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روم شد. کایل کیلی، برای یک هفته از بیرون رفتن م

وب مادرش  همه چیز با میان ُبر زدن از وس بوته ی ُرز م
با  بود  توانسته  کایل  اما  بودند،  دردنــا  تی ها  شــرو شد. 
انیه از برادر  لگدکردن چندتا بوته ی خار و گل اطلسی، پن 

بزرگش، مایک، جلو بیفتد.
کایل و برادرش، هر دو می دانستند که برای برنده شدن در 
مسابقه و پیداکردن آخرین تکه از معما، باید به داخل خانه 

بروند.
کایل ط قوانیِن بازی، میوه ی کاجش را پیدا کرده بود. 
از خانه«  »بیرون  له ی  تمام کردن مر برای  را  کا  او میوه ی 
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مئن بود که مایک هم به آسانی توانسته  نیاز داشت. کایل م
ن1 بود و گل های قاصد  و « را بچیند؛ ماه  است »گل زردرن

همه جا روییده بودند.
شانسی  هی  تــو  کایل!  شــو  »بیخیال  زد:  فــریــاد  مــایــک 

نداری.« و هر دو با سرعت به سمت خانه دویدند.
ته  ل گلوله از کنار کایل رد شد و از او جلو زد. ال مایک م
ود. مایک کیلِی هفده ساله، یک  یرعادی ن این کار، زیاد هم 
در  دبیرستان  اول  ستاره ی  بــود؛  سابی  درست و ورزشــکــاِر 
. مایک در  ال، بی بال و...  ال، بسکت همه ی ورزش ها: فوت

هر ورزشی که با تو سروکار داشت، بهترین بود.
کایل که دوازده سال داشت، ستاره و قهرمان هی جایی 

ود! ن
یا  ِ پــانــزده ســالــه، هنوز تــوی  بـــرادر دیــگــرش، ِکــرتــیــ
 ، ــود. ِکــرتــیــ ــ ــا ســـرگـــرم ب خـــانـــه ی هــمــســایــه و بـــا ســـ آن هــ
اما  می آمد؛  ساب  به  کیلی  خــانــواده ی  فرزند  باهوش ترین 
اب بازِی  برای قسمت »بیرون از خانه«، از بدشانسی، کارت »اس
« توی  س همسایه« گیرش آمده بود. هر کارتی که اسم »س

آن بود، فرقی با شکست نداشت.
هر  اگر می خواهید بدانید چرا برادران کیلی در آن بعداز
ال  له می دویدند و دن ل دیوانه ها دورتادور م تابستانی، م
ریب می گشتند، می شود گفت که تقصیر  چیزهای عجیب و

مادرشان بود.
ماه. ۱- تقريباً از نيمه ی خردادماه تا نيمه ی ت��
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وصله تون َسر رفته،  او بود که پیشنهاد داد »پسرا، اگه 
چرا یه بازِی فکری انجام نمی دین؟«.

از  تــوی زیرزمین و یکی  بــود  بــرای همین هم کایل رفته 
ــوب تــریــن بــازی هــایــش، بــه اســـم »جــســت وجــوی اشــیــای  ــ مــ
بیرون  ِخــرت وِپــرت  کلی  زیــر  از  را  لمونِچلو«  آقــای  گوناگون 

کشیده بود.
اخترا این بازی، موفقیت بزرگی را برای آقای لمونِچلو 

به ارمغان آورده بود. او استاد بازی های فکری بود.
وقــتــی کــایــل و بــرادرهــایــش کــوچــک تــر بــودنــد، آن قـــدر با 
»جست وجوی اشیای گوناگون« بازی کرده بودند که مادرشان 
ای یک  ور شده بود به آقای لمونِچلو نامه بنویسد و تقا مج

بسته کارت راهنمای جدید بکند.
یرعادی  دستورهایی  ــاوی  جدید،  راهنمای  کارت های 
رف  کهنه،  ا زیر  ل یــک  ِل  م چیزهایی  پــیــداکــردن  بــرای 

ی و پوسِت گندیده ی موز بودند. ک
(در پایان، بازنده ها باید همه ی چیزها را به جای اولشان 

