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سرآغاز

ادواردو لئونِس شجاع ترین دزد دریایی کشتی ناخدا آلینتو  ِد ِپّرو1 نبود.
ولی صددرصد از همه ی آن ها باهوش تر بود.

چون کشتی داشت غرق می شد و همه روی آن بودند به جز ادواردو. 
توپ ها شلیک شدند. دکل ها افتادند. از آسمان آتش می بارید. 

و ادواردو درست پایین آن آشوب و هیایو، ُسروُمروگنده نشسته بود روی 
قایقی پارویی که با حرکت آب، باال وپایین می رفت.

آلینتو  ِد پّرو که روی نرده های کشتی خم شده بود و صندوق آهنی سنگینی 
را پایین می فرسـتاد، تشـر زد: »آی مشـنگ آش خور! تا باالی رودخونه پارو 
بزن و یه مخفیگاه خوب وا سـه ی گنجم پیدا کن. بعدش هم زود برگرد بهم 

بگو کجا گذاشتی ش، وگرنه عاقبتت می شه عینهو بابای بزدلت!«
ادواردوی باهوش هم داد زد: »سـی2، سـی ناخدا!« ولی خیال داشت فقط 

از قسمت اول دستور پیروی کند.
چون گنج از اولش هم مال ناخدا نبود.

آلینتو  ِد پّرو آن را از پدر ادواردو دزدیده بود!

1. Aliento de Perro
Si .2؛ در اسپانیایی یعنی »بله«
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اسـم این کشـتی که همین مردک عربده کش، آلینتو  ِد پّرو )سـگ نفس( 
ناخدایش بود، اِل  پّرو آِپستوسو 1 )سگ  بوگندو( بود که سگ نفس آن را توی 
یک شورش قبیحانه از پدر ادواردو، یعنی آنخل ِونگادور2 لئونِس شجاع، دزدیده 
بود. آلینتو  ِد پّرو، اول ناخدای کشتی را مجبور کرد از عرشه پایین بپرد و بعد 

ادواردوی جوان را زنده گذاشت تا هر روز پسرک را عذاب بدهد.
حاال یک کشـتی جنگی بریتانیایی افتاده بود دنبال همین سـگ  بوگندویی 
که زمانی باالوپایین کل سـاحل شـرقی مسـتعمرات آمریکا را چپاول می کرد. 
بریتانیایی ها تا باالی رود دنبالش کرده بودند و االن هم داشـتند توپ بارانش 
می کردند. برای همین هم سـگ نفس )که مسواک پسـواک سرش نمی شد( 
محض احتیاط، گنج کشتی را به پادویش سپرد تا آن را به جایی ببرد که این قدر 

شیرتوشیر نباشد.
ادواردو با نیش باز صندوق سنگین را به عرشه ی قایق کوچکش بست.

و بعد پارو زد. بدجور هم پارو زد.
رفت شمال.

سگ بوگندو که یک وری شده بود، چرخید تا با شلیک توپ  جلوی پیشروِی 
کشـتی جنگی را بگیرد. کشـتی بریتانیایی هم سـاکت نماند و با توپ هایش 
دکل های حریف را ترکاند و چوب هایش را پودر کرد و بادبان هایش را جر داد.

شـاید اصـاً آن موقعـی کـه ادواردو مکانـی امـن بـرای پنهـان  کـردن گنج 
ناخدایش پیدا می کرد، سر سگ بوگندو را کرده بودند زیر آب.

ولی ادواردو ککش هم نمی گزید. 
او با هوش سرشاری که داشت سر آلینتو  ِد پّرو شیره مالیده بود. جوری 
کـه ناخـدا فکر کنـد ادواردو دل وجگر انتقام  گرفتن ندارد؛ ولـی ادواردو انتقام 

پدرش را می گرفت.
کل گنج مال خودش می شد.

1. El Perro Apestoso 2. Angel Vengador 
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و مال بچه هایش.
و مال بچه های بچه هایش.

