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ِچرمون.کارآگاهخصوصیامودرایندوازدهسالیکه
اسممنموناست.فِ ل ِ

رویایـنتـوپچرخانیکهبهآن«زمین»میگویندزندگیکردهام،چیزهای
زیادیدیدهامکهمردمعادیهیچوقتندیدهاند.ظرفهایغذایبچههایی
رادیدهامکههمهچیزشرابرداشتهبودند،جزمیوهاش.شبکههایاینترنتی
بهدردنخـورحـلتکالیفمدرسـهایرادیـدهامکهدرچندیناسـتانفعالیت
میکردند؛وکامیونهایشـیرینیوآبنباتهاییکهازدسـتبچههاگرفته
شدهبودند.
بهخیالخودمهرچهرادیدنیبوده،دیدهبودم.حتیچندینباررفتهبودم

نشینپایینشهرکهمثالًقلبهایخالیازعشقراهمببینم،
محلههایزاغه
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چونفکرمیکردمدیگرهیچچیزشـوکهامنمیکند.هرچهباشـد،وقتیاین
بوغریبیراکهگوشـهیحیاطمدرسـهمیافتدمیبینید،دیگر
اتفاقاتعجی 
زندگیآنقدرهاهمبرایتانغافلگیرکنندهنیست.
یافقطاینطوریتصورمیکردم،کهالبتهاشتباهمیکردم.خیلیهماشتباه:
همیـنیـکمـاهپیـشبودکهیـکمـوردِ کارآگاهـید ِرخانـهامرازدکه

باعثشـدفکرکنمبایداینکاررابرایهمیشـهببوسـموبگذارمکنار.تازه
دوازدهسـالمشـدهبودوهنوزهیچینشدهکلیتجربههایموفقتحقیقاتی
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داشتم .کاروبارم خوب بود ،ولی آمادگی این را هم داشتم که دنبال ُجرمهای
واقعی بروم .بچهبازی دیگر بس بود .دلم پروندههای واقعی میخواست که
بهخاطـرش پـول واقعی بدهند ،نه اینکه یارو همان موقع هرچی اتفاقی توی
جیبش است بدهد.
قانـون باب
همهچیـز درسـت از روزی خـراب شـد کـه مجبور شـدم اولین
ِ

ِب ِرنشتاین را زیر پا بگذارم .اینکه :نامرئی باش .تکههای جورچین را کنار هم

بگذار ،ولی خودت هیچوقت یکی از آنها نشو.

هِ رود شارکی باعث شد این قانون مهم را فراموش کنم.

همانطور که همهی کارآگاههای خصوصی میدانند ،باب برنشتاین ،مأمور
افسـانهای افبـیآی (ادارهی آگاهی فدرال آمریکا) بـود که کارآگاه خصوصی
شـد و آکادمی برنشـتاین را در واشـنگتن تأسیس کرد ،تا کسانی را که عاشق
شـغل کارآگاهی بودند ،آموزش بدهد .کتاب راهنمای برنشـتاین را هم نوشت

که هر شاگردی میخواست نمرهی قبولی بگیرد ،باید همهاش را حفظ میکرد.
کالس آنالینم ،باالترین
خـودِ مـن هم راهنمـا را از اول تا آخر حفظ کردم و در
ِ

نمـرهی قبولـی را گرفتم ،گرچه مجبور شـده بودم بـرای ثبتنام توی کالس از
تاریخ تولد پدرم استفاده کنم .خوشبختانه اسم اول هر دوی ما یکی است.
بیست و هفتم سپتامبر بود .این روز هنوز که هنوز است ،برایم مثل عکسی
بـا کیفیـت بـاال شـفاف و واضـح اسـت .روز آخ ِر اولیـن ماه بعـد از تعطیالت

تابسـتان بـود .متأسـفانه تابسـتان هنـوز نمیدانسـت تمـام شـده و داشـت
همچنان میتاخت .گرما مثل مالفه از روی آسفالت حیاط بلند میشد و دور
شاگردهای دبستان و دبیرستان مدرسهی قدیس جروم میپیچید.
حدود همان سـاعت همیشـگی رسـیدم دم در مدرسـه؛ یعنی  8:50دقیقه.
دوسـت دارم همیشـه هرجا میروم ده دقیقه زودتر برسـم .اینطوری فرصت
میکنـم نبض امور را در دسـت بگیـرم .ما کارآگاههای خصوصی همیشـه باید

حواسمان به اطرافمان باشد .راهنمای برنشتاین میگوید :یک کارآگاه هیچوقت
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نمیداند پروندهی بع دیاش از کجا سر درمیآورد .طبق نظر او؛ اگر چشمهای