بازی چا  ه ی  دِر جع قانوِن مهم، روی  این  برمی گرداندند. 
پیدا  بیشتری  اهمیت  برنده شدن  دلیل،  همین  به  بــود؛  شده 

می کرد!)
ــت کــردن  ــ در مــدتــی کــه ِکــرتــیــ ســعــی مــی کــرد بــا صــ
هــر دو  مــایــک  و  کــایــل  بگیرد،  را  ــاب بــازی ســ همسایه  اســ
ال یک چیز بودند؛ چون توی دوِر آخر این بازی، همه ی  به دن
شرکت کننده ها کارت های راهنمای مشابه دریافت می کردند.
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آســان  بـــودش،  نــدیــده  ال  کایل ق اینکه  بــا  روز،  آن  کـــارِت 
ر می رسید: به ن

»دو سکه از سال 1982 پیدا کنید که ارزش آن ها به سی 
اید نیِکل2 باشد.« ِسنت1 برسد؛ یکی از آن ها ن

کایل خیلی زود فهمید که جواب این معما یک کوارِتر3 و 
بود که فق  نیِکل است، چون توی کارت نوشته شده  یک 
یک  و  نیِکل  یک  به  او  پ  باشد؛  نیکل  اید  ن آن هــا  از  یکی 

کوارِتِر 1982 نیاز داشت.
این هم آسان بود!

پدرشان یک شیشه ی قدیمی آب سیب را که ُپر از سکه های 
مختل بود، در اتاق کارش توی زیرزمین نگه می داشت. برای 
همین بود که کایل و مایک هر دو سعی داشتند که زودتر از 

دیگری به آنجا برسند.
خند گشادی  مایک با سرعت از دِر جلو وارد خانه شد. ل
با  مسابقه ها  این جور  عاش  او  نشست.  کایل  لب های  روی 
تنها  این  برادر کوچک،  به عنوان  بود؛ چون  ِکرتی  مایک و 
زمانی بود که می توانست آن ها را در شرای عادالنه شکست 

بدهد.
بازی های فکری این خوبی را داشتند که قوانینشان برای 
به درست انداختِن  بــازی،  این  در  بود. موفقیت  همه یکسان 
تا و به دست آوردن کارت راهنمای مناسب بستگی داشت. 

۱- هر صد ِسنت، معادل يک د�ر است.
۲- سكه ی پنج ِسن�� از جنس نيكل.

. ۳- سكه ی بيست وپنج ِسن��
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با کمی زرنگی و تالش جانانه، هر کسی می توانست برنده ی 
این بازی ها باشد.

خانه  داخــل  راه  انتخاب  با  مایک  که  امــروز  به خصوص 
به زیرزمین، امتیاِز جلوبودن از کایل را از دست داده بود. 
انتهای  به  دِر ورودی  َدِم  از  دویــدن  او می رفت،  که  مسیری 

خانه و پایین رفتن از پله ها تا اتاق کار بود.
پرید  از روی چندتا درختچه  او  میان ُبر می زد.  کایل  اما 
و با یک لگد، پنجره ی کوچک زیرزمین را باز کرد. وقتی تِه 
کفشش به قاب پنجره خورد، صدای شکستن چیزی را شنید، 
اما اهمیتی نداد؛ مسئله ی مهم، بردن مسابقه از برادر بزرگش 

مایک بود.
از میان دریچه ی باریک به داخل خزید و از آن باال، پرید 
روی زمین. بعد خودش را به طرف میز کار کشید و شیشه ی 
سکه ها را برداشت، همه ی سکه ها را روی زمین خالی کرد و 
با عجله، مشغول گشتن در میان آن همه نیِکل، ِپنی1، دایم2 و 

کوارِتر شد.
هورا! چیزی نگذشته بود که کایل، نیکِل 1982 را پیدا کرد. 
بعد به سرعت آن را داخل جیب پیراهنش گذاشت و مشغول 

جداکردن کوارِترها شد. سال های 1986، 2003، 2010 و... .
کایل داشت زیر لب به خودش می گفت: »زود باش! زود 
باش...« که ناگهان دِر اتاق کار با شدت باز شد. مایک بود که 