و مال بچه های بچه های بچه هایش.
و مال بچه های بچه های بچه های بچه هایش.

به شرط اینکه هم شجاع باشند و هم کله شان را به کار بیندازند که پیدایش 
کنند. 
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۱

پاتریشیا مال ولیو، مدیر جدید مدرسه ی متوسطه ی ریِور ویو، بعد از تعطیلی 
کاس ها مشغول نشان  دادن ساختمان مدرسه به مهمانی بسیار مهم و ویژه 

بود: آقای هیت هاکسلی1.
آقای هاکسلی گفت: »وضعیت این مدرسه افتضاحه!«

خانـم مال ولیـو نخـودی خندید و گفـت: »می دونم. عالیه دیگه. نیسـت؟ 
راسِت کارِ نقشه مونه!«

کمدهای زنگ زده ُقر شده بودند. المپ های مهتابِی باالی سرشان، وزوزکنان 
التماس می کردند که یکی عوضشان کند. رنگ دیوار بتنی مثل ورقه های بزرگ 

چیپس سیب زمینی پوسته پوسته شده بود. 
آقای هاکسـلی که دماغ و دهانش را با دسـتمال گردِن ابریشـمی ظریفی 

پوشانده بود، پرسید: »این بوی چیه؟«
خانم مال ولیو بو کشید.

دلش می خواست جواب بدهد بوی دهن توئه! چون دهان آقای هاکسلی 
هیچ وقت بوی تمیزی و آدامس نعناعی نمی داد.

در عـوض گفت: »سـاالد تن ماهی؟ پنیر کپـک زده؟ پیتزای مونده؟ دقیق 
نمی دونم. به یخچال های تریا خیلی... نمی شه اعتماد کرد.«

1. Heath Huxley
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خانم مال ولیو لبه ی کت زرد  قناری اش را که دقیقًا همرنگ بلوز زیری اش 
بود، پایین کشید. با این کارش مهره های رنگارنگ گردن بند سه رجی اش به هم 

خوردند و تلق وتلوق صدا دادند.
گفت: »خب، همون طور که گفتم، در حال حاضر ریِور ویو بدترین ساختمون رو 
بین مدارس منطقه داره. باتوجه به کسری بودجه ی اخیر، امسال احتماالً شهرداری 

یکی از مدارس متوسطه رو تعطیل می کنه. گمونم اون مدرسه، ما باشیم.«
خانم مال ولیو مهمانش را به دفتر خودش راهنمایی کرد. آقای هاکسلی کنار 

پنجره ایستاد تا رودخانه را تماشا کند.
»آخ که چقدر قشنگه، پاتریشیا.«

»بله. برای همینه که اسم مدرسه رو گذاشتن ریِور ویو.1«
»و بعد که شهرداری این خراب شده ی به اصطاح مدرسه ت رو تعطیل کرد، 

با این ِملک بی نظیر چی کار می کنه؟«
»خب، گمونم زمینش رو به حراج بذارن و به خریداری بفروشن که باالترین 

قیمت رو پیشنهاد بده.«
آقـای هاکسـلی موهـای روغن زده ی مشـکی اش را عقـب داد و گفت: »که 
باهوش ترین خریدار هم هست. کسی که ارزش واقعی این ملک رو می دونه.«

خانم مال ولیو گفت: »بله، دایی هیت. احتماالً به شـما بفروشـنش. بعدش 
شـما اون کمیسـیون قلمبه  رو به من می دین، همونی که وقتی برای مدیریت 

اینجا درخواست دادم، قول وقرارش رو گذاشتیم.«
»حتمًا، پاتریشیا.«

هر دو خنده ای شیطانی سر دادند.
خانوادگی همین طور می خندیدند.

Riverview .1؛ ریِور ویو یعنی »چشم انداز رود« 
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ِجیک مک کِوید۱باهوش ترین بچه ی مدرسه ی متوسطه ی ریِور ویو نبود، ولی 
صددرصد از همه شان خفن تر بود.

