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1
حقه باز قلدر

)یک معمای ؟؟؟؟؟؟(

بعدازظهری در اواخر ماه مارس، وقتی زنگ آخر مدرسه ی راهنمایی مون هالو 
بـه صـدا درآمـد، چهار دوسـت، که نمی دانسـتند قرار اسـت غافلگیر شـوند، از 
کالس هایشـان بیـرون دویدنـد. سیلوسـتر، رزی، وودرو، و ویـوال هرکـدام در 
قسـمت  جداگانه ای از راهرو کمدهایشـان را باز کردند و از دیدن تکه های کاغذ 
تا شـده ی  یک دفتر که جلوی پایشـان افتاد، آن قدر حواسشـان پرت شـد که 

متوجه نشدند چه کسی نگاهشان می کند.
کاغذها را برداشتند و باز کردند. در همه ی کاغذها این کلمات با جوهر سیاه 
مثل قیر و دسـت خطی نامرتب نوشـته شـده بود: »تا پنج دقیقه ی دیگه شـما 
رو تـو زمیـن تنیس می بینم، میکی.« اگر کسـی در نزدیکی شـان با دقت زیاد 
گوش می کرد، احتمااًل می توانست صدای نفس هایشان را بشنود؛ چون دهان 

هر چهار نفرشان از تعجب باز مانده بود.
میکی نام خانوادگی اش را امضا نکرده بود، اما همه میکی مالینو را می شناختند. 
او بیشـتر وقتش را صرف آن می کرد که مطمئن شـود هم کالسـی هایش او را 
به عنوان قلدر مدرسه می شناسند و حاال می خواست چهار عضو کلوپ معمایی 
عالمت سؤال ها او را در محوطه ای دورافتاده در گوشه ی ساختمان مالقات کنند؛ 
جایی که حصاری زنگ زده تا ارتفاع زیادی از سـطح سـبز ترک خورده ی زمین 
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تنیس باال رفته بود، جایی که کسـی نمی توانسـت آن ها را از خیابان ببیند. آنجا 
مخفیگاهی عالی بود.

سیلوسـتر، رزی، وودرو و ویـوال بـه هم نگاه کردنـد و متوجه صفحات کاغذ 
در دسـت های یکدیگر شـدند. چهار دوسـت بـدون اینکه حرفـی ردوبدل کنند، 

فهمیدند که حس مشترکی دارند.
ترس.

ثانیه ها گذشـتند و هیاهوی راهروی ورودی کم کم آرام شـد. چهار دوسـت 
پس از جمع کردن وسایل الزم برای تکالیفشان، دور هم جمع شدند. 

ویوال گفت: »نمی دونم اون باهامون چی کار داره. ممکنه هر کاری باشه.«
سیلوستر پرسید: »مثاًل دزدیدن پول هامون؟«

رزی گفت: »یا مسخره کردنمون برای اینکه سر قرار رفتیم.«
وودرو گفت: »من کارهای مهم تری از حرف زدن با میکی مالینو دارم.«

ویـوال گفـت: »آره. مـن و رزی بیسـت دقیقه ی دیگه برای نمایش مدرسـه 
آزمون بازیگری داریم. باید آماده بشیم.«

دوستان چند ثانیه در سکوت به هم خیره شدند و به کاغذهایی نگاه کردند 
که بینشان نگه داشته بودند؛ کاغذهای دعوت به چیزی که مطمئنًا گردهمایی 
وحشـتناکی بـود. هیچ کس حرف نزد، اما متوجه شـدند باید چـه کنند. آن ها 
عضو گروه عالمت سـؤال ها بودند و اینجا سـؤالی عالی وجود داشـت: »میکی 

چه می خواست؟«
ویوال که به ساعت سبز روشنش نگاه می کرد، گفت: »اون منتظره.«

وودرو گفت: »بذار منتظر بمونه.«
سیلوسـتر پرسـید: »بدترین چیزی که ممکنه اتفاق بیفته چیه؟ صبر کنین. 

