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همهی حقوق چاپ و نشر انحصارا برای نشر هوپا محفوظ است.
هرگونه استفاده از متن این کتاب ،فقط برای نقد و معرفی و در قالب
بخشهایی از آن مجاز است.
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نشر هوپا با همکاری آژانس ادبی کیا در چهارچوب
قانون بینالمللی حق انحصاری نشر اثر()Copyright
امتیاز انتشار ترجمهی فارسی این کتاب را در سراسر
دنیا با بستن قرارداد از ناشر آن)La Joie de lireِ( ،
خریداری کرده است.
" The publication of this work was supported by
"a grant from Pro Helvetia, Swiss Arts Council
بخشی از هزینهی نشر این کتاب بر عهدهی مؤسسهی «پروهلوتیا» بوده است،
مؤسسهای جهت حمایت از آثار ادبی نویسندگان سوئیس.
رعایت «کپیرایت» یعنی چه؟
یعنی «نشر هوپا» از ناشر خارجی ،برای چاپ این کتاب
به زبان فارس��ی در ایران و همه جای دنیا اجازه گرفته
و بابت انتش��ارش سهم نویس��نده ،یعنی صاحب واقعی
کتاب را پرداخت کرده است.
اگر هر ناشری غیر از هوپا ،این کتاب را به زبان فارسی
در ایران یا هر جای دیگر دنیا چاپ کند ،بدون اجازه و
رضایت نویسندهی آن این کار را کرده است.
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یک استخوان ،کمی پارچه و چند گرم گچ
ُ
س�انترپل ِکل�ه 1بود ک�ه دزدی را کش�ف کرد.
یک�ی از نظافتچیه�ای

در ویترین بدون هیچ خس�ارت و تخریبی مثل همیش�ه بس�ته بود ،ولی
ِ

عروسک خیمهشببازی ،خیلی تروتمیز از تویش غیب شده بود.

پشت کامپیوتر نشس�ته بودم و هنوز چیزی از ماجرا دستگیرم نشده
ب�ودُ :پل ِکل�ه 2نق�اش اس�ت ،مگ�ر نه؟ پس ب�رای چه یک عروس�ک
خیمهشببازی را توی موزهاش نمایش دادهاند؟
هیچکدام از همکاران من توی ادارهی مرکزی پلیس ِبرن ،3به خودشان

زحم�ت ندادند برای من ه�م توضیح دهند .همه میدویدند اینطرف و
آنطرف و کس�ی وقتی برای تلفکردن با « »022نداش�ت 022 .اسم
مستعار من است.
 :Centre Paul Kle .1مرکز فرهنگی یا موزهی پُل ِکله در شهر ب ِرن سوییس
 .2نقاش آلمانیزبان اهل سوییس
3. Berne
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ناسالمتی من هم اهل همین دوروبرها هستم .توی ِبین 1به دنیا آمدهام

آلمانی
و تمام خانوادهام در منطقهی س�هدریاچه 2زندگ�ی میکنند .تازه
ِ
سوییسی 3را هم عالی حرف میزنم .البته فقط یک ماه است آمدهام اینجا،
بین استانی برای یک سرمایهگذار سوییسی .یک
برای انجام یک تحقیق ِ

ماه ،یعنی زمان الزم برای نصب یک برنامهی ویژهی نظارت بر حسابرسی
که پیش از این در ژنو 4به آزمایش گذاشته شده بود .ژنو ،جایی است که
من بیش�تر از بیس�ت س�ال تویش زندگی و کار کردهام و جایی است که
باالخره بعد از تمامشدن این کار ،به آن باز خواهم گشت .بعد از همهی
ای�ن حرفها باید بگویم  022یعنی یک بخش الحاقی توی مرکز پلیس.
جایی که آن روز ،همهی کارکنانش چهرهای برافروخته داشتند.

یک مأموریت فوری! یک مأموریت فوری!

ُ
س�انترپل ِکله ت�ا اولین کارهای
همانط�ور که هم�ه راه افتادند بروند

مرب�وط به تحقیقات را انجام دهند ،بنده پش�ت تلفن با مأموریت فوری
دیگری س�روکله میزدمَ :مدی ،1زنم و شکایتهای بیپایانش از شغلی
که تمام وقت من را میگرفت .ولی این کار موقت توی ِبرن ،برای خودش
ِ
دستکم سی روز! سی
یعنی
خانه
از
دور
ماه
یک
داشت.
هم
هایی
مزیت
ِ
روزی که الزم نیست بابت دیربرگشتن و ساعتهای اضافی کار به کسی
توضیح دهی.

عصبانی عصبانی بود.
عصبانی
آنطرف خطَ ،مدی
ِ
ِ

 -مامانم یه سفر دریایی گیر آورده ،یه سفر دریایی روی مدیترانه همراه

حتی صاحبخانهی من ،پزشک قانونی ،دکترمارتین ،5هم برافروخته
بود .با اینکه به «آقای آرام» معروف است ،از اتاقی میجهید اتاق دیگر و
حتی نیمنگاهی هم به من نمیانداخت.

