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روز اول

درررررررررررررررررررر! دررررررررررررر!
ساعت شماطه دار مامان برای  بار دوم زنگ می زند و صدایش از دیوار اتاقم 

می گذرد.
غلت می زنم و ناله می کنم: »وااای!« عرق از سر و رویم می چکد. این تابستان 
هر روز صبح خیِس عرق از خواب بیدار شده ام. دیگر وسعمان نمی رسد کولر را 

روشن کنیم. اوایل جوالی است و پنکه جواب نمی دهد.
دررررررررررررر!

به دیوار مشت می زنم. »مامان! اون ساعت رو خفه  کن!«
بعد، از تخت غلت می خورم پایین و پاکشـان می روم دست شـویی. امروز 
دهانـم واقعـًا بـوی گنـد می دهد، دندان هایم را می سـابم. دیشـب یـادم رفت 
مسـواک بزنم. راستش از قصد نزدم، چون طعم خمیردندانمان افتضاح است. 
مامان معمواًل گیر می دهد که مسـواک بزنم، اما آن قدر سـرش گرم پرونده  ی 

امروز بود که بی خیال شد.
مامان دفتر کارآگاهی شـراکتی دارد، ولی کار و بارشـان کساد است. کساد که 
چه عرض کنم، افتضاح اسـت؛ افتضاح تر از بوی دهان من. شـش ماه پیش، 
مامان پرونده ای داشـت که به سـرانجام نرسـید و دفترشان کلی خسارت داد. 
به اعتبارشـان هم لطمه ی زیادی خورد. از آن به بعد مشـتری نداشـته اند. اما 
باالخـره پرونده ی جدیـدی گرفته؛ یک پرونده ی درست وحسـابی! خرپولی به 
اسم گوینویر لوشوالیه1 که از طرف فرد ناشناسی تهدید به مرگ شده، مامان را 

1. Guinevere LeCavalier
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برای پیدا کردن جنایت کار استخدام کرده است! مامان امروز صبح برای اولین 
 بار با خانم لوشوالیه جلسه دارد.

دررررررررررررر!
ساعت مامان است؟ دوباره؟ مامان معمواًل با زنگ اول مثل فرفره از تخت 

می پرد پایین.
لخ لخ کنان می روم پشت در اتاقش. »مامان! بیداری؟« الی در را باز می کنم 

و سرک می کشم.
»هاپچی!« مامان عطسه می کند.

می روم توی اتاق و می نشینم کنار تختش. »مامان! حالت خوبه؟«
با صدای تودماغی می گوید: »ملیضم!«

»مریض؟ نه! امروز نباید مریض بشـی!« این پرونده مهم اسـت، برای هر 
دوی ما!

»کاللوس، لطفًا به کول زنگ بزن بگو من ملیضم.«
»چی؟«

»به کول زنگ بزن! بگو پلونده لو بگیله.« کول شریک مامان است و تا خرخره 
گرفتار پرونده ای دیگر. او هم مثل مامان چند ماه بیکار بوده. اگر شـرکت مامان 
ورشکسـت شـود، معلوم نیسـت چـه بالیی سـرمان می آید. از فکر کـردن به این 
موضوع عصبی می شوم. کول نمی تواند هم زمان روی دوتا پرونده کار کند. همین 

 که مامان و کول برای تحقیقاتشان دستیار ندارند، به اندازه ی کافی سخت است.
»ولی مامان... کول نمی تونه پرونده ی گوینویر لوشـوالیه رو قبول کنه. مگه 

خودش درگیر یه پرونده ی دیگه نیست؟«
»مجبوله هل دو تا لو بگیله.« آب دماغش راه افتاده.