نمی خوام جواب بدین.«
رزی آه کشید: »اگه قراره این کار رو بکنیم، بهتره راه بیفتیم.«

وودرو چشمانش را چرخاند و سپس تکه کاغذش را در جیب شلوار جینش 
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چپاند. دسته کلید  همیشه همراهش، روی سوراخ کمربندش جیرینگ جیرینگ 
می کرد. او گفت: »اما اون نگفته لطفًا.«

بیرون، سـایه ها زیر آفتاب بعدازظهر کش می آمدند. وقتی چهار نفر گوشـه ی 
مدرسـه را دور زدنـد و وارد مسـیر شـیب داری شـدند که بـه زمین های ورزش 
ختم می شد، سرمایی درون ژاکت ها، کاپشن ها و شال گردن هایشان نفوذ  کرد. 
باالی سرشان آسمان صاف با ابرهاِی صورتِی کمرنگی که مثل َپر سبک بودند، 

نقاشی شده بود. 
در مرکز زمین، پسری درشت اندام با کله ای بزرگ از پشت حصار توری به آن ها 
خیره شـده بود. او مشـت هایش را تا ته در جیب های کت قهوه ای کرباسی اش 
فرو کرده بود. کاله بافتنی ارغوانی رنگی سرش را محکم بغل گرفته بود، موهای 
کوتاه ماشین شده اش را پنهان کرده بود و باعث شده بود گوش هایش حتی از 
حالت عادی هم بزرگ تر به نظر برسـند. دهانش با شـکلکی متفکرانه و مرموز 
رو به باال کج شده بود. ویوال همان طور که نزدیکش می شد، یکی از پیراهن های 

هاوایی همیشگی میکی را زیر انبوه لباس های او مجسم کرد. 
گـروه، دم دروازه ایسـتادند کـه بسـته و قفل بود. میکی بـدون حرف یکی 
از دسـت هایش را از جیبش بیرون آورد و اشـاره کرد جلو بیایند. سیلوسـتر به 
باالی مسـیر شـیب دار نگاه کرد تا ببیند آیا ممکن اسـت کسی از پنجره ی یکی 
از کالس ها آن ها را تماشـا کند؛ کسـی که بتواند کمک کند. با ناامیدی متوجه 

شد تنها هستند. 
رزی قفل Uشکل را باز کرد و دروازه را هل داد تا باز شود. زمزمه کرد: »بیاین 

بچه ها. نگران نباشین. چهار به یک هستیم. مشکلی برامون پیش نمی آد.«
سیلوستر گفت: »اندازه ی مچش رو دیدین؟«

ویـوال کـه جلـو می رفـت، جـواب داد: »نشـون نـده می ترسـی.« سـپس با 
اعتمادبه نفس گفت: »سالم میکی. چه خبر؟«
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وقتـی آن هـا بـه میکـی رسـیدند، او به زمین زل زد. سـپس قـدم کوچکی 
به سمت چپ برداشت و به زمین اشاره کرد: »این رو ببینین.«

گروه که فاصله شان را با میکی حفظ می کردند تا از محدوده ی مشت  زدن 
او دور باشند، جمع شدند تا چیزی را که توجهش را جلب کرده بود ببینند. روی 

زمین با خطوط ضخیم نقره ای نوشته شده بود: »میکی اینجا بود.«
سیلوستر گفت: »مدیر جیلسکی1 ممکنه از پنجره ی یکی از کالس های هنر 

زیر نظرمون داشته باشه. می خوای ما رو توی دردسر بندازی؟«
میکی سـرش را تکان داد: »اگه قرار باشـه یکی توی دردسر بیفته، اون منم 

نه تو.«
وودرو گفـت: »یـه راه حـل سـاده وجـود داره. از این به بعد دیگـه با ماژیک 

نقره ای دائمی، اسمت رو روی اموال مدرسه ننویس.«
میکی چپ چپ به او نگاه کرد و گفت: »مسـئله همینه. من اسـمم رو روی 

اموال مدرسه ننوشتم.«
ویـوال که به سـمت نوشـته ها خم شـده بود، گفـت: »ولی این جـوری به نظر 

می آد که تو این رو نوشتی.«
میکی پافشـاری کرد: »اما من نکردم. نه اینجا و نه هیچ جای دیگه اسـمم 

رو ننوشتم.«
رزی پرسید: »منظورت چیه؟«

میکـی آه کشـید و نفسـش مقابـل صورتـش ابری درسـت کـرد. او لرزید. 
»یـه نفـر دورتـادور مدرسـه رفته و همه جا نوشـته ‘میکی اینجا بـود’. روی کمد 
باشـگاهم، روی کـره ی تـوی کالس جغرافـی خانـم هـاف، روی میـز امانـات 