با موسیقی زنده.

ً
 -چه خبر خوبی! نه؟ البته نه برای خدمهی کشتی ،مطمئنا...

 ب�س کن س�ام! خودت هم خ�وب میدونی که م�ن مامانم رو الزم1. Bienne
2 . La région des trois lacs

 .3در س��وییس مردا به زبانهای رس��می آلمانی ،فرانس��وی و ایتالیایی و زبان باستانی
رومانش حرف میزنند .زبان آلمانی که در سوییس به کار میرود با زبان آلمانی که در
آلمان به کار میرود ،تفاوتهای بسیاری دارد و گویشهای متنوعی را در بر میگیرد .به
این گروه از گویشهای مختلف «آلمانی سوییسی» میگویند .در نگارش به جای استفاده
از گویشهای محلی ،از یگ گویش معیار استفاده میشود.
4. Genève
5. Martin

دارم .که از ِلنا 2مراقبت کنه .یادآوری میکنم که برای سمینارم هم باید

برم بروکسل.
ُ
 -اه ...آره!

1. Madi
2. Lena
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ُ
 اه ،آره؟! فقط همین رو داری برای گفتن؟بر خالف انتظارم َمدی غرش نکرد ،بلکه خیلی آرام گفت« :من تصمیم
گرفتهام که ِلنا رو بفرس�تم ِبرن پیش تو .تا وقتی برگردم مس�ئولیتش با

توئه!»

با اینکه سیستم تهویه تمام روز بیوقفه توی دفتر کار میکرد ،یکدفعه
طور محسوسی باال رفت.
دمای اتاق به ِ
َ -مدی! شوخی میکنی ،مگه نه؟

شده دوست داشتی وقتت رو با دخترت بگذرونی ،میتونی «حتی» پیش
پسرعموهات هم ببریش.
 بس کن ،هر کی ندونه فکر میکنه داری بچهت رو بدون پدر بزرگمیکنی.
مدی جواب دندانشکنی بهم داد .آنقدر دندانشکن که حس کردم
گوشی تلفن توی دستم یخ زد:
 -دارم ب�دون پ�در بزرگ�ش میکنم! بههرح�ال من ِلنا رو س�وار قطار

قابل ...تحمل ش�ده .االن ماه اوته.
غیرِ ...
 ِلن�ا از وقتی که تو رفتی ً ِمیدونی یعنی چی؟ نه ،مطمئنا نمیدونی .یعنی اینکه ما درس�ت وس�ط

تلفن را روی من قطع کرد.

تعطیالت مدرسهایم و ِلنا هیچ دوستی هم اینجا نداره.

تسلیم ش�ده بودم .روی کامپیوترم دنبال برنامهی حرکت قطار شهر

 -ولی من بدجوری گرفتارم.

میکنم .پس زودتر خودت رو جمعوجور کن!

ژنو میگش�تم که یکدفعه مارتین ،رنگپریده و لرزان ،جلوی رویم سبز

 من دیگه ذله ش�دهم س�ام! هزار بار راجع به این چیزها حرف زدیم.نمیخ�وام دوباره بحث کنیم .ایندفعه دیگه به وظیفهت عمل میکنی.
همین! سادهستِ :لنا رو توی ایستگاه تحویل میگیری و صاف میبریش
پیش اورس و س�ارا ،1اونها قبول کردهن ِلنا بمونه خونهش�ون .پسرشون
کریس�تف 2دیگه بزرگ ش�ده .اگه تو «خدایناکرده برای یه بار» هم که

شد:
 سام! کیسهآب ساندرا پاره شده!خواستم َ
آرامش کنم .گفتم« :میخواهی بیام زایشگاه کمکت؟»
1

چیزی نگفت .انگار داش�ت درگیر بحران عصبی میشد .یک پوشهی
پالستیکی ضخیم را گذاشت روی میز من.
ً
 -فرمان�ده تو مرکزه! بای�د فورا اون گزارش کارش�ناس پیگیری رو به

1. Urs et Sarah
2. Christoph

1. Sandra

«به عقیـدهی یک کرم ،عجـیب است
که انسان کتابهایش را نمیخورد».
بخشی از شعر «کرمهای شبتاب»
رابیندرانات تاگور

هوپا ،ناشر کتابهای خوردنی

نشر هوپا همگام با ناشران بینالمللی ،از کاغذهای مرغوب با زمینهی ِک ِرم استفاده میکند ،زیرا:
این کاغذها نور را کمتر منعکس میکنند و در نتیجه ،چشم هنگام مطالعه کمتر خسته میشود.
این کاغذها سبکتر از کاغذهای دیگرند و جابهجایی کتابهای تهیهشده با آن ،آسانتر است.
و مهمتر از همه اینکه برای تولید این کاغذها درخت کمتری قطع میشود.

به امید دنیایی سبزتر و سالمتر