کارآگاه خوب باز باشد ،پرونده حتی میتواند معمایی باشد که قبالً حلش کرده
اسـت .برای همین من هم چشـمهایم را خوب باز میکنم ،طوری که میتوانم
بـه شـما بگویـم کـدام بچهها به انگشتشـان دوای زگیـل زدهاند؛ کـی در حیاط
دبیرستان نامهی فدایت شوم رد میکند و حتی کدامیک از معلمها سر راه خانه
به همبرگری مکدونالد میروند.
ً
مطمئنـا هیچکس نمیتواند همهچیز را ببینـد ،حتی خود کارآگاه باب
ولـی
برنشـتاین افسـانهای .برای همین است که احتیاج به جاسوس دارم .بهترین
ِ
1
َ
جاسوسـی کـه داشـتم دوبـی دویل بـود .یک پسـر هشتسـالهی گندهدماغ
خبرچین ،با چشـمهایی تیز و دهنی گشـاد .دوبی بهخاطر یکمشت پاستیل
حتی حاضر بود خانوا دهاش را بفروشد .فقط متأسفانه ،وقتی به دوبی میگویم
م همینطوری یـکچیزی پراندن نیسـت .دوبی هیچوقت
گَندهدمـاغ منظـور 
بـدون یـک جفت یویوی سـبز کـه از سـوراخهای بینیاش آویزان بـود ،جایی
نمیرفت ،که تازه بعد هم با یک فین محکم باال میکشیدشان تا دور مُ خش
تاب بخورند .گرچه ،سرپوش خوبی هم بود ،چون مردم فقط به همینش توجه
میکردنـد .اگر دوبی دماغش را پاک میکرد ،حتی مادرش هم نمیتوانسـت
توی صف بشناسدش.
ن روز صبح ،صبح بیست و هفتم ،کنار در مدرسه منتظرم بود .تعجب کردم.
آ
ً
حتما موضوع مهمی بود.
معموال ً این من بودم که باید پیدایش میکردم .پس
تندتند بهسمتم دوید و گفت« :صبح بهخیر فلچر».

پاییـن را نـگاه نکردم .منظـرهی صورت دوبی چیزی نبـود که آدم بخواهد

روزش را با آن شروع کند .با لحن بیتفاوتی پرسیدم« :چی برام داری؟»

«دیشب کارتون کاپیتان لِیزربیم رو دیدی؟ با یه هیوالی گِلی جنگید».

دوبی خبرچین خوبی بود ،ولی خیلی راحت از موضوع منحرف میشد.

1. Doobie Doyle
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«حرف زدن راجع به کارتون باشه واسهی بعد ،دوبی .اطالعات داری یا نه؟»

«آره .خوبش هم دارم .ولی میخوام اول ببینمش».

آه بلندی کشـیدم .دوبی همیشـه میخواست نشان را ببیند .او بچه بود و
نشان هم برق میزد.
«باشه .یه نگاه کوچولو ،بعد میریزی بیرون».

کیف پول چرمی کوچکی را درآوردم.
دستم را توی جیب شلوارم بردم و
ِ

نشـان
جلوی چشـم دوبی بازش کردم .داخلش یک کارت ِپ ِرسـی و یک
ِ
کارآگاهـی فلـزی طالیی بود که نور خورشـید روی برجسـتگیهایش افتاد و
برقـش انداخـت و برای یک لحظهی طوالنی خودم را هم افسـون کرد .حتی
بعد از شش ماه ،بعضی وقتها برایم سخت است باور کنم باالخره مال من
شده است.
ُ
دوبی از ته دل با احترام گفت« :وای!» ولی زود شل شد و با شک گفت:

«مطمئنی اصله؟»

با نوک ناخن روی کارت پرسشده زدم« .این هم هست دوبی .فلچر مون،

فارغالتحصیل آکادمی کارآگاهان خصوصی باب برنشتاین».

دوبی درست مثل همیشه با دیدن نشان گفت« :میدیش به من؟»

کیف پول را گذاشـتم توی جیبم و گفتم« :نه .دو سـال طول کشـید تا به
دستش آوردم .حتی اگر هم بدم ،مال تو نیست».

دوبـی اخـم کرد و توی فکـر رفت .اینجور فکر کردن برای کسـی که هنوز

استفاده از دستمال کاغذی را کشف نکرده ،کمی پیشرفته بود.
«خب ،برام چی داری دوبی؟ امیدوارم جالب باشه».

«خودم هم نمیدونم بهدردبخور هست یا نه .فقط واسه این اومدم دنبالت
خبرچین مخفی تو هسـتم و اون دوتا ازم خواسـتن
کـه همـه میدونـن من
ِ
پیدات کنم».

یکدفعه ایستادم« :کی ازت خواست؟»
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دوبی گفت« :هرود شارکی .اونیکی رو نمیدونم کیه ،ولی خیلی گُندهست،
ً
جدا گُندهست».
هرود شـارکی .طبق قوانین حیاط مدرسـه ،این اسـم نمیتوانسـت مزاحمتی
برای من ایجاد کند .هرچه باشـد ،من کالس ششـم بودم و هرود فقط یک
دانشآمـوز کالس چهارمـی بـود .ولـی خانوادهی شـارکی چنـدان اهل قانون
نبودند .در واقع ،اگر جایی هنوز قانونی بود که شکسـته نشـده بود ،شـارکیها
اگر شده کیلومترها راهشان را کج میکردند تا بروند آنجا و بشکنندش.
هرود یکی از بچههای شرور مدرسه بود .معلمها برای آدمهایی مثل هرود
یک اسـم دارند .به آنها میگویند« :مظنونهای همیشـگی» .هروقت چیزی
گم میشد از روی عادت احضارش میکردند دفتر مدیر تا سینجیمش کنند
ک دفعه هم
و ُنه دفعه از ده دفعه ،چیز گمشـده توی جیب هرود بود .آن ی 
زمین ورزش مدرسـه خاکش کرده بود .هنوز از آخرین باری که
احتماال ً توی
ِ
بهخاطر هرود پلیس خبر کرده بودند ،زیاد نگذشته بود.
پس چرا هرود شـارکی باید دنبال من میگشـت؟ من که چیز باارزشـی