اما خب، خوِد مدرسه آش والش بود.
مدرسه که یک  شبه داغان نشده بود. اگر یک شبه داغان می شد، شاید یکی فکری 
به حالش می کرد. ریِور ویو آهسته وپیوسته نابود شد. بعد از سال ها بی محلی، شد 
این. کسی عین خیالش هم نبود که دیوارهای بتنی را دوباره رنگ بزند یا کمدها را 

عوض کند که االن دیگر جوری کج وکوله شده بودند که اصالً قفل نمی شدند.
آقای الینز به جیک گفته بود: «ما تالشمون رو می کنیم... تالشمون رو می کنیم.»
آقـای چارلـی الینز معـاون، معلـم مطالعـات اجتماعی و مربی بسـکتبال 

مدرسه بود. بیشتر از بیست  سال بود که در ریِور ویو کار می کرد.
سـرش را تکان داده و گفته بود: «اما این مدیر جدید... به قول پدربزرگم 

ِل زومبا اِل منگو۲.»
وقتی آقای الینز یکهو کانال عوض می کرد، جیک دیگر هیچی نمی فهمید. 
اگر می خواست بفهمد باید می رفت اسپانیایی یاد می گرفت؛ اما جیک مک کوید 
کالس هفتمی خیلی اهل «یاد گرفتن» نبود. جیک اصالً می آمد مدرسـه که با 

1. McQuade
Le Zumba el mango .۲؛ اصطالحی اسپانیایی به معنای «باورنکردنی» است. منظور آقای الینز این است 

که تصمیم های مدیر جدید را درک نمی کند.
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رفقا عشق وحال کند. حاال اگر یک وقتی هم واقعًا الزم می شد چیزی یاد بگیرد، 
با موبایلش اینترنت را می گشت و یاد می گرفت.

جیک کنار دست شـویی ایسـتاد تا توی آینه نگاهی به سر و رویش بیندازد. 
موهای مشکی، چشم های آبی و پوستی روشن و کک ومکی داشت. خوش قیافه 

بود و تازگی ها خودش هم تاش می کرد خوش قیافه تر باشد.
برای گِریس.

گریس گارسیا!
جیک همان طور که با قدم هایی تند از راهروی مدرسه می گذشت، تقریبًا به 
همه ی کسانی که از کنارش می گذشتند، گفت: »حال؟  احوال؟!« خیلی خفن 
بود، می توانست در آِن واحد با یک دست به رفقا پیام بدهد و با دست دیگرش 

مشت به مشت بقیه بزند.
دوست صمیمی جیک، کوجو ِشلتون1 بود.

کوجـو خـوره ی علـم بـود و کلـی از وقتش را صـرف سـریال های کارآگاهی 
می کرد. می گفت سریال دیدن مشِق اضافه ی شبش است. می گفت: »من هم 
باید علوم قانونی رو بدونم و هم باید کارآگاه های تلویزیونی رو بشناسم، چون 

می خوام وقتی بزرگ شدم، کارآگاه شم.«
تازگی  هم یک سریال زیرخاکی به اسم کوجک2 را توی شبکه ی گمنامی پیدا کرده 
بود که برنامه های تکراری پخش می کرد. فکروذکرش شده بود کارآگاه این سریال. 

حتی تکیه کام های کوجک را هم تقلید می کرد. »عشِق کی بودی تو، جیگر؟«
به جیک گفت: »حتی اسم هامون هم شبیه همه. اون کوجکه، من کوجو. 
حاال درسته که اون یه مرد گنده ی یونانی کچله و من یه جوون خوش تیپ 

سیاه پوست، ولی خب... هردومون آب نبات چوبی دوست داریم.«
جیـک گفت: »من دوسـت ندارم. تا تافِی وسـطش خیلـی راهه! کلی باید 

زحمت بکشی بمکی.«

1. Kojo Shelton 2. Kojak
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»یا خدا! جیک مک کوید، خودت می دونی تنبل ترین بچه ی دنیایی؟«
»هر کی یه استعدادی داره دیگه کوجو. هنر من هم تنبلیه.«

کوجو کمی الغر بود و همیشه از آن عینک هایی می زد که فریمشان محکم 
است و موقع ورزش نمی شکند.

