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ساحل خشن

شاید تابه حال به «ساحل خشن» سفر کرده باشید؛ اما خودتان از آن بی خبرید!
ایـن سـفر احتمـاًال در فصل تابسـتان بوده و بـه احتمال زیاد، با بسـتنی و 
صندلی هـای تاشـو. یـک مـرغ دریایـی هـم بـه سـیب زمینی سـرخ کرده تان 
ناخنـک مـی زده. احتمـاًال یادتـان می آیـد بـا مادرتان در اسـتخر های سـنگی، 
دنبـال گوش ماهـی عجیب وغریب می گشـتید و آخرسـر هم پدرتـان پیدایش 
کـرده بـود. یادتـان می آید؟ شـرط می بنـدم وقتی سـوار ماشـین، در راه خانه 
بوده اید، المپ های روشـن باالی اسـکله را که نوشـته ی سـاحل خشـنودی را 
نشـان می دادنـد، دیـده و کم کم آماده شـده اید تا با روز خوبی کـه در کنار دریا 

گذراندید، خداحافظی کنید.
آنجا از این جور جاهاست؛

به خصوص در تابستان.
ولـی باید موقع اولین توفان های زمسـتانی، اینجا باشـید؛ زمانی که توفان، 
حروف «و»، «د» و «ی» از المپ ها را خاموش می کند. در ماه نوامبر، همیشـه 
ایـن اتفـاق می افتد. وقتی مـه دریا مثل شـاخک های ارواح از روی خیابان ها 
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بـاال می آیـد، آب شـور دریـا روی پنجره های هتل بـزرگ نوتیلوس۱ می پاشـد 
و پنجره هـا می لرزنـد. آن موقـع، آدم هـای کمتـری از «سـاحل خشـن» دیدن 
می کننـد. وقتـی تاریکی همه جا را فرا می گیـرد و باد، دور صخره های آرواره ای 
و الشـه ی کشـتی جنگی لِویاتان۲ می پیچد، حتی محلی  ها هم نزدیک سـاحل 
نمی آینـد. هنوز هم بعضی ها قسـم می خورنـد ماالماندِر۳ لزج را  دیده اند که در 

الشه ی کشتی جنگی خزیده است.
ولی احتماًال شما به وجود ماالماندر اعتقادی ندارید. شاید فکر  کنید امکان 
ندارد چیزی به نام مرد ماهی وجود داشته باشد. اشکالی ندارد! شما با بستنی 
و صندلی های تاشـویتان خوش باشـید! احتماًال این داسـتان اصًال به درد شما 
نمی خورد. اصًال در حق خودتان یک لطفی بکنید و همین  االن این کتاب را کنار 
بگذارید. کتاب را ببندید و در یک جعبه ی فلزی بگذارید و در جعبه را قفل کنید، 
جعبه را با زنجیر ببندید و از باالی اسکله به داخل دریا پرت کنید. اصًال فراموش 
کنید که اسـم «سـاحل خشـن» را شـنیده اید. بـه زندگی عادی خودتـان ادامه 
دهید. بزرگ شوید، ازدواج کنید و تشکیل خانواده دهید. وقتی هم بچه هایتان 
راه افتادند، یک روز آن ها را کنار دریا ببرید؛ البته در فصل تابسـتان. در سـاحل 
قـدم بزنیـد و خودتان یـک گوش ماهی عجیب و غریب پیدا کنید. خم شـوید و 

گوش ماهی را بردارید. فقط اینکه گوش ماهی به چیزی چسبیده است...
به یک جعبه ی فلزی!

قفل جعبه  شکسـته اسـت و هیچ زنجیری دور جعبه نیسـت. ممکن است 
کار دریا باشد؟ جعبه را باز می کنید و...

... خالی است!
هیچ  چیز جز چند  صدف و جلبک دریایی در آن نیسـت و یک چیز دیگر... 

که یک جورهایی لزج است؟

1. Grand Nautilus Hotel
Leviathan .۲؛ جانور بزرگ دریایی ای که نام آن در کتاب عهد عتیق آمده است.

3. Malamander
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از پشت  سر، صدایی می شنوید؛ صدای پای کسی که نزدیک می شود. صدا 
شبیه صدای قدم های لزج و شل  و ولی است و هرلحظه نزدیک تر می شود.