نداشـتم .البته بهجز نشـان کارآگاهیام .دستم بیاراده رفت توی جیبم ،ولی
کیف پولم هنوز همانجا بود .تصمیم گرفتم برای محکمکاری هر سـی ثانیه
یا همین حدودها ،کنترلش کنم.
کیـف مدرسـهام را تـوی منطقهای که مال کالسششـمیها بـود انداختم،
بعـد دنبـال دوبی از گوشـهی حیـاط راه افتادم .از کنار منبـع نفتی که رنگش

کرده بودند تا شبیه
کارتون توماس قطار بخار بشود رد شدیم و بهطرف زمین
ِ
بسـکتبال رفتیـم کـه همـهی اتفاقهای مهم مربـوط به دانشآموزهـا از آنجا

ی را استخدام کنید تا به یکی بگوید
رهبری میشد .مثالً اگر میخواستید کس 
ن جایی بود که میتوانسـتید
یکـی میخواهد با او دوسـت شـود ،اینجـا هما 
طـرف را پیـدا کنید .درضمن همهی دعواهای مدرسـه هم تـوی همین زمین
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جوکولهی بچهها میتوانسـتم حدس
بسـکتبال انجـام میشـد .از حلقـهی ک 
بزنم یکی برای دعوای اول صبح وقت رزرو کرده است.
بااینکه میدانستم ،از دوبی پرسیدم« :هرود کجاست؟» هرود یک شارکی

ک جا میتوانست باشد.
بود ،پس فقط ی 
ُ
«داره دعوا میکنه .دعوای قفلکله».

سـرم را تـکان دادم .هرچـه باشـد قفلکله بهتـر از آسـیاببادی بود .توی

آسیاببادی ممکن بود زخمی بشوید.
دعواهای مدرسهای چندین نوع هستند .سهتا از رایجترینشان «آسیاببادی»،
«من را بگیرید» و «قفلکله» است .توی آسیاببادی ،دو طرف دعوا با چشمهای

بسته میدوند طرف همدیگر و دستهایشان را همینطوری بیهدف میچرخانند.
هدف از این کار این است که رقیب را با یک ضربهی شانسی از راه به در کنند ،ولی
بیشـتر وقتها از همدیگر رد میشـوند و به دیوار مدرسه میخورند .آسیاببادی
بیشتر بین بچههای کوچکتر رایج است.

خیلیها معتقدند «من را بگیرید» اصالً دعوا به حسـاب نمیآید ،چون در

واقـع هـدف از آن ،رویهمرفته پرهیز از دعواسـت .در «مـن را بگیرید» ،دوتا

جنگجـو بلندبلنـد و تا آنجا که نفـس دارند ،داد میزنند« :من رو بگیرین ».تا

اینکه معلمی از راه برسد و همه را متفرق کند .وقتی آدم بزرگی از راه میرسد،
طرفهای دعوا را که حاال خیالشـان راحت شـده ،دوستهایشـان میکشـند
کنـار ،گرچـه هنوز هم هی داد میزنند« :شـانس آوردی نینی کوچولو ،وگرنه
توپا ِرت کرده بودم».
َل 
قفلکله هم همانی اسـت که آن روز داشـتند انجام میدادند .این بازی به

این صورت اسـت که دوتا پسـر پیشانیهایشان را هی به هم فشار میدهند و
کسی که اول سرش دربرود ،باخته است .توی قفلکله مهم محکم فشار دادن
و چسـباندن پیشانیهاسـت .برای این کار بعضی از پسـرها انگشتهایشان را
تـوی هـم میکننـد ،بعضیها هم بازوهـای همدیگر را میگیرنـد .در واقع این
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بستگی به بلندی قد یا زو ِر انگشتهای دو طرف دارد .باختن علتهای زیادی

آمدن نفس طرف است ،یا دستشویی
میتواند داشته باشد؛ یکی از آنها ،بند
ِ

داشـتن .طبـق یـک افسـانهی حیـاط مدرسـهای ،دوتا دشـمن سرسـخت به
اسـمهای ِبرتون مکهیل و ِجری کَنتی ،بیسـت سـاعت تمام قفلکله بودند.
دوستهایشان برایشان غذا میآوردند ،دستشوییهایشان را هم بدون اینکه

دستشـویی بروند میکردند؛ منظورم را که میفهمید ،کسـانیکه از این شگرد
استفاده کردهاند ،میگویند فقط بار اول ناراحتکننده است.