، ِپ�� مى گويند. ۱- در كشورهای آمريكا و كانادا به سكه های يک ِسن��
. ۲- سكه ی ده ِسن��
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با تعجب می دید کایل زودتر از خودش به شیشه ی سکه ها 
ال سکه ها  تا دن با عجله روی زمین زانو زد  رسیده. او هم 
بگردد که یکدفعه صدای کایل بلند شد: »پیداش کردم!« و یک 

سکه ی کوارِتر 1982 را باال گرفت.
مایک پرسید: »پ نیِکل چی می شه؟« و کایل، نیکل را از 

ش بیرون آورد و نشان داد. جی
ِکرتی که بیرون کارگاه بین گل ها زانو زده بود، پرسید: 

»تو از پنجره رفتی داخل؟«
کایل جواب داد: »آره.« ِکرتی گفت: »منم می خواستم از 
ه، یه  همین طرف بیام، چون کوتاه ترین فاصله بین دو نق

ِ مستقیمه!« خ
تی گفت:  مایک که عادت نداشت شکست بخورد، با نارا

»باورم نمی شه که تو برنده شدی!«
داداش!  کنی  بـــاور  »بهتره  داد:  جـــواب  مــغــرورانــه  کــایــل 
چون شما دوتا باید همه ی اون چیزا رو برگردونین سر جای 

اولشون.«
رم پیش  ر نیستم اینو دوباره ب ا ِکرتی گفت: »من که 

تویینکی.« و یک تکه طناب خی و َلِز را باال گرفت.
باختی.  رو  بــازی  چــون  وری،  مج »امــا  داد:  جــواب  کایل 
هنت رسیده  مئنم که ایده ی واردشدن از پنجره هم به  م

بود، اما ُخب...«
ِکرتی آهسته گفت: »کایل! فکر کنم بهتره ساکت شی.«

اید از اینکه  اش. تو ن ! بازنده ی بدی ن کایل گفت: »ِکرتی
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من میون ُبر زدم و با لگد پنجره رو باز کردم و تونستم...«
»تو این کارو کردی کایل؟«

از میان قــاب پنجره پیدا شــد، این  چــهــره ی جــدیــدی کــه 
ود جز پدرشان. ال را پرسید. او کسی ن س

»هاهاها...« کایل صدای خندیدن مایک را از پشت سرش 
شنید.

ر می رسید، دوباره پرسید: »تو این  انی به ن پدر که عص
شیشه رو شکستی؟ می دونی باید خسارتش رو خودت بدی؟«

یه شد. و این طوری بود که کایل برای یک هفته تن
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مشهور،  کــتــابــدار  زینِچنگو،  یانینا  دکــتــر  شــهــر،  آن طـــرِف 
این  می رفت.  راه  کتابخانه  بــزر  ساختمان  در  سرعت  بــا 
یه  افتتا بــزر  جشن  میزبان  دیگر،  روز  چند  تا  ساختمان 

بود.
ــرو ســاخــت کــتــابــخــانــه ی جــدیــد شهر  پــنــ ســـال از شــ
شدیدترین  ت  ت کارها  همه ی  می گذشت.  َالِکساندریاویل 
نمای  بــازســازی  گــروه،  یک  بود.  شــده  انجام  امنیتی  تدابیر 
خارجی ساختمان  که زمانی باشکوه ترین ساختمان شهر، 
« بود  را بر عهده داشت. افــراد دیگر  »بانک ُگلد لی به نام 
داخل  لوله کش ها  و  برق کارها  سن تراش ها،  نجارها،  مانند 
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ساختمان مشغول کار بودند.
هی کدام از کارگرهای ساخت وساز، بیشتر از شش هفته 

سِر کار نمی ماندند.
هی گروهی از کاِر گروه دیگر اطالعی نداشت.

