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فصل

اولین قانون تحقیق

اسممنموناست.ِفِلِچرمون.کارآگاهخصوصیامودرایندوازدهسالیکه
رویایـنتـوپچرخانیکهبهآن»زمین«میگویندزندگیکردهام،چیزهای
زیادیدیدهامکهمردمعادیهیچوقتندیدهاند.ظرفهایغذایبچههایی
رادیدهامکههمهچیزشرابرداشتهبودند،جزمیوهاش.شبکههایاینترنتی
بهدردنخـورحـلتکالیفمدرسـهایرادیـدهامکهدرچندیناسـتانفعالیت
میکردند؛وکامیونهایشـیرینیوآبنباتهاییکهازدسـتبچههاگرفته

شدهبودند.
بهخیالخودمهرچهرادیدنیبوده،دیدهبودم.حتیچندینباررفتهبودم
محلههایزاغهنشیِنپایینشهرکهمثالًقلبهایخالیازعشقراهمببینم،
چونفکرمیکردمدیگرهیچچیزشـوکهامنمیکند.هرچهباشـد،وقتیاین
اتفاقاتعجیبوغریبیراکهگوشـهیحیاطمدرسـهمیافتدمیبینید،دیگر

زندگیآنقدرهاهمبرایتانغافلگیرکنندهنیست.
یافقطاینطوریتصورمیکردم،کهالبتهاشتباهمیکردم.خیلیهماشتباه:
همیـنیـکمـاهپیـشبودکهیـکمـورِدکارآگاهـیدرِخانـهامرازدکه
باعثشـدفکرکنمبایداینکاررابرایهمیشـهببوسـموبگذارمکنار.تازه
دوازدهسـالمشـدهبودوهنوزهیچینشدهکلیتجربههایموفقتحقیقاتی

۱
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داشتم.کاروبارمخوببود،ولیآمادگیاینراهمداشتمکهدنبالُجرمهای
واقعیبروم.بچهبازیدیگربسبود.دلمپروندههایواقعیمیخواستکه
بهخاطـرشپـولواقعیبدهند،نهاینکهیاروهمانموقعهرچیاتفاقیتوی

جیبشاستبدهد.
همهچیـزدرسـتازروزیخـرابشـدکـهمجبورشـدماولینقانـوِنباب
ِبِرنشتاینرازیرپابگذارم.اینکه:نامرئیباش.تکههایجورچینراکنارهم

بگذار،ولیخودتهیچوقتیکیازآنهانشو.
ِهرودشارکیباعثشداینقانونمهمرافراموشکنم.

همانطورکههمهیکارآگاههایخصوصیمیدانند،باببرنشتاین،مأمور
افسـانهایافبـیآی)ادارهیآگاهیفدرالآمریکا(بـودکهکارآگاهخصوصی
شـدوآکادمیبرنشـتاینرادرواشـنگتنتأسیسکرد،تاکسانیراکهعاشق
شـغلکارآگاهیبودند،آموزشبدهد.کتابراهنمایبرنشـتاینراهمنوشت
کههرشاگردیمیخواستنمرهیقبولیبگیرد،بایدهمهاشراحفظمیکرد.
خـوِدمـنهمراهنمـاراازاولتاآخرحفظکردمودرکالِسآنالینم،باالترین
نمـرهیقبولـیراگرفتم،گرچهمجبورشـدهبودمبـرایثبتنامتویکالساز
تاریختولدپدرماستفادهکنم.خوشبختانهاسماولهردویمایکیاست.
بیستوهفتمسپتامبربود.اینروزهنوزکههنوزاست،برایممثلعکسی
بـاکیفیـتبـاالشـفافوواضـحاسـت.روزآخرِاولیـنماهبعـدازتعطیالت
تابسـتانبـود.متأسـفانهتابسـتانهنـوزنمیدانسـتتمـامشـدهوداشـت
همچنانمیتاخت.گرمامثلمالفهازرویآسفالتحیاطبلندمیشدودور

شاگردهایدبستانودبیرستانمدرسهیقدیسجروممیپیچید.
حدودهمانسـاعتهمیشـگیرسـیدمدمدرمدرسـه؛یعنی8:50دقیقه.
دوسـتدارمهمیشـههرجامیرومدهدقیقهزودتربرسـم.اینطوریفرصت
میکنـمنبضاموررادردسـتبگیـرم.ماکارآگاههایخصوصیهمیشـهباید
حواسمانبهاطرافمانباشد.راهنمایبرنشتاینمیگوید:یککارآگاههیچوقت
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نمیداندپروندهیبعدیاشازکجاسردرمیآورد.طبقنظراو؛اگرچشمهای
کارآگاهخوببازباشد،پروندهحتیمیتواندمعماییباشدکهقبالًحلشکرده
اسـت.برایهمینمنهمچشـمهایمراخوببازمیکنم،طوریکهمیتوانم
بـهشـمابگویـمکـدامبچههابهانگشتشـاندوایزگیـلزدهاند؛کـیدرحیاط
دبیرستاننامهیفدایتشومردمیکندوحتیکدامیکازمعلمهاسرراهخانه