بدون اینکه مطمئن باشم اصالً چرا پاهایم دارند این کار را میکنند ،به حلقهی

دور دعوا نزدیک شدم .آخر اینجور جاها که جای یک کارآگاه نیست .من اصالً
از خشونت خوشم نمیآید .منظورم این نیست که تا حاال دعوا نکردهام ،منظورم
ایـن اسـت کـه ...چون تا حاال هیـچ دعوایی را نبردهام .ولـی آن موقع انگیزهی

ی ُبرد .بوی معما به مشـامم میخورد .شـم کارآگاهیام
قویتری من را جلو م 
ن هم مثل کالغی که نمیتواند از
بود که داشت بهطرف این دعوا میکشاندم .م 
انگشتر برلیانی که لبهی پنجره است ،بگذرد ،نمیتوانستم از آن بگذرم.
دوبی با آرنج از بین جمعیت راه باز کرد.
«آوردمش .مون رو آوردم».

جمعیت با دیدن منظرهی دماغ دوبی ،کنار رفت .هیچکس دلش نمیخواست
کوچکترین تماسی با آن طنابهای سبز آویزان داشته باشد .تا وسط گردباد

جلو رفتم .همهی چشمها به من بود ،که البته اصالً خوشم نمیآمد .کارآگاهها
نباید هیچوقت در لحظهی ارتکاب جرم آنجا باشند .باید یکدفعه سروکلهشان
پیدا شـود و همه را به باد سـؤال بگیرند .یک کارآگاه فقط وقتی باید به یک
گلولـه نزدیـک شـود که بخواهـد بهخاطر اثر انگشـت ،گَرد روی پوکـه بریزد .با

همـهی اینهـا ،فعلاً مـن آنجا بودم و داشـتم دنبال یک بچهی هشتسـاله،
راست میرفتم وسط دعوا.
دو نفـر وسـط دایـره بودند .یکی هرود شـارکی ،کوتاه و الغـر و موقرمز که
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عالمت مشـخصهی شـارکیها بود ،آنیکی برخالف تصور دوبی ،پسر نبودِ ،بال
ً
تقریبا صد و هشـتاد سـانت بود و
بارنِز بود ،گندهترین بچهی مدرسـه .قد ِبال
توی تیم راگبی پسرها بازی میکرد .هیچکس با ِبال درنمیافتاد .هیچوقت.
حتـی معلمهـا .اما حاال هرود شـارکی مثل کنهای که به یک سـگ بچسـبد،
چسبیده بود به پشتش.
عوجـور کردم ،تصویری کلی
یـک لحظه گیج شـدم .ولی زود خودم را جم 

از صحنـه تـوی ذهنـم گرفتـم و تمام جزئیـات را حفظ کردم .طبـق راهنمای
برنشتاین :یک کارآگاه هیچوقت نمیداند کدام حادثهی در ظاهر بیاهمیتی

میتواند موجب حل معمای پروندهاش بشود.

بنابراین ،جزئیات اینها بودندِ :بال بارنز .صد و هشـتاد .شـاید هفتاد و پنج
کیلو ،یا هشتاد .با لباس ُفرم مدرسه.
آنیکـی هـرود شـارکی بود .تـوی خانه بـه او میگویند رودی ،کـه با برادر
ً
تقریبا حدود صد و سـی و هفت ،با
بزرگترشِ ،رد ،نباید اشـتباه گرفتش .قد،

گرمکن نقرهای و کفشهای کوه قهوهای .اینها هم توی مدرسه مجاز نیست،
ولی بین دهسـالهها مُ د اسـت .هرود بازوهای اسـتخوانیاش را از پشـت دور
گردن ِبال انداخته بود ،دستهایش آنقدر بلند نبودند که از جلو به هم برسند.

دقیقتـر گفته باشـم ،این یک قفلکلهی سـنتی نبود ،چـون فقط یکی از رقبا
آنیکی را گرفته بود.
هرود سرش را بلند کرد .صورتش سرخ ،ولی قیافهاش مصمم بود .همهی
بچهها وقتی دیدند شـارکی کوچولو میخواهد چیزی بگوید ،یکدفعه سـاکت
شدند .احساسم بهم گفت هرچی میخواهد بگوید ،خوشم نمیآید.
مون بیعرضه».
هرود گفت« :آهای،
ِ
تا اینجا که احساسم درست بود.
«مگـه تو یه کارآگاه بزرگ نیسـتی؟ به این اسـب آبـی گنده ثابت کن من
رایانهی جیبیش رو برنداشتم».
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ِبلا جفتـک انداخـت و هـرود را مثل سـوارکاری که روی یک گاو وحشـی

نشسـته باشـد ،انداخت باال ،ولی هرود با سرسختی گرفته بودش.
ِبال با نفسنفس گفت« :تو برش داشتی .آپریل دیده».
«عروسک باربی دروغ میگه! من هیچی برنداشتم».

یک دختر ظریف تیتیشمامانی از توی جمعیت با انگشت به هرود اشاره
کرد و با حالت موفقیتآمیزی داد زد« :دوتاَ ،نه! چرا ،خودت برداشتی شارکی.
خودم دیدمت .تو و برادرت یه عمره دارین از ما دزدی میکنین».

