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یک

پایانی بد برای تابستانی خوب

اسـتیون در سـاحل رودخانه ی فلینت، زیر سـّد ِکرسلی۱، نشسـته بود و گریه 
می کرد. نه اینکه قطره قطره اشک بریزد، بلکه دو آبشار بزرگ از چشم هایش 
سـرازیر بـود. آن قـدر شـدید گریـه می کـرد کـه اشـک ها فقـط از گونه هایش 
نمی ریخت، از روی پیشانی اش هم به سمت موهایش می رفت و از دو طرف 

سرش به گوش هایش سرازیر می شد !
ولی چه کسی می توانست سرزنشش کند؟ با اینکه ُنه سال و چهار ماهش 
بود و احتماالً نابغه هم بود، داشت مثل بچه ها ی مهدکودکی زار زار گریه می کرد، 
چون همین چند دقیقه پیش وحشتناک ترین اتفاقی را که هر بچه ای ممکن 

بود ببیند، دیده  بود؛ خب، تقریبًا وحشتناک ترین.
بهترین دوسِت این هفته اش، بهترین رفیِق زندگی اش، تنها کسی که تمام 
رازهایش را به او گفته بود، رفته بود. نه اینکه برای آخر هفته جایی رفته  باشد، 
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یا به محله یا شهری جدید اسباب کشی کرده و یا حتی از کشور خارج شده 
باشد؛ نه، برای همیشه رفته بود!

استیون به جوش وخروش و شلپ وشلوپ آب در پای سد خیره شده بود، 
اما ته دلش می دانست؛ هیچ کس، هرچقدر هم بزرگ و قوی باشد، نمی تواند 
از روی آن سـد پرت شـود و نفسـش را پانزده دقیقه حبس کند... و دیگر از 

پانزده دقیقه هم گذشته بود.
اون رفته. این جمله مدام در ذهن استیون تکرار می شد. کلمه ی رفته باعث 
می شد آن کلمه  ی چهارحرفِی دیگر به ذهنش راه پیدا نکند. حتی نمی خواست 
آن کلمـه ی چهارحرفـی دیگـر راـ  که اولش »م« و آخرش »ه« بودـ  کنارِ اسـم 

بهترین دوستش، در یک جمله تصور کند.
چند دقیقه ی اولی که خودش را از آب بیرون کشیده بود، فقط به همان نقطه ای 

که در آن افتاده بودند، زل زده بود. مدام می گفت: »یاال! زود باش، کجایی؟«
او همیشـه باور داشـت اگر به اندازه ی کافی و با دید مثبت به خواسـته ات 
فکر کنی، باعث می شوی اتفاق بیفتد. بنابراین ده دقیقه  در ذهنش تصور  کرد 
که دوستش به سطح آب می آید و به سختی و با تقال، یک عالمه هوا به درون 
ُشـش هایش می کشـد و نفس نفس می زند و باالخره شـناکنان به حاشیه ی 

رودخانه می آید؛ بعد هم استیون کمکش می کند و او را بیرون می کشد.
بعد از اینکه اسـتیون بارها و بارها این اتفاقات را تصور کرده  بود و دوسـتش 
سرش را از آب بیرون نیاورده  بود، دیگر فهمیده بود؛ فهمیده بود که خودش در 
سقوط هفتاد و پنج متری اش از باالی سد خیلی شانس آورده، اما دوستش نه.

مات و مبهوت در سـاحل رودخانه نشسـته بود. کم کم داشـت دورتادورش، 
چاله ی گنده ای از آب رودخانه ی فلینت و اشـک هایش درسـت می شـد، اما 
برایش مهم نبود. حتی صورتش را هم با دست هایش نپوشاند؛ فقط سرش 

را باال گرفت و گریه کرد.
در سـاحل، از وسـط یک  عالمـه یخچـال و تلویزیـون قراضـه و رهاشـده و 
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کیسـه های زباله و علف های هرز، شـش مرد، با کت  سـیاه و پیراهن سـفید 
و کراوات  قرمز، داشـتند به سـمت اسـتیون می آمدند. یکی از آن ها فریاد زد: 