برمی گردید.
چه می بینید؟

واقعًا؟
ُخب! شاید هم این داستان به دردتان بخورد!
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هتل بزرگ نوتیلوس

راسـتی، اسـم مـن هربـرت لمون۱ اسـت؛ ولـی بیشـتر آدم ها هربـی۲ صدایم 
می کنند. همان طور که روی کالهم نوشته شده، من مسئول اشیای گم شده ی 
هتل بزرگ نوتیلوس هستم. یک بار یک نفر به من گفت بیشتر هتل ها مسئول 
اشیای گم شده ندارند؛ ولی بعید می دانم راست گفته باشد. اگر این طور باشد، 
پس با آن همه وسایل گم شده چه کار می کنند و افرادی که چیزی گم کرده اند، 

از کجا اشیای گم شده شان را پیدا می کنند؟
ُخب شـاید من برای چنین شـغل مهمی قدری کم سن و سـال باشـم؛ ولی 
خـود صاحـب هتل، خانم ِکراِکن، این شـغل را به من داده اسـت. حتی مدیر 
هتل، آقای مولوسک۳ هم نمی تواند روی حرف خانم کراکن حرفی بزند؛ البته 
اگـر می توانسـت، حتمـًا یک چیزی می گفت. آقای مولوسـک بـا هر کاری که 
از آن پول درنیاید، مخالف اسـت. اگر می توانسـت، به محض اینکه مدیر هتل 
شـد، در قسـمت اشـیای گم شـده را تخته می کرد و برای همیشه، یک چیزی 
جلوی اتاقک کوچک من در سالن پذیرش هتل می چسباند. اگر چنین اتفاقی 

1. Herbert Lemon 2. Herbie 3. Mollusc
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می افتاد، هیچ وقت با آن دختر آشنا نمی شدم؛
همان دختری که سعی می کرد به زور از پنجره وارد اتاق من شود؛

همان دختری که به من گفت: «من رو یه جا قایم کن!»

«من رو یه جا قایم کن!»
سـر تا پایش را ورانداز می کنم؛ ُخب بیشـتر سر و صورتش را ورانداز می کنم؛ 
چون به چفت پنجره گیر کرده اسـت و پنجره  های سـرداب هم نزدیک سـقف 

هستند. اگر دزد است که واقعًا آبروی همه ی دزدها را برده است!
می گوید: «خواهش می کنم!»

به او کمک می کنم از چفت پنجره جدا شود؛ البته با این کار، نزدیک است 
خـودم له شـوم؛ چـون یک دفعه آن دختر بـه داخل اتاق می افتـد. آن بیرون، 
برف می بارد و به همین علت، همراه دختر، برف و هوای سرد بسیار زیادی از 

پنجره، وارد اتاق می شود.
هر دو از روی زمین بلند می شویم. حاال روبه رویش ایستاده ام. دختر، یک 
پلیور پاره پوره تنش کرده و یک کاله پشمی روی موهای فرفری به هم ریخته اش 
گذاشته است. انگار می خواهد چیزی بگوید؛ ولی همین که سر و صدای طبقه ی 
بـاال را می شـنود، هیچ چیـز نمی گوید. صداهـا نزدیک تر می شـوند. دختر هول 

کرده است و از وحشت، چشم هایش را باز باز می کند.
آهسته می گویم: «این   تو!» و او را می کشم کنار یک چمدان بزرگ مسافرتی 
در قسمت اشیای گم شده که ده ها سال می شود کسی دنبالش نیامده است. 
قبل  از اینکه دختر چیزی بگوید، او را داخل چمدان می چپانم و درش را می بندم.
صداها درست از پشت اتاقک من می آیند. صدای آقای مولوسک به گوش 
می رسـد که با چرب زبانی و آه  و ناله سـعی می کند شخصی سخت گیر را راضی 
کنـد. چنـد کیـف گم شـده، تعدادی چتـر و چیز هایـی مثل ایـن را برمی دارم و 
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می اندازمشـان روی چمدان؛ به این امید که اگر کسـی چشـمش به آن طرف 
افتـاد، صحنـه طوری به  نظـر بیاید که انگار سال هاسـت آن خرت و پرت ها آنجا 
هستند. بعد زنگ پیشخان به صدا درمی آید. این زنگ را وقتی کسی با من کار 
دارد، می زند. صدای بلند جیرینگ جیرینگ شـنیده می شـود. کالهم را درست 
می کنـم. باعجلـه از پله هـا می دوم بـاال به سـمت اتاقکم و قیافـه  ای به خودم 
می گیـرم که انگار یعنـی: «چطور می توانم کمکتان کنم؟» انگار نه انگار که همین 