این آپریل دِ ِوروکس بود ،دهساله و هنوز هیچی نشده ،رئیس دار و دستهی

دخترهای لوس مدرسـه .توصیف هرود از او شـاید توهینی زیرکانه بود ،ولی
خب درست بود .اگر یک عروسک باربی از یک سر تونل بزرگکُننده برود تو،
از سر دیگرش آپریل دوروکس بیرون میآید.
هرود داد زد« :دروغ میگی! هافمون 1ثابت میکنه».

تعجب کردم .مدتها بود کسی به اسم مستعارم اشارهای نکرده بود .اسم
هافمون را وقتی کالس سوم بودمِ ،رد شارکی رویم گذاشت .حتی آن موقع
هم کُ ُلفتترین ساقهی مزرعه نبودم.
از هرود پرسیدم« :میخوای چیکار کنم؟»

«تو همیشـه ُپز این نشـان کارآگاهیت رو میدی .خب حاال وقتشه که یه

چیزی رو کشف کنی».
ً
واقعا خندهدار بود .کارآگاهها که اینطوری کار نمیکردند.
آپریل دوروکس گفت« :زود باش ،فلچر .بیا یه لطفی به همه بکن و ثابت
کن من راست میگم».

بهطرف جمعیت اخم کردم.
«انتظـار داریـن چیکار کنم؟ من که هیچ اطالعاتی ندارم .نمیدونم از کجا

باید شروع کنم».
 »MOON« .1یعنی «ماه» و « »HALFیعنی نصف؛ هافمون « »HALF MOONیعنی «ماه هالل» یا «ماه نصفه»
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ِبال زل زد توی چشمهایم و با صدای گرفتهای گفت« :از همین حاال شروع

کن ،وگرنه یه غلت میزنم رو زمین و این مورچه رو له میکنم .بعد هم اون
نشان خوشگل رو ازت میگیرم و میچپونمش تو دهنت».
رنگم پرید ،ولی نه به اندازهی هرود.

هـرود زود گفـت« :زود باش ،مون .اگه مـن رو له کنه ،خانوادهم پدرت رو
درمیآرن».

احسـاس میکردم وارد کابوس یک نفر دیگر شـدهام ،ولی دیگر دیر شده

بود که بخواهم یواشکی دربروم و در را پشت سرم ببندم .صدتا چشم نگاهم
میکردند ،همه منتظر بودند خرگوش را از توی کاله بیرون بیاورم.
دوبی با آرنج بهم زد و گفت« :زود باش ،فلچر .از پسش برمیآی».

فکر کنم این دوبی هم بدش نمیآمد من وارد این دعوا بشوم ،اینطوری
میتوانست وقتی بیرون نیامدم ،صاحب نشانم بشود.
دارودسـتهی آپریـل کـه همه کپی آپریـل بودند ،پاهایشـان را زدند زمین.

خیلی ترسناک بود .معموال ً اینها یکمشت صورتیپوش بیآزار بودند.

«اینجا نمیتونم کاری بکنم .فعالً شما به یه داور احتیاج دارین ،نه کارآگاه».

پیشانی هرود حاال از زوری که میزد تا خودش را نگه دارد ،قرمز شده بود.

«مون ،به نفعته کمک کنی .دارم بهت اخطار میدم».

جروبحث فایدهای نداشت .حرف زدن با هرود شارکی هیچوقت به نتیجه
نمیرسید .همانقدر بیاثر بود که بخواهید یک دایناسور گوشتخوار تیرکس
را قانع کنید گیاهخوار شود .بهترین کار این بود که برگردم و بروم .همین کار
را هـم کـردم ،ولی جمعیـت برای بیرون رفتنم ،مثل وارد شـدنم روی خوش
بهم نشان ندادند .مثل یک پیشنهاد جالب بودم توی یک دعوای قفلکلهای
طوالنی خستهکننده.
بچهها به جلو هجوم آوردند و بیشتر من را داخل دعوا کردند.

وقتـی بـه عقـب ُهلـم دادند ،تـازه فهمیدم در چـه وضعیت حساسـی قرار
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گرفتـهام .تنهـا کاری که هـرود باید میکرد این بود که پاهایش را مثل قیچی
از هم باز کند.
ً
حتمـا هـرود هم این را فهمید ،چون یکدفعـه پاهای الغرش را باال برد و
دور گردنم قفل کرد .من هم تعادلم را از دست دادم ،روی زمین افتادم و ِبال

را هم با خودم انداختم.

بچهها همه خندیدند .از نظر آنها باالخره پیشرفتی در کار ایجاد شده بود.
بیشـتر از اینکـه بترسـم ،چندشـم شـد .هـرود فقط ده سـالش بـود و به
نسـبت سـنش ریزهمیزه بود ،پس بیشتر از اینکه من را روی زمین نگه دارد
کار دیگـری نمیتوانسـت بکنـد ،دسـتکم نـه توی این وضعیـت .ولی زمان
بهسـرعت میگذشـت ،بهزودی زنگ میخورد و سـروکلهی مدیرمان ،خانم
کوئیـن ،پیـدا میشـد .طبق قانون هم هرکسـی را که توی دعـوا میگرفتند،
باید میرفت دفتر.
پاهای هرود زیر چانهام قفل شـده بود و بندهای کفشـش بیخ گلویم بود.
خواستم بندها را باز کنم ،ولی از بدشانسی فقط یک دستم آزاد بودِ .بال افتاده
بود روی دسـت راسـتم ،انگار یک جادهصافکن افتاده بود روی دسـتم .البد

مثل توی کارتونها صاف شده بود.
هرود گفت« :هافمون ،به نفعته شروع کنی به فکر کردن .وگرنه همهمون
باهم میریم دفتر».