(کارگرانی  ِسری  کارکنان  از  نفر  کار، چندین  اتمام  هنگام 
یا  کتابخانه  نزدیکی  در  بــودن  بــه  هرگز  کــه  بــاال  دستمزد  بــا 
تی ایالت اوهایو اعتراف نمی کردند)  َالِکساندریاویل و یا 

مخفیانه کارهای نهایی را انجام دادند.
ه ی ساخت این کتابخانه  ارت بر پرو دکتر زینِچنگو، کاِر ن
از طرف یک میلیاردر که شخصیتی  او  بر عهده داشت.  را 
به  داشــت،  ُخل وِچل   ی ها،  بع ر  ن از  و  ریب   عجیب و
این کار دعوت شده بود و تنها کسی بود که می دانست این 
کتابخانه چه چیزهای شگفت انگیزی درون خود جای داده و 

مخفی کرده است.
آتشین  قرمز  مــوهــای  و  بلند  قــد  بــا  زنــی  زینِچنگو،  دکتر 
کفش های  با  دســـت دوز  گران قیمت  کــت ودامــن  یک  او  بود. 
پاشنه بلند پوشیده بود، عینکی با ِفِریم درشت قرمزرن به 

چشم داشت و یک هدفون بی سیم هم روی گوشش بود.
الی که صدای برخورد  دکتر زینِچنگو با گام های بلند و در
قرمز  دِر  از  می رسید،  گوش  به  مرمر  سن  با  پاشنه هایش 
پیشرفته ی  لِت  ت با  که  همین طور  و  کرد  ور  ع فرمان  اتــاق 
دی شکل کتابخانه شد  خود کار می کرد، وارد سالن بزر ُگن

قه می رسید. که ارتفاعش به سه ط
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ساختمان بانک که اسکلت اصلی کتابخانه را تشکیل می داد، 
ک یونان  متعل به سال 1931 بود؛ با ستون هایی بلند به س
افه ی  به ا ا،  زی ری کاری هایی  و  کمانی  َسرَدری  باستان، 
خیابان های  مناسب  بیشتر  بنا،  ایــن   . طالیی رن د  ُگن یک 
واشنگتن دی. سی1 بود تا شهر کوچک و خلوتی در اوهایو.
به جذاب ترین  نگاهی  تا  ایستاد  ه ای  ل زینِچنگو  دکتر 

د عجایب. قسمت کتابخانه بیندازد: ُگن
بــزرگــِی  بــه  و  بــاال  تصویر  بــا کیفیت  تــلــویــزیــون  عــدد  ده 
، مانند قا های  تلویزیون های میدان تایمز اسکویر نیویور
د  ِی یک پرتقال، کنار هم چیده شده و قسمت زیرین ُگن ل م

را پوشانده بودند.
هر کدام از این تلویزیون ها می توانستند به تنهایی و یا به 

یرت آوری را به نمایش بگذارند. کمک هم، تصویرهای 
ــدیــل شــدن بــه آســمــان شــب با  ــد عــجــایــب، قابلیت تــ ُگــنــ
تمامی ُصَوِر َفَلکی را داشت؛ سفری از میان ابرها که باع 
کنند  می ایستادند،   آن  تماشای  به  که  افــرادی  می شد 
ال بلندشدن از زمین است. این  ساختمان کتابخانه هم در 
دیویی2،  رده بندی  از  استفاده  با  می توانست  همچنین  د  ُگن

۱- پايتخت ايا�ت متحد آمريكا.
، ابــداع  »، كتابــدار آمريــكا�� ۲- رده بنــدی مشــهور علــوم كتابــداری كــه در ســال ۱۸۷۶ توســط «ِملويــل ديــو��
² آســان بــه كتاب هــا دارد، تمــام دانش هــای  شــد. در ايــن نــوع رده بنــدی جهــا�µ كــه نقــش مؤثــری در دســ��
ی، ابتــدا بــه َده رده يــا موضــوع اصــº تقســيم مى شــوند. در نوبــت دوم، هــر كــدام از ايــن رده هــا بــه  بــ¾½
µ بــه َده رده ی ديگــر (هــزار موضــوع) تقســيم مى شــوند.  َده رده ی ديگــر (صــد موضــوع)  و در نوبــت ســوم نــ��
ــفه و  ــى، ۱۰۰=فلس ــات عموم ــت: ۰۰۰=اطÅع ــب اس ــن ترتي ــه اي ی ب ــ¾½ ــای ب ــه ی اول دانش ه ــدی مرحل رده بن
ــى،  ــم، ۶۰۰=تكنولوژی، ۷۰۰=هــ�µ و Ëگرم ــان، ۵۰۰=عل ــوم اجتماعــى، ۴۰۰=زب ــن، ۳۰۰=عل روانشــنا²، ۲۰۰=دي

۸۰۰=ادبيــات، ۹۰۰=تاريــخ و جغرافيــا.
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و هر بخِش کتابخانه  تصاویری زنده، متنو و مرت با مو
را نمایش دهد.