چند دقیقه ی پیش، اتفاقی عجیب و غریب افتاده است.
اول چشمم به آقای مولوسک می افتد که مشغول صاف و صوف کردن موهایش 

روی قسمت کچل سرش است.
آقـای مولوسـک بریده بریـده حرف می زند و به یکـی از مهمان ها می گوید: 
«مطمئنم سوءتفاهم پیش اومده! اگه یه لحظه به من اجازه بدین، پرس و جو 

می کنم...!»
کسـی را کـه آقـای مولوسـک با او حـرف می زند، تـا حاال ندیـده ام. مردی 
اسـت که یک کت ملوانی بلند و سـیاه پوشـیده و خیس آب است. قیافه اش 
شـبیه تخته سـنگی افسـرده و غمگین اسـت و کاله  ناخداها را بر سر گذاشته. 
چشـم هایش از زیـر لبـه ی کاله درب و داغانش دیده نمی شـوند. انگشـتش را 
صاف گذاشـته اسـت روی زنگ و انگار دارد با چاقو به آن سـیخونک می زند. 
وقتی من را می بیند، دسـتش را عقب می کشـد و بیشتر به جلو خم می شود. 

سایه اش کامًال روی من می افتد.
با صدای بلند می پرسد: «کجاست؟» صدایش آن قدر گوش خراش است که انگار 
دو قطعه  سنگ گرانیت خیس را به هم می سابند. می پرسد: «دختره کجاست؟»

گلویـم را صـاف می کنم و با صدایی شـق  و  رق، درسـت همان طـور که آقای 
مولوسـک از مـن انتظـار دارد بـا مهمان هـا حرف بزنـم، در جوابـش می گویم: 

«همم... چه کسی مدنظر شماست؟»
دهـان مـرد شـبیه یـک هفـت پهـن و برعکـس اسـت کـه البـه الی ریش 
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اسـتخوانی رنگ خیسـش قـرار گرفته. دهانـش را باز می کنـد. از عصبانیت به 
فش فش افتاده اسـت. متوجه می شـوم توی ریشـش جلبک دریایی است و 
دور  و  بر دکمه های زنگ زده اش هم جلبک است. بویش طوری است که انگار 

قرار است اتفاق بدی بیفتد.
«کجاست؟»

آب دهانـم را قـورت می دهـم. ُخب کاری از دسـتم برنمی آید. می آید؟ من 
فقط مسئول اشیای گم شده هستم. برای چنین کاری آموزش ندیده ام.

آقـای مولوسـک خرخر می کند و می گوید: «جنـاب! مطمئنم می تونیم این 
مشکل رو حل کنیم! شما دقیقًا چی گم کردین؟»

مرد سرش را از داخل اتاقک من بیرون می کشد و روی آقای مولوسک خم 
می شود. دست راستش را که تا این لحظه پنهان بود، از کت ملوانی اش بیرون 
می کشد. آقای مولوسک وقتی می بیند مرد به جای دستش نیزه  ی فلزی بزرگی  

دارد که انتهای آن، یک قالب براق است، از ترس، خودش را عقب می کشد.
مرد می گوید: «دختره کجاست؟»

یـک چیـزی درباره ی مولوسـک پیـر بگویم. او خـوب می داند بایـد با چه جور 
آدم هایی دربیفتد. در این مورد هم چون خوب می داند نمی تواند حریف این مزاحم 

غول پیکر شود، تصمیم می گیرد خودش هم طرف او باشد و از من ایراد بگیرد.
«هربرت لمون! تو اون پایین یه دختر قایم نکردی؟»

حاال هر دو به من می پرند.
سـرم را بـه  عالمـت «نـه» تـکان می دهـم. قیافـه ی قبلـی ام که انـگار قصد 
داشتم به کسی کمک کنم، عوض می شود و سعی می کنم به جایش لبخندی 

معصومانه بزنم.
بـا صدایـی جیغ ماننـد می گویم: «نـه!» خیلی بـدم می آیـد از اینکه صدایم 

این طور شود. می گویم: «هیچ دختری این  پایین قایم نشده! به هیچ وجه!»
درسـت همان  لحظه از زیرزمین پشـت  سرم صدایی می آید که دقیقًا شبیه 
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صدای کسـی اسـت که در چمدان مسـافرتی پنهان شده و سعی می کند کمی 
جابه جا شود تا برای خودش جا باز کند.