بههمبرگریمکدونالدمیروند.
ولـیمطمئنـًاهیچکسنمیتواندهمهچیزراببینـد،حتیخودکارآگاهباب
برنشـتایِنافسـانهای.برایهمیناستکهاحتیاجبهجاسوسدارم.بهترین
جاسوسـیکـهداشـتمدوبـیدویل1بـود.یکپسـرهشتسـالهیگَندهدماغ
خبرچین،باچشـمهاییتیزودهنیگشـاد.دوبیبهخاطریکمشتپاستیل
حتیحاضربودخانوادهاشرابفروشد.فقطمتأسفانه،وقتیبهدوبیمیگویم
گَندهدمـاغمنظـورمهمینطورییـکچیزیپراندننیسـت.دوبیهیچوقت
بـدونیـکجفتیویویسـبزکـهازسـوراخهایبینیاشآویزانبـود،جایی
نمیرفت،کهتازهبعدهمبایکفینمحکمباالمیکشیدشانتادورُمخش
تاببخورند.گرچه،سرپوشخوبیهمبود،چونمردمفقطبههمینشتوجه
میکردنـد.اگردوبیدماغشراپاکمیکرد،حتیمادرشهمنمیتوانسـت

تویصفبشناسدش.
آنروزصبح،صبحبیستوهفتم،کناردرمدرسهمنتظرمبود.تعجبکردم.
معموالًاینمنبودمکهبایدپیدایشمیکردم.پسحتمًاموضوعمهمیبود.

تندتندبهسمتمدویدوگفت:»صبحبهخیرفلچر.«
پاییـنرانـگاهنکردم.منظـرهیصورتدوبیچیزینبـودکهآدمبخواهد

روزشراباآنشروعکند.بالحنبیتفاوتیپرسیدم:»چیبرامداری؟«
»دیشبکارتونکاپیتانلِیزربیمرودیدی؟بایههیوالیِگلیجنگید.«
دوبیخبرچینخوبیبود،ولیخیلیراحتازموضوعمنحرفمیشد.

1.DoobieDoyle
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»حرفزدنراجعبهکارتونباشهواسهیبعد،دوبی.اطالعاتدارییانه؟«
»آره.خوبشهمدارم.ولیمیخواماولببینمش.«

آهبلندیکشـیدم.دوبیهمیشـهمیخواستنشانراببیند.اوبچهبودو
نشانهمبرقمیزد.

»باشه.یهنگاهکوچولو،بعدمیریزیبیرون.«
دستمراتویجیبشلوارمبردموکیِفپولچرمیکوچکیرادرآوردم.
جلویچشـمدوبیبازشکردم.داخلشیککارتِپرِسـیویکنشـاِن
کارآگاهـیفلـزیطالییبودکهنورخورشـیدرویبرجسـتگیهایشافتادو
برقـشانداخـتوبراییکلحظهیطوالنیخودمراهمافسـونکرد.حتی
بعدازششماه،بعضیوقتهابرایمسختاستباورکنمباالخرهمالمن

شدهاست.
دوبیازتهدلبااحترامگفت:»وای!«ولیزودُشلشدوباشکگفت:

»مطمئنیاصله؟«
بانوکناخنرویکارتپرسشدهزدم.»اینهمهستدوبی.فلچرمون،

فارغالتحصیلآکادمیکارآگاهانخصوصیباببرنشتاین.«
دوبیدرستمثلهمیشهبادیدننشانگفت:»میدیشبهمن؟«

کیفپولراگذاشـتمتویجیبموگفتم:»نه.دوسـالطولکشـیدتابه
دستشآوردم.حتیاگرهمبدم،مالتونیست.«

دوبـیاخـمکردوتویفکـررفت.اینجورفکرکردنبرایکسـیکههنوز
استفادهازدستمالکاغذیراکشفنکرده،کمیپیشرفتهبود.

»خب،برامچیداریدوبی؟امیدوارمجالبباشه.«
»خودمهمنمیدونمبهدردبخورهستیانه.فقطواسهایناومدمدنبالت
کـههمـهمیدونـنمنخبرچیِنمخفیتوهسـتمواوندوتاازمخواسـتن

پیداتکنم.«
یکدفعهایستادم:»کیازتخواست؟«
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دوبیگفت:»هرودشارکی.اونیکیرونمیدونمکیه،ولیخیلیگُندهست،
جدًاگُندهست.«

هرودشـارکی.طبققوانینحیاطمدرسـه،ایناسـمنمیتوانسـتمزاحمتی
برایمنایجادکند.هرچهباشـد،منکالسششـمبودموهرودفقطیک
دانشآمـوزکالسچهارمـیبـود.ولـیخانوادهیشـارکیچنـداناهلقانون
نبودند.درواقع،اگرجاییهنوزقانونیبودکهشکسـتهنشـدهبود،شـارکیها