»این طرف! پسر بچه زنده ست! این پایینه!«
هرکدام از شش مرد چیزی شبیه به بشقاب کوچک ماهواره دستشان بود. 
هر شش تا بشقاب »بیب! بیب! بیب!« صدا می دادند و چراغ های سبز و آبی شان 
چشمک می زد. مردی که استیون را پیدا کرده بود، بشقابش را به سمت او گرفت 

و با نزدیک تر شدنش صدای »بیب! بیب!« بشقاب هم تندتر شد.
هیچ کدام این ها برای اسـتیون اهمیتی نداشـت. با اینکه فقط چند دقیقه 
می شـد که دوسـتش رفته بود، آن قدر احساس غم و تنهایی می کرد که دیگر 

هیچی برایش مهم نبود.
مرد کت سـیاه کنار اسـتیون خم شـد و گفت: »آروم باش، پسرم، همه چی 

درست می شه.«
وقتی مرد کِت سـیاهش را درآورد و آن  را دور شـانه های اسـتیون پیچید، 
او احسـاس کرد دارد خواب می بیند. »می گم یه آمبوالنس بفرسـتن. سـرت 

بدجوری قلمبه شده و ما نمی خوایم خطر کنیم.«
حرف زدِن مرد با سـاعت مچی اش دیگر اصالً برایش عجیب نبود. »توجه، 
مرکز، مأمور شماره ی یک صحبت می کنه، پایین سد یه مصدوم داریم. شخص 
الـفـ  3 احتمـاالً صدمـه ی مغـزی دیـده؛ گیـج به نظـر می آد. یـه آمبوالنس 
بفرسـتین...« و بشـقاب ماهواره ی کوچکش را نگاه کرد. »... به مختصات نه، 
صفر، سه، سه ستاره، سه، هشت، هفت، گومبا گومبا، سه، سه، سه، چهار. تمام.«

ساعت به مرد جواب داد: »شماره ی یک، شخص الف ـ 3 شیء موردنظر 
رو داره؟ هنوز همراهشه؟«

مأمور شـماره ی یک بشـقابش را به سـمت استیون گرفت و بشقاب »بیب! 
بیب! بیب!« صدا داد.

شماره ی یک جواب داد: »متأسفانه خیر، مرکز، جواب منفیه.«
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ساعت گفت: »وای نه، این افتضاحه، حتمًا وقتی از روی سد افتاده گمش 
کرده. الف ـ 3 اون قدر هشیار هست که بازجویی بشه؟«

مأمور شـماره ی یک به آرامی اسـتیون را تکان داد و گفت: »پسرم؟ پسرم، 
حالت خوبه؟«

این دیگر چه جور سؤالی بود؟ مگر می شود کسی وقتی می داند که بهترین 
دوسـتش ُمر... رفته، حالش خوب باشـد؟ اسـتیون فقط به مرد نگاه کرد و 

جوابی نداد.
مأمور شماره ی یک گفت: »پسرم، باید به ما کمک کنی. اگه همکاری کنی 

همه چی خیلی بهتر پیش می ره، خب؟«
استیون سرش را به نشانه ی تأیید تکان داد، نه اینکه موافقش باشد، فقط 

می دانست او چنین جوابی می خواهد.
»آفرین، پسـر خوب. حاال بگو ببینم، اون کجاسـت؟ ما تقریبًا مطمئنیم که 
وقتی شما دوتا شروع کردین به دویدن روی سد، همراهت بود. انداختی ش 
توی آب؟ می دونی کدوم  طرف سد افتاد؟ اگه بهم بگی کجاست، شاید بتونم 

کمکت کنم و مجبور نشی زیاد توی زندان بمونی.«
اسـتیون بایـد کمـی بـه ایـن موضـوع فکـر می کـرد. دلـش می خواسـت 
سـرگیجه اش یـک لحظه متوقف شـود تـا بتواند درباره ی حرکـت بعدی اش 

تصمیم بگیرد، تصمیمی که کارآگاه های خوب در چنین شرایطی می گیرند.
با وجود سـرگیجه اش یک چیز را می دانسـت، اینکه آن مرد قصد نداشـت 
به اسـتیون کمک کند، فقط می خواسـت با حرف زدن از زندان او را بترسـاند و 
موفق هم شده بود؛ فکر استیون درگیر اتفاق های بدی شد که ممکن بود بیفتد.