کتابخونه، همه ش هم با این ماژیک نقره ای عجیب وغریب.«
ویوال گفت: »و کار تو نبوده؟«

»االن همیـن رو گفتـم! یکـی داره سـعی می کنه من رو توی دردسـر بندازه 

1. Dzielski
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و داره بـه چیزی که می خواد می رسـه. خانم جیلسـکی امـروز صبح من رو به 
دفترش احضار کرد. اون گفت اگه یه نوشته ی دیگه با اسم من پیدا کنه تعلیق 
می شـم و اگه این اتفاق بیفته...« میکی لحظه ای چشـمانش را بسـت. »بذار 

فقط بگم که بابام ازم راضی نخواهد بود.«
ویوال دست هایش را به سینه زد. »این چه ربطی به ما داره؟«
»خب... من شنیده ام شما تو فهمیدن چیزها کارتون درسته.«

سیلوستر گفت: »چیزها ؟«
میکی عصبی با دهان بسـته خندید. »معماها. مگه شـماها یه کلوپ داغون 

ندارین؟«
رزی که یک ابرویش را باال می برد، گفت: »داغون؟«

میکـی حالتی دفاعی گرفـت: »من، منظورم اینه که...« وقتی دهانش را باز 
کرد تا ادامه دهد به نظر می رسـید کالفه شـده است. »ببینین! من باید بفهمم 

کی داره این کار رو با من می کنه تا بتونم جلوش رو بگیرم.«
ویـوال پرسـید: »چطـوری می خوای جلوش رو بگیـری؟« میکی از قصد بند 
انگشتانش را شکست. ویوال سرش را تکان داد. »فراموشش کن. من تو کاری 

شرکت نمی کنم که تهش به جایی برسه که کسی کتک بخوره.«
میکی که صدایش را پایین می آورد، پرسید: »حتی اگه حقش باشه؟«

رزی گفت: »هیچ کس حقش نیست کتک بخوره. بیا ویوال. دیرمون می شه.«
میکـی نالیـد: »صبـر کنیـن! به کسـی صدمـه نمی زنـم. قول مـی دم. فقط 

می خوام... باید جلوی این ماجرا رو بگیرم. به کمکتون نیاز دارم.«
چهار دوسـت نگاه هایی ردوبدل کردند. سیلوسـتر با سـر به سـمت گوشـه ی 
دوری از زمین اشاره کرد و سپس گفت: »باید مشورت کنیم. زود برمی گردیم.«
نزدیک حصار و دور از گوش های غریبه، آن ها سرهایشـان را به هم نزدیک 

کردند. 
وودرو زمزمه کرد: »من می گم اصاًل حرفش رو هم نزنین. اون پسر به معنای 
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واقعی کلمه با تهدیدها و حقه ها و بازی های احمقانه ش بعضی از دوست های 
من رو عذاب داده.«

سیلوسـتر گفت: »آره. باالخره یکی داره تالفی همه ی کارهایی رو که اون با 
ما کرده، سرش درمی آره.«

ویوال چپ چپ نگاه کرد. »حتی با وجود این... منصفانه نیسـت. هیچ کس 
نباید زور بشنوه؛ حتی بزرگ ترین قلدر مدرسه.«

وودرو که دست هایش را به سینه می زد، گفت: »این جای بحث داره.«
رزی پرسید: »رأی بگیریم؟«

ویـوال سـاعتش را نـگاه کـرد و گفت: »فکر کنـم بهتره همیـن کار رو بکنیم. 
آزمونمون به زودی شروع می شه. می خوام آماده باشم.«

رزی سر تکان داد و به پشت سرش نگاه کرد و گفت: »عالوه بر اون، میکی 
زیاد خوشحال به نظر نمی رسه.« میکی خیره به آن ها نگاه می کرد؛ انگار سعی 

داشت با نگاهش آن ها را تهدید و راضی به موافقت کند. 
سیلوستر گفت: »اگه اون کمک ما رو می خواد، می تونه خیالش راحت باشه.«

ویوال پرسـید: »پس تو می گی کمکش کنیم؟« سیلوستر شانه باال انداخت. 
»تو چی رزی؟« رزی سر تکان داد که بله. »تو چطور وودرو؟«