آخ!
ملوان ریشـو دهانش را باز می کند و پیروزمندانه نعره می کشـد. چشم های 
تیره اش زیر کالهش برق می زنند. محکم در اتاقکم را باز می کند و سر راهش 
من را هم به دیوار می کوبد. از پله ها پایین می رود و به زور وارد سرداب می شود 
و راه تونل را می بندد. همین طور که زیر سـقف کوتاه دوال شـده اسـت، پشتش 

خم می شود.
باعجله دنبالش می روم؛ اما نه از روی شـجاعت، فقط برای اینکه نمی دانم 

باید چه کار کنم.
ملوان، وسـط اتاق ایسـتاده و با آن هیکل بزرگش همه  جا را گرفته اسـت. 
پنجره ی سـرداب باز اسـت. پایین پنجره، یک دانه برف نیمه آب شـده هسـت. 
ملوان به آنجا نگاه می کند، سرش را می چرخاند و ردپای خیس روی زمین را 
دنبال می کند تا اینکه به چمدان مسـافرتی می رسـد. تمام کیف ها و چتر هایی 
که روی چمدان انداخته بودم، پایین ریخته اند. اوضاع آن قدر خراب اسـت که 
فقط کم مانده باالی چمدان، یک تابلوی چشمک زن بزنند و رویش بنویسند: 

«آهای! دختره این  توئه!»
آقای مولوسک باعجله از پله ها پایین می آید تا مبادا از چیزی عقب بماند. 

به اطراف نگاهی می کند و از شدت عصبانیت، رنگش قرمز می شود.
«هربرت لمون! دیگه وقتشه...!»

ولـی ملـوان دسـت قالبی کاری می کنـد کـه نمی فهمـم وقتش اسـت آقای 
مولوسـک چـه کار کند. نیزه  اش را باال می بـرد و محکم روی در چمدان می کوبد 
و آن را پـاره می کنـد؛ بعد نیزه را محکم بیرون می کشـد و دوباره و دوباره ضربه 
می زند. در چمدان جر می خورد و با هر ضربه، خردوخاکشیرتر می شود. همه جا 
پر از خرده های چوب می شـود و چمدان از هم می پاشـد. مرد از دست دیگرش 
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که سالم است، کمک می گیرد و بقیه ی چمدان را از هم می درد و باز می کند و...
... هیچ چیز داخل آن نیست!

ُخـب، نـه  اینکه هیچ چیز نباشـد. یـک عنکبوت که خیلی هـم تعجب کرده، 
البه الی الشه ی چمدان نشسته است. یک کاله پشمی هم آنجاست. عنکبوت 
فورًا از آنجا دور می شـود. کاش من هم می توانسـتم با عنکبوت بدوم و بروم! 
حاال فقط کاله مانده است. مطمئنًا همان کاله رنگ روشنی است که سر دختر 

بود؛ ولی هیچ اثری از خود دختر نیست.
مـرد  دسـت قالبی بـا حرکتی کاله را سـر نیـزه اش می زند، برمی گـردد و کاله 
را جلـوی مـن می گیـرد. صورتـش شـبیه ابـری توفانـی شـده اسـت. مـن هم 
یک جورهایی شـجاعت به  خرج می دهم و بدون اینکه صدایم جیغ جیغی شود، 
دستم را دراز می کنم و کاله را آرام از مرد می گیرم و می گویم: «این یکی از اشیای 
گم شده سـت! هممـم... امروز صبح تحویلش دادن! هنـوز فرصت نکردم روش 

برچسب بزنم! همین!»
یک لحظه، هیچ صدایی نمی آید؛ بعد فریاد مرد دست قالبی به هوا می رود. 
بدون اینکه حرفی بزند، باعصبانیت، نعره ای بلند می کشـد؛ سـپس مشـغول 
گشـتن سرداب می شـود و بازوهای گنده اش را این  طرف و آن طرف می کشد. 
همین طـور کـه کیف ، پالتو، کاله، وسـایل گم شـده و خرت و پرت هایی  که خیلی 
وقت اسـت همان طور آنجا مانده اند و کسـی به آن ها کاری نداشـته اسـت، به 
هوا پرتاب می شـوند، من هم روی پله ها می افتم. مرد دنبال دختر می گردد و 

دیوانه شده است؛ ولی از هیچ کس خبری نیست.
دختر رفته است!
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ویولت پارما

کمی گذشته و مرد دست قالبی رفته است. آقای مولوسک هم رفته است؛ اما 
قبل از رفتن گفت: «فقط صبر کن تا ماجرا رو برای خانم کراکن تعریف کنم!»