لحن مرد هم عوض شد. »ببین، بچه جون، بهم بگو کجاست، وگرنه برات 
بد تموم می شه.«

»او... اون... اون...« استیون به نقطه ای از آب اشاره کرد که آنجا افتاده بودند. 
»احتماالً هنوز همراهشه. فکر کنم وقتی داشتیم می افتادیم قورتش داد.«
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شماره ی یک بشقابش را به سمت جایی که استیون اشاره کرده بود گرفت. 
بشقاب »بییییب! بییییب! بییییب!« صدا داد.

شـماره ی یـک با فریاد به سـاعت مچی اش گفت: »مرکـز، مرکز! به نظرم 
شـیء موردنظر هنوز همراه شـخص بـ  1 باشـه! دسـتگاه سهَموی1 من داره 

تأیید می کنه که شیء موردنظر زیر آب و نزدیک قسمت پایینی سده.«
اسـتیون می دانسـت معنـی ایـن حرف ها چیسـت و دوباره سـرگیجه اش 

شروع شد.
دسـتش را روی پیشـانی اش گذاشـت و برآمدگی بزرگی به اندازه ی توپ 
پینگ پنگ را حس کرد. آن وقت بود که آن کلمه ی چهارحرفی دیگر باالخره به 

ذهنش آمد. می دانست دیگر باید آن کلمه را بگوید.
زیر لب گفت: »ُمرده. اون ُمرده.«

مأمور گفت: »اگر هم نمرده، خیلی خوب داره ادای مرده ها رو درمی آره.«
استیون نشست ؛ آن قدر آشفته بود که نمی دانست بیهوش است یا هشیار.

پنج مرد سیاه پوش دیگر او و مأمور شماره ی یک را پیدا کردند و همان طور 
که بشقاب هایشان را به سمت آب گرفته بودند، با ساعت  هایشان حرف زدند.

»... بله، قربان، مأمور فاندو ، تقریبًا پیداش کردیم...«
»... منفیه، مرکز، به جز تأیید دستگاه سهموی نشونه ی دیگه ای نداریم...«

»... درسته...«
»... بییییب! بییییب! بییییب!...«

»... یه آمبوالنس برای این بی خاصیِت پردردسر تو راهه...«
»... به مسئولین شهری اطالع داده شده...«

»... جواب مثبته...«
»... سد دوازده ساعِت دیگه بسته می شه...«

»... جسد ب ـ 1 و شیء موردنظر بازیابی می شن...«

1. نوعی آنتن یا رادار بازتابنده با طول موج نسبتًا کوتاه که امواج را به طور جهت دار ارسال یا دریافت می کند.
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»... بییییب! بییییب! بییییب!...«
سـر اسـتیون گیـج می رفـت و گیـج می رفت اما مـدام داشـت از خودش 
می پرسید چطور این اتفاق افتاده است. این کابوس وحشتناک چطور شروع 

شده بود؟
همه چیز وقتی شـروع شـده بود که آقای ُاِتلو چیکی، دوسـت خوبش، به 

استیون هدیه ای عجیب داده بود.
اسـتیون با شـنیدن جیغ آژیری که نزدیک و نزدیک تر می شد، به خودش 
فشـار آورد تا همه چیز را به  خاطر بیاورد. در ذهنش جسـت وجو کرد؛ به دنبال 
کاری می گشت که شاید می توانسته پایان وحشتناک این تابستان را تغییر 
بدهـد؛ پایـان وحشـتناکی کـه در آن بهترین دوسـتش، پایین سـد، پیچیده 

وسط علف های هرز افتاده بود و خودش هم قرار بود به زندان برود.
مردها استیون را روی برانکار گذاشتند و او را از حاشیه ی رود باال کشیدند، 

به خاطر آورد که این کابوس دقیقًا چطور شروع شده بود...
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دو