وودرو چند ثانیه به زمین خیره شـد، سـپس سـرش را تکان داد که یعنی 
نه. »رفتار اون با کایل کراپنیک1 وحشـتناک بوده و اگه من رأی مثبت بدم به 
دوسـتم خیانت کـرده ام. هرچند فکر می کنم االن رأیم بی فایده سـت چون در 

حال حاضر سه رأی در مقابل یه رأی داریم.«
ویـوال گفـت: »من یه نظر دارم. درواقع این عالیـه. می تونیم به میکی بگیم 
کمکش می کنیم، اما اون باید قول بده رفتار بهتری داشته باشه. نباید بچه ها 
رو اذیت یا تهدید کنه یا سربه سرشون بذاره. باید این رو هم قول بده که سعی 

نکنه انتقام بگیره.«

1. Kyle Krupnik
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وودرو پرسید: »فکر می کنین چنین قولی برای کسی مثل اون ارزش داره؟ 
از کجا بدونیم به قولش عمل می کنه؟«

ویوال لب هایش را غنچه کرد. »‘کسـی مثـل اون؟’ می دونی، قلدرها معمواًل 
بـه یـه دلیلی قلـدری می کنن. اون گفت به کمک ما احتیاج داره تا جلوی این 
نوشـته ها رو بگیـره. بـه نظر یه جورهایـی ناامید می اومد که نشـونه ی خوبیه از 

اینکه قولش رو نگه می داره.«
آن ها به سمت میکی بازگشتند. او از شنیدن شرط های آن ها راضی نبود، اما 

به آن ها اطمینان داد که سعی می کند تغییر کند. 
ویوال گفت: »وقتی فرصت بیشتری داشته باشیم باید ازت سؤال های بیشتری 

بپرسیم. مثاًل اینکه فکر می کنی چه کسی ممکنه از تو کینه داشته باشه؟«
وودرو زیر لب گفت: »همه ی مدرسه رو در نظر بگیر.«

میکی که به او خیره شده بود، گفت: »چی گفتی؟«
»هیچی.«

ویـوال قدمـی به جلو گذاشـت: »می تونی سـاعت چهار بیای مـا رو ببینی؟« 
میکـی با سـر تأییـد کرد. »تـو غذاخـوری خیابون اصلـی چطوره؟« سیلوسـتر 
صدایـی از گلـو خارج کرد، اما ویوال ادامه داد. »پدر و مادر سیلوسـتر معمواًل به 
ما اجازه می دن پشـت میز کنج رسـتوران، کنار پنجره رو به خیابون بشـینیم. 

مگه نه سیلوستر؟«
سیلوستر سرخ شد، اما توانست بگوید: »آره، حتمًا.«

میکی موافقتش را با صدایی که از گلو درآورد نشان داد. سپس با عصبانیت 
به سـمت حصـار توری رفـت. چرخید و فریادی زد که شـبیه متشـکرم به نظر 

می رسید... اما ممکن بود سرفه بوده باشد. 

سیلوستر و وودرو بیرون تاالر نمایش منتظر ویوال و رزی شدند. وقتی آزمون تمام 
شـد، بسیاری از هم کالسی هایشـان همچنان که از در تاالر بیرون می آمدند از این 
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حرف می زدند که خانم گلیک چه کسانی را برای نقش های اصلی انتخاب می کند. 
پـس از آنکـه دخترهـا راهشـان را از میـان جمعیـت بـه بیرون بـاز کردند، 

سیلوستر از آن ها پرسید: »چطور پیش رفت؟«
ویوال گفت: »فکر می کنم کار رزی عالی بود. نمی تونم باور کنم قباًل هیچ وقت 

نمایش اجرا نکرده.«
گونه های رزی سـرخ شـد. »ویوال من رو غافلگیر کرد. همه تا انتهای سالن 
می تونسـتن صداش رو واضح بشـنون. و تک گویی ش... خدایا، واقعًا اشـکم 

دراومده بود. البته تعجبی نداره. اون از مهدکودک روی صحنه می رفته.«
ویوال که سرخ شده بود، گفت: »فقط نقش های کوچک توی تئاتر آماتور.«

