعضی هـا فکـر 
کننـد سـاختمان های زیبایـی هسـتند، امـا مایـک نمی توانسـت 
بـه جایی کـه بیشـتر حکـم یـک النـه را داشـت تـا خانـه، لقـب 

زیبا بدهد.
آن ها پنج ماه بود که آنجا زندگی می کردند؛ و این زمان، 
در مقابـل مدت زمـان درازی کـه بعضـی از پسـرها آنجـا بودند، 
بـه  می بایسـت  هفتـه  روزهـای  نمی آمـد.  به حسـاب  چیـزی 
مدرسـه می رفتنـد، امـا از اول مـاه مـه بـه خاطـر کشـاورزی، 
کالس درس جایـش را بـه کار روی زمیـن همسـایه ها مـی داد. 
مایـک ترجیـح مـی داد در کالس درس باشـد. فرانکـی هـم بـه 
آمـوزش بیشـتری احتیـاج داشـت؛ او به سـختی می توانسـت 

چیزی بخواند.
مایک در راه پله قدم زد تا صدای سـوت فرانکی را شـنید 
که معنایش »سـالم رسـیدن به زمین« بود. پشـت پنجره رفت 
و فرانکـی را دیـد کـه به سـرعت به سـمت سـاختمان خودشـان 
رفـت و بـه پنجـره ضربـه ی آرامـی زد. پنجـره بـاز شـد و ِجیمـز 
بـه او کمـک کـرد تـا داخـل شـود. مایـک سـرش را تـکان داد؛ 
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شـگفت زده شـده بـود. حسـاب دوسـتانی کـه فرانکـی در ایـن 
مدت پیدا کرده، از دستش در رفته بود.

مایـک نمی توانسـت ادعـا کنـد کـه حتـی یـک دوسـت دارد. 
پسـرها  از  هیچ کـدام  نداشـت؛  مشـکلی  خـودش  نظـر  از 
تابه حال او را اذیت نکرده بودند و دلیلش هم قد و هیکلش 
البتـه  نمی آوردنـد.  به حسـاب  را  او  هـم  هیچ وقـت  امـا  بـود، 
ورزشـی  هیـچ  در  او  کنـد؛  سـرزنش  را  آن هـا  نمی توانسـت 
اصـالً  و  بـود  خـودش  در  اوقـات  اغلـب  نداشـت،  اسـتعداد 

نمی توانست کمی از جّدیتش کم کند.
بـه فرانکـی  بـود حواسـش  بـه مامان بـزرگ قـول داده  او 
باشـد و از او مراقبـت کنـد. ایـن حـس مسـئولیت هـم بخـش 
فکـر  بـود؛ درسـت همان وقتی کـه  از وجـودش شـده  دیگـری 
می کـرد ممکـن اسـت کمـی شـیطنت کنـد، نفـس راحتی بکشـد 
و یـا حتـی بلنـد بخنـدد، فـورًا فکـر این مسـئولیت به سـراغش 
می آمـد. در هـر شـرایطی، مایـک نگـران دو مسـئله بـود: اول 
اینکه چه چیز ممکن است بد پیش برود و دوم اینکه در آن 

موقعیت، چطور می تواند از فرانکی محافظت کند.
مایـک خیلـی آرام بـه اتـاق خوابـگاه برگشـت. مـاوس روی 
تخت کناری او ِولو شده بود. او از مایک بزرگ تر و قدبلندتر 
از  به دقـت  مایـک  نمی شـد.  جـا  تخـت  روی  درسـت  و  بـود 
کنارش رد شـد و روی تشـک نازک خودش دراز کشـید. در آن 
نور کم، به پشـت خوابید و به َتَرک های نقاشـی قدیمی روی 

سقف خیره شد.
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شاید آدم هایی که فردا به آنجا می آمدند، کلید خالص شدن 
از این زندان بودند؛ شـاید حتی پیانو داشـته باشـند... مایک 
دستی روی پیشانی اش کشید؛ با اینکه تصورش هم برایش 
اجـازه  و  باشـند  آدم هـای خوبـی  آن هـا  اگـر  امـا  بـود،  سـخت 
بدهنـد کـه او و فرانکـی کنـار هم بمانند، می توانسـت از پیانو 
هـم چشم پوشـی کنـد؛ امـا اگـر او یـا فرانکـی توسـط کسـی بـه 
فرزنـدی پذیرفتـه می شـدند کـه بـا ایـن درخواسـت مخالفـت 

می کرد، چه اتفاقی می افتاد؟
همیشـه مسـائل زیـادی وجـود داشـت کـه می توانسـت بـد 

پیش برود.
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پنـی ِوِدر جمعـه بعدازظهـر سـاعت سـه، کسـی را بـه دنبـال 

2
آن ها فرستاد.