هدیه ی آقای چیکی

استیون می دانست آقای چیکی او را بیشتر از بقیه ی بچه های محله دوست 
دارد. فقط هم برای این نبود که پدر استیون و آقای چیکی دوست بودند؛ آقای 
چیکی همه را می شناخت و با تمام آدم بزرگ های حاشیه ی جنوبی رودخانه ی 
فلینت دوست بود، اما بین تمام پسرهای هشت و نه و ده ساله، استیون تنها 
کسی بود که همیشه به آقای چیکی احترام الزم را می گذاشت و با او طوری 
رفتار نمی کرد که انگار مشـکلی دارد. اسـتیون با ذهن باز به آقای چیکی نگاه 

می کرد؛ کارآگاه ها باید همه چیز را با ذهن باز ببینند.
وقتی بقیه ی بچه ها داستان هایی خیالی و افسانه هایی باورنکردنی درباره ی 
آقای چیکی تعریف می کردند، اسـتیون بهشـان اخم می کرد، یا نادیده شـان 

می گرفت یا آن ها را سر جایشان  می نشاند.
یک بار آندره وارینگتون گفته بود آقای چیکی اصالً نابینا نیست و در واقع 
یک مأمورمخفی اسـت که از طرف حکومت اسـتخدام شده تا از اهالی محله 

جاسوسی کند.

13

دو

هدیه ی آقای چیکی

استیون می دانست آقای چیکی او را بیشتر از بقیه ی بچه های محله دوست 
دارد. فقط هم برای این نبود که پدر استیون و آقای چیکی دوست بودند؛ آقای 
چیکی همه را می شناخت و با تمام آدم بزرگ های حاشیه ی جنوبی رودخانه ی 
فلینت دوست بود، اما بین تمام پسرهای هشت و نه و ده ساله، استیون تنها 
کسی بود که همیشه به آقای چیکی احترام الزم را می گذاشت و با او طوری 
رفتار نمی کرد که انگار مشـکلی دارد. اسـتیون با ذهن باز به آقای چیکی نگاه 

می کرد؛ کارآگاه ها باید همه چیز را با ذهن باز ببینند.
وقتی بقیه ی بچه ها داستان هایی خیالی و افسانه هایی باورنکردنی درباره ی 
آقای چیکی تعریف می کردند، اسـتیون بهشـان اخم می کرد، یا نادیده شـان 

می گرفت یا آن ها را سر جایشان  می نشاند.
یک بار آندره وارینگتون گفته بود آقای چیکی اصالً نابینا نیست و در واقع 
یک مأمورمخفی اسـت که از طرف حکومت اسـتخدام شده تا از اهالی محله 

جاسوسی کند.
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اسـتیون هم گفته بود: »اگه راسـت می گی، درجه و تفنگ و بی سـیمش رو 
کجا نگه می داره؟ تا حاال مأمورمخفی ای دیدی که این چیزها رو نداشته باشه؟«

این حرف کافی بود تا آندره وارینگتون چرت و پرت هایش را تمام کند.
اسـماج مانِدی گفته  بود مادرش گفته آقای چیکی در جنگ داخلی، خلبان 
جت جنگی بوده و وقتی داشـته بشـقاب پرنده ای را تعقیب می کرده و زیادی 
به خورشـید نزدیک شـده، عینک آفتابی اش را برداشته تا بهتر ببیند و به خاطر 

همین نابینا شده.
استیون دهان اسماج را هم بسته بود و بهش گفته بود: »اگه این حقیقت داره، 
چطوری موقع فرود اومدن هواپیماش رو منفجر نکرده و خودش رو به کشتن 
نداده؟ و اگه اونجا کور شده، چرا آدم فضایی های توی بشقاب پرنده خودشون رو 

توی هواپیماش ظاهر نکردن و اطالعات فوِق  سّری ش رو ندزدیدن؟«
اسماج اول با سردرگمی به استیون نگاه کرده و بعد به او چشم غره رفته بود.

َدنِیل الو گفته بود که داخل عصای سفید آقای چیکی چیزمیزهای علمِی 
فوِق مخفی هست که هروقت ماشینی به سمتش می آید به او هشدار می دهد 

و می گوید کی دارد بهش نزدیک می شود یا تیر چراغ برق کجاست.
استیون گفته بود: »اگه حرفت درسته، پس باتری یا سیِم اون چیزمیزهای 

علمی کجاست؟ اصالً زنگ هشداردهنده ش کجاست؟«
این حرِف استیون دنیل الو را به شک انداخته بود.

