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کیویاتکوفسکی هســتم، کارآگاِه خصوصی. االن، 
بعد مدرســه، روی تختم دراز کشــیده ام، موزیک 
گوش می کنم، آدامس بی همتای 
کارپنترزم را می جوم و شــیر 
می خورم. بطری پشِت 

بطری.
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و برای اولین بار خوش حالم که هنوز سروکله ی 
پرونــده ی بعدی پیدا نشــده. بازارچه ی مکاره ی 
عیــِد گل ریــزان، کــه همیــن تازگی برچیده شــد، 
راستی راستی من را از پا انداخته است. همان دو 

شب که یادم می آید...
خــب بگذارید از اولش تعریف کنم. خالصه، به 
هر حال داســتان از آنجایی شروع شد که بازارچه 
درست به نیمه رسیده بود. در روزهای اول همه ش 
مثل دیوانه ها از مدرسه به خانه می دویدم، ناهارم 
را جویده ونجویده قورت می دادم و دوباره می زدم 

بیرون... تخِت گاز به سوی شهربازِی بازارچه!
مادرم فوَقش گردوغباری از من را می دید.

همان روز بود که فهمیدم ورشکســت شده ام، 
بینوا و ُمفلِس. 

درون خانه، در آشپزخانه ایستادم و ته جیب های 

شــلوارم چیزی نیافتم جز 
سکه ای زنگ زده به مبلغ 
یک شیلینگ اتریش و یک 

کلید شکســته ی دوچرخه. 
و به این ترتیب بازارچه برای 

من یکی، به آخر رسیده بود، 
تعطیل و برچیده شــده 

دســِت کم  بــود. 
خــودم این جــوری 

فکر می کردم.
بــود،  کــم  ایــن 

کارپنتــرزم  ذخیــره ی 
بــدون  کشــید.  تــه  هــم 
آدامس جانــم، مــن یک 

نصفــه آدم بیشــتر 
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نبــودم. باید فــوری پیش اولگا می رفتــم تا دوباره 
آدامس بگیرم.

پیــش خــودم فکر کردم شــاید اولگا چند بســته 
نسیه به من بدهد، تا وقتی که دوباره دست وبالم 
باز شــود. )برای کســی که نمی داند بگویم: اولگا 
صاحــب دکــه ای اســت در نزدیکی آپارتمــان ما. 

گاهی هم در پرونده هایم کمکم می کند.(
وقتــی پیشــش رفتــم، داشــت مثــل همیشــه 

ناخن هایش را می جوید. 
دســِت کم از ســه ماه پیش دارد تالش می کند 

ناخن جویدن را کنار بگذارد. 
نمی دانــم تــا حــاال چنــد تــا از ناخن هایــش را 

درب و داغان کرده است.
گفتم: »لطفاً یک بسته کارپنترز بده.«

بســته؟  یــک  »همــه ش  پرســید:  تعجــب  بــا 

اســت  شــده  ِچــت 
کیویاتکوفسکی؟«

هیچــی نگفتــم و هــر 
ـلوارم را بیرون  دو تــا جیب شـ

کشیدم.
خندیــد:  اولــگا 

رفته ای  »دم به ســاعت 
بازارچه، آره؟«

بــا تــکان ســر گفتــم بلــه. و 
پرســیدم: »می توانم بعــداً پولش را 

بدهم؟«
او پنج بسته به سمت من ُسراند. »بِرشان دار، 

قند و عسلم. می نویسم توی حسابت.« 
از روی پیشــخوان خودش را کش داد تا ُلپم را 

بکشد.
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اولــگا قلــب بزرگــی دارد، مــا واقعــاً دوســت های 
صمیمی هستیم. اما من، به هیچ کس اجازه نمی دهم 
ُلپم را بکشد. به جز مادرم، آن هم فقط بعضی وقت ها.

برای همین دست اولگا را کنار زدم و راه افتادم 
بروم. 

همــان موقــع اولــگا صدایــم زد: »صبــر کــن، 
کیویاتکوفسکی! گردونه ی آبی را که حتماً می شناسی، 
نه؟ منظورم همان گردونه ی بچگانه است که همیشه 

در محوطه ی بازارچه ی مکاره برپاست.«
گردونه ی آبی را می شناختم یا نه؟ از آن سؤال ها 
بود! کوچک که بودم صد بار سوارش شده بودم. 
شاید هم بیشتر! آن وقت ها، مادرم حریفم نمی شد 

که من را از روی آن پایین بیاورد.
اولگا گفت: »پیش پایت ویلهلم آمده بود اینجا. 

همانی که صاحب گردونه است.«
یک آدامس بیرون کشیدم و در دهانم گذاشتم. 

»خب؟«
اولــگا بیشــتر روی پیشــخوان خــم شــد. گفت: 
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»یکــی می خواهد کله پایش کند.« تقریباً داشــت 
پچ پــچ می کــرد، اگرچه تــا چشــم کار می کرد، هیچ 
آدمیزادی دیده نمی شــد. در همــان حالت برایم 
تعریــف کــرد کــه تــوی گردونــه دارد اتفاق هــای 
عجیبی می افتد. گاهی خیلی تند می چرخد و گاهی 
یکهویی می ایستد، با اینکه زمان چرخیدنش تمام 

نشده است.
اولــگا گزارشــش را این جــوری تمام کــرد: »هر 
بــار کــه ویلهلــم بــه دســتگاه سرکشــی می کنــد، 
بریدگی های کوچکی روی کابل های برق می بیند. 

می ترســد گردونه اش را تعطیل کنند، چون دیگر 
برای بچه ها امنیت الزم را ندارد.«

می خواستم بدانم: »این ویلهلم چرا پیش پلیس 
نمی رود؟«
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اولــگا شــانه هایش را بــاال انداخــت. »قبالً رفته 
است. اما آن ها گفته اند، نیروی اضافه ندارند که 
برای نگهبانی از گردونه ی او بگذارند.« او دوباره 

ناخن هایش را جوید.
»چطــور اســت؟ از توی این ماجــرا یک پرونده 

برای تو درمی آید؟«
البتــه کــه از آن ماجــرا بــرای مــن یــک پرونــده 
از  درســت  بی پلیــس!  پرونده هــای  درمی آمــد، 

همان هایی که دوست دارم.
او گفت: »اگر سر دربیاوری چه کسی می خواهد 
به ویلهلم ضرر بزند، الزم نیست پول آدامس های 
امروز را بدهی. قبول؟ ویلهلم دوست قدیمی من 

است. مشتاقم کمکش کنم.«
پرسیدم: »چیزی از من به او گفته ای؟«

اولگا پاســخ داد: »گفته ام. برایش گفته ام که تو 

ماهرترین کارآگاهی.«
آدامســی  دسیســه ی  راز  از  پــرده  وقتــی  از 
برداشــته ام، اولگا به همه می گوید که چه کارآگاه 

زبردستی هستم.
و از ماجــرای اســکیت گم شــده به بعــد، من را 
نابغــه می دانــد. خــب، باید هــم بداند. آخــر کاماًل 

درست فکر می کند.
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