جیک پرسـید: »بریم تریا؟ من بازی انتقام مغزمردگان رو روی گوشـی م 
نصب کردم. عمرًا آقای کینی بفهمه غایبیم.«

آقای کینی که ریاضی درس می داد، معلم برنامه ریزی جیک و کوجو هم بود. 
پانزده دقیقه ی اول هر روز مدرسه، پاهایش را روی میز می گذاشت، صندلی اش را 
تا جایی که کله پا نشود، روی دو پایه ی عقب کج می کرد و چشم هایش را می بست.
یک  بار گفته بود: »جلسه ی برنامه ریزیه دیگه. من هم واسه خودم برنامه 

ریختم که االن چرت بزنم. پس صداتون درنیاد.«
کوجو به جیک گفت: »نه پسر، ممنون. باید برم دفتر آقای الینز و باهاش حرف 
بزنم. می خوام برای یه پروژه ی اضافه ی مطالعات اجتماعی ازش کمک بگیرم.«
»می خوای تحقیق کنی بفهمی چرا دفتر معاون این مدرسه توی آبدارخونه ایه 

که یه گوشه ش حوضچه ی شست وشوی ِتی داره؟«
»نچ! جواب این سؤال رو همه می دونن: کف دست شویی پسرونه ی طبقه ی 
دوم نم داده به سقف دفتر معاون. خیلی ساله که این طوریه. اگه آقای الینز 

بخواد توی اون دفتر بشینه، موهاش خیس می شه. بیس چاری!«
»حاال تو چرا پروژه ی اضافه برداشتی؟«

»چون با اینکه از خوش تیپ بودنم راضی ام، ولی ترجیح می دم باهوش هم 
باشم جیک. یه خیلی خوب دیگه هم توی کارنامه م می خوام.«

جیک شانه باال انداخت. »کار من با قابل قبول هم راه می افته.«
»می خوای توی تکالیف علوم کمکت کنم؟«

»نچ! می خوام برم زامبی بترکونم.«
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جیـک داشـت تـوی راهـرو شـلنگ تخته می انداخت کـه دید گریس گارسـیا 
پوستری را به دیوار می چسباند.
کاش آن دور و برها آینه بود.

ولی نبود.
گریس که یکی دیگر از سال هفتمی ها بود، بدون شک باهوش ترین دختر 
کل مدرسـه بود. جیک فکر می کرد او جالب ترین دختر مدرسـه هم هسـت؛ 

اما البته این را هیچ وقت به خودش نگفته بود.
جیک گفت: «سالم.»

گریـس جـواب داد: «سـالم.» یـک نسـبت هایی بـا آقـای الینـز داشـت. 
مامان و بابای گریس اواسط دهه ی ۹۰ از کوبا مهاجرت کرده بودند. خانواده ی 
آقـای الینز سـال ها قبل بـه آمریکا آمده بودند، اما گریـس هنوز دایی چارلی

صدایش می کرد.
جیک پرسید: «چه خطرا؟» بله، بلد بود با چه زبانی با دخترها حرف بزند.
گریس با سر به پوستر اشاره کرد. «دنبال دوتا عضو جدید برای تیم کاسه سؤال۱

Quiz Bowl .۱؛ نوعی رقابت علمی و سرعتی بین مدرسه ای که در آن دانش آموزان به سؤال هایی که مجری 
از کاسه ای بیرون می آورد، جواب می دهند.