اگرشدهکیلومترهاراهشانراکجمیکردندتابروندآنجاوبشکنندش.
هرودیکیازبچههایشرورمدرسهبود.معلمهابرایآدمهاییمثلهرود
یکاسـمدارند.بهآنهامیگویند:»مظنونهایهمیشـگی«.هروقتچیزی
گممیشدازرویعادتاحضارشمیکردنددفترمدیرتاسینجیمشکنند
وُنهدفعهازدهدفعه،چیزگمشـدهتویجیبهرودبود.آنیکدفعههم
احتماالًتویزمیِنورزشمدرسـهخاکشکردهبود.هنوزازآخرینباریکه

بهخاطرهرودپلیسخبرکردهبودند،زیادنگذشتهبود.
پسچراهرودشـارکیبایددنبالمنمیگشـت؟منکهچیزباارزشـی
نداشـتم.البتهبهجزنشـانکارآگاهیام.دستمبیارادهرفتتویجیبم،ولی
کیفپولمهنوزهمانجابود.تصمیمگرفتمبرایمحکمکاریهرسـیثانیه

یاهمینحدودها،کنترلشکنم.
کیـفمدرسـهامراتـویمنطقهایکهمالکالسششـمیهابـودانداختم،
بعـددنبـالدوبیازگوشـهیحیـاطراهافتادم.ازکنارمنبـعنفتیکهرنگش
کردهبودندتاشبیهکارتوِنتوماسقطاربخاربشودردشدیموبهطرفزمین
بسـکتبالرفتیـمکـههمـهیاتفاقهایمهممربـوطبهدانشآموزهـاازآنجا
رهبریمیشد.مثالًاگرمیخواستیدکسیرااستخدامکنیدتابهیکیبگوید
یکـیمیخواهدبااودوسـتشـود،اینجـاهمانجاییبودکهمیتوانسـتید
طـرفراپیـداکنید.درضمنهمهیدعواهایمدرسـههمتـویهمینزمین
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بسـکتبالانجـاممیشـد.ازحلقـهیکجوکولهیبچههامیتوانسـتمحدس
بزنمیکیبرایدعوایاولصبحوقترزروکردهاست.

بااینکهمیدانستم،ازدوبیپرسیدم:»هرودکجاست؟«هرودیکشارکی
بود،پسفقطیکجامیتوانستباشد.

»دارهدعوامیکنه.دعوایُقفلکله.«
سـرمراتـکاندادم.هرچـهباشـدقفلکلهبهتـرازآسـیاببادیبود.توی

آسیاببادیممکنبودزخمیبشوید.
دعواهایمدرسهایچندیننوعهستند.سهتاازرایجترینشان»آسیاببادی«،
»منرابگیرید«و»قفلکله«است.تویآسیاببادی،دوطرفدعواباچشمهای
بستهمیدوندطرفهمدیگرودستهایشانراهمینطوریبیهدفمیچرخانند.
هدفازاینکارایناستکهرقیبرابایکضربهیشانسیازراهبهدرکنند،ولی
بیشـتروقتهاازهمدیگرردمیشـوندوبهدیوارمدرسهمیخورند.آسیاببادی

بیشتربینبچههایکوچکتررایجاست.
خیلیهامعتقدند»منرابگیرید«اصالًدعوابهحسـابنمیآید،چوندر
واقـعهـدفازآن،رویهمرفتهپرهیزازدعواسـت.در»مـنرابگیرید«،دوتا
جنگجـوبلندبلنـدوتاآنجاکهنفـسدارند،دادمیزنند:»منروبگیرین.«تا
اینکهمعلمیازراهبرسدوهمهرامتفرقکند.وقتیآدمبزرگیازراهمیرسد،
طرفهایدعواراکهحاالخیالشـانراحتشـده،دوستهایشـانمیکشـند
کنـار،گرچـههنوزهمهیدادمیزنند:»شـانسآوردینینیکوچولو،وگرنه

َلتوپارِتکردهبودم.«
قفلکلههمهمانیاسـتکهآنروزداشـتندانجاممیدادند.اینبازیبه
اینصورتاسـتکهدوتاپسـرپیشانیهایشانراهیبههمفشارمیدهندو
کسیکهاولسرشدربرود،باختهاست.تویقفلکلهمهممحکمفشاردادن
وچسـباندنپیشانیهاسـت.برایاینکاربعضیازپسـرهاانگشتهایشانرا
تـویهـممیکننـد،بعضیهاهمبازوهـایهمدیگررامیگیرنـد.درواقعاین
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بستگیبهبلندیقدیازورِانگشتهایدوطرفدارد.باختنعلتهایزیادی
میتواندداشتهباشد؛یکیازآنها،بندآمدِننفسطرفاست،یادستشویی
داشـتن.طبـقیـکافسـانهیحیـاطمدرسـهای،دوتادشـمنسرسـختبه
اسـمهایِبرتونمکهیلوِجریکَنتی،بیسـتسـاعتتمامقفلکلهبودند.
دوستهایشانبرایشانغذامیآوردند،دستشوییهایشانراهمبدوناینکه
دستشـوییبروندمیکردند؛منظورمراکهمیفهمید،کسـانیکهازاینشگرد

استفادهکردهاند،میگویندفقطباراولناراحتکنندهاست.
بدوناینکهمطمئنباشماصالًچراپاهایمدارنداینکاررامیکنند،بهحلقهی
دوردعوانزدیکشدم.آخراینجورجاهاکهجاییککارآگاهنیست.مناصالً
ازخشونتخوشمنمیآید.منظورمایننیستکهتاحاالدعوانکردهام،منظورم
ایـناسـتکـه...چونتاحاالهیـچدعواییرانبردهام.ولـیآنموقعانگیزهی
قویتریمنراجلومیُبرد.بویمعمابهمشـامممیخورد.شـمکارآگاهیام
بودکهداشتبهطرفایندعوامیکشاندم.منهممثلکالغیکهنمیتوانداز

انگشتربرلیانیکهلبهیپنجرهاست،بگذرد،نمیتوانستمازآنبگذرم.
دوبیباآرنجازبینجمعیتراهبازکرد.