ِبال هم حرفش را تأیید کرد« :آره ،هافمون .کلهت رو به کار بنداز».
ً
ظاهرا آدم بَده فعالً من بودم.

یـک راهحـل سـاده بـه فکـرم رسـید .سـاده ،ولـی نـه خیلـی جوانمردانه.
بههرحـال ،چـارهای نبـود .وقتم کم بـود ،چیز دیگری هم به فکرم نرسـید .با
دست آزادم ،پاشنهی چپ هرود را محکم گرفتم و کفش کوهنوردیاش را از
پایش بیرون کشیدم.
داد زد« :هی! چیکار داری میکنی؟ این داره کفشم رو میدزده».
17

البته نمیخواستم کفشش را بدزدم .کاری که میخواستم بکنم از این هم
ناجوانمردانهتر بود .قبل از اینکه هرود بفهمد چه خبر اسـت ،پایش را گرفتم
و با انگشت اشارهام ،شروع کردم به قلقلک دادن ِ
کف پایش.
پسر دهساله جیغ زد« :چی؟ عادالنه نیست! بس کن!»

هـرود دهثانیـهای تحمل کرد ،ولی باالخـره وول خورد ،از زیر ِبال خودش را

بیرون کشید و از دم دستش کنار رفت .در حالی که از عصبانیت چشمهایش
پر از اشک بود ،بلند شد ایستاد.
«این دیگه چهجور دعواییه؟ اینکه دعوای بچههاست».

بله ،حق داشت .ولی من هم یک متفکر بودم ،نه جنگجو.
همانطور که سرفه میکردم زانو زدم و بلند شدم« .گوش کن ،هرود .من
ً
جـدا میخـوام درمـورد این رایانه تحقیق کنم ،ولی تو هم باید بذاری کار طبق
روال درست پیش بره».
ِ
بعد کفش هرود را برداشتم و باال گرفتم ،بیشتر برای اینکه به همه نشان
بدهم .نمیخواستم بدزدمش.
بعد اوضاع کمی آرام شد .خیلی از بچهها رفتند که صف ببندندِ .بال هم بلند

شـده بود ،ولی نفسـش بریده بود .هرود هم اشـک توی چشـمهایش جمع
شـده بود ،هردویشـان از پا افتاده بودند و احتماال ً اگر ِرد شارکی از راه نرسیده
بود ،کارشان به «من را بگیرید» میکشید.

ِرد بـا دوچرخـهی کوهنوردی پرید وسـط دایره و چندتایی از تماشـاچیها

را مثـل تـوپ بولینـگ اینطرف و آنطرف انداختِ .رد شـارکی همیشـه باید

درسـت وسـط هرچیـزی باشـد ،حرفـش را هم با مشـت و بازویـش میزد.
قدبلنـد و الغـر بـود و بـه خاطـر موهـای قرمزش توی مدرسـه برایش اسـم
مستعار انتخاب کرده بودند .بیشتر بچهها و کارکنان مدرسهی قدیس جروم
اصلاً اسـم واقعـی ِرد را نمیدانسـتند ،اگـر هم میدانسـتند از آن اسـتفاده

نمیکردنـدِ .رد سیزدهسـاله بزرگتریـن بچـهی ابتدایی بود .باید یک سـال
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پیـش میرفت دبیرسـتان ،ولـی غیبتهایش زیاد بود ،بـرای همین از بقیه
عقب افتاده بود.
یـک لحظـه چشـمهای ِرد گشـاد و نگـران شـدند ،ولـی بعد دیـد برادرش
ً
ظاهـرا از هیـچ جایش خون نمیآیـد .از روی دوچرخهاش پرید
سرپاسـت و
ِ
جک دوچرخه زد .من اگر یک سال هم
پایین و هنوز پیاده نشده ،یک لگد به
تمرین میکردم ،نمیتوانستم چنین کاری بکنم.
با سر بهطرف برادرش عالمت داد و گفت« :رودی؟»

هـرود بـه برادرش اخم کـرد« .احتیاجی بـه تو ندارم بچهمثبـت .خودم از
پسش برمیآم».

«که اینطور .تو نمیتونی یه دقیقه دردسر درست نکنی؟»

ی من رو دزدیده .نوی نو بود».
ِبال داد زد« :برادرت رایانهی جیب 

هرود اعتراض کرد« .من ندزدیدمش!»

ِرد اخم کرد« .هرچی تو این مدرسـه گم میشـه ،باید شارکیها تاوانش رو

پس بدن؟» بعد برگشت و به برادرش نگاه کرد« .تو که برش نداشتی؟»
«نه».

«مطمئنی؟»

هرود چند ثانیهای صبر کرد تا یکی دو روز گذشته را توی ذهنش مرور کند.

«آره .مطمئنم .رایانه رو برنداشتم».