یک تکه از الشه ی چمدان را از زمین برمی دارم. دلم برای این چمدان تنگ 
خواهد شـد. از وقتی یادم می آید، اینجا بوده اسـت. بعید اسـت دیگر کسـی 
دنبالش بیاید؛ ولی ُخب باز هم هیچ خوشـم نمی آید وسـایل این طوری برای 

همیشه از بین بروند.
صدایم را تا جایی که جرئت می کنم، باال می برم و می گویم: «آهای! اینجایی؟»

هیچ صدایی نمی آید.
به سـمت پنجـره مـی روم. باید آن را ببندم. هوای داخل خیلی سـرد شـده 
است؛ ولی تصمیم می گیرم پنجره را باز بگذارم، فقط الی پنجره را. آن بیرون، 
بارش برف قطع شده و جایش را مه ترسناکی گرفته است.  مه از پشت پنجره، 

طوری باال می رود که انگار مشت دستی است. شبیه ارواح است.
دختر جدی جدی رفته اسـت. ُخب نمی شـود هم از او ایراد گرفت؛ ولی من 

کاله پشمی را روی لبه ی پنجره، جلوی چشم می گذارم. شاید برگردد.
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مشـغول جمع  و جـور کـردن دور  و  بـر می شـوم؛ ولـی دیـدن آن بیچاره هـای 
گم شـده ای که به این طرف و آن طرف پرت شـده اند، ناراحت کننده اسـت. طولی 
نمی کشد که با ترش رویی می افتم روی صندلی راحتی. دیروقت تر از آن است که 
بخواهم کارم را درست وحسـابی انجام دهم. به پنجره ی کوچک بخاری هیزمی 
نگاه می کنم. اولین تکه هیزم، حسابی شعله ور شده است. وقتی مسئول اشیای 
گم شـده ی این هتل شـدم، قرار شـد اجاق خودم را داشـته باشـم و روزانه چند 
تکه هیزم هم به من بدهند؛ البته آقای مولوسک اصًال از این موضوع خوشش 
نمی آید؛ ولی باید با آن کنار بیاید؛ چون وقتی خانم کراکن صاحب هتل شد هم، 
اوضاع همین طور بود و به  نظرم قرار است همیشه همین طور بماند. خانم کراکن 
می گوید این کار برای آن است که وسایل گم شده، خشک بمانند و وقتی کسی 
دنبالشـان آمد، مثل اول، صحیح   و   سـالم باشـند. ُخب این طوری، من هم در 
فصل زمستان، این پایین، یک جای گرم و نرم دارم و تماشای آتش از پنجره ی 

کوچک، من را سر حال می آورد و آرامش بخش است...
صدایـی می آید: «همه  ی شـب رو قـراره اونجا بخوابی؟» با شـنیدن صدا از 

خواب بیدار می شوم.
دختـر آن طـرف بخاری هیزمی نشسـته و کاله پشـمی اش را هم به دسـت 
گرفتـه اسـت. یک ابرویش را بـاال می اندازد. من هم کالهـم را صاف  می کنم. 

خیلی مضحک به  نظر می رسم. کش کاله، دور گوشم گیر کرده است.
می پرسـم: «چنـد وقتـه اونجایـی؟» و متوجـه می شـوم پنجره ی سـرداب، 

محکم بسته شده است.
دختر شانه هایش را باال می اندازد. برای اولین بار، درست وحسابی نگاهش 
می کنم. چشم هایش قهوه ای تیره و رنگ پوست صورتش سبزه است؛ با یک 
خـروار مو هـای فر فری که برای خودشـان پخش و پال شـده اند. بـه  نظر می آید 
هم سن و سـال خودم باشـد. احتماًال حدود دوازده سـال دارد؛ ولی ُخب از آنجا 
که سن و سـال من هم خیلی دقیق نیسـت، نمی شود مطمئن بود. دختر تیزی 
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اسـت و همان طور که سـعی می کنم از کارش سـر دربیاورم، کنجکاوانه، با آن 
چشم های براقش نگاهم می کند.

پالتویـش زیـادی برایش بزرگ اسـت. می فهمـم پالتویی کـه تنش کرده، 
یکی از اشـیای گم شـده ی من اسـت. کفش هایش مال خودش هستند؛ ولی 
اصًال مناسب فصل زمستان نیستند و داخلشان هم خیس آب است. شعله ی 

آتش کم شده است؛ برای همین، یک تکه هیزم دیگر توی آتش می اندازم.
می خواهـم بگویـم: «تـو یـه...»؛ ولی سـرش را تکان می دهد؛ بـرای همین 

دوباره سعی می کنم: «نکنه تو یه...»؛ اما فقط می خندد.
می گوید: «نه! هیچ کدوم از اون ها نیستم. من دزد نیستم و به هیچ وجه هم 

یکی از مهمون های این هتل نیستم.»
لبخندی می زند. حتمًا کمی گیج به  نظر می آیم.

می گوید: «ولی من می دونم تو کی هستی. تو هربرت لمونی؛ همون مسئول 
معروف اشیای گم شده ی هتل بزرگ نوتیلوس.»

«معروف؟»
«ُخب به  نظر من معروفی. من کلی راه اومدم تا تو رو ببینم هربرت...!»

من که از کلنجار رفتن با کالهم خسـته شـده ام، آن را برمی دارم و می گویم: 
«هربی!»

دختر می گوید: «چون توی دنیا، تو تنها آدمی هستی که می تونه کمکم کنه.»
سرم را می خارانم و می گویم: «واقعًا؟ چطور؟»
«چون من گم شدم و دلم می خواد پیدا شم.»

داسـتان های عجیب زیـادی در باره ی هتل بزرگ نوتیلـوس وجود دارد؛ ولی 
الزم اسـت یکـی از ایـن داسـتان ها را همین االن برایتان تعریـف کنم. ماجرا به 
دوازده سـال پیـش، یعنی چند سـال قبـل  از آمدن من به اینجـا برمی گردد؛ به 
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همین دلیل نمی شود گفت خودم شاهد ماجرا بوده ام. داستان، درباره ی نوزادی 
اسـت که تک وتنها در هتل پیدایش کردند. انگار پدر  و  مادرش آب شـده و توی 
زمیـن فرو رفته  بودند. آن شـب، چراغ های عجیب و غریبی کنار سـاحل روشـن 
بودنـد و سـاحل پـر از مأمورهای پلیس بـود   که همه جا را زیـر و رو می کردند. دو 
جفت کفش زنانه و مردانه پیدا شد که خیلی بادقت روی دیوار لنگرگاه گذاشته  

شده بودند. روی شن ها هم ردپایی دیده می شد که تا دریا ادامه داشت.
داستان غم انگیزی است.

رد دیگری هم روی شـن ها بود؛ عالمت هایی با شـکل هایی عجیب و غریب. 
انـگار موجودی که دمپایی های الانگشـتی پایش بـود، خودش را از آب بیرون 
کشـیده بـود؛ ولی قبـل  از اینکه کسـی بتواند عکسـی درست و حسـابی از ردپا 
بگیرد، موج به ساحل زده و آن قسمت داستان در روزنامه ها چاپ نشده بود.
راسـتش آن ماجرا حاال دیگر بیشـتر شـبیه یک افسـانه  اسـت تا داستانی 
واقعـی. مسـئول قبلی اشـیای گم شـده  هم تا حـدودی از ماجرا خبر داشـت؛ 
ولـی ُخـب نوزاد شـیء نیسـت که بتـوان بـر آن برچسـب زد و او را در یکی از 
قفسـه های سـرداب هتل نگه داشـت؛ به همین دلیل آمدند و نوزاد را بردند و 

دیگر هیچ کس چیزی درباره اش نشنید.
تا این لحظه...

بـه دختـر می گویم: «خیلی ُخب! دیگه بسـه!» چون فکر کنـم می دانم قرار 
اسـت عاقبت این ماجرا چه  شـود. «حتی اگه همون بچه ی افسانه ای گم شده 
باشی که بزرگ شده، نمی فهمم می خوای من چی  کار کنم. من فقط به وسایل 
گم شـده رسـیدگی می کنـم، نه آدم های گم شـده. تو بـه یه... یـه کارآگاه یا یه 

چیزی تو این مایه ها احتیاج داری.»
«ولی مگه تو کارِت پیداکردن صاحب  وسایل گم شده نیست؟ چطوری این 