تخـت را تـکان می دهم. »مامااااان! پا شـو، پا شـو، پا شـو! باید ایـن پرونده رو 
بگیـری! مجبـوری!« یک دفعـه از پیژامه ی خیِس عرقم چندشـم می شـود. خم 
می شـوم طرف مامان و سـعی می کنم به چسـبناک بودن لباسم فکر نکنم. مچ 
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دست هایش را می کشم و بلندش می کنم. »پا شووو...!« اما دوباره غش می کند.
می گویـد: »آآآی! اتـاق دور سـلم می چلخـه.« بعـد دوبـاره سـرفه می کند و 
می نالد: »قول بده به کول زنگ می زنی، همین االن، کاللوس! لطفًا! نمی خوام 

این یکی لو هم ببازم.«
»من...«

مامان دستمال کاغذی برمی دارد و می گوید: »کاللوس! لطفًا!«
»باشـه، باشـه. می رم بهش زنـگ می زنم.« یواش از اتاق مـی روم بیرون و 
تـا آشـپزخانه پا به زمیـن می کوبم. یک دفعه می بینم دوسـتم، الیزا، نشسـته 

پشت میز آشپزخانه.
البتـه نبایـد زیاد غافل گیر شـوم، چون الیزا هیچ وقت در نمی زند؛ سـرش را 
می اندازد پایین و می آید تو. از دوران پیش دبستانی صمیمی ترین دوست من 

است. در همین محله زندگی می کنند؛ دو خیابان پایین تر.
تازگی هـا دلـم نمی خواهد دعوتـش کنم. خانـه ی یک طبقه  مـان را گرد و غبار 
برداشـته، دیوارپوش های چوبی پوسته پوسـته شـده اند و فرشـمان پوسیده. از 
وقتی شرکت مامان با سر سقوط کرده، نتوانسته ایم به خانه رسیدگی کنیم. شیر 
آب چکه می کند، روشویی حمام گرفته، ماشین ظرفشویی درست کار نمی کند، 
جاروبرقی خراب شده. دلم نمی خواهد الیزا بفهمد به خاطر صرفه جویی قید خیلی 
چیزها مثل کولر یا خواربار گران  را زده ایم. حتی مجبور شده ایم برای گذران زندگی 

چند تا از آباژورها و کتاب ها و وسایلمان را بفروشیم.
دلم نمی خواهد الیزا بیاید اینجا. دوسـت ندارم بفهمد، اما چیزی نگفته ام. 
الیزا هم عادت دارد تابسـتان ها با من وقت بگذراند. هم در خانه، هم در اردو. 

اردو هم از آن چیزهایی است که ما دیگر پولش را نداریم.
اردو دو هفته ی دیگر شـروع می شـود و الیزا هنوز نمی داند من قرار نیسـت 
بـروم. هـر بار بحث خوش گذرانی هایمان در اردو را پیش می کشـد، از خجالت 
آب می شـوم. دوسـت ندارم وقتی الیزا دارد بدون من ورزش و بازی می کند، 
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در خانه حبس باشـم، ولی سـعی می کنم فکرش را نکنم. می خواهم تا وقتی 
نرفته، هر قدر می توانم با او وقت بگذرانم.

»الیزا! کی اومدی؟«
»همین یه لحظه ی پیش. دیگه در نزدم.«

می گویم: »اوهوم« و می افتم روی صندلی بغل دستش. می دانم باید همین 
حاال به شریک مامان زنگ بزنم، اما...، اما واقعًا دلم نمی خواهد.

الیزا چشم هایش را تنگ می کند و می پرسد: »چی شده، کارلوس؟«
آه می کشم. »مامان گفته به دفتر زنگ بزنم و به کول بگم بره.«

»کجا بره؟«
»مامان قرار بود پرونده ی گوینویر لوشوالیه رو...«

»همون پیرزنه که باالشهر زندگی می کنه؟«
سر تکان می دهم. »آره. یه نفر به مرگ تهدیدش می کنه، ولی مامان مریضه 
نمی تونـه بـره سـر کار. کول هم خیلی سـرش شـلوغه، امـا اگه ایـن پرونده رو 
نگیرن...« چشم از الیزا برمی دارم، ولی هنوز سنگینی نگاهش را حس می کنم. 
کاش می توانسـتم همین االن بروم توی یک سـوراخ، یا گودال، یا چاله. )زیاد 

سخت گیر نیستم.(
راستش، ترجیح می دهم بروم توی چاه فاضالب تا اینکه درباره ی مشکالت 

مالی مان حرف بزنم.
الیزا می گوید: »کارلوس، چی شده؟ تو داری یه چیزی رو از من قایم می کنی.«

پاهایم را نگاه می کنم و می گویم: »چیزی نیست.«
الیزا اخم می کند. شماره ی کول را می گیرم.