مایـک و فرانکـی در اتـاق مالقـات دیواربه دیـوار دفتـرش، 
منتظر بودند. پرده ها کنار کشیده شده بود تا نور خورشید، 
تمام وکمـال بـه اتـاق بتابـد و همه چیـز را روشـن و ُپرانـرژی 
نشـان دهـد. وسـط اتـاق یـک میـز بـزرگ و در دو طرفـش دو 
نیمکـت بـود. یـک کاسـه ُپـر از سـیب های تـازه و یک گلدان گل 
دوسـت  همیشـه  پنـی ِوِدر  بودنـد؛  گذاشـته  میـز  وسـط  هـم 

داشت ظاهر را خوب نشان بدهد.
مایـک می توانسـت صـدای  و  بـود  بـاز  پنـی ِوِدر  دفتـر  دِر 

گفت وگوی پشت تلفن را بشنود.
اینجـا  داریـم...  پیانـو  یـه  مـا  بلـه،  موسـیقی؟  »سـازهای 

پسـرای زیـادی هسـتن کـه می تونـن... البته کـه لحاظ کرده م... 
بله، می تونین صدای سـاز زدن رو بشـنوین. پیانوی دیواری. 
کیفیت خیلی خوب. بله، عالیه. یه هفته ی دیگه، همین روز، 
داشـتین،  دوسـت  رو  شـنیدین  کـه  چیـزی  اگـه  یـک.  سـاعت 

می تونین هماهنگ کنین و ببرین... بله، خداحافظ.»
مایک یک قدم به عقب برداشت. آیا پنی ِوِدر می خواست 
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پیانو را بفروشد؟
پیانـوی ِزهواردررفتـه ی اتـاق پذیرایـی، از سـال ها قبـل به 
پدال هایـش  از  یکـی  نبـود.  کـوک  بچه هـا  ضربـات  خاطـر 
شکسـته بود؛ با این حال، هنوز می شـد با آن نواخت. روزهای 
اولی که به آنجا رفته بودند، مایک همیشه غذایش را سریع 
آهنگـی  و  می رفـت  پیانـو  سـراغ  به سـرعت  و  می بلعیـد 
کـرد و  ممنـوع  را  کار  ایـن  زود  پنـی ِوِدر خیلـی  می نواخـت. 
پسـرها،  دادوَهـواِر  و  ظرف هـا  سـروصدای  وجـود  بـا  گفـت 

حوصله ی شنیدن صدای اضافه را ندارد.
غـذای  اینکـه  از  بعـد  بـود؛  کـرده  پیـدا  دیگـری  راه  مایـک 
پسـرها تمام می شـد، پنی ِوِدر اتاق را ترک می کرد. مایک هم 
برمی گشـت و باعجلـه غذاهـای مانـده را از بشـقاب ها جمـع 
می کرد و به آشپزها یا هر کسی که آن روز مسئول غذا بود، 
مـی داد. اگـر ایـن کار را بـا سـرعت انجـام می داد، قبل از رفتن 
بـه خوابـگاه، حـدود نیم سـاعت وقـت داشـت کـه پیانـو بزنـد. 
دونـوازی  باهـم  و  می ماْنـد  او  بـا  هـم  فرانکـی  گاهی اوقـات 
می کردنـد. اوائـل، پسـرهایی کـه در آشـپزخانه کار می کردنـد، 
بـه  بعدهـا  امـا  می کردنـد،  پرتـاب  تکه نـان  آن هـا  به سـمت 
توانایی آن ها پی بردند و خودشـان مشـتری ثابت هنرنمایی 

مایک و برادرش شدند.
باوجـود وضـع نامناسـب پیانـو، مایـک دوسـت نداشـت آن 
را از دسـت بدهـد؛ امـا اگـر آن هـا بـه فرزنـدی کسـی پذیرفتـه 

می شدند، دیگر برایشان فرقی نمی کرد.
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پنی ِوِدر وارد اتاق مالقات شد.
فرانکی دوید سمت مایک و بازویش را گرفت.