«خوبه .شـنیدین که ،کار اون نیسـت .پایان ماجرا .دیگه چیزی نیسـت که
تماشا کنین ،برین دنبال کارتون».

فکر کردم؛ آفرین ،فکر خوبیه .رد از برادرش باشعورتره .ولی ِبال حاضر نبود

جلوی هیچکسی کوتاه بیاید ،حتی ِرد شارکی.
«اون میخواد ثابت کنه که کار هروده».
وای نه .اون منم .من همون اونم.

ِرد گفت« :کی میخواد ثابت کنه کار هروده؟»
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کلی آدم باهم داد زدند« :اون!» بیشترشان با انگشت ،اشاره هم کردند.

رد برگشـت و مسـیر انگشـتها را دنبـال کرد .نـگاه متهمکنندهاش به من
ختم شد.
سعی کردم لحن دوستانهای داشته باشم و گفتم« :هیِ ،رد ،چطوری؟»
ِرد لبخنــدی زورکــی زد« .بهبــه ،هافمــون .مــردی بــا نشــان کارآگاهــی.

ایــن دیگــه موضــوع گربههــای گمشــده نیســت کــه بخــوای پیداشــون

کنــی ،دنیــای واقعیــه .تــوی ایــن دنیــا آدمهــا بعضــی وقتهــا آســیبهای
جدی میبینن».

شانههایم را باال انداختم« .به برادرت بگو .اون دعوتم کرده».

هـرود گفت« :دوبی همیشـه ُپز میده که شـریکش آمـوزش دیده ،میگه
نشان کارآگاهیش واقعیه .پس بذار این بیعرضه ثابت کنه من بیگناهم».

نمیدانم کدامیکی بیشتر ناراحتم کرد ،اینکه دوبی به من گفته بود ،شریک

یا هرود که گفته بود بیعرضه.
ِبلا گردنـش را خارانـد و گفت« :آره ،بذار این بچهی بیعرضه ثابت کنه اون

بیگناهه .وگرنه به نظر من که مقصره».

ِرد شـقیقههایش را مالید ،طوری که انگار از شـنیدن این جملهی احمقانه

سـردرد گرفته اسـت« .گوش کن ببین چی میگم .هافمون ادا درمیآره که
کارآگاهه .مامان جونش یه نشـان اسـباببازی از یه جایی واسهش خریده؛
اون هم راه میافته اینور و اونور و ادای شرلوک هولمز رو درمیآره .نشانش
واقعی نیست .هیچی رو نمیتونه ثابت کنه».

این دیگر خیلی زیادهروی بود .غلط نکنم نشـانم داشـت از عصبانیت توی

جیبم برق میزد .کیف پولم را درآوردم و بازش کردم.
ش رو بخوای ِرد ،این یه نشان کارآگاهی واقعیه .من هم
گفتم« :اگه راست 

یه کارآگاه واقعیام .نفر اول توی آکادمی».

ِرد آهسـته بهطرفـم برگشـت .معموال ً کار بـه اینجاها که میکشـید ُدمم را
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میگذاشـتم روی کولـم ،درمیرفتـم و یک گوشـهی تاریک پیـدا میکردم تا
پنهان شوم ،ولی بعضی چیزها ارزش ایستادن را دارد.
«پس ،یه کارآگاه واقعی هستی .حاضرم قسم بخورم مجرمهای ایرلند همین
حـاال خودشـون رو تسـلیم میکنن .البـد میگن« :فای دهش چیـه؟ فلچر مون
پرونده رو گرفته دستش».

دوبی که برای فهمیدن متلک هنوز خیلی بچه بود ،دماغش را باال کشید و

گفت« :آره فلچر؟»

خ گندهی کارآگاهی شما راجع به این رایانهی
ِرد ادامه داد« :خب ،حاال این مُ ِ

جیبی گمشده چی میگه؟»

شانههایم را دادم باال« .هیچی .من که اطالعاتی ندارم .هنوز هیچی از کسی

نپرسیدم».

ِرد نشسـت روی دوچرخهاش و به پشـت زین تکیه داد .به نظرم بیشـتر

دلش میخواست من را ضایع کند تا اینکه بدنامی برادرش را پاک کند .گرچه،

از حـق هـم نگذریم ،چون برای اینیکی احتیـاج به یک دوجین وکیل و یک
ماشین زمان سفر به گذشته داشت.
ِرد که پیشاپیش شکست مرا پیشبینی میکرد ،با نیش باز گفت« :مطمئنم

ِبال میتونه به هر سؤالی که داری جواب بده».

آپریـل دوروکـس گفـت« :زود بـاش ،فلچـر ».بد هـم نبود کـه یکی طرف

من باشـد ،حاال گیریم آپریل و دارودسـتهاش؛ گرچه به نظرم اینها بیشـتر
«ضدشارکی» بودند تا «هوادا ِر مون».

گلویم را صاف و سعی کردم مثل حرفهایها حرف بزنم« .خب ،دوشیزه...
ً
لطفا با تمام جزئیات ،حتی موارد
اوممِ ...بال .بگین ببینم چه اتفاقی افتاده.
کماهمیت».