دکتر زینِچنگو با هدفونش داشت با کسی که آن طرف خ 
د عجایب  رف می زد. »عددای نهایی قسمت چهارم ُگن بود، 
36«. او شمرده  ه کردم: 1092/ اس رو توی رده بندی دیویی م
دقیقا  وها،  وید طــرا  که  شــود  مئن  م تا  می کرد  ت  ص
متوجه شماره هایی که می بایست هر از گاهی روی تلویزیوِن 

اهر شوند، باشد. شماره ی چهار 
ل از ساعت یازده ص  اید ق کید کرد: »این اعداد ن او ت

ه دیده بشن.« روز یکشن
صدای زن داری توی گوشی جواب داد: »بله دکتر زینِچنگو.«

بعد، دکتر زینِچنگو مجسمه های سه ُبعدِی توی فرورفتگی 
د را بررسی کرد. ستون های ُگن

ود اونا  یر1 و دیِکنز2 هنوز اینجا هستن؟ قرار ن »چرا ِشکس
یه باشن.« توی مراسم افتتا

کنفران  این  در  که  هم  سه ُبعدی  تصاویر  قسمت  مدیر 
ن درستش می کنم.« خشید! ا تلفنی شرکت داشت، گفت: »ب

»ممنون.«
خانم کتابدار با خرو از سالن ِگرد، وارد اتاق کودکان شد.
العه  نور اتاق کم بود؛ تنها من روشنایی، چندتا چرا م
بود، اما دکتر زینِچنگو مدل چیده شدن میزهای کوچک این 

William Shakespeare -۱
 Charles Dickens -۲
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اتاق را طوری بلد بود که بتواند بدون برخورد با چیزی، به 
ازهایی را که تازه نصب شده بودند،  ِ قصه ها« برسد و  »ُکن

برای آخرین بار بررسی کند.
ازهای سخنگو (ُربات هایی ُپ کرده  دسته ای شش تایی از 
) روی یک قفسه در  با چشم هایی به ُدُرشتی تو پین ُپن
ساب  مهندسان  را  ُربــات هــا  ایــن  بودند.  ایستاده  اتــاق  ُکن 
از، با روسری و  دیزنی َلند برای اینجا ساخته بودند. خانم 

ازها ُخشکش زده بود. ره بینی اش در میان جوجه  عینک 
میکروفون های  بــه  صــدایــش  کــه  طـــوری  زینِچنگو  دکــتــر 
مخفی شده در سق برسد، بلند اعالم کرد: »کتابدار شماره ی 

ت می کنه... سکان قصه گویی شرو بشه.« یک ص
رکت درآمدند. ازها ناگهان به 

»اشعار کودکان.«
ازها شعِر بره ی سیاه را هم نوا خواندند.

؟« »جزیره ی گن
پرنده ها شعِر پانزده مرد و صندوق را اجرا کردند.

ازها متوق  دکتر زینِچنگو دستانش را به هم کوبید و 
شدند.

»یکی دیگه.«
ه، با دقت زیاد توانست کتابی را روی میزی در  همان ل

یند. »والتر، س بدبو!« نزدیکی خودش ب
از شرو کردند به چرخیدن و صدا درآوردن.  هر شش 

پرهای ُدمشان همراه با صدا باالوپایین می شد.
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»عالی بود! قصه گویی تموم بشه.«
الت خوابیده برگشتند. ازها به 

دکتر زینِچنگو عالمتی در کنار فهرست کارهایش گذاشت.
کوچک تر  و  کوچک  داشــت  باقی مانده،  کارهای  فهرست 
یه جمعه شب  افتتا مراسم  بود.  ر خوبی  این خ و  می شد 
بود و دکتر زینِچنگو و لشکر همکارانش، فق چند روز برای 
رف اشکال های سیستم پیچیده ی کتابخانه فرصت داشتند.