گندش بزند. این پرونده می توانست دفتر کارآگاهی الس پیستاس1 را نجات 
بدهد... می توانست زندگی مامان را از این رو به آن رو کند. زندگی هر دوی ما را.

وسط گرفتن شماره مکث می کنم. »خودمون باید بریم.«

1. Las Pistas
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»چی؟«
صدای خفه ای از زیر کاناپه داد می زند: »آره!«

ناله می کنم: »وای نه! تو نه فرانک!«
فرانک برادر کوچک الیزاست و همیشه ی خدا آویزان ما. شش سالش است. 
الیزا می گوید فرانک مخفف هیوالی فرانکشـتاین1 اسـت، اما جز خودش کسی 
حق ندارد به فرانک بگوید باالی چشمت ابروست. حتی وقتی به فرانک می گویم 

»مزاحم«، الیزا از دستم ناراحت می شود.
مـی روم طـرف کاناپه. فرانـک کله اش را کرده زیر کاناپـه، اما بقیه ی بدنش 

بیرون است. باسنش توی هواست و مثل کرم می جنبد.
»فرانک! مثاًل قایم شده ای؟ دارم می بینمت.«

فرانک از مخفیگاهش می خزد بیرون. می گوید: »یه سـکه پیدا کردم. با یه 
دکمه. با یه تکه کلوچه.« به الیزا نگاه می کند و می پرسد: »می تونم بخورمش؟«

الیـزا می گویـد: »نه، نمی تونـی هر جا کلوچه پیدا کردی بخوری ش.« سـرش 
را برمی گردانـد و عـق می زنـد. به محـض اینکه رو برمی گردانـد، فرانک کلوچه را 

می چپاند توی دهانش و به من نیشخند می زند.
الیزا به من می گوید: »داشتی می گفتی، می خوای پرونده ی گوینویر لوشوالیه 

رو بگیری؟«
مامان از اتاقش داد می زند: »کاللوس. اونجا چه خبر...،   ها،   ها، هاپچی!«

داد می زنم: »هیچی مامان! الیزا و فرانک اومدن!«
بعـد رو می کنم بـه الیزا و یواش می گویم: »مجبوریم. مامانم به ما احتیاج 

داره. فکر می کنی می تونیم، نه؟«
الیزا لبخند می زند. »سه تا بچه مساوی با قد و هیکل یه آدم بزرگ.«

منظورش را نمی فهمم، اما الیزا باهوش اسـت. باهوش ترین آدمی اسـت که 
می شناسم.

1. شخصیتی تخیلی در رمان فرانکنشتاین نوشته ی مری شلی
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عرقـی را کـه از موهایـم می چکد پاک می کنم و می گویم: »پس هسـتی؟« 
اگـر پرونده ی گوینویر لوشـوالیه را حل کنیم، کلـی پول به ما می دهد. ما واقعًا 

به این پول نیاز داریم.
باهـم می توانیـم ایـن پرونده را حل کنیم و شـرکت مامـان را نجات بدهیم. 
الیزا نابغه است. برای هر مشکلی راه حلی به ذهنش می رسد. فرانک هم استاد 
پیدا کردن خرت و پرت اسـت، شـاید بتواند چند تا سـرنخ برایمان پیدا کند. تنها 

عضو بی عرضه ی گروه من هستم، چون نمی دانم چه کاری از دستم برمی آید.
الیزا جواب می دهد: »معلومه، خودت می دونی که هستم!«

فرانک هوار می کشد: »من هم هستم!«
بهترین دوست دنیا را دارم، و بهترین برادر کوچک بهترین دوست دنیا را.

گوینویر لوشـوالیه در قشـنگ ترین منطقه ی شـهر زندگی می کند، در محله  ای 
بـه اسـم جنگل رود، ولی آنجا نه جنگلی هسـت، نـه رودی. یک جور محوطه ی 
بـاز اسـت با چند تا خانه  اندازه ی کاخ سـفید. معمواًل فقـط هالووین ها به آنجا 

می روم. پول دارها بهترین آب نبات ها را به بچه ها می دهند.
دنبال شـماره ی 1418 می گردیم. نشـانی خانم گوینویر را از پوشه های مامان 
برداشـته ام، ولـی هنوز پیدایـش نکرده ایم. الیزا و فرانک آن سـمت خیابان را 
می گردنـد و مـن این سـمتش را. از کنـار عمارت آبی بزرگی رد می شـوم، بعد 
عمارتی سـفید، بعد عمارتی قهوه ای. هیچ کدامشـان شـماره ی 1418 نیسـتند. 
فرانـک داد می زنـد: »اینـه! نه، اینه! نه، اینه! « محلـش نمی گذارم، او فقط داد 

