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جیب برها و بستنی
فصل اول

در شهر کوچک واله بی تابستان است. خورشید تمام روز 
تابیده و هوا چنان گرم اســت که انگار آسفالِت خیابان 

می لرزد. 
وقتی السه و مایا سواِر دوچرخه به تقاطع خیابان موزه 
و خیابان کلیسا می رسند، کسی با صدای بلند می گوید: 

»سالم بچه ها!«
رییس پلیس جلوی کیوســک کوچِک نزدیک کلیسا 
ایســتاده و بســتنی قیفی لیــس می زند. الســه و مایا 

دوچرخه هایشان را کنار پیاده رو نگه می دارند.
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کیوسک

منویبستنی

یا

1گلوله10کرون
2گلوله15کرون
3گلوله20کرون
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رییس پلیس یک آشــنای قدیمی است و السه و مایا 
همیشه از صحبت کردن با او خوشحال می شوند.

رییس پلیس می گوید: »چه روز فوق العاده ای. چنین 
روزی جان می دهد برای بستنی خوردن، مگر نه؟«

السه می گوید: »من و مایا داریم می رویم ساحل شنا 
کنیم.«  

رییس پلیس می خندد: »خــوش به حالتان.« و ادامه 
می دهد: »ســهم پلیِس بیچاره ای مثــل من چیزی جز 

زحمت و دردسر نیست ـ هر روز و هر شب.«
السه و مایا به همدیگر نگاه می کنند و چشمک می زنند. 
به نظر نمی آید رییس پلیس کمرش زیر بار وظایف روزانه 

خم شده باشد.
مایا از سر کنجکاوی می پرســد: »االن سرتان خیلی 

شلوغ است؟«

الســه و مایا با کمِک هم بنــگاه کارآگاهی کوچکی را 
اداره می کنند و مایا همیشــه به دنبال ماجراهای جدید و 

هیجان انگیز است.
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رییس پلیس می گوید: »در حقیقت نمی بایستی برای 
شما تعریف کنم، اما شــما قباًل به من کمک کرده اید و 

می توانید رازنگه دار باشید، مگر نه؟«
السه و مایا به نشــانه ی موافقت مشتاقانه سرشان را 

تکان می دهند.
رییس پلیس به جلو خم می شــود، صدایش را پایین 
مــی آورد و ِپچ ِپچ کنان می گوید: »جیب ُبر! در ســیرک، 
بیرون شهر! دیروز در نوبِت اول نمایش وسایل چند تا از 

تماشاگران را دزدیده اند. 

من به کالنتری شهرهای دیگر تلفن زده ام. سیرک در 
هر شــهری بوده، آن جا هم این اتفاق افتاده. در همه جا 
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 تلفن  همــراه، گردنبند و کیف  پول تماشــاچیان مفقود
شده.«

بعد متفکرانه ادامه می دهد: »... و وقتی ســیرک از 
شهر خارج شده، دزدی ها هم تمام شده. همه چیز گواه بر 

آن است که در سیرک یک دزد وجود دارد.«
رییس پلیــس کمی بیشــتر به جلو خم می شــود و 

چشم هایش به دو روزنه ی باریک تبدیل می شود.
الســه می بیند که گلوله ی بستنی دارد از قیف بیرون 
می افتد. رییس پلیس با صدای آهســته می گوید: »من 
خودم امروز عصر بــه آن جا می روم. برای تجســس. 
البتــه با لباس شــخصی. در هــر دو نوبــِت نمایش، 
ســاعت شــش و هشــت عصر. فقط آدم باتجربه ای 
 مثــل مــن می تواند مــچ یــک جیب بر حرفــه ای را

بگیرد.«
بســتنی رییس پلیس از قیفش لیز می خورد و شلپی 
می افتد روی پیــاده رو. او با دلخوری بــه پاهایش نگاه 
می کند، ولــی در همان زمان تلفن همراه در جیبش زنگ 

می زند. 