استیوی  بوی کالینز گفته  بود که خواب دیده است آقای چیکی در واقع از 
دنیای دیگری به نام سمت ما به زمین آمده و چندتا آزمایش طراحی کرده تا 
نابغه ی گم شده ای را پیدا کند که تنها امید مردم سرزمینش است و می خواهد 
به کمک او، پیام اسرارآمیزی را رمزگشایی کند که تنها راه نجاتشان از نابودی 

و مرگ قطعی است.
اما این حرف آن قدر عجیب و مسـخره بود که نیازی نبود اسـتیون چیزی 

بگوید؛ همه حرف های استیوی  بوی را نشنیده گرفته بودند.
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بچه ها می دانسـتند که استیون قبالً اشـتراِک مجله ی نشریه ی کارآگاهان 
جوان را داشته است و برای همه واضح بود که او بعد از ریِشل سایرِسـ  ِهرندن 
باهوش ترین دانش آموز مدرسه ی ابتدایی ِکالرک است؛ به همین خاطر نتیجه 

گرفتند که او احتماالً درست می گوید.
اما اسـماج ماندی هنوز قانع نشـده بود. »خیلی خب، آقای عقل کل، پس 
اون چه جوری می دونه ِکی از خیابون رد بشه و چطوری به در و دیوار نخوره؟«
استیون برای این سؤال آماده بود، چون خیلی وقت پیش آن را از پدرش 

پرسیده بود.
»معلومه، اون کل حاشـیه ی جنوبی رو مثل کف دسـتش بلده؛ تقریبًا صد 
سـاله کـه اینجـا زندگـی می کنه. برای اینکه مطمئن بشـه چیزی سـر راهش 

نیست هم از عصاش استفاده می کنه.«
در واقع پدر اسـتیون گفته بود تقریبًا سـی و پنج سـالی می شـود که آقای 
چیکی در آن محله زندگی می کند، اما اسـتیون می دانسـت کمی اغراق کردن 

همیشه باعث می شود واقعیت ها بهتر به نظر برسند.
اسماج و آندره و دنیل و استیوی بوی مجبور بودند اعتراف کنند که جواب های 
استیون از آدم فضایی ، عصای جادویی، جاسوس و پیام اسرارآمیز منطقی تر 
بودند. با وجود این، باز هم پشت سر آقای چیکی می دویدند و مسخره بازی 

درمی آوردند، یا با او حرف می زدند و بعد برایش شکلک درمی آوردند.
بنابراین مشخص بود چرا استیون پسر مورد عالقه ی آقای چیکی در محله 
بود. درست است که آقای چیکی نابینا بود، اما می دید اوضاع از چه قرار است.

آقای چیکی هم آدم بزرگ موردعالقه ی استیون بود. شنبه صبح ها، استیون 
یـک سـاعتی، کارتونـی را که پدر و مادرش اجازه  می دادنـد، می دید و بعد در 
جلسـه ی انجمـن کارآگاهـان آینده ی فلینت1  شـرکت می کرد. بعـد هم برای 

اینکه حوصله اش سر نرود، می رفت سراغ آقای چیکی.

Flint .1؛ شهری در ایالت میشیگان آمریکا که رودخانه ی فلینت از میان آن می گذرد.
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هر شـنبه صبح، اسـتیون حواسـش بود که حدود سـاعت 8:05 نزدیک به 
نبـش خیابـان لیبرتی و کوچه ی کناری اش بازی کنـد. وقتی صدای تق تق تِق 
عصا را می شنید، هر کاری داشت ول می کرد و به طرف آقای چیکی می دوید.
قبل از اینکه استیون بتواند حرفی بزند، آقای چیکی می گفت: »مرد جوون، 

اوضاع و احوالت چطوره؟«
»خوبه، آقای چیکی، اوضاع و احوال شما چطوره؟«

هر شنبه صبح، حدود ساعت هشت و پنج دقیقه و پانزده ثانیه آقای چیکی 
جواب می داد: »برای پیر خرفتی مثل من بدک نیست.«