سیلوستر رو به ویوال گفت: »کی فکرش رو می کرد؟«
وودرو که در ورودی مدرسـه را هل می داد تا باز شـود، گفت: »امیدوارم هر 

دوتون نقش های عالی بگیرین. چه نمایشی هست؟«
ویوال با لبخندی گفت: »دام تبهکار. معماییه.«

رزی کـه به سـاعتش نگاه می کـرد، گفت: »حاال که صحبت معما شـد، اگه 
قراره تا ساعت چهار برسیم رستوران، بهتره راه بیفتیم.«

وودرو چشـم هایش را چرخاند و گفت: »بذارین منتظر باشـه.« اما سـه نفر 
دیگر سرعتشـان را زیاد کردند. وودرو هم که نمی خواسـت عقب بماند مجبور 

شد سریع تر راه برود. 
مون هالـو شـهر کوچکـی بـود و اگـر میانبرهـا را بلـد بودیـد، می توانسـتید 
به سرعت هرجایی بروید. کوچه ای اینجا، حیاط پشتی ای آنجا و پیش از آنکه 
بفهمند، رستوران خیابان اصلی مقابلشان قرار داشت و پنجره هایش روشنایی 
اواخر بعدازظهر را از روی رودخانه ی هادسون، که جلوتر پایین تپه قرار داشت، 
منعکس می کرد. میکی که روی پله های جلویی نشسـته بود، به چهار دوسـت 
خیره شد. هرچند آن ها برای کمک به او آنجا بودند، قدم هایشان را کند کردند 

و بااحتیاط نزدیک شدند. 
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میکـی بلند شـد و سـرش را به سـمت ورودی پشـت سـرش کج کـرد و از 
سیلوستر پرسید: »اینجا مال توئه؟«

سیلوستر که باورش نمی شد با پسری که یک بار در رختکن باشگاه برایش 
جفت پا گرفته بود، گفت وگویی دوسـتانه داشـته باشـد، گفت: »رسـتوران پدر و 
مادرمه. پیش از اینکه من به دنیا بیام اون رو از صاحب قبلی ش خریده ان.«

ویوال که اولین قدم را برمی داشـت، گفت: »بیاین بریم تو. بیرون داره سـرد 
می شه.«

میز گوشـه ی رسـتوران خالی بود. ویوال، سیلوسـتر، رزی و وودرو روی یک 
نیمکت، چسبیده به هم نشستند. میکی به تنهایی روی نیمکت دیگر نشست. 
آقای چو، که معلوم بود از دیدن آن ها خوشـحال شـده، سـر میز آمد و پرسید: 

»همون همیشگی؟«
چهار دوست گفتند: »بله لطفًا!« اما میکی با دستپاچگی به قاشق و چنگال 

نقره ای زل زد. 
وقتی آقای چو به آشپزخانه رفت، ویوال توضیح داد: »ما همیشه سیب زمینی 
سرخ شـده می گیریم. بهترینه. اگه بخوای می تونی یه کم بخوری.« ویوال حس 
کرد سیلوستر چپ چپ نگاهش می کند، اما به روی خودش نیاورد. »خب، دیگه 

چی می تونی درباره ی اون حقه بازی که روی دیوارها می نویسه بهمون بگی؟«
میکـی کـه نگاهـش را بـه پایین دوختـه بود، گفـت: »نمی دونـم. وودرو که 

خودش گفت. کلی از بچه ها توی مدرسه از من متنفرن.«
وودرو ابروهایـش را بـاال برد. پیش از آنکه بفهمد چه گفته، نالید: »تو کاری 
می کنـی کـه آدم ها راحت ازت متنفر بشـن!« مطمئنًا میکی حاال روی میز خم 

می شد و او را خفه می کرد. 
اما میکی سر جایش ماند. حتی پلک هم نزد. »فکر کنم حقمه. همین االن 

فکر کردم که...« حرفش را تمام نکرد. 
رزی پرسید: »چه فکری کردی؟«
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»فکـر کـردم اگـه به انـدازه ی کافـی ترسـناک بـودم، همـه مـن رو راحـت 
می ذاشـتن.« باالخره سـرش را بلند کرد. »احمقانه سـت. می دونم. اما حاال که 
مدیر درگیر ماجرا شده و ممکنه یه مدت از مدرسه بندازنم بیرون... این اصاًل 
برام مهم نیسـت، اما پدرم واقعًا ناراحت می شـه. و وقتی اون ناراحت می شـه 