می زند که داد زده باشد!
ناگهان الیزا می گوید: »کارلوس! اینجا رو ببین.«

الیـزا بـا سـر بـه خانـه ای اشـاره می کنـد کـه یک جورهایـی زردرنگ اسـت، 
دور تـا دورش سـتون های سـفید دارد و چمنـی عجیـب بـا پرچین هایـی شـبیه 

سگ های نژاد یورکی.
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»وای، اینه؟«
الیزا می گوید: »نه. به پنجره های کنار ورودی نگاه کن.«

چشم هایم را تنگ می کنم، اما آفتاب چشمم را می زند و چیزی نمی بینم. 
ولـی بعـد آن را می بینـم یا بهتر اسـت بگویـم او را می بینم. زنی پشـت پنجره 

است و با دوربین دوچشمی ما را می پاید.
جا می خورم. »داره ما رو دید می زنه؟«

الیزا شانه باال می اندازد.
»خب، این کیه؟«

فرانک که دارد صندوق پست را وارسی می کند، می گوید: »پ. اشنوزلپوپ1.«
الیزا حرف او را اصالح می کند: »پ. اشنوزلتون2.«

فرانک اعتراف می کند: »وسـط خوندن کلمه حوصله م سـر رفت. بقیه ش رو 
از خودم درآوردم.«

جلوی خودم را می گیرم که چشم غره نروم.
الیزا با تعجب می گوید: »رفت!«

حـاال کرکـره ی پنجره پایین اسـت. شـاید هم زن هنـوز دارد از الی کرکره ما 
را می پاید. از الیزا می پرسم: »حاال این اشنوزلتون کی هست؟ این زنه ست؟«

الیزا دستپاچه می شود. »نمی دونم. خیلی عجیب بود.«
باالخـره شـماره ی 1418، خانه ی گوینویر لوشـوالیه، را آن طـرف خیابان پیدا 
می کنیم. مسیر ماشین رو مثل ِکرم پاستیلی دراز و مارپیچ است و انتهایش به 
خانه ی خیلی خیلی گنده ای با نمای سنگی خاکستری می رسد. چهار تا دودکش 
دارد و هزارتا پنجره، آن قدر قشـنگ اسـت که احسـاس می کنم بغضی گلویم را 
می فشـارد. کاش خانـه ی مـا یک چهـارم این خانه قشـنگ بود. حتـی به یک 
خانه ی دوطبقه هم راضی بودم، یا خانه ای که شومینه داشته باشد، یا خانه ای 

که بو ندهد، یا دست  کم خانه ای که بشود کولرش را روشن کرد.

1. P. Schnozzlepoop 2. Schnozzleton
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مامان می گوید نابرده رنج گنج میسر نمی شود، ولی شاید اشتباه می کند. 
چون بعید اسـت گوینویر لوشـوالیه برای این خانه زیاد رنج کشیده باشد.

الیزا می گوید: »کارلوس! باید بریم تو؟«
الیـزا نبایـد بفهمد چه حسـی دارم. فعـاًل نباید به پول فکر کنـم، فکر پول به 
حل این معما کمکی نمی کند. باید فقط روی سرنخ ها تمرکز کنم. این فرصتی 
طالیی برای پیشرفت حرفه ای مامان است. به قول مربی ام در لیگ نوجوانان، 

باید سرم توی بازی باشد!
بـه الیـزا می گویم: »بزن بریم!« و برای صرفه جویی در وقت از روی چمن ها 

می دویم به طرف در.
صدایـی می گویـد: »ببخشـید!« مـردی دوان دوان از کلبه ی ابـزار نزدیک خانه 
بیـرون می آیـد. از وسـط حیـاط داد می زند: »چـی کار می کنیـن؟« قدبلند و الغر 
اسـت، موهـای ژولیـده ی طالیـی دارد و چشـم های آبـی روشـن و یـک چـال 