»آوردمش.مونروآوردم.«
جمعیتبادیدنمنظرهیدماغدوبی،کناررفت.هیچکسدلشنمیخواست
کوچکترینتماسیباآنطنابهایسبزآویزانداشتهباشد.تاوسطگردباد
جلورفتم.همهیچشمهابهمنبود،کهالبتهاصالًخوشمنمیآمد.کارآگاهها
نبایدهیچوقتدرلحظهیارتکابجرمآنجاباشند.بایدیکدفعهسروکلهشان
پیداشـودوهمهرابهبادسـؤالبگیرند.یککارآگاهفقطوقتیبایدبهیک
گلولـهنزدیـکشـودکهبخواهـدبهخاطراثرانگشـت،گَردرویپوکـهبریزد.با
همـهیاینهـا،فعـالًمـنآنجابودموداشـتمدنبالیکبچهیهشتسـاله،

راستمیرفتموسطدعوا.
دونفـروسـطدایـرهبودند.یکیهرودشـارکی،کوتاهوالغـروموقرمزکه
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عالمتمشـخصهیشـارکیهابود،آنیکیبرخالفتصوردوبی،پسرنبود،ِبال
بارنِزبود،گندهترینبچهیمدرسـه.قدِبالتقریبًاصدوهشـتادسـانتبودو
تویتیمراگبیپسرهابازیمیکرد.هیچکسباِبالدرنمیافتاد.هیچوقت.
حتـیمعلمهـا.اماحاالهرودشـارکیمثلکنهایکهبهیکسـگبچسـبد،

چسبیدهبودبهپشتش.
یـکلحظهگیجشـدم.ولیزودخودمراجمعوجـورکردم،تصویریکلی
ازصحنـهتـویذهنـمگرفتـموتمامجزئیـاتراحفظکردم.طبـقراهنمای
برنشتاین:یککارآگاههیچوقتنمیداندکدامحادثهیدرظاهربیاهمیتی

میتواندموجبحلمعمایپروندهاشبشود.
بنابراین،جزئیاتاینهابودند:ِبالبارنز.صدوهشـتاد.شـایدهفتادوپنج

کیلو،یاهشتاد.بالباسُفرممدرسه.
آنیکـیهـرودشـارکیبود.تـویخانهبـهاومیگویندرودی،کـهبابرادر
بزرگترش،رِد،نبایداشـتباهگرفتش.قد،تقریبًاحدودصدوسـیوهفت،با
گرمکننقرهایوکفشهایکوهقهوهای.اینهاهمتویمدرسهمجازنیست،
ولیبیندهسـالههاُمداسـت.هرودبازوهایاسـتخوانیاشراازپشـتدور
گردنِبالانداختهبود،دستهایشآنقدربلندنبودندکهازجلوبههمبرسند.
دقیقتـرگفتهباشـم،اینیکقفلکلهیسـنتینبود،چـونفقطیکیازرقبا

آنیکیراگرفتهبود.
هرودسرشرابلندکرد.صورتشسرخ،ولیقیافهاشمصممبود.همهی
بچههاوقتیدیدندشـارکیکوچولومیخواهدچیزیبگوید،یکدفعهسـاکت

شدند.احساسمبهمگفتهرچیمیخواهدبگوید،خوشمنمیآید.
هرودگفت:»آهای،موِنبیعرضه.«
تااینجاکهاحساسمدرستبود.

»مگـهتویهکارآگاهبزرگنیسـتی؟بهایناسـبآبـیگندهثابتکنمن
رایانهیجیبیشروبرنداشتم.«
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ِبـالجفتـکانداخـتوهـرودرامثلسـوارکاریکهروییکگاووحشـی
نشسـتهباشـد،انداختباال،ولیهرودباسرسختیگرفتهبودش.

ِبالبانفسنفسگفت:»توبرشداشتی.آپریلدیده.«
»عروسکباربیدروغمیگه!منهیچیبرنداشتم.«

یکدخترظریفتیتیشمامانیازتویجمعیتباانگشتبههروداشاره
کردوباحالتموفقیتآمیزیدادزد:»دوتا،َنه!چرا،خودتبرداشتیشارکی.