که  همین  شنید.  ــرشــی  ُ صــدای  زینِچنگو  دکتر  ناگهان 
ِر سفید کمیاب. برگشت، چشمش افتاد به چشم های آبِی یک َب

روی  گــذاشــت  را  دســتــش  و  کشید  آهــی  زینِچنگو  دکــتــر 
ت می کنه، ممکنه بگین  ؟ دکتر زی ص »خانم  هدفونش. 
می کنه؟...  کودکان چی کار  توی قسمت  ما  بنگاِل سفید  ر  َب
تفاهم کوچیک پیش اومده!  متوجه شدم. معلومه که یه سو
باشه.  کتاِب پسر جنگل  کنار  اون همیشه  نمی خوایم  ما که 
... درسته. اون باید  99/ شماره رو دوباره بررسی کنین، 
توی بخش جانورشناسی باشه... بله، ل می کنین. همین 

». ن. ممنونم خانم  ا
اره ناپدید شد. ر، به یک و َب
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3
یه یک هفته ای، کایل باید به مدرسه می رفت. با وجود تن

قه ی پایین به گوش رسید: »مایک...  صدای مادرشان از ط
... کایل... وقت بیدار شدنه!« ِکرتی

کایل پاهایش را روی زمین گذاشت، چشم هایش را مالید 
و خواب آلود به اطراف اتاق نگاه کرد.

بود،  رسیده  او  به  ِکرتی  از  که  دســت دومــش  رایــانــه ی 
ال مال برادر دیگرش مایک بود.  روی میزی قرار داشت که ق
سین سیناتی  قرمزهای  تیم  نشان  که  هم  زمین  روی  فــرش 
روی آن نقش بسته بود، مال زمان دوازده سالگی مایک بود. 
کتاب هایی  نای  به است کایل،  اتاق  در  ردی شده  کتاب های 
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توی  ال  ق هدیه می گرفت،  مادربزرگش  از  کریسم  هر  که 
کتابی  هــنــوز  او  بودند.  مــایــک  و  ِکــرتــیــ  ــاق  اتـ قفسه های 
چندان  کایل  بود.  نخوانده  بــود،  گرفته  هدیه  امسال  که  را 
بازی های  ــاره ی  درب کتاب ها  آن  اینکه  مگر  ود،  ن کتاب خوان 

ویی می بودند. وید
ویی در اتاق نشیمن داشت،  او یک دستگاه بازی های وید
بازی های  باال و  با کیفیت  از آن مدل های جدید  نه یکی  اما 
سال  چهار  که  قدیمی  مدل  دستگاه  یک  بلکه  هیجان انگیز، 
ل برای مایک آورده بود. مایک دستگاه جدیدش  پیش، بابانو

را توی ُکُمد قفل شده ی اتاقش نگه می داشت.
ویی اتاق نشیمن با اینکه کهنه بود،  دستگاه بازی های وید

همیشه خوب کار می کرد، به جز این یک هفته!
یعنی کار کردنش ایرادی نداشت، فق مشکل اینجا بود 
او ممنو  برای  را  از رایانه و تلویزیون  که پدرش استفاده 
ه ی  یکشن تا  بــازی کــردن،  بــرای  بــود  ور  کایل مج بود.  کــرده 
یه توی این  کید کرده بود که »تن ر کند. پدر ت هفته ی بعد ص

خونه، یه مسئله ی خیلی جدیه!«.
اگر کایل در آخرین هفته ی مدرسه، برای انجام تکالیفش 
تیا داشت، می توانست از رایانه ی مادرش که  به رایانه ا
زخانه بود استفاده کند. مادرش هی بازی ای در آن  در آش
ساب  به  بــازی  درواقــ  که  َدش1  دیِنر  به جز  نداشت،  رایانه 

نمی آمد.
Diner Dash -۱
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کــاری  هــر  انــجــام  جلوی  یه شدن  تن کیلی،  خــانــواده ی  در 
فرِد  تا  بود  این موقعیت خوبی  پــدر،  به قول  را می گرفت. 