روی چانه اش.
از کنـار کـود چمـن پاورچین پاورچین جلو می آیـد و داد می زند: »نه، نه، نه! 
همین االن چمن ها رو به این قشـنگی کوتاه کرده ام! با کفش  پا نذارین روی 

چمن! لهش می کنین!«
الیزا جیغ می زند: »وااای! ببخشید!«

مرد آه می کشد. »اشکال نداره، نمی خواستم سرتون داد بزنم، بچه ها. شما 
از کجا باید می دونستین؟«

می گویم: »شما...«، اما فرانک می پرد وسط حرفم.
به مرد اشاره می کند و داد می زند: »بچه ها! سوراخ چونه ش رو نگاه کنین!« 

بعد غش غش می زند زیر خنده.
مرد نیمچه لبخندی می زند. »من اوتو َپترنوسـتر1 هسـتم. منظره سـاز خانم 

لوشوالیه.«

1. Otto Paternoster
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فرانک می پرسد: »منظره ساز دیگه چیه؟«
»از بـاغ و چمن قشنگشـون نگهداری می کنم. سـبزی مـی کارم، علف های 

هرز رو می کَنم...«
اوتـو بـه حـرف زدن ادامـه می دهـد، امـا مـن نـه دیگـر او را می بینـم، نه به 
حرف هایـش توجـه می کنـم. با خیلـی از بزرگ ترهـا می توانم ایـن کار را بکنم؛ 

به خصوص با معلم هایم.
صـدای اوتو را می شـنوم که می گوید: »ولی احتمـااًل این حرف ها حوصله ی 

شما بچه ها رو سر می بره.«
الیزا می گوید: »چی؟ نه! خیلی جالبه!« می فهمم دارد دروغ می گوید چون 

صورتش گل انداخته. الیزا اصاًل دروغ گوی خوبی نیست.
اوتو می گوید: »شما بچه ها اینجا چی کار دارین؟ فک وفامیل خانم لوشوالیه 

هستین؟«
الیزا می گوید: »نه.«

فرانک بادی به غبغب می اندازد و می گوید: »ما جاسوسیم!«
الیزا درستش می کند: »کارآگاه!«

»کارآگاه؟ چی، چرا؟...«
الیـزا می گویـد: »مـا اومدیـم بفهمیـم کی بـرای خانـم لوشـوالیه پیام های 

تهدیدآمیز می فرسته. شما چیزی درباره ی این موضوع می دونین؟«
 چشم های اوتو گشاد می شود. مردمک هایش مثل دو تا نعلبکی آبی اند. »نه!

اولین  باره همچین چیزی می شنوم! چی شده؟ چه جور تهدیدی؟ جونش در 
خطره؟«

نمی توانم جزئیات پرونده ام را در اختیار یک آدم غریبه بگذارم. این... این 
اولین قانون کارآگاهی است.

می گویم: »نگران نباشین آقای اوتو، قربان. همه چیز تحت کنترله.«
بعد الیزا و فرانک را هل می دهم طرف در آهنی خانه ی خانم گوینویر لوشوالیه.
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وقتی زنگ می زنم، الیزا زیر لب می گوید: »هیجان دارم. عجیب نیست؟«
مرد درشـت اندامی در را باز می کند. کت  و شـلوار شیک وپیکش برای هیکل 
گنـده اش خیلی تنگ اسـت؛ به خصوص دور بازوها و شـانه هایش. موهایش 
رشـته های سفید دارد و وسـط سرش کچل است. چشم هایش مثل چشم های 

سگ پاکوتاه آویزان است.
مـرد می گویـد: »بله؟« و طوری به ما اخـم می کند که انگار تخم مرغ گندیده 

گرفته ای جلوی دماغش.
من شروع می کنم: »سالم، قربان. ما کارآگاه...«

صدای گوش خراشی می گوید: »سالاااام!« از پشت سر  مرد گنده، پیرزنی از 
از چین و  نقره ای و صورتش الغر و پر  پایین می آید. موهایش سفید  راه پله 
چروک است. سر تا پایش پوشیده است از مروارید و الماس و یاقوت و زمرد 
و انواع و اقسام جواهرات بنفش و سبز. مثل درخت کریسمِس متحرک است. 