دلتون نمی خواد دور و برش باشین. مطمئن باشین.«
چند ثانیه ای هیچ کس حرفی نزد. مثل همیشـه ویوال سـکوت را شکسـت: 
»خب، فقط باید مطمئن بشیم که چنین اتفاقی نمی افته.« همه غافلگیر شدند 

وقتی دیدند ویوال میکی را دلداری می دهد. 
یـک لحظـه، میکی مانند سـگی عصبانی، خودش را عقب کشـید. سـپس 

لبخند مالیمی زد و گفت: »ممنونم. واقعًا می گم.«
ویوال گفت: »چرا از اول شروع نمی کنی؟«

»اولیـن نوشـته رو هفتـه ی پیـش روی کمد باشـگاهم دیدم. بابـی گرانت 
رفـت و بـه مربـی گفت که اون نوشـته روی کمدمه. با اینکـه گفتم من اون رو 

ننوشته ام، مربی سرم داد زد.«
ویـوال که سـر تکان مـی داد، گفت: »خب. پس همین االن هم یه سـرنخ از 

متهم داریم.«
وودرو مضطرب گفت: »داریم؟«

»البته.« ویوال نگاهی پرسشـگر به وودرو انداخت و در سـکوت از او خواست 
منظورش را بفهمد. وودرو دسـتانش را مشـت کرد و انگشـتانش را فشـار داد 
و چند ثانیه سخت فکر کرد. سرانجام سرش را تکان داد که یعنی نفهمیده. 

میکـی حـدس زد: »متهـم بابی گرانته؟ همون کسـی که بـه مربی درباره ی 
نوشته ها گفت؟«

ویـوال گفت: »مطمئن نیسـتم، اما نمی تونیـم اون رو نادیده بگیریم. هرچند 
می تونیم یه عالمه آدم دیگه رو حذف کنیم. میدونینکیها؟«
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رزی که ریز می خندید، گفت: »خب، می تونیم تمام دخترهای مدرسـه مون رو 
از فهرست افراد مشکوک خط بزنیم.«

سیلوستر گفت: »یه لحظه صبر کن. چرااینرومیگی؟«
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ویوال پرسید: »نوشته ی اول کجا پیدا شد؟«
میکی گفت: »کمد باشگاهم. االن این رو بهتون گفتم.«

رزی صبورانه ادامه داد: »دقیقًا. و چه کسانی رو توی رختکن پسرها راه نمی دن؟«
وودرو گفت: »اوه، حق با توئه.«

میکی که خوشش آمده بود، گفت: »آهان.«
ویوال گفت: »پس می دونیم داریم دنبال یه پسر می گردیم. اما این می شه 

نصف مدرسه. واضحه که باید جست وجومون رو محدودتر کنیم.«
سیلوسـتر گفت: »اما چقدر محدود؟« همه ی آن ها طوری به او نگاه کردند 
کـه انـگار بـه زبانی دیگـر صحبت می کـرد. »منظـورم اینه که: چطـور می تونیم 

مطمئن باشیم فقط یه نفره که داره روی درودیوار می نویسه؟«
میکـی عصبی به نظر می رسـید: »تا حاال به این فکـر نکرده بودم که ممکنه 

بیشتر از یه نفر باشه.«
ویـوال گفـت: »کارآگاه هـا بایـد همـه ی احتمال هـا رو در نظر بگیـرن. و این 
سـؤال خیلـی خوبیه سیلوسـتر. اگهمیکیتومدرسـهیمونهالـو،بیشازیه
دشـمنبرایخودشدرسـتکردهباشـه،چهجـوریمیتونیـمبفهمیمچندتا

متهمداریم؟«
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رزی گفت: »اوه، خب آسـونه. فقط دسـت خط  نوشـته ها رو مقایسـه می کنیم. 
اگه همه مثل هم باشـن، می فهمیم با یه نفر سـروکار داریم. اگه دسـت خط ها 

فرق کنن، می فهمیم با یه گروه طرفیم.«
وودرو گفـت: »آره، اما چه جوری قراره فرقشـون رو بفهمیم وقتی نوشـته ها 

توی جاهای مختلفن؟«
ویوال پرسـید: »می تونی فردا دوربین عکاسی ت رو بیاری مدرسه؟ می تونی 