یه شده، سِر فرصت به دلیل مجازاتش فکر کند. تن
کایل به خوبی دلیل مجازاتش را می دانست؛ او شیشه ی 
پنجره را شکسته بود، اما با خودش فکر می کرد که با این کار 

توانسته برادرهایش را هم شکست بدهد.

زخانه  »ص به خیر کایل!« صدای مادرش را وقتی وارد آش
بــود  نشسته  شــخــصــی اش  ــانـــه ی  رایـ پــشــت  او  شنید.  شـــد، 
بـــه آرامـــی مــی نــوشــیــد، مشغول  را  قـــهـــوه اش  ــی کــه  ــال در و 

تای کردن بود.
ونه ت.« »یه شیرینی بذار توی ُتسِتر برای ص

بودند،  رسیده  زخانه  آش به  زودتــر  که  ِکرتی  و  مایک 
شیرینی  خــوش مــزه تــریــن  تکه های  آخــریــن  جــویــدن  مشغول 
کایل  برای  که  تنها چیزی  کیک فنجانی های خامه ای.  بودند؛ 
مانده بود، شیرینی ساده ی دارچینی با شکر قهوه ای بود که 

ه ی شیرینی فرقی نداشت! مزه اش هم با مزه ی جع
زیر لب گفت:  بــود،  رایانه  ه ی  به صف مــادر که چشمش 
ل  ق درســت  می شه؛  افتتا  جمعه  روز  جدید،  »کتابخونه ی 
رو  قدیمی  ساختمون  که  روزی  از  تابستونی.  یالت  تع از 
اینجا رو گوش کنین  خراب کردن، دوازده سال می گذره... 
پسرا: دکتر یانینا زینِچنگو، کتابدار َارشد کتابخانه ی عمومی 
دیدن  با  ل،  م این  بازدیدکنندگان  که  می دهد  قول  جدید، 
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افلگیر شوند.« شگفتی های آن، کامال 
ال می کرد، پرسید:  افلگیرشدن استق کایل که همیشه از 

»واقعا؟ یعنی چه چیزایی ممکنه اونجا باشه؟«
ال کتاب. یادت باشه اونجا یه کتابخونه ست  مایک گفت: »م

کایل.«
ــویــتــم  ــفـــت: »مــــن بـــــرای گــرفــتــن کـــــارت عــ ِکـــرتـــیـــ گـ

ه شماری می کنم.« ل
تی.« مایک گفت: »برای اینکه تو یه بچه م

ِکرتی جواب داد: »من کلمه ی باهوش رو ترجی می دم.«
»ُخب!  گفت:  بــرمــی داشــت،  را  کــولــه اش  الی که  در کایل 
بهتره من برم. نمی خوام سروی مدرسه رو از دست بدم.«

درواق چیزی که کایل نمی خواست از دست بدهد، دیدن 
دستگاه های  ــوا  ان ب  صا آن هــا  از  خیلی  بود.  دوستانش 

ویی جدید با کلی بازی های جالب بودند.  بازی های وید

کایل همین طور که با بچه ها خوش وبش می کرد و دست 
ــه طــرف صــنــدلــی هــمــیــشــگــی اش در ردیــــ وســ  ــی داد، ب ــ مـ

اتوبو رفت.
ا همه ی بچه ها، به جز یک نفر، دوست داشتند با او  تقری
ود جز  نفر هم کسی ن آن یک  وال پرسی کنند و  ا سالم و 

سِیرا راِسل.
ل کایل در کال هفتم در می خواند،  سِیرا هم که م
ل همیشه سرش توی کتاب  انتهای اتوبو نشسته بود و م
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بود. او در یک خانه ی کوچک زندگی می کرد. از وقتی پدر و 
مادرش از هم جدا شده بودند و پدرش از آن شهر رفته بود، 
سِیرا راِسل دختر ساکتی شده بود که بیشتِر وقت آزادش را 

با کتاب خواندن می گذراند.
کایل  وقتی  هیوز،  آکیمی  را  این  قشنگی!«  تی شرِت  »چه 

روی صندلی کناری اش نشست، گفت.
ال مال مایک بوده.« »ممنون. ق

اله.« آکیمی گفت: »مهم نیست. هنوزم با
مادِر آکیمی آسیایی بود و پدرش ایرلندی. او دختری با 
موهای بلند سیاه و چشم های آبی بود و یک عالمه َکک وَمک 