و هر شنبه صبح، استیون به همین شوخی تکراری می خندید.
»دارین می رین خواربار بخرین، آقای چیکی؟«
»آره، همین طوره. امروز می تونی کمکم کنی؟«

»اوهوم. به مامانم هم گفتم.«
»خوبه، خوبه. می خوای چرخ دستی م رو بیاری؟«

استیون همیشه موقع خرید، چرخ دستی کوچک مفتولی آقای چیکی را روی 
دوتا چرخش می کشـید و با خودش می آورد. آن ها با هم به بازار غذای میچل 
می رفتند، نزدیک به یک ساعت خرید می کردند و بعد به طرف خانه راه می افتادند.
هـر شـنبه، حوالـی سـاعت 9:07، وقتـی بـه نبش خیابـان لیبرتـی و کوچه 
می رسـیدند. آقـای چیکـی یـک چیـز را تکـرار می کـرد. »خب، اسـتیون، من 
نمی فهمـم، دوتـا آدم خوش قیافـه مثل من و تو، هشـت تا بلـوک رو با هم راه 
رفتیـم و هیچ کـس حتی بهمـون نگاه نکرد! بهت که گفتم، مردم شـهر فلینت 

عجیب وغریبن. اگه االن توی فیلی1 بودیم اوضاع خیلی فرق می کرد.«
و این بار هم درسـت مثل هر شـنبه، نزدیک به سـاعت نه و هفت  دقیقه و 
بیسـت و دو ثانیه، اسـتیون  گفت: »احتماالً شـما صداشون رو نشنیدین، آقای 
چیکی، ولی از سه تا بلوک قبل تا حاال، حدود ُنه یا ده نفر کشته مرده دادیم.«

Philly .1؛ نام عامیانه ی فیالدلفیا، بزرگ ترین شهر ایالت پنسیلوانیای آمریکا
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آقای چیکی گفت: »می دونی، اتفاقًا فکر کنم توی رادیو شنیدم که همین 
آخر هفته، قراره یه مؤسسه ای به اسم انجمن خوش تیپ ترین مردم دنیا، توی 
فلینت جلسه برگزار کنه؛ البد به خاطر همینه، نه؟ پس بهتره قبل از اینکه باز 
هم کشته مرده بدیم از هم جدا بشیم و زود برگردیم خونه مون. مثل همیشه 

از همراهی و...«
مثل همه ی شنبه های دیگر استیون جمله اش را کامل کرد: »... هم صحبتی ت 

لذت بردم...«
و آقـای چیکـی گفت: »... و مهم تـر از همه، ازت روحیه گرفتم. ازت خیلی 

ممنونم، آقای کارتر جوان.«
»خواهش می کنم، آقای چیکی.«

امـا در ایـن شـنبه ی به خصـوص، اتفاق متفاوتـی هم افتـاد. آقای چیکی 
چرخ دسـتی کوچـک را از اسـتیون گرفت و در خیابان لیبرتـی راه افتاد. هنوز 
عصایـش را چهـار بـار بـه زمین نزده بود که گفت: »فکـر می کنی یه چیزی رو 

یادم رفته، مگه نه؟«
استیون با خودش فکر کرد، آره!

معموالً وقتی به بازار غذای میچل می رفتند، آقای چیکی به استیون می گفت 
یک بطری بزرگ نوشابه ی زنجبیلی ِورنور و یک بسته چیپس پارامونت برای 

خودش بردارد، اما امروز این کار را نکرده بود.
استیون کمی تعجب کرده بود، اما چیزی نگفته بود. او صبح های شنبه اش 
را به خاطر پاداش با آقای چیکی نمی گذراند، بلکه چون وقتی به آقای چیکی 
می گفـت چـه چیزهایی تخفیف خورده اند و کدام میوه ها تازه اند و کدامشـان 

