نویسنده :والتر باله و ِاروین ِک َلس
مترجم :نارسیس زهرهنسب

سرشناسه :باله ،والتر
Baele, Walter

عنوان و نام پديدآور:کرکس /نویسنده والتر باله ،اروین کلس؛ مترجم
نارسیس زهرهنسب.
مشخصات نشر :تهران :نشر هوپا.۱۳۹۵ ،
مشخصات ظاهری:۲66ص .
شابک978-600-8655-11-4:
وضعیت فهرست نویسی :فیپا
يادداشت:عنوان اصلیCondor,2015. :
موضوع :داستانهای فالندری --قرن ۲۱م.
موضوعFlemish fiction -- 21st century :
شناسه افزوده :کلس ،اروین
شناسه افزودهClaes, Erwin :
شناسه افزوده :زهرهنسب ،نارسیس،- ۱۳۵۲ ،مترجم
رده بندی کنگره:۴ ۱۳۹۵ک۲الفPT۶۴۶۷/۱۳ /
رده بندی دیویی:۸۳۹/۳۱۳۷
شماره کتابشناسی ملی۴۵۳۵۶۰۸:

نویسنده :والتر باله و اِروین ِکلَس
مترجم :نارسیس زهرهنسب
ویراستار :ناهید وثیقی
مدیرهنری :فرشاد رستمی
طراح گرافیک :الهه جوانمرد
تصویرگر جلد :آیدین سلسبیلی
ناظر چاپ :مرتضی فخری
چاپ اول1396 :
تیراژ 2000 :نسخه
قیمت 20000:تومان
شابک978-600-8655-11- 4 :

آدرس :تهران ،میدان فاطمی ،خیابان بیستون ،کوچه ی دوم الف ،پالک ،3/1
واحد دوم غربی ،صندوق پستی1431653765 :
تلفن88998630 :
همهی حقوق چاپ و نشر انحصارا ً برای نشر هوپا محفوظ است.
استفادهی بخشهایی از متن کتاب ،فقط برای نقد و معرفی آن مجاز است.
www.hoopa.ir info@hoopa.ir

Condor
First published in Belgium and the Nether– lands in 2015 by Clavis Uitgeverij, Hasselt
Amsterdam – New York.
Text and illustrations copyright © 2015 Clavis
Uitgeverij, Hasselt – Amsterdam – New York.
All rights reserved.
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۱
سرقت
در میان محوط��هی بتونی و پرت کارخانهی خودروس��ازی کرکس،

موتور ماشین شاس��یبلندی به غرش درآمد ،ماشین از جا کنده شد
و بهس��رعت محوطه را ترک کرد .د ِر آس��مان باز ش��ده بود و باران

سیلآس��ا میبارید ،طوریکه زمین حسابی خیس و ُسر شده بود ،اما

راننده عین خیالش نبود .پایش را گذاشته بود روی گاز ،توی محوطهی

بیدروپیکر کارخانه میتاخت و نالهی الس��تیکهای خیس ماشین را

که به زمین میسایید درآورده بود .وقتی باالخره ترمز کرد ،نالهها به

جیغی بلند تبدیل شدند و ماشین از حرکت ایستاد.

درهای ماش��ین از دوطرف باز ش��د و مأموره��ای حفاظت از آن

بی��رون پریدند .مردی که قدبلندتر بود ،یقهی کتش را باال کش��ید،

اخمی کرد و به آس��مان تیرهی باالی س��رش چش��م دوخت .سریع
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خودش را به گوشهی دنجی رساند تا زیر سقف پناه بگیرد .نور مات

چراغ چرکگرفتهای درس��ت روی نقطهای از کت مأمور میتابید و
میشد اسم او را از روی نشان پرسنلیاش خواند :برایان کالینز.

همکارش ،هانس ب ِک ،در ماشین را بست و دنبال او راه افتاد .ب ِک

آهی کشید و گفت« :عجب هوای گندی!»

کالینز هم غُرغُر کرد« :آی گفتی .آنهم درس��ت قبل از ش��روع

تعطیالت من .بعضیوقتها از خودم میپرس��م نکند آن باالییها از

لج من این کار را میکنند .هر بار چند روز مرخصی میگیرم ،از زمین

و زمان باران میبارد».

ب ِک نیشخند زد« :درکت میکنم».

سرقت 9

«تحقیق و توسعه».

کالینز چهره درهم کش��ید« :یعنی اینها مأمور کش��یک ش��ب

ندارند؟»

ب ِک سر تکان داد و شمارهی داخلی مأمور کشیک شب را گرفت

تا با او حرف بزند.
«احتماالً رفته صبحانه بخورد یا گشتی بزند».

کالین��ز دور لبش را لیس��ید« :بهبه! من هم ب��دم نمیآید چیزی

بخورم .از گشنگی دارم ضعف میکنم».

«کارمان تمام شد ،یک صبحانهی اساسی بزنیم؟»

«به این میگویند فکر بکر».

کالینز قطرههای درشت باران را از روی کتش تکاند و بیحوصله

ب ِک دوباره به مأمور کش��یک ش��ب زنگ زد و ب��ا بیصبری به

«آژیر خطر بلند شده .شاید اتفاق خاصی نیفتاده باشد اما مرکز را

حوصله نداشت بیشاز این صبر کند .راه افتاد و پنجرهها را یکبه

مشکوکی توی دوربینهای مداربس��ته ندیدهاند ،باز هم میخواهند

سعی کرد توی ساختمان را ببیند ،ولی خیلی تاریک بود .ناامیدانه از

پرسید« :حاال آمدهایم اینجا چهکار کنیم؟»

که میشناسی ،خیلی روی این بخش کارخانه حساسند .با اینکه چیز
محل را بازرسی کنیم».

«اینجا کدام بخش است؟»

س��اعتش نگاه کرد .از آنطرف خط جوابی ش��نیده نمیشد .کالینز

یک بازرسی کرد .بعد از روی لبهی پنجرهای خودش را باال کشید و
پنجره سرخورد پایین و اینبار اطراف پنجرههای زیرزمین را گشت.

باالخره کنار پنجرهی کوچک نیمهبازی زانو زد .کالینز ،ب ِک را صدا زد.
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«نظرت چیست؟ مشکوک است یا نه؟»

سرقت 11

انعکاس نور روی یک شیش��هی بزرگ که از مایع زردرنگی پر شده

ب ِک رفت توی فکر و چانهاش را خاراند« :تنها یک راه دارد بفهمیم

بود ،توجهش را جلب کرد .زیرلب گفت« :این دیگر چیست؟» و به

کالین��ز لبخندی زد و گف��ت« :واقع ًا چارهی دیگری نیس��ت ».و

مسیح!»

اوضاع از چه قرار است».

پنجره را باز کرد ،اول پاهایش را با فش��ار از پنجره داخل برد و بعد

بااحتیاط پایین رفت .چند دقیقه بعد وسط سالن بزرگی ایستاده بود
که دورتادور آن پر بود از جعبههای بستهبندیشده .در سالن ،تاریکی

محض بود .کالینز چراغقوهاش را روشن کرد و نور آن را روی یکی

از جعبهها تاباند و با صدای بلند نوشتهی روی جعبه را خواند« :نسل
اول بافت زنده .یعنی چی