بـا پیراهـن آبـی ملوانـی یقه بسـته اش جلوی آن ها ایسـتاد. 
پنـی ِوِدر  خانـم  خاکسـتری  موهـای  می آمـد.  نگـران  به نظـر 
آن قـدر بـا فشـار بـاالی سـرش جمـع شـده بـود کـه چشـم هایش 

کج شده بودند؛ مایک نگران بود مبادا آسیب ببیند.
»صـاف وایسـین و تکـون نخوریـن. خانـم و آقـای روتِلـج 

یه کـم دیگـه می رسـن. آخریـن خونـواده ی امـروزن. تـا وقتـی 
کسـی باهاتـون حـرف نـزده، حـرف نزنیـن. سـعی کنیـن خـوب 
به نظر بیاین. اونا دوتا پسر می خوان و خودتون می دونین 

که همچین موردی خیلی کم پیش میاد.«
قلب مایک ُتندتر زد. دو پسر می خواهند؟

رو بـه فرانکـی کـرد کـه بـا لبخنـد نگاهـش می کـرد. لکـه ی 
بچه هـای  شـلوار  آنجـا  کـرد.  پـاک  را  فرانکـی  گونـه ی  روی 
کوچـک پـاره بـود و جـوراب بـه پـا نداشـتند. پیراهـن مایـک 
کثیف و مندرس بود. لباس هایی که مادربزرگ شسـته و اتو 
زده و به دقـت تـا کـرده بـود و همراهشـان فرسـتاده بـود، تـوی 
لباس شـویی پرورشـگاه گم شـده بودند؛ جایی که همه چیز از 

آنجا با همان رنگ خاکستری چرک خارج می شد.
فرانکی پرسید: »قیافه م خوبه؟«

و  ژنده تـر  هرچقـدر  گفتـه  »مـاوس  گفـت:  آرام  مایـک 
کثیف تر باشـین، احتمال اینکه قبولتون کنن، بیشـتره! چون 
و  او  بـود،  همین طـور  اگـر  می سـوزه.«  واسـه تون  دلشـون 
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فرانکی به زودی آنجا را ترک می کردند.
در باز شـد و یک زوج وارد اتاق شـدند؛ مرد، لباس کار به 
تـن دشـت و یـک پیراهـن آبـی روی آن پوشـیده بـود؛ یـک کاله 
لبـه دار بـزرگ هـم در دسـتش بـود؛ کشـاورز بودنـد. مایـک بـا 
خـودش فکـر کـرد کـه اگـر مهربـان باشـند، شغلشـان برایـش 

مهم نیست.
زن با دستکش های سفید و یک کیف کوچک زیر آرنجش 

آمده بود و با دکمه های پیراهن نخی اش بازی می کرد.
پنـی ِوِدر بـا لبخنـد گفـت: »آقـا و خانـم روتِلـج، خیلـی بـه 

پرورشگاه ما خوش اومدین...«
مرد حرفش را قطع کرد. »اینان؟«
»بله. مایکل و فرانکلین فالِنری.«

»می دونـم گفتـم دوتـا می خـوام، ولـی سـر راه دم یـه بنـگاه 
کار وایسـادم و چندتـا پسـر گـدای بدبخـت ازشـون گرفتـم تـا 
سـر مزرعـه کار کنـن. مـردای َجـوون حقـوق می خـوان، ولـی 
من فقط جای خواب و غذا دارم. اوضاع بدیه، شما که بهتر 
خونـه  واسـه  پسـربچه  یـه  خانـم  بااین حـال،  می دونیـن. 

می خواست، منم گفتم باشه.«
زن جلـو آمـد؛ »بایـد بـه مرغـا دون بـدی، باغچـه رو ِوجیـن 

کنی و از این جور کارا.«
مرد به طرف فرانکی رفت و بازویش را نگاه کرد؛ »خیلی 

ریزه میزه ست.«
فرانکی خودش را کنار کشید.
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اطمینـان  بهتـون  مـن  روتِلـج.  آقـای  نیسـت  این طـور  »نـه 
مـی دم از چیـزی کـه به نظـر میـاد، قوی تـره. اگـه یکـی دیگـه 
هم سـن فرانکلیـن می خوایـن، می تونیـن جفتشـون رو طبـق 

توافقی که پای تلفن کردیم، بردارین.«
»ُخب، این شد یه چیزی. نظرت چیه خانم؟«

از  راحت تـر  دوتـا  »بعضی وقتـا  انداخـت؛  بـاال  شـانه  زن 
یکیه. مث یه جفت سگ.«

قلب مایک ُتندتر زد.
باهـم  برادریـم.  »مـا  انداخـت؛  فرانکـی  دور  را  دسـتش 

می مونیم.«
مـرد دسـتی روی چانـه اش کشـید و مایـک را َوَرانـداز کرد؛ 
تراکتـور  رانندگـی  نرده کشـی؟  سـقف؟  تعمیـر  بلـدی؟  »کاری 