گندیده، احساس مهم و مفید بودن می کرد.
اما یک  جورهایی هم دلش نوشابه ی زنجبیلی و چیپس شنبه اش را می خواست.
آقـای چیکـی گفت: »اصالً یادم نرفته. ببین، اسـتیون، من امروز بعدازظهر 
دارم برمی گردم به فیلی و چند ماهی اونجا می مونم؛ دلم می خواست قبل از 
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رفتنم به خاطر همه ی وقت هایی که بهم کمک کردی و خوشـحالم کردی ازت 
یه تشکر ویژه بکنم. من همیشه مشتاقانه منتظر شنبه هام با استیون هستم.«

آقای چیکی دستش را داخل جیب ژاکتش برد و پاکت   نامه ای درآورد و 
به اسـتیون داد. »خیلی وقته که این پیش من بوده و دیگه وقتشـه بدمش 
به یه نفر دیگه. همیشـه می دونسـتم تو همون آدمی هستی که می دونه باید 

باهاش چی کار کنه.«
اسـتیون پاکت را به طرف آسمان گرفت و طرح مستطیلی شکل و سبزرنگ 

یک کاغذ را در آن دید، طرحی شبیه یک اسکناس.
»ممنونم، آقای چیکی، اما پدر و مادرم بهم گفتن اجازه ندارم از هیچ کس 

پول بگیرم.«
آقای چیکی خندید و گفت: »خواهش می کنم، استیون. اما تا وقتی من نرفتم 
بازش نکن. یادت باشه، این اون چیزی که فکر می کنی نیست. مطمئنم با دقت 

بهش فکر می کنی و عاقالنه تصمیم می گیری که بهتره باهاش چی کار کنی.«
اسـتیون سـعی کـرده بود قانون پدر و مـادرش را رعایت کنـد، اما با وجود 
اصرار آقای چیکی چه کار می توانسـت بکند؟ شـاید آقای چیکی می خواسـت 
استیون به اندازه ی دو ماهی که او در فیالدلفیا می ماند برای خودش چیپس 

و نوشابه ی زنجبیلی بخرد.
»خب، باشه، آقای چیکی، ازتون خیلی ممنونم. دو ماه دیگه می بینمتون! 

دلم برای شنبه هام با آقای ُاِتلو چیکی تنگ می شه.«
آقای چیکی لبخند زد، رویش را برگرداند و تق تق کنان به سـمت خانه اش 
رفت. در طول خیابان لیبرتی که راه می رفت، مردم از حیاط ها و ایوان هایشان 

صدا می زدند: »سالم، آقای چیکی!«
»صبح  به خیر، مارگارِت.«

»روز قشنگیه، ُاتلو!«
»البته که هست، ِوس!«
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»رفیق خودم، ُاتلو، چه خبر؟«
»جز گرونی اجاره خونه خبری نیست، تئودور!«

»صبح  به خیر، آقای چیکی!«
»حالتون چطوره، خانم دیویدسون؟«

اسـتیون پاکـت  نامـه را تـوی جیب عقبـش چپاند و دوید سـمت درخت 
بلوطـی که پشـت خانه ی خانواده ی ریـِدل بود. شـنبه ها بعدازظهر آ نجا کتاب 
مصـور می خوانـد، تندتند نوشـابه ی ورنور می نوشـید و بـا خرچ خرچ چیپس 
می خـورد. او از شـاخه ی موردعالقـه اش باال رفـت و هدیه ی آقای چیکی را از 

جیبش درآورد.
آقای چیکی گفته بود: »یادت باشه، چیزی که فکر می کنی نیست.«

استیون با خودش گفت: »اوممم... فکر کنم یه اسکناس یک  دالریه. اگه 
چیزی که فکر می کنم نیست، پس چی می تونه باشه؟«

دوباره پاکت را به طرف آسمان گرفت. شکل و رنگ چیزی که داخلش بود 
کامالً به اسکناس یک دالری می خورد.