از همه ی نوشته ها عکس بگیری و می تونیم عکس ها رو مقایسه کنیم.«
وودرو آه کشید: »فکر می کنم باتری ش تموم شده.«

رزی گفت: »من چند تا باتری تو خونه دارم.«
آقای چو این بار با بشقابی پر از سیب زمینی سرخ شده که از آن بخار بلند 
می شد، سر میز آمد. او که روی میز کناری خم شده بود، گفت: »براتون یه کم 
کچاپ می آرم. اوه، و سیلوستر...« به ساعت مچی اش اشاره کرد. »مشق هات؟«

وقتـی آن گـروه، عصرانه شـان را تمـام کردند، از رسـتوران بیـرون رفتند و با 
میکـی خداحافظـی کردنـد. میکی گفـت: »ممنونم بچه ها. شـما واقعـًا کارِتون 

درسته. متأسفم که به گروهتون گفتم داغون.«
ویوال گفت: »هنوز راه درازی در پیش داریم. فردا می بینیمت. امشب یه کم 
بیشتر درباره ی قدم بعدی مون فکر کن. ممکنه خودت بتونی کشفش کنی.«

میکی که می خندید، گفت: »آره، باشه.« او به سمت خیابان اصلی چرخید و 
با قدم های پرسروصدا دور شد. خورشید دیگر داشت غروب می کرد و صدای 

قدم های سنگین میکی در خیابان می پیچید. 
عالمت سـؤال ها در مسـیر مخالف به راه افتادند، از سـاعت آشنای کتابخانه 
گذشتند و به سمت محله ای رفتند که در آن زندگی می کردند. وودرو چند قدم 

از بقیه ی گروه عقب افتاده بود. 
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سـکوتی عجیـب گـروه را همراهـی می کرد؛ انـگار دیگر چیزی بـرای گفتن 
نداشـتند. ایـن موضـوع ویـوال را معـذب می کـرد. او می دانسـت آن هـا بایـد 
سؤال هایی برای بحث داشته باشند و نظریه هایی برای زیرورو کردن. او آن قدر 
رمان معمایی خوانده بود که نمی توانست در آن زمان تعدادشان را به یاد بیاورد، 
و می دانسـت کـه جواب هـا فقط در صورتـی می آیند که او و دوسـتانش مدام 
حـرف بزننـد. اما برای اولین بار، ویوال حس کرد که ممکن اسـت دوسـتانش 

مثل او فکر نکنند. 

صبـح روز بعد، سیلوسـتر، رزی، وودرو و ویـوال، میکی را در ورودی کتابخانه ی 
مدرسه دیدند. 

میکی گفت: »نوشـته اونجاست، روی میز پذیرش. فکر نمی کنم سرایدارها 
پاکش کرده باشن.«

رزی کـه دو باتـری قلمی از کوله پشـتی اش بیرون مـی آورد، گفت: »گمونم 
پاک کردن جوهر از روی چوب واقعًا سخت باشه.«

وودرو گفت: »یادم رفت دوربینم رو بیارم. متأسفم.«
هرچند اصاًل متأسـف به نظر نمی رسـید. در واقع، به نظر می آمد از خودش 

راضی هم باشد. 
امـا میکـی به وضـوح ناامیـد شـده بـود. او کـه به سـختی سـعی می کـرد 
عصبانیتش را کنترل کند، پرسـید: »حاال چه جوری می خوایم دسـت خط ها رو 

مقایسه کنیم؟«
سیلوسـتر گفـت: »من یـه فکـری دارم. برای مقایسـه به دوربیـن احتیاج 

نداریم. فقط به یه کم تخیل نیاز داریم.«
میکی پرسـید: »چهجوریقرارهبدوندوربیندستخطروثبتکنیم؟نگو

با‘جادو’.«
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سیلوستر که یکی از دفترهایش را برمی داشت، گفت: »با جادو نه.« صفحه ای 
را کَند و آن را باال گرفت. »فقط با این تکه کاغذ و یه مداد.« وقتی دیگران فقط 
بـه او خیـره نـگاه کردند، ادامه داد: »برای برداشـتن یه کپی از دسـت خط، تنها 
کاری که باید بکنیم اینه که کاغذ رو بندازیم روی دست خط و از روش بکشیم. 

