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فرانسین پوله1 مأمور مهار حیوانات بود.
خانواده ی  فرانسـین نسـل اندر نسل مأمور مهار حیوانات 

بودند.
پـدر  فرانسـین، ِکِلِمنـت پوله2، مأمور مهـار حیوانات بود و 
مادربـزرگ فرانسـین، نانِـت پوله3  هم مأمـور مهار حیوانات 

بود. 

1- Francine Poulet
2- Clement Poulet
3- Nanette Poulet

فصل اول
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فرانسـین به خاطر مهار حیوانـات، جایزه های زیادی برده 
بود؛ اگر آمار دقیقش را بخواهید ، چهل وهفت تا جایزه.

به جز این،  فرانسـین رکورد دار بیشـترین مهـار حیوان در 
منطقه ی گیزفورد کانتی1 هم بود.  طبق آمار رسمی، فرانسین 
کُلی سـگ، گربه، مار، موش، سـنجاب، سمورچه، خفاش،  

راکُن و ماهی را سریع و بدون دردسر به دام انداخته بود.
یک بار هم روی یک خرس را کم کرده بود. فرانسـین و 

خرس کلی به هم زل زده بودند.

1- Gizzford County
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و باالخره خرس پلک زده بود.
فرانسـین پولـه مأمـوری فوق العـاده بـود کـه هیچ وقت 

نمی ترسید. 

عصـر یکی از روزهای ماه ِمی، تلفـن مرکز مهار حیوانات 
زنگ خورد. 

فرانسـین پوله پشـت میز کارش نشسـته بود. گوشـی را 
برداشـت و گفت: »فرانسین پوله، مأمور مرکز مهار حیوانات 

هستم. چه کمکی از دستم برمی آید؟«
صدایـی از آن طـرف خـط گفـت: »الو، سـالم. مـن خانم 

بیسینگر1 هستم.«
فرانسین گفت: »بفرمایید.«

خانم بیسینگر گفت: »دیگر جانم به لبم رسیده.«
فرانسین گفت: »چطور؟«

هر کسی که با مرکز مهار حیوانات تماس می گرفت، یک 
جـوری جانـش  به  لبش رسـیده بود. شـنیدن این حرف ها 

دیگر  برای فرانسین عادی شده بود.

1- Bissinger
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او نه از چیزی می ترسید و نه از چیزی تعجب می کرد. 
خانـم بیسـینگر گفـت: »چند وقتی اسـت که یـک راکُن 
خیلی عجیب آمده و روی پشت بام خانه ام زندگی می کند.«

10
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فرانسین گفت: »متوجه شدم، یک راکن روی پشت بام. 
» نشانی خانه را می گویید

خانم بیسـینگر گفت: »انگار درسـت متوجه نشدید؛ این 
راکن اصال معمولی نیست.«
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فرانسـین گفت: »بله فهمیدم، راکُن معمولی نیسـت.« و 
پشتی صندلی اش را عقب و عقب تر داد. 

آن قـدر پشـتی صندلی را عقـب داد که پایه هـای جلویی 
صندلـی از روی زمین بلند شـد. این یکـی از عادت های بد 
فرانسـین بود. پدرش، کلمنت پولـه، خیلی تالش کرده بود 
کـه ایـن عادت را از سـر فرانسـین بیندازد؛ امـا هرگز موفق 

نشده بود. 
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پدرش همیشـه می گفت: »ببین فرانی1، باالخره یک روز 
از روی آن صندلی کله پا می شوی و محکم با سر می خوری 

زمین؛ آن موقع دیگر پشیمانی سودی ندارد.«
حاال کلمنت پوله ُمرده بود و از زمانی که به دخترش درباره ی 
وارونه شـدن صندلی هشـدار داده بود، سـال ها می گذشـت. 
دل فرانسـین برای کلمنت تنگ شـده بود. حتی دلش برای 
پیش بینی های نگران کننده اش هم تنگ شده بود؛ هر چند که 
تـا حاال هرگز صندلی اش وارونه نشـده و با کله زمین نخورده 

بود. فرانسین استعداد عجیبی در حفظ تعادل داشت. 
خانم بیسینگر گفت: »این راکُن مثل روح ِپرِپر می زند؟«

فرانسین گفت: »چی؟!«
خانم بیسـینگر گفت: »ِپرِپر می زند؛ یعنی یک جورهایی 

می درخشد. تازه، بدتر این که اسمم را هم صدا می زند.«
فرانسین آرام پایه های صندلی را روی زمین برگرداند.

فرانسـین گفت: »چه جالب، یعنی راکُن به شما می گوید 
خانم بیسینگر؟«

خانم بیسینگر گفت: »نه، به اسم کوچک صدایم می کند. 
َتمی2! انگار که یک شبح فریاد  بزند. ممکن است شبح یک 

راکُن باشد؟«

1- Franny
2- Tammy
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فرانسین پوله گفت: »نه شبح وجود دارد، نه شبح راکُن.«
خانم بیسینگر گفت: »حاال که یک راکُن شبح مانند روی 

پشت بام خانه ام، اسمم را صدا می کند!«
فرانسین گفت: »خیلی ُخب، نشانی خانه؟«

خانم بیسینگر گفت: »خیابان فلیکر1، پالک 4214.« 
فرانسین گفت: »امشب شما را می بینم.«

خانم بیسـینگر گفت: »یک نردبان هم بیاورید. پشت بام 
خیلی بلند و شیب دار است. شما که از بلندی نمی ترسید؟«