»شـاید اگه یه دالر نیسـت، پنج دالره! یا شـاید ده دالر ! یا...« نفسـش را 
حبس کرد و گفت: »شاید یه اسکناس صد دالریه!«

دیگر طاقت نیاورد و پاکت را پاره کرد.
پول بود، اما از آن طرفی که استیون داشت نگاهش می کرد مقدارش پیدا 
نبود. فقط تصویر ساختمانی قدیمی رویش دیده  می شد که اطرافش نوشته 

شده بود، نشان وزارت خزانه داری ایاالت متحده ی آمریکا .
استیون گفت: »هان؟« و اسکناس را برگرداند. وسط اسکناس، عکس سِر 

یک مرِد خیلی جدی بود.
آقای چیکی گفته  بود باید عاقالنه  و با احتیاط تصمیم بگیرد با آن چه کار کند.
استیون گفت: »هوممم.« دقت کرده بود که در فیلم ها و برنامه های تلویزیون، 
هروقت آدم خیلی باهوشـی می خواسـت حرفی بزند، همیشـه اول می گفت، 
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هوممم. »با توجه به قیافه ی این آقا، یا همین االن با مشت زدن تو شکمش، 
یا بدجوری دست شویی داره.«

در گوشه ی باالی سمت چپ و گوشه ی پایین سمت راست اسکناس، یک 
عالمه صفر بعد از رقِم یک نوشته شده بود.

استیون صفرهای گوشه ی اسکناس را شمرد. »... دوازده، سیزده، چهارده، 
پونـزده. پونزده تـا صفر؟ یه دونه یک و پونزده تا صفر؟ آقای چیکی سـرِ کارم 

گذاشته؟«
کمی بیشتر مثل کارآگاه ها فکر کرد و به این نتیجه رسید که تصمیم عاقالنه 
و محتاطانـه نـه به مشـت خوردن ربطی دارد و نه به بـاد درکردن، بنابراین، با 

دقت بیشتری به قیافه ی جدی روی اسکناس نگاه کرد.
ظاهر مرِد روی اسـکناس بسـیار بداخالق، عرق کرده و خیلی هم پشـمالو 
بود. زیر عکسش، که معموالً اسم رئیس جمهورِ مرحوم نوشته می شد، نوشته 

بود: س ک ت م ص ن.
اسـتیون سـعی کرد این کلمـه را تلفظ کند، اما زبانـش نمی چرخید؛ بدون 

آوانویسی نمی توانست آن را درست بخواند.
از آنجا که خودش بنیان گذار، رئیس کل، مدیرعامل و دبیر انجمن کارآگاهان 
آینده ی فلینت بود، می دانست گیر کرده است و کارآگاه ها در چنین شرایطی 
مجبور بودند یک عالمه تحقیق انجام دهند و با متخصص ها صحبت کنند تا با 

کمک آن ها معما را حل کنند.
از درخت که پایین می رفت، گفت: »وای نه، من هیچ متخصصی نمی شناسم، 
پس فکر کنم مجبورم برم سراغ همون دو نفری که می شناسم و فکر می کنن 
همه چی رو می دونن؛ مجبورم از مامان و بابا درباره ی پول عجیب آقای چیکی 

بپرسم.«



۲۱

سه

نزدیک تر شدن به حقیقت

«بابا، یه دونه یک که پونزده تا صفر جلوش باشه چی می شه؟»
با اینکه سـؤالش صادقانه بود، اسـتیون یک  جورهایی داشـت مخفی کاری 
هم می کرد. در واقع آزمونی برای بابا هم بود و استیون مطمئن بود پدرش در 

آزمون رد می شود.
اسـتیون برنامه داشـت که اگر بابا سـؤال اول را درسـت جواب بدهد، چند 
سؤال دیگر هم بپرسد و اگر معجزه ای می شد و بابا آن سؤال ها را هم درست 
جـواب مـی داد، بهـش جایزه بدهد؛ اما احتمال چنیـن اتفاقی خیلی کم بود. 
تقریبـًا مطمئـن بـود واکنش بابا چطور خواهد بود و حدسـش هم درسـت از 

آب درآمد.
بابـا روزنامـه ای را کـه می خواند پایین آورد و روی پایش گذاشـت. اسـتیون 
کلمه ها را یک ثانیه قبل از اینکه از دهان پدرش بیرون بیایند، بی صدا با خودش 
می گفت. می توانست هم زمان با بابا هم لب هایش را حرکت دهد، اما می دانست 

که چنین رفتاری گستاخانه است و او اجازه نداشت زیاد گستاخی کند.
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