16

می گردم. پارسـال سـوم شـدیم. امسـال دیگـه می بریـم! کُِمرِمـه اون َپن!1«
جیک با تکان دادن سر تأییدش کرد و لبخند زد و اصاً نفهمید کُِمرِمه اون 
َپن یعنی چه؛ اما از لبخندی که گریس وقت گفتنش زد، معلوم بود که احتماالً 

چیز خوبی است.
گریس باز گفت: »هر دوتا هم تیمی پارسـالم رو از دسـت دادم. یکی شون 

رفته مدرسه ی چاملی، اون یکی هم انتقالی گرفت به سانی بروک.«
جیک پرسید: »آدم باید چیزمیز بدونه که بتونه توی تیم باشه؟«

گریس خندید و گفت: »اوووم... آره.«
جیک سرش را تکان داد. »حیف شد.«

یکی از سال هشتمی های گنده بکی که اسمش نوآ نلسوِن بی گردن بود، جلو 
آمد. انگشت  شستش را به سمت پوستر گرفت و گفت: »این چی می گه؟«

گریس با شـور و شـوق گفت: »مال تیم کاسه سـؤال دزدهای دریایی ریِور 
ویوئه. یه رقابت دوستانه ولی جدی با بقیه ی مدارس منطقه .«

نوآ غرولند کرد. »کاسه سؤال؟ چه مسخره.«
پریـد جلو تا پوسـتر دسـت نویس گریس را از روی دیـوار بکَند، اما جیک 

جلویش را گرفت.
»آهای، نوآ... حاال که حرف کاسه شد، ببینم تو تا حاال از اون کاسه  تاکوهای 

رستوران تاکوبل خوردی؟«
»آخ! آره پسر. محشرن. می تونی خود کاسه رو هم بخوری. خودش هم تاکوئه.«

»آره. خیلی کارشون درسته، نه؟«
»صددرصد. از اون کاسه نونی های پانِرا هم خوشم می آد. اون سوپ ها رو دیدی 
می ریزن توی نون های کاسه ای؟ کاً از کاسه ای که بشه خوردش، خوشم می آد.«
»عین خودمی داداش.« جیک مشـتش را باال گرفت، نوآ هم همین طور و 

مشت هایشان را کوبیدند به هم.

Comerme un pan .1¡؛ اصطاحی اسپانیایی با معنایی معادل »مثل آب خوردنه!«
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نوآ که خوشحال و راضی دور می شد، گفت: »فعاً جیک! آها! راستی، داشت 
یادم می رفت، کاسه  پیتزا ی گوشت قلقلی رستوران آلیو گاردن رو هم برو بخور.«

جیک با صدای بلندی پشت  سر نوآ گفت: »دمت گرم داداش!«
»نوکرم پسر.«

نوآ که رفت، گریس زیر لب گفت: »ممنونم. فقط همین یه  دونه پوستر رو 
درسـت کرده بودم. نمی خوام ِپسـادو1 باشـم، ولی اگه نوآ پاره ش می کرد، اِن 

اون لیو2 می شدم.«
جیـک گفـت: »آره بابا.« بـا اینکه بازهم نفهمیده بـود گریس چه می گوید. 

»خب، می گم که، گریس... االن داری اسپانیایی یادم می دی؟«
گریـس لبخنـد زد: »شـاید. اون پوکو3. یـادت نره که مـن کارنامه ی تو رو 

دیده ام. توی زبان های خارجی یه کوچولو کمک می خوای.«
»خانم رو باش! من توی فرانسـه قابل قبول گرفتم یا به قول فرانسـوی ها 

َان سه4.«
کوجـو بـا قدم هایی بلند تـوی راهرو جلو آمد. گفت: »عشـق می کنم وقتی 
نقشـه درسـت پیش می ره.« جمله ی محبوب دیگری از یکی از سـریال های 
تاریخ گذشـته اش بود. »اگه گفتی چی شـده گریس؟ دایی چارلی ت می خواد 

من رو برای گزارش پروژه ی اضافی م ببره پایین توی پناهگاه رادیواکتیو.«
گریس گفت: »جدی می گی؟ هرکسی نمی تونه بره اونجا...«

جیک گفت: »مگه مدرسه پناهگاه رادیواکتیو داره؟«
کوجو گفت: »آره. از دهه ی شصت. می دونی دیگه... همون قضیه ی بحران 
موشـکی کوبـا. اون موقـع بابابزرگ آقـای الینز نیروی خدماتـی اینجا بوده و 
جیک وپوکش رو به الینز گفته. ورودی پناهگاه هم از آبدارخونه سـت.« کوجو 