خودمدیدمت.تووبرادرتیهعمرهدارینازمادزدیمیکنین.«
اینآپریلِدِوروکسبود،دهسالهوهنوزهیچینشده،رئیسدارودستهی
دخترهایلوسمدرسـه.توصیفهرودازاوشـایدتوهینیزیرکانهبود،ولی
خبدرستبود.اگریکعروسکباربیازیکسرتونلبزرگکُنندهبرودتو،

ازسردیگرشآپریلدوروکسبیرونمیآید.
هروددادزد:»دروغمیگی!هافمون1ثابتمیکنه.«

تعجبکردم.مدتهابودکسیبهاسممستعارماشارهاینکردهبود.اسم
هافمونراوقتیکالسسومبودم،رِدشارکیرویمگذاشت.حتیآنموقع

همکُُلفتترینساقهیمزرعهنبودم.
ازهرودپرسیدم:»میخوایچیکارکنم؟«

»توهمیشـهُپزایننشـانکارآگاهیترومیدی.خبحاالوقتشهکهیه
چیزیروکشفکنی.«

واقعًاخندهداربود.کارآگاههاکهاینطوریکارنمیکردند.
آپریلدوروکسگفت:»زودباش،فلچر.بیایهلطفیبههمهبکنوثابت

کنمنراستمیگم.«
بهطرفجمعیتاخمکردم.

»انتظـارداریـنچیکارکنم؟منکههیچاطالعاتیندارم.نمیدونمازکجا
بایدشروعکنم.«

MOON«.1«یعنی»ماه«و»HALF«یعنینصف؛هافمون»HALFMOON«یعنی»ماههالل«یا»ماهنصفه«
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ِبالزلزدتویچشمهایموباصدایگرفتهایگفت:»ازهمینحاالشروع
کن،وگرنهیهغلتمیزنمروزمینواینمورچهرولهمیکنم.بعدهماون

نشانخوشگلروازتمیگیرمومیچپونمشتودهنت.«
رنگمپرید،ولینهبهاندازهیهرود.

هـرودزودگفـت:»زودباش،مون.اگهمـنرولهکنه،خانوادهمپدرترو
درمیآرن.«

احسـاسمیکردمواردکابوسیکنفردیگرشـدهام،ولیدیگردیرشده
بودکهبخواهمیواشکیدربرومودرراپشتسرمببندم.صدتاچشمنگاهم

میکردند،همهمنتظربودندخرگوشراازتویکالهبیرونبیاورم.
دوبیباآرنجبهمزدوگفت:»زودباش،فلچر.ازپسشبرمیآی.«

فکرکنمایندوبیهمبدشنمیآمدمنواردایندعوابشوم،اینطوری
میتوانستوقتیبیروننیامدم،صاحبنشانمبشود.

دارودسـتهیآپریـلکـههمهکپیآپریـلبودند،پاهایشـانرازدندزمین.
خیلیترسناکبود.معموالًاینهایکمشتصورتیپوشبیآزاربودند.

»اینجانمیتونمکاریبکنم.فعالًشمابهیهداوراحتیاجدارین،نهکارآگاه.«
پیشانیهرودحاالاززوریکهمیزدتاخودشرانگهدارد،قرمزشدهبود.

»مون،بهنفعتهکمککنی.دارمبهتاخطارمیدم.«
جروبحثفایدهاینداشت.حرفزدنباهرودشارکیهیچوقتبهنتیجه
نمیرسید.همانقدربیاثربودکهبخواهیدیکدایناسورگوشتخوارتیرکس
راقانعکنیدگیاهخوارشود.بهترینکاراینبودکهبرگردموبروم.همینکار
راهـمکـردم،ولیجمعیـتبرایبیرونرفتنم،مثلواردشـدنمرویخوش
بهمنشانندادند.مثلیکپیشنهادجالببودمتوییکدعوایقفلکلهای

طوالنیخستهکننده.
بچههابهجلوهجومآوردندوبیشترمنراداخلدعواکردند.

وقتـیبـهعقـبُهلـمدادند،تـازهفهمیدمدرچـهوضعیتحساسـیقرار
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گرفتـهام.تنهـاکاریکههـرودبایدمیکرداینبودکهپاهایشرامثلقیچی
ازهمبازکند.

حتمـًاهـرودهماینرافهمید،چونیکدفعـهپاهایالغرشراباالبردو
دورگردنمقفلکرد.منهمتعادلمراازدستدادم،رویزمینافتادموِبال

راهمباخودمانداختم.
بچههاهمهخندیدند.ازنظرآنهاباالخرهپیشرفتیدرکارایجادشدهبود.
بیشـترازاینکـهبترسـم،چندشـمشـد.هـرودفقطدهسـالشبـودوبه
نسـبتسـنشریزهمیزهبود،پسبیشترازاینکهمنرارویزمیننگهدارد
کاردیگـرینمیتوانسـتبکنـد،دسـتکمنـهتویاینوضعیـت.ولیزمان
بهسـرعتمیگذشـت،بهزودیزنگمیخوردوسـروکلهیمدیرمان،خانم
کوئیـن،پیـدامیشـد.طبققانونهمهرکسـیراکهتویدعـوامیگرفتند،

بایدمیرفتدفتر.
پاهایهرودزیرچانهامقفلشـدهبودوبندهایکفشـشبیخگلویمبود.
خواستمبندهارابازکنم،ولیازبدشانسیفقطیکدستمآزادبود.ِبالافتاده
بودرویدسـتراسـتم،انگاریکجادهصافکنافتادهبودرویدسـتم.البد