بعدش می تونیم اون رو هرجا می خوایم ببریم.«
میکی که تحت تأثیر قرار گرفته بود، گفت: »فکر باحالیه.«

وودرو گفت: »سؤالی که پیش می آد اینه که کی اون قدر زرنگه که بدون گیر 
افتادن از روی نوشته بکشه؟ خانم نیوسام درست همون جا می ایسته. امکان 

نداره بتونیم قسر دربریم.«
سیلوسـتر گفـت: »مثـل یه حقه ی شـعبده بازی، مهم اینه که حواسـش رو 

پرت کنیم. یکی از ما باید کتابدار رو از میزش دور کنه.«
رزی موذیانه شانه باال انداخت و گفت: »من می تونم. چون با چهارتا خواهر 

و برادر بزرگ تر زندگی می کنم، خودم هم چندتا حقه یاد گرفته ام.«
سیلوسـتر پیشـنهاد کـرد: »پـس تـو باید بـری و ازش بـرای پیدا کـردن یکی 
از کتاب هـای کتابخونـه کمـک بخـوای. وقتـی حـواس خانـم نیوسـام بـه میـز 
نیسـت، مـن سـریع مـی رم تـو و کار رو تمـوم می کنـم.« کاغـذ و مـداد را جلوی 

آن ها تـکان داد. 
رزی گفت: »عالیه.«

وقتی کار سیلوستر تمام شد، همگی در راهرو دور هم جمع شدند. سیلوستر 
کارش را بـه آن هـا نشـان داد. کمی درهم وبرهم بود، اما طرح دسـت خط روی 
کاغذ آن قدر واضح بود که آن ها را به هدفشان برساند. میکی پرسید: »حاال کجا 

بریم؟ االن زنگ اول می خوره.«
سیلوستر گفت: »من این صفحه رو می برم به اتاق رختکن پسرها و بعدش 
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بـه زمین تنیس، تا ببینم دسـت خط ها باهم مطابقـت می کنن یا نه. می تونیم 
موقع ناهار همدیگه رو ببینیم. تا اون موقع احتمااًل یه جوابی براتون دارم.«

وودرو پرسید: »می شه تکرار کنین اصاًل سؤال چی بود؟«
ویوال شـگفت زده از سـؤال او، سـرش را تـکان داد: »این بود کـه آیا حقه باز 

تنهایی کار می کنه یا نه. یادت اومد؟«

سـر کالس بعدی، معلم برای تکلیف شـعر از دانش آموزان خواست قصیده ای 
درباره ی بهار بنویسند. قول داد کار بچه ها را روی تابلوی اعالنات انتهای کالس 
آویـزان کنـد. ویوال کنار وودرو و کایل کراپنیک نشسـت. وقتی معلم حواسـش 
نبود، کایل به سمتشان خم شد و زمزمه کرد: »امروز صبح دیدمتون که با میکی 

مالینو حرف می زدین. اون شما رو اذیت می کنه بچه ها؟«
ویوال سرش را به عالمت منفی تکان داد. »ما کمکش می کنیم یه معما رو 
حل کنه. یکی داره سـعی می کنه با نوشـتن اسـم اون با ماژیک توی مدرسـه 

براش پاپوش درست کنه.«
کایل از جا پرید: »دارین کمکش می کنین؟ چرا؟« سؤالش بیشتر از وودرو 

بود تا ویوال. 
وودرو سعی کرد جواب بدهد: »نمی دونم. وقتی رأی گرفتیم تعداد رأی های 

موافق بیشتر از رأی مخالف من بود.«
ویوال گفت: »میکی قول داد اگه کمکش کنیم این معما رو حل کنه، دست 

از بدجنسی با همه َبرداره. این کار به نفع همه ست.«
کایل لحظه ای به او خیره شـد و سـپس لرزید. دیگر چیزی نگفت و سراغ 

دفترش رفت. 
ویوال به او چپ چپ نگاه کرد. آیا همین حاال مظنونی پیدا کرده بود؟ مطمئنًا 
کایـل در گذشـته از دسـت میکی قسـر درنرفته بـود. بنا به دلیلـی، قدوقامت 
کوچکـش باعـث شـده بـود هدفی بـرای میکی باشـد. ممکن بـود او بخواهد 