پیرزن دستور می دهد: »برو کنار، اسمایت.« مرد چشم غره می رود.
می گویم: »سالم، شما خانم گوینویر لوشوالیه این؟«

پیـرزن می گویـد: »ای جونـم، تپلـی خوردنـی، می تونـم یـه لقمـه ت کنم.« 
خیلی خطرناک اسـت، به نظر می رسـد همین حاالسـت که لپم را بکشد. چرا 
آدم بزرگ هـا همیشـه دوسـت دارند ما بچه ها را نیشـگون بگیرنـد و بچالنند و 

ماچ های آبدار کنند؟ خیلی چندش آور است!
لبخند می زنم. »ما کارآگاه های دفتر کارآگاهی الس پیستاس هستیم.«

»از چیزی که فکر می کردم کوچک ترین!«
پیش از اینکه جوابی به ذهنم برسد، فرانک می گوید: »َاه! شما خیلی بدجنسین!«

الیزا می پرد وسـط: »ما... اوم... ما خیلی زودرنجیم، چون خیلی کوچک تر 
از سنمون به نظر می رسیم.« حتی من هم باورش نمی کنم. قاطعانه می گویم: 

»اما قول می دم که پرونده ی شما رو حل می کنیم. به ما اعتماد کنین.«
گوینویـر ابرویـش را بـاال می برد. »شـاید بتونیـن ثابت کنین کـه اون قدرها 
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هـم بچـه نیسـتین و می تونیـن از پـس پرونده بربیایـن. هوم... بگیـن ببینم 
بزرگ ترها چی کار می کنن؟«

مرد درشت اندام غرغر می کند: »می رن سر یه کاری که ازش متنفرن.«
الیزا می گوید: »مالیات می دن؟«

می گویم: »زیادی دلشون شور می زنه؟«
فرانک می گوید: »حوصله سربرن؟«

الیزا می گوید: »می رن کولونوسکوپی؟«
فرانک داد می زند: »جوراب یه شکل می پوشن!«

گوینویـر می گویـد: »خب، قانع شـدم! بیاین تو.« با اینکه اسـمایت درسـت 
بغل دستش ایستاده، داد می زند: »اسمایت! چای دم کن!«

داخل خانه ی گوینویر لوشوالیه از بیرونش هم تجملی تر است. دیوارها با جواهر 
تزیین شده اند. پنجره ها شیشه های رنگی دارند. ارتفاع سقف پنج متر است. حتی 

تاالر جشن هم دارد، و یک عالم راه پله.
از کنار راه پله ی سوم که رد می شویم، می گویم: »اون باال چیه؟«

گوینویر لوشـوالیه دسـتش را تکان می دهد. »هیچی. اتاق خواب اصلی، اتاق 
کار شوهر مرحومم، اتاق اسمایت، سه تا اتاق خواب دیگه و اتاق آیوی1.«

الیزا می پرسد: »آیوی کیه؟«
گوینویر یک لحظه می ایستد، فرانک با سر می خورد به پشتش و با نیشخند 

می گوید: »َاه!« او از چیزهای چندش آور خوشش می آید.
گوینویر می گوید: »آیوی دخترمه.«

می گویم: »اوه! اینجا زندگی می کنه؟«
با لحنی سرد و بی حس می گوید: »نه، رفته. توی ویچیتا با شوهرش زندگی 

می کنه، ولی فردا داره می آد. می آد به من سر بزنه.«

1. Ivy



18

الیزا می پرسد: »زیاد می آد پیشتون؟«
گوینویـر دسـت هایش را جلوی سـینه قالب می کنـد، لب ولوچه اش آویزان 

می شود و می گوید: »نه.«
افتاده و کتاب ها پخش وپال  از قفسه ها  از وسط کتابخانه رد می شویم. یکی 
شده اند. نوشته ای قرمز روی دیوار است، اما خیلی دور است و نمی شود آن را خواند.