Pesado .1؛ در اسپانیایی یعنی »کسل کننده«
en un lío .2؛ در اسپانیایی یعنی »گرفتار« و »بیچاره«

Un poco .3؛ در اسپانیایی یعنی »کمی، یک کم«
»C ؛ در فرانسوی یعنی »یکun C .4
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چشم هایش را تنگ کرد و به پوستر کاسه سؤال نگاهی انداخت. »امسال هم 
شرکت می کنی؟«

گریس گفت: »شک نکن.«
کوجو گفت: »حاال اسم من رو هم بنویس ببینیم چی می شه. باید برنامه م 

رو چک کنم. این ماه تکرار ستوان کلمبو1 رو پخش می کنن.«
زنگ اول به صدا درآمد. البته بیشتر دلنگ ودلونگ کرد، مثل ساعتی زنگ دار 

که قبالً چند بار افتاده باشد روی زمین. وقت کالس برنامه ریزی بود.
گریس که با عجله راهی کالس می شـد، گفت: »اگه دیدی می تونی بیای 

توی تیم بهم بگو کوجو. تو کارت خیلی درسته!«
»حتمًا.«

کوجو و جیک در خالف جهت گریس به سمت کالس برنامه ریزی رفتند.
جیک پرسید: »واقعًا می خوای بری توی تیم کاسه سؤال؟«

»چرا که نه؟ البته به شرطی که نپره وسط برنامه ی بسکتبالم و پروژه های 
مطالعـات اجتماعـی اضافـی م و سـریال های تلویزیونـی م. می دونی جیک؟ 
آدم هایی مثل من و گریس وقتی تو مراحل درسی می رن باال، باید آسانسور 

رو واسه ی بقیه بفرستن پایین.«
»چی می گی زبون بسته؟«

»می گم اگه باهوشی، باید به بقیه ی اون هایی که مثل تو... اوووم... خیلی 
استعداد درسی ندارن، کمک کنی.«

»نه بابا، شرمنده مون کردی کوجو.«
»اِهه... عشق کی بودی تو، جیگر؟«
»قفلی زدی رو این جمله دیگه؟«

»زدم جیگر. قفلی زدم.«

Columbo .1؛ مجموعه ی  تلویزیونی جنایی آمریکایی 
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۴

جیـک داشـت می رفـت ناهـار بخورد که چشـمش به پسـر دیاقـی افتاد که 
نمی شناختش.

پسر ورقی کاغذ دستش گرفته بود و دور خودش می چرخید.
جیک پرسید: »گم شدی؟«

پسـر جـواب داد: »یه جورهایـی.« و از بـاال بـه جیـک نـگاه کـرد. به جیک 
برنخورد. دید طرف قدبلند است، طبیعی بود که از باال به همه نگاه کند.

»ای ول. من جیک مک کویدم.«
»من هم هوبرت هاکسلی.«

جیـک دسـتش را بلنـد کرد که بزنـد قدش، ولی دیاق جوابـش را نداد و 
دست جیک بین زمین و هوا ماند.

پسر پرسید: »می شه لطفًا من رو به دفتر خانم مال ولیو راهنمایی کنین؟«
جیک با سر به سمت چپ اشاره کرد. »دفتر اونجاست. چون خانم مال ولیو 

مدیره، دفترش همون دفتره.«
»آها! بله، چه جالب توجه!«

»بریتانیایی هستی؟«
»ببخشید، چی فرمودین؟«
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»فقـط بریتانیایی هـا می گن چه جالب توجه! خودت دیدی دیگه؟ تو اون 
سریاله. همون که توش کیک میک می پزن.«

پسر طوری به او خیره شد انگار جیک میمون پرشروشوری است که توی 
باغ وحش به این و آن فضله پرتاب می کند. »حق با پدر بود. اینجا واقعًا بدترین 