چطور؟«
مایک با ِمن ِمن گفت: »من... من بلدم پیانو بزنم.«

»به درد من نمی خوره. اآلن هم دوتا پسر واسه شخم زدن 
گرفته م. فقط پسربچه ها به دردم می خورن.«

»ایـن  او خیـره شـد؛  بـه  به طـرف مایـک رفـت و  پنـی ِوِدر 
موقعیت خوبی واسه فرانکلینه...«

فرانکی فریاد زد: »نه!« و به پای برادرش چسبید.
»بیا ببینم! از این حرفا نداریم!« مرد این را گفت و دست 

فرانکی را کشید.
مایک مرد را ُهل داد؛ »برادرم رو ِول کن!«

آقـای روتِلـج بـه عقـب لغزیـد؛ »یـه لحظـه بیـا اینجـا. دسـت 
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بهت نمی زنم.«
فرانکـی ناگهـان به طـرف مـرد شـیرجه رفـت، دسـتش را 

قاپید و گاز محکمی گرفت.
مرد داد زد: »آآآخ!«

نشـد؛  موفـق  امـا  بگیـرد،  را  فرانکـی  تـا  رفـت  پنـی ِوِدر 
»فرانکلین!«

فرانکی سریع رفت و پشت برادرش قایم شد.
زن با ناراحتی گفت: »دستش داره خون میاد!«

خـون قطره قطـره از دسـت مـرد می چکیـد. دسـتمالی از 
جیبش بیرون آورد و زخمش را بست.

فرانکـی دسـتش را زیـر بـازوی مایـک گذاشـت، پاهایش را 
محکـم بـه او چسـباند و سـرش را پشـت گـردن مایـک مخفـی 

کرد.
مایـک درحالی کـه فرانکـی را بغـل گرفته بود، گفت: »بردن 
اون بی فایده سـت، آقـا. تـوی اولیـن موقعیـت فـرار می کنـه. 

اون بدون من به دردتون نمی خوره.«
مرد رو به پنی ِوِدر کرد و گفت: »توی تموم عمرم همچین 
چیـزی ندیـده بـودم. اینجـا چـی پـرورش می دیـن؟ حیـوون؟ 
بیـا بریـم خانـم.« در را بـاز کـرد تـا همسـرش بیـرون بـرود. نگاه 
ُپرتنّفری به دو پسر انداخت، در را پشت سرش به هم کوبید 

و رفت.
مایـک بـرادرش را پاییـن گذاشـت و بـه پنـی ِوِدر نـگاه کرد؛ 
بـه  داشـت  ابروهایـش  و  بـود  خشـمگین  صورتـش  پنـی ِوِدر 
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موهایـش می رسـید. شـروع کـرد بـه قـدم زدن در اتـاق؛ در را 
باز کرد و به فرانکی اشاره کرد: »بیرون وایسا!«

بعد از بستن در، برگشت تا با مایک برخورد کند.
داغ تـر  لحظـه  هـر  صورتـش  می کـرد  احسـاس  مایـک 
می شـود و می دانسـت کم کـم صورتـی می شـود و لکه هایـی 
روی آن نمایان می شوند. او با کوچک ترین احساس نگرانی، 
شـرمندگی و یـا عصبانیـت، مثـل دماسـنجی کـه تـب بـاال را 
می گفـت  همیشـه  مادربـزرگ  می گرفـت.  ُگـر  می کنـد،  حـس 

این ها به خاطر پوست سفید و موی قرمز است.
اینجـا، دوبـار درخواسـت سرپرسـتی  »از وقتـی اومدیـن 
واسـه بـرادرت اومـده. بـار اول روی نـوزاد زنـه ُتـف کـرد، حـاال 
هم که این جوری! به جز اینجا خیلی جاهای دیگه هسـت که 

می تونه از یه بچه ی وحشی مثل اون مراقبت کنه.«
مایک بااضطراب و تندتند جواب داد: »منظوری نداشت. 
فقط این کارو کرد چون می خواد پیش من بمونه. با بچه های 
دیگه خوب می جوشه. تا وقتی ما دوتا باهم باشیم، رفتارش 

خوبه.«
پنـی ِوِدر دست به سـینه ایسـتاد؛ »اینکـه مـردم رو قانع کنی 

یه بچه رو قبول کنن، خیلی سخته؛ چه برسه به دوتا!«
مایـک صـاف ایسـتاد. توی چشـم هایش التمـاس پیدا بود؛ 

»شما به مادربزرگمون قول دادین.«

»من قول دادم تالشم رو بکنم که شما دوتا باهم بمونین؛ 
کمـاکان  پنـی ِوِدر  چشـم های  نـدادم.«  تضمینـی  هیـچ  امـا 