گوینویر، بی حرف، زود از کتابخانه رد می شود و فرانک هم درست پشت سر ش 
رژه می رود. راه می افتم، ولی متوجه می شوم الیزا دارد می رود طرف خط شکسته ی 
منحنی قرمز روی دیوار، انگار می خواهد تهدید مرگ را بخواند. از جایی که من 

ایستاده ام، رنگ خشک شده شبیه خون است.
یـواش می گویـم: »بیا، الیـزا! اگه گوینویر رو گم کنیم، تـا آخر عمرمون توی 

این خونه گیر می افتیم.«
الیـزا را می کشـم تـوی اتـاق بعـدی. گوینویـر منتظر ماسـت و پایـش را به 

زمین می کوبد.
می گوید: »دیر کردین!«

فرانک هم به تقلید از او پا می کوبد و تکرار می کند: »دیر کردین!«
از تاالر جشن، سالن استراحت، نشیمن، پذیرایی، مهمان خانه و اتاق  مطالعه 
رد می شویم. راستش، نمی دانم این اتاق ها چه فرقی با هم دارند. هر کدام از آن 
یکی بزرگ تر اسـت، همه سـقف های قوسـی، پرده های پرنقش ونگار، دیوارهای 

مرمر، پنجره های عریض و کف پوش چوبی سخت دارند.
باالخره به اتاق غذاخوری می رسیم. سرخدمتکار، اسمایت، با سینی فنجان 

و قوری و شیر و شکر و عسل و کاسه ی نقل ژله ای وارد می شود.
گوینویـر بـه انـدازه ی نصف فنجـان نقل می ریزد تـوی چایـش و دیوانه وار 

شروع می کند به هم زدن.
اجازه دهید تکرار کنم: نقل ژله ای می ریزد توی چای.

گوینویر می گوید: »خب، اسمتون چیه؟«
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می گویم: »من کارلوسـم. این بهترین دوســ...، این همکارم الیزاست. و یه 
کارآگاه دیگه، فرانک.«

»و شما سه تا قراره پرونده ی من رو حل کنین؟«
»ما بهترین کارآگاه های شـرکتیم.« با توجه به اینکه شرکت کارآگاه دیگری 

ندارد که مأمور این پرونده کند، عماًل دروغ نگفته ام.
گوینویر جرعه ای از چایش را می نوشد و آه می کشد: »هوووو م، نقل ژله ای.«

الیزا خم می شود، چشم هایش را تنگ کرده. من این حالت را می شناسم. 
ایـن یعنـی عمیقـًا بـه فکر فرو رفتـه. »بهتره از تهدید اول شـروع کنیـم. ِکی به 

دستتون رسید؟«
گوینویـر می گویـد: »حدود دو ماه پیش، نامـه ی تهدیدآمیزی توی صندوق 

پستم بود. نه آدرس فرستنده داشت، نه ُمهر.«
الیزا می گوید: »جالبه.«

گوینویر می پرسد: »کجاش جالبه؟«
فرانک داد می زند: »منظورش اینه که حوصله سـربره.« از زیر میز به پایش 

لگد می زنم.
الیـزا بـه فرانـک اعتنا نمی کند. »خـب، وقتی اثر انگشـت نداریم یعنی مجرم 
دستکش دستش بوده، اما مهم تر از اون اینه که این آقا یا خانم مجرم باهوشه. 
اینکه نامه ی تهدید پسـت نشـده، یعنی یه  نفر اومده و خودش نامه رو انداخته 
توی صندوق  پسـت شـما، پس توی همین شـهره و چون تهدیدها ادامه دار بوده ، 

احتمااًل هنوز همین جاست.«
گوینویر می گوید: »آفرین! حاال می فهمم چرا شرکت شما رو فرستاده.«

الیزا خجالت می کشـد و لبخند می زند. من هم لبخند می زنم. به این فکر 
می کنم که الیزا چقدر از من باهوش تر اسـت و من برای کمک به این پرونده 
هیـچ مهـارت ویژه ای ندارم، و به این فکر می کنـم که مامان چقدر به این پول 

نیاز دارد. ناگهان لبخندم می خشکد.
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الیزا نگاهم می کنم، منتظر تأیید است. تا خانم گوینویر لوشوالیه حواسش 
بـه ایـن اسـت کـه دوباره یک  خـروار نقل بریزد تـوی چایش، بـه الیزا عالمت 

پیروزی نشان می دهم.
بـه گوینویـر می گویـم: »بله، الیزا یکـی از بهترین همکاران ماسـت.« بعد به 

فرانک که دارد روی میز خوابش می برد چشم غره می روم.
گوینویـر می گویـد: »پـس فکر می کنیـن جون من در خطـره؟« آن قدر تند 
هـم  می زنـد کـه چایش می پاشـد بیـرون. »وکیلم فکـر می کنه خطـر بزرگی 