ِبال یک لحظه فکر کرد ،بعد گفت« :خب ،ساعت هفت بیدار شدم و همهش

به فکر گوشوارهم بودم .آخه کوئین میگه ممنوعه».
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ً
لطفا مـوارد جزئی مثل این رو فاکتور
پریـدم وسـط حرفش« :خوبه ،ولی
بگیرین ،منظورم چیزهاییه که فقط توی سرتون اتفاق افتاده ،نه در واقعیت.
فقط به چیزهایی بپردازین که مربوط به رایانه میشه».

«باشه .خب ،میدونین ،کادوی تولدم بود .هم کار دفترچه تلفن رو میکرد،

هـم دفترچـهی خاطرات ،هـم  ،MP3خالصه همهچی .اگر یکی میخواسـت
بدونه توی توکیو ساعت چنده ،فقط کافی بود ازم بپرسه».

جمعیـت کـه تحتتأثیـر قرار گرفتـه بودند ،همه باهم گفتنـد ،اووهِ .بال هم

ِ
دست شاهانه پذیرفت.
تحسین آنها را با یک حرکت

«امـروز بـرای اولین بار بود که میآوردمش .فقط یه دقیقه حواسـم بهش
نبود ،چون همهش به فکر گوشوارهم بودم .کیفم رو گذاشتم کنار دیوار و رفتم
با دخترها یه دوری بزنم».

دخترهای دبیرستان بیشت ِر زنگ تفریح دارند توی حیاط دور میزنند .راه

میافتند تو حیاط دنبال بچهکوچولوها و مسخرهشان میکنند.

«بعـد ،یککمـی که رفتیم ،یـاد رایانهم افتادم و دویدم رفتم سـراغ کیفم.
ولی دیر رسیدم؛ شارکی دستکجه ترتیبش رو داده بود».

رد با لحن ناباورانهای گفت« :دستکج؟»
ً
واقعا که یه شارکی واقعیه .از وقتی پوشک
«آره ِرد .دستکج .یعنی دزد.

میبسته دزدی میکرده».

جواب ِرد بیشتر پذیرفتن این اتهام بود تا رد کردنش.
«خـب حـاال گیریـم رودی چند دفعـهای توی دردسـر افتاده باشـه ،اینکه

چیزی رو ثابت نمیکنه».

آپریل دوروکس یک قدم جلو آمد و گفت« :من دیدمش که داشت کیف

ِبال رو میگشـت .با همین چشـمهای خودم دیدم .اینکه میتونه ثابت کنه،
نه؟ من سریال پلیسی زیاد میبینم ،واسه همین این چیزها رو خوب بلدم.
من یه شاهدم».
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با حالت عذرخواهانهای به رد نگاه کردم و گفتم« :راست میگه ،شاهد عینیه.

کاملاً قابلقبولـهِ ».رد حاضر نبود قبول کند« .پس کجاسـت؟ اگه همین چند

دقیقهی پیش دزدیدش ،پس کجاسـت؟» برگشـتم و به ِبال نگاه کردم« .این
هم راست میگه .تفنگی که باهاش شلیک شده کجاست؟»

«خودم میدونم هافمون .واسـه همینه که حاال تو اینجایی .فکر میکنی

اگه بهت احتیاج نداشتم ،حاضر بودم حتی یه کلمه باهات حرف بزنم؟»

دوبـاره همـهی نگاههـا روی من بود ،و البته نـه با حالتی که وای این آقای

خوشتیپ رو نگاه کنین که چقدر شیک پوشیده و کفشهاش داره از تمیزی
برق میزنه ،بلکه با این حالت که اگه تا ده ثانیهی دیگه سروته این ماجرا رو

هم نیاری همینجا دارت میزنیم.

اطالعاتی را که به دسـت آورده بودم ،بلندبلند گفتم« .پس ،رایانه گم شـده
ً
واقعا هرود اون رو دزدیده باشه ،پس
و هرود شارکی اولین مظنونه ،ولی اگه

ً
حتما یه جایی قایمش کرده».

سـنبه داره.
آپریـل گفـت« :تا دلت بخواد هرود اینور و اونور شـهر سوراخ ُ

مثل خرگوش میمونه ،فقط با این تفاوت که همهچیز رو میدزده».
ً
حتما باید توی حیاط مدرسـه باشـه .فقط یه دقیقه
«اینیکی سـوراخش
فرصت داشته تا ِبال برگرده .توی یه دقیقه کجا میتونه رفته باشه؟»

این سؤال به اندازهی درجههای یک جهتنما پاسخ داشت و با هزاران اثر

انگشتی که توی زمین بسکتبال بود ،امکان نداشت حتی از روی اثر انگشت،
چیـزی را ردیابـی کـرد؛ مگر اینکه هرود از جایی کـه آمده بود مدرکی ،چیزی
با خودش آورده باشد.
هنوز کفش کوهنوردی هرود توی دسـتم بود .برش گرداندم و به امید پیدا
کردن سر نخ ،کفش را با دقت نگاه کردم .باالخره یک چیزی پیدا کردم .الستیک
کف کفش لکههای نارنجی داشت و الی شیارهایش تکههایی از گُل آالله بود.
معلـوم بود تازه کنده شـدهاند ،چـون گلبرگهایش هنوز قهوهای نشـده بودند.
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