مدرسه ی منطقه ست. شاید هم بدترین مدرسه ی کل ایالت.«
»باشـه بابا. حاال اگه کاروبار نداری من برم با زامبی ها بجنگم که زمین رو 
نگیرن، چون ما اینجا توی مدرسه ی ریِور ویو درس هایی رو به روش های قرن 

بیست ویکی یاد می گیریم.«
جیک به تریا رفت و وقتی با یک دست چیزبرگرش را می خورد، با دست 
دیگـرش توی یک چشـم بـه هم زدن مرحلـه ی بعدی بازی انتقـام مردگان 

مغزی را کامل کرد.
»کَت بسـته تحویلشـون بـده جیکو!« ایـن را کوجو گفت که داشـت از روی 
شانه ی جیک توی بازی سرک می کشید. »این هم از یه سریاله. فقط اونجا 

اسم یارو دانو بود، جیکو نبود.«
جیک پرسید: »تا حاال به این فکر کردی که دیگه خیلی داری تلویزیون می بینی؟«

»نه خیر جیگر.«
خانم مال ولیو با قدم های محکمی وارد سالن ناهار شد. یک دسته ی قطور 
کاغذ هم دستش بود. هوبرت هاکسلی، همان پسر قدبلندی که جیک دیده 
بودش، پشت  سرش وارد شد. بعد هر دو به سمت میز گریس گارسیا رفتند.

مدیر با لبخند گفت: »دوشیزه گارسیا؟«
»بله خانم مال ولیو؟«

»ایشون هوبرت هاکسلیه. دانش آموز مدرسه ی متوسطه ی سانی بروک.«
هوبـرت که مغرورانه روی پاشـنه ی پایش بلند شـده بـود، گفت: »بهترین 
مدرسـه ی متوسـطه ی منطقه سـت. من رئیس شـورای دانش آموزی و البته 

کاپیتان تیم بسکتبال هستم.«
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خانـم مال ولیـو کاغذهایـش را توی هوا تـکان داد و به گریس گفت: »من 
همه ی کاغذبازی های الزم رو برات انجام دادم.«

»اوووم... کاغذبازی الزم برای چی؟«
خانم مال ولیو لبخند زد: »برای انتقالت به سانی بروک.«

هوبـرت گفـت: »ما داریم تیم کاسه سـؤالمون رو تشـکیل می دیم. با اینکه 
هم تیمی های پارسالت گند زدن، اما خودت خیلی خوب بودی. خیلی دوست 
داریم عضو تیم ما باشی. توی سانی بروک شانس پیروزی ت خیلی بیشتره.«

مدیر گفت: »من پرونده ی شما رو دیدم دوشیزه گارسیا. همه ی نمره هات 
خیلی خوبه. توی امتحانات ایالتی باالترین نمره رو آوردی. لیاقتت بیشتر از 

مدرسه ی ریِور ویوئه. تو شایسته ی سانی بروک هستی.«
گریس لبخند زد. »خانم مال ولیو!«

»بله عزیزم؟«
»از پیشنهادتون ممنونم.«

»خواهش می کنم!«
»اما من می خوام همین جا پیش عمو چارلی م بمونم.«

هوبرت با تمسخر گفت: »اون کیه دیگه؟«
خانـم مال ولیـو بـا حالتـی تحقیرآمیز پشـت  چشـمی نازک کـرد و گفت: 
»به اصطـاح معـاون مدرسه سـت. از وقتـی این مدرسـه شـروع بـه کار کرده، 

همیشه یکی از اعضای خانواده ی دوشیزه گارسیا جزو کارکنان بوده.«
هوبرت گفت: »تا حاال نشـنیده بودم کسـی به خاطر همچین دلیل عجیبی 

بخواد توی یه مدرسه موندگار شه.«
گریس لبخند مرموزی زد و گفت: »خب، شما خانواده ی من رو نمی شناسین. 

ما خیلی به هم وابسته ایم. همیشه بودیم. همیشه هم می مونیم.«