تهدیدم می کنه.«
الیزا می گوید: »وکیلتون؟«

»آره.  جو مادوک. بهترین وکیل این شـهره. پول خون باباش رو هم از من 
می گیـره، یـا بهتـره بگم پول خـون بابا و بابابزرگ و هفت جـدش رو! از وقتی 
تهدیدها شـروع شـده، مدام می آد سر می زنه، برای همین این اواخر کلی چک 
براش می کشم. چون گرون ترین وکیل شهره، پس حتمًا بهترین وکیله، نه؟«

می گویم: »اوم، البته.«
گوینویـر می گویـد: »خیلی ناراحتم. این ماجـرای لعنتی همه ی زندگی م رو 
به هم ریخته! حاضر بودم به درخواسـت نامه عمل کنم تا از شـر این تهدیدها 

خالص بشم، ولی محاله...«
من و الیزا هم زمان می پرسیم: »چه درخواستی؟«

»این جنایت کار از من می خواد جای گنج شوهر مرحومم رو بهش بگم.«
فرانک از جا می پرد. »گنج؟ کدوم گنج؟«

گوینویـر لوشـوالیه می گوید: »اگه می دونسـتم که خوب بـود!« ابروهایش 
را طـوری بـه هـم گـره می زند که انگار سـخت توی فکر اسـت. »موضـوع اینه 
کـه مـن روحم خبر نداره گنج کجاسـت. شـوهرم پنج سـال پیـش مرد، توی 
وصیت نامـه ش یـه گنج برای من گذاشـته. مشـکل اینه کـه نمی تونم پیداش 
کنم. فقط یه سرنخ برام گذاشته که قراره من رو به سرنخ های دیگه برسونه، 



21

امـا ازش سـر درنمی آرم. شـوهرم خیلی عجیب  غریب بود. مـدام به این فکر 
می کنم که اگه گنج رو پیدا  کنم، همه چی تموم می شـه. دودسـتی می دمش 

به مجرم، شـاید پیش از اینکه کسـی آسیب ببینه، بره رِد کارش.«
آب دهانم را قورت می دهم و می گویم: »آسیب؟ شما فکر می کنین مجرم 

واقعًا تهدیدش رو عملی می کنه؟«
گوینویـر سـر تـکان می دهـد و گردن بندهـای بی شـمارش جرینگ جرینگ 

می کنند. »شاید. اولین تهدیدش خیلی ترسناک بود.«

برای اطالعات بیشتر درباره ی تهدید ها به صفحه ی 366 بروید.

برای دیدن اولین سرنخ  گنج به صفحه ی 287 بروید.
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بایـد اتـاق آیـوی را بگردیم. به هر حال او مظنون اصلی اسـت. خب، شـاید هم 
یکی از مظنون های اصلی. شاید هم فقط مظنون خالی.

بدو بـدو بـه اتاق آیوی می رویم. این خانه کلـی اتاق  خواب  دارد، ولی از روی 
چمدان ها می فهمیم که کدامشـان اتاق آیوی اسـت. از صبح که رسـیده، هنوز 

چمدان هایش را باز نکرده.
در را پشت سـر مان می بندیـم. مـن یکی از چمدان ها را برمـی دارم، الیزا آن 
یکـی را. فرانـک هم شـروع می کند بـه امتحان کـردن کاله های شـیک وپیک 

آیوی. جلوی آینه می خرامد و مثل خل وچل ها می خندد.
چمدانـی کـه مـن بـاز می کنم پـر از لباس اسـت؛ پیراهـن تابسـتانی، تاپ، 
شـلوارک، جـوراب. عق! چمدان را می بندم و می روم بـه کمک الیزا. این یکی تا 

خرخره پر از کاغذ است.
یکی از کاغذها را می گیرم جلوی نور و می پرسـم: »این چیه؟« پر از عدد و 

رقم است، به نظر من که دری وری است.
الیزا نفسش را فرو می دهد. »اسناد مالیه. آیوی مشکل مالی داره!«

جا می خورم. »مشکل مالی؟ یعنی چی؟«
الیزا می گوید: »یعنی آیوی انگیزه داره. واقعًا به اون گنج نیاز داره...«

هر دو خشکمان می زند. دستگیره ی در می چرخد.
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