مثلتویکارتونهاصافشدهبود.
هرودگفت:»هافمون،بهنفعتهشروعکنیبهفکرکردن.وگرنههمهمون

باهممیریمدفتر.«
ِبالهمحرفشراتأییدکرد:»آره،هافمون.کلهتروبهکاربنداز.«

ظاهرًاآدمَبدهفعالًمنبودم.
یـکراهحـلسـادهبـهفکـرمرسـید.سـاده،ولـینـهخیلـیجوانمردانه.
بههرحـال،چـارهاینبـود.وقتمکمبـود،چیزدیگریهمبهفکرمنرسـید.با
دستآزادم،پاشنهیچپهرودرامحکمگرفتموکفشکوهنوردیاشرااز

پایشبیرونکشیدم.
دادزد:»هی!چیکارداریمیکنی؟ایندارهکفشمرومیدزده.«
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البتهنمیخواستمکفششرابدزدم.کاریکهمیخواستمبکنمازاینهم
ناجوانمردانهتربود.قبلازاینکههرودبفهمدچهخبراسـت،پایشراگرفتم

وباانگشتاشارهام،شروعکردمبهقلقلکدادنکِفپایش.
پسردهسالهجیغزد:»چی؟عادالنهنیست!بسکن!«

هـروددهثانیـهایتحملکرد،ولیباالخـرهوولخورد،اززیرِبالخودشرا
بیرونکشیدوازدمدستشکناررفت.درحالیکهازعصبانیتچشمهایش

پرازاشکبود،بلندشدایستاد.
»ایندیگهچهجوردعواییه؟اینکهدعوایبچههاست.«

بله،حقداشت.ولیمنهمیکمتفکربودم،نهجنگجو.
همانطورکهسرفهمیکردمزانوزدموبلندشدم.»گوشکن،هرود.من
جـدًامیخـوامدرمـورداینرایانهتحقیقکنم،ولیتوهمبایدبذاریکارطبق

رواِلدرستپیشبره.«
بعدکفشهرودرابرداشتموباالگرفتم،بیشتربرایاینکهبههمهنشان

بدهم.نمیخواستمبدزدمش.
بعداوضاعکمیآرامشد.خیلیازبچههارفتندکهصفببندند.ِبالهمبلند
شـدهبود،ولینفسـشبریدهبود.هرودهماشـکتویچشـمهایشجمع
شـدهبود،هردویشـانازپاافتادهبودندواحتماالًاگررِدشارکیازراهنرسیده

بود،کارشانبه»منرابگیرید«میکشید.
رِدبـادوچرخـهیکوهنوردیپریدوسـطدایرهوچندتاییازتماشـاچیها
رامثـلتـوپبولینـگاینطرفوآنطرفانداخت.رِدشـارکیهمیشـهباید
درسـتوسـطهرچیـزیباشـد،حرفـشراهمبامشـتوبازویـشمیزد.
قدبلنـدوالغـربـودوبـهخاطـرموهـایقرمزشتویمدرسـهبرایشاسـم
مستعارانتخابکردهبودند.بیشتربچههاوکارکنانمدرسهیقدیسجروم
اصـالًاسـمواقعـیرِدرانمیدانسـتند،اگـرهممیدانسـتندازآناسـتفاده
نمیکردنـد.رِدسیزدهسـالهبزرگتریـنبچـهیابتداییبود.بایدیکسـال
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پیـشمیرفتدبیرسـتان،ولـیغیبتهایشزیادبود،بـرایهمینازبقیه
عقبافتادهبود.

یـکلحظـهچشـمهایرِدگشـادونگـرانشـدند،ولـیبعددیـدبرادرش
سرپاسـتوظاهـرًاازهیـچجایشخوننمیآیـد.ازرویدوچرخهاشپرید
پایینوهنوزپیادهنشده،یکلگدبهجِکدوچرخهزد.مناگریکسالهم

تمرینمیکردم،نمیتوانستمچنینکاریبکنم.
باسربهطرفبرادرشعالمتدادوگفت:»رودی؟«

هـرودبـهبرادرشاخمکـرد.»احتیاجیبـهتوندارمبچهمثبـت.خودماز
پسشبرمیآم.«

»کهاینطور.تونمیتونییهدقیقهدردسردرستنکنی؟«
ِبالدادزد:»برادرترایانهیجیبیمنرودزدیده.نوینوبود.«

هروداعتراضکرد.»منندزدیدمش!«
رِداخمکرد.»هرچیتواینمدرسـهگممیشـه،بایدشارکیهاتاوانشرو

پسبدن؟«بعدبرگشتوبهبرادرشنگاهکرد.»توکهبرشنداشتی؟«
»نه.«

»مطمئنی؟«
هرودچندثانیهایصبرکردتایکیدوروزگذشتهراتویذهنشمرورکند.

»آره.مطمئنم.رایانهروبرنداشتم.«
»خوبه.شـنیدینکه،کاراوننیسـت.پایانماجرا.دیگهچیزینیسـتکه

تماشاکنین،بریندنبالکارتون.«
فکرکردم؛آفرین،فکرخوبیه.ردازبرادرشباشعورتره.ولیِبالحاضرنبود

جلویهیچکسیکوتاهبیاید،حتیرِدشارکی.
»اونمیخوادثابتکنهکهکارهروده.«

واینه.اونمنم.منهموناونم.
رِدگفت:»کیمیخوادثابتکنهکارهروده؟«
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کلیآدمباهمدادزدند:»اون!«بیشترشانباانگشت،اشارههمکردند.
ردبرگشـتومسـیرانگشـتهارادنبـالکرد.نـگاهمتهمکنندهاشبهمن

ختمشد.
سعیکردملحندوستانهایداشتهباشموگفتم:»هی،رِد،چطوری؟«

رِدلبخنــدیزورکــیزد.»بهبــه،هافمــون.مــردیبــانشــانکارآگاهــی.
ــون ــوایپیداش ــهبخ ــتک ــدهنیس ــایگمش ــوعگربهه ــهموض ــندیگ ای
کنــی،دنیــایواقعیــه.تــویایــندنیــاآدمهــابعضــیوقتهــاآســیبهای

جدیمیبینن.«
شانههایمراباالانداختم.»بهبرادرتبگو.اوندعوتمکرده.«

هـرودگفت:»دوبیهمیشـهُپزمیدهکهشـریکشآمـوزشدیده،میگه
نشانکارآگاهیشواقعیه.پسبذاراینبیعرضهثابتکنهمنبیگناهم.«
نمیدانمکدامیکیبیشترناراحتمکرد،اینکهدوبیبهمنگفتهبود،شریک

یاهرودکهگفتهبودبیعرضه.
ِبـالگردنـشراخارانـدوگفت:»آره،بذاراینبچهیبیعرضهثابتکنهاون

بیگناهه.وگرنهبهنظرمنکهمقصره.«
رِدشـقیقههایشرامالید،طوریکهانگارازشـنیدناینجملهیاحمقانه
سـردردگرفتهاسـت.»گوشکنببینچیمیگم.هافمونادادرمیآرهکه
کارآگاهه.مامانجونشیهنشـاناسـباببازیازیهجاییواسهشخریده؛
اونهمراهمیافتهاینورواونوروادایشرلوکهولمزرودرمیآره.نشانش

واقعینیست.هیچیرونمیتونهثابتکنه.«
ایندیگرخیلیزیادهرویبود.غلطنکنمنشـانمداشـتازعصبانیتتوی

جیبمبرقمیزد.کیفپولمرادرآوردموبازشکردم.
گفتم:»اگهراستشروبخوایرِد،اینیهنشانکارآگاهیواقعیه.منهم

یهکارآگاهواقعیام.نفراولتویآکادمی.«
رِدآهسـتهبهطرفـمبرگشـت.معموالًکاربـهاینجاهاکهمیکشـیدُدممرا
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میگذاشـتمرویکولـم،درمیرفتـمویکگوشـهیتاریکپیـدامیکردمتا
پنهانشوم،ولیبعضیچیزهاارزشایستادنرادارد.

»پس،یهکارآگاهواقعیهستی.حاضرمقسمبخورممجرمهایایرلندهمین
حـاالخودشـونروتسـلیممیکنن.البـدمیگن:»فایدهشچیـه؟فلچرمون

پروندهروگرفتهدستش.«
دوبیکهبرایفهمیدنمتلکهنوزخیلیبچهبود،دماغشراباالکشیدو

گفت:»آرهفلچر؟«
رِدادامهداد:»خب،حاالاینُمِخگندهیکارآگاهیشماراجعبهاینرایانهی

جیبیگمشدهچیمیگه؟«
شانههایمرادادمباال.»هیچی.منکهاطالعاتیندارم.هنوزهیچیازکسی

نپرسیدم.«
رِدنشسـترویدوچرخهاشوبهپشـتزینتکیهداد.بهنظرمبیشـتر
دلشمیخواستمنراضایعکندتااینکهبدنامیبرادرشراپاککند.گرچه،
ازحـقهـمنگذریم،چونبرایاینیکیاحتیـاجبهیکدوجینوکیلویک

ماشینزمانسفربهگذشتهداشت.
رِدکهپیشاپیششکستمراپیشبینیمیکرد،بانیشبازگفت:»مطمئنم

ِبالمیتونهبههرسؤالیکهداریجواببده.«
آپریـلدوروکـسگفـت:»زودبـاش،فلچـر.«بدهـمنبودکـهیکیطرف
منباشـد،حاالگیریمآپریلودارودسـتهاش؛گرچهبهنظرماینهابیشـتر

»ضدشارکی«بودندتا»هوادارِمون.«
گلویمراصافوسعیکردممثلحرفهایهاحرفبزنم.»خب،دوشیزه...
اومم...ِبال.بگینببینمچهاتفاقیافتاده.لطفًاباتمامجزئیات،حتیموارد

کماهمیت.«
ِبالیکلحظهفکرکرد،بعدگفت:»خب،ساعتهفتبیدارشدموهمهش

بهفکرگوشوارهمبودم.آخهکوئینمیگهممنوعه.«
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پریـدموسـطحرفش:»خوبه،ولیلطفًامـواردجزئیمثلاینروفاکتور
بگیرین،منظورمچیزهاییهکهفقطتویسرتوناتفاقافتاده،نهدرواقعیت.

فقطبهچیزهاییبپردازینکهمربوطبهرایانهمیشه.«
»باشه.خب،میدونین،کادویتولدمبود.همکاردفترچهتلفنرومیکرد،
هـمدفترچـهیخاطرات،هـمMP3،خالصههمهچی.اگریکیمیخواسـت

بدونهتویتوکیوساعتچنده،فقطکافیبودازمبپرسه.«
جمعیـتکـهتحتتأثیـرقرارگرفتـهبودند،همهباهمگفتنـد،اووه.ِبالهم

تحسینآنهارابایکحرکتدسِتشاهانهپذیرفت.
»امـروزبـرایاولینباربودکهمیآوردمش.فقطیهدقیقهحواسـمبهش
نبود،چونهمهشبهفکرگوشوارهمبودم.کیفمروگذاشتمکناردیوارورفتم

بادخترهایهدوریبزنم.«
دخترهایدبیرستانبیشترِزنگتفریحدارندتویحیاطدورمیزنند.راه

میافتندتوحیاطدنبالبچهکوچولوهاومسخرهشانمیکنند.
»بعـد،یککمـیکهرفتیم،یـادرایانهمافتادمودویدمرفتمسـراغکیفم.

ولیدیررسیدم؛شارکیدستکجهترتیبشرودادهبود.«
ردبالحنناباورانهایگفت:»دستکج؟«

»آرهرِد.دستکج.یعنیدزد.واقعًاکهیهشارکیواقعیه.ازوقتیپوشک
میبستهدزدیمیکرده.«

جوابرِدبیشترپذیرفتنایناتهامبودتاردکردنش.
»خـبحـاالگیریـمرودیچنددفعـهایتویدردسـرافتادهباشـه،اینکه

چیزیروثابتنمیکنه.«
آپریلدوروکسیکقدمجلوآمدوگفت:»مندیدمشکهداشتکیف
ِبالرومیگشـت.باهمینچشـمهایخودمدیدم.اینکهمیتونهثابتکنه،
نه؟منسریالپلیسیزیادمیبینم،واسههمیناینچیزهاروخوببلدم.

منیهشاهدم.«
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باحالتعذرخواهانهایبهردنگاهکردموگفتم:»راستمیگه،شاهدعینیه.
کامـالًقابلقبولـه.«رِدحاضرنبودقبولکند.»پسکجاسـت؟اگههمینچند
دقیقهیپیشدزدیدش،پسکجاسـت؟«برگشـتموبهِبالنگاهکردم.»این

همراستمیگه.تفنگیکهباهاششلیکشدهکجاست؟«
»خودممیدونمهافمون.واسـههمینهکهحاالتواینجایی.فکرمیکنی

اگهبهتاحتیاجنداشتم،حاضربودمحتییهکلمهباهاتحرفبزنم؟«
دوبـارههمـهینگاههـارویمنبود،والبتهنـهباحالتیکهوایاینآقای
خوشتیپرونگاهکنینکهچقدرشیکپوشیدهوکفشهاشدارهازتمیزی
برقمیزنه،بلکهبااینحالتکهاگهتادهثانیهیدیگهسروتهاینماجرارو

همنیاریهمینجادارتمیزنیم.
اطالعاتیراکهبهدسـتآوردهبودم،بلندبلندگفتم.»پس،رایانهگمشـده
وهرودشارکیاولینمظنونه،ولیاگهواقعًاهروداونرودزدیدهباشه،پس

حتمًایهجاییقایمشکرده.«
آپریـلگفـت:»تادلتبخوادهروداینورواونورشـهرسوراخُسـنبهداره.

مثلخرگوشمیمونه،فقطبااینتفاوتکههمهچیزرومیدزده.«
»اینیکیسـوراخشحتمًابایدتویحیاطمدرسـهباشـه.فقطیهدقیقه

فرصتداشتهتاِبالبرگرده.توییهدقیقهکجامیتونهرفتهباشه؟«
اینسؤالبهاندازهیدرجههاییکجهتنماپاسخداشتوباهزاراناثر
انگشتیکهتویزمینبسکتبالبود،امکاننداشتحتیازرویاثرانگشت،
چیـزیراردیابـیکـرد؛مگراینکههرودازجاییکـهآمدهبودمدرکی،چیزی

باخودشآوردهباشد.
هنوزکفشکوهنوردیهرودتویدسـتمبود.برشگرداندموبهامیدپیدا
کردنسرنخ،کفشرابادقتنگاهکردم.باالخرهیکچیزیپیداکردم.الستیک
کفکفشلکههاینارنجیداشتوالیشیارهایشتکههاییازگُلآاللهبود.
معلـومبودتازهکندهشـدهاند،چـونگلبرگهایشهنوزقهوهاینشـدهبودند.