فرانسین گفت: »من از هیچ چیز نمی ترسم.«
خانـم بیسـینگر گفـت: »چقدر عالـی. بی صبرانـه منتظر 

دیدن شما هستم.«
فرانسـین گفـت: »مـن هـم بـرای گرفتـن راکُـن شـما 
لحظه شماری می کنم.« و تلفن را قطع کرد. دوباره به صندلی 
تکیـه داد و بـه جایزه هایش فکر کرد، بـه تمام چهل وهفت 

جایزه اش. بعد شروع کرد زیر لب زمزمه کردن.
پـدر فرانسـین همیشـه بـه او می گفـت مثـل یخچـال 

سروصدا می کند. 
کلمه هـای پـدرش دقیقـًا این ها بودنـد. »فرانـی ، تو آدم 
خاصی هستی. تو خیلی قوی هستی. تو با اعتماد به نفس 

1- Fleeker
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هستی. مثل یخچال هستی. ویزویز می کنی.« 
فرانسین پشتی صندلی را به عقب ُهل داد و تعادلش را 

روی دو  پایه اش حفظ کرد. 
»شـبح راکُن سـخنگو! من که فکر نمی کنم چنین چیزی 

وجود داشته باشد.« 
فرانسـین بلند تـر زمزمـه کـرد و صندلی اش را بیشـتر به 

عقب هل داد.
»صبر کن که دارم می آیم بگیرمت آقای راکُن.«
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آن شب، فرانسین پوله سوار بر وانِت مرکز مهار حیوانات 
به خانه ی شماره ی 4214 خیابان فلیکر رفت. زنگ در را زد. 
خانمـی کـه در را بـاز کـرد، گردن بنـد بزرگـی از المـاس، 
و  زرق وبـرق  ُپـر  انگشـتر  چندتـا  عقیـق،  گوشـواره های 

سنجاق سینه ای ُپر از سنگ های قیمتی داشت. 
فرانسین با اخم نگاهی انداخت.

گفت: »خانم بیسینگر؟«
خانم بیسـینگر گفت: »بله خودم هسـتم. تمی بیسینگر، 

حال شما چطور است؟«

فصل دوم
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فرانسین گفت: »خوب! آمده ام آن راکُن را بگیرم.«
خانم بیسـینگر که با آن همه جواهر می درخشـید، گفت: 

»حدس می زدم.«

فرانسـین گفـت: »ُخب، پس من بروم روی پشـت بام و 
راکُن بگیرم.«

خانم بیسینگر گفت: »فقط حواست باشد، این راکُن خیلی 
مـوذی اسـت و یک جورهایی قدرت هـای فراطبیعی دارد.«

فرانسین گفت: »آهان.«
خانم بیسـینگر گفت: »خیلی هم اصرار دارد که اسـم من 

را صدا بزند.«
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فرانسین گفت: »بله، این را گفته بودید.«
خانم بیسـینگر گفت: »تا حاال شـده که یک راکُن اسمت 

را صدا بزند؟«
فرانسـین گفـت: »نـه.« و رویـش را از خانـم بیسـینگر 

برگرداند و به سمت وانت رفت.
نردبان را بیرون آورد، تور را برداشت، باتری های چراغ قوه 
را امتحـان کـرد و بعـد نردبـان را بـه دیـوار خانـه تکیه داد. 
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چراغ قـوه را روشـن کـرد و بیـن دندان هایش گذاشـت و با 
یک دسـت تور و با دسـت دیگرش پله ی نردبان را محکم 

گرفت. 
فرانسـین پولـه شـروع کـرد بـه بـاال رفتـن از نردبـان و 
همین طور که باال می رفت، چیزی را زیر لب زمزمه می کرد.
او قـوی بـود و از خـودش و کارش خاطرجمـع. هرچـه 

نباشد، او فرانسین پوله؛ مأمور مهار حیوانات بود.
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باالی نردبان که رسـید، پا یش را گذاشـت روی پشت بام 
خانـه. چـراغ قـوه را از دهانـش درآورد، آن را روشـن کـرد 
و نـورش را بـه سـمت زمیـن تابانـد، خانـم بیسـینگر با آن 
جواهرات براقش آن جا ایستاده بود و او را تماشا می کرد. 
خانـم بیسـینگر فریـاد زد: »مراقب بـاش! آن راکُن اصاًل 
معمولی نیسـت! مثل روح ِپرِپر می زند! جیغ می کشـد! از 

این جور چیزها!«
فرانسـین گفـت: »بله، بلـه! گفته بودید که می درخشـد و 

مثل روح جیغ می کشد. فهمیدم.«
فرانسین چراغ قوه را خاموش کرد. 

اولیـن نکتـه برای به دام انداختن حیوانات وحشـی این 
است که نباید بو ببرند ترسیده اید.

از آن جا که فرانسین پوله هرگز نترسیده بود، با این قضیه 
هیچ مشکلی نداشت. 

نکتـه ی دوم برای به دام انداختن حیوانات وحشـی این 
است که هر چقدر بیشتر دنبالشان کنید، تندتر فرار می کنند. 

پس بهتر است بگذارید آن ها به سمت شما بیایند. 
فرانسـین روی پشـت بام نشست. دست و پایش را دراز 
کرد و ترق وتروق، انگشـت هایش را به صدا در آورد و شروع  

کرد به زمزمه  کردن. 