روی صورتش داشت.
سابی سرگرم  کایل پرسید: »چی بازی می کنی؟« آکیمی که 
داد: جــواب  بــود،  بـــازی اش  دستگاه  کنترل های  بــا  رفتن  َور 

»لشکر سنجاب ها.«
از بهترین  »یکی  بــازی را داشــت، گفت:  ایــن  کایل هم که 
بازیای آقای لمونِچلو!« و با خودش فکر کرد که تا یک هفته، 

اجازه ی دست زدن به آن را ندارد.
»می خوای کمکت کنم؟«

آکیمی گفت: »نه، ممنون.«
ب کندوها باش.« »موا

»کایل! من خودم این بازی رو بلدم.«
»فق می خواستم بگم که...«

اال شد!« «
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»چی؟«
له ی شیش رد بشم!« خره تونستم از مر »با

»آفرین!«
بیست وهفت  له ی  مر تــا  خــودش  اینکه  درمـــورد  کــایــل، 
و  بود  دوستش  صمیمی ترین  آکیمی  نگفت.  چیزی  رسیده، 

اید به هم ُپز بدهند. کایل عقیده داشت که دوست ها ن
انا  خل کــردم،  شلیک  شاهین  به طرف  رو  سنجابا  »وقتی 
ور شدن از چتر نجات استفاده کنن. اگه یکی از سنجابا  مج
ان رو گاز بگیره، پنجاه امتیاز گیرم میومد.« می تونست خل

در بازی موجودات پرتاب شونده ی آقای لمونِچلو، همه جور 
ودند، آن ها ِجت های  شوخی پیدا می شد. شاهین ها پرنده ن
16 بودند. و سنجاب ها؟ آن ها کامال دیوانه  جنگنده ی فالُکن 
ل گــرداب  بــا چشم هایی کــه م بــودنــد؛ روانــی هــای واقــعــی، 
می چرخیدند. آن ها پرواز می کردند، به زبانی نامفهوم با هم 

رف می زدند و ُپشِت دیگران را گاز می گرفتند!
بــود کایل  بــود که باع شــده  ایــن، یکی از دالیــل مهمی 
می شد،  ساخته  لمونِچلو  آقــای  کارگاه  در  که  را  بــازی ای  هر 
بــدون  بـــازی  یــک  لمونِچلو،  آقـــای  ر  ن از  بداند.  فــوق الــعــاده 

ود. قسمت های خنده دار، کامل ن
رو  جــایــزه ت  شــمــاره ی  ینم،  »ب پرسید:  آکیمی  از  کــایــل 

برداشتی؟«
»چی رو؟«

». »اونجا، توی قسمت توق



ل ل            ل

ه ی نمایشگر نگاه کرد. آکیمی به صف
ه می بینی؟  »َبِرش گردون... اون شماره رو گوشه ی صف
اون  ور،  ع کلمه ی  به جای  اصلی  ه ی  صف توی  بعد  دفعه ی 

». شماره رو بنوی
»چرا؟ چی می شه اون وقت؟«

اال می بینی.« «
ن بگو چی  آکیمی با ُمشت زد به بازوی کایل و گفت: »ا

می شه؟«
له ی هفت، سنجابای آتشین اومدن کمکت،  »وقتی توی مر

یادت نره از من تشکر کنی!«
یرممکنه!« «

انش کن.« »امت
هر این کارو می کنم... راستی کایل! انشای  »باشه، بعداز

فوق برنامه ت رو نوشتی؟«
»چی رو نوشتم؟!«

ویل بدیم.« »همونی که امروز باید ت
ی بده!« »یه کم بیشتر تو

پیش  دوازده سال  »چون  و گفت:  بلندی کشید  آِه  آکیمی 
کتابخونه ی عمومی خراب شده، دوازده نفر از دوازده ساله هایی 
بنویسن،  بهترین مقاله رو درمــورد جالب بودِن کتابخونه  که 
کتابخونه ی  مخصوص  بــرنــامــه ی  تــوی  جمعه شب  می تونن 

جدید، به اسم پشت درهای بسته شرکت کنن.«
وریه؟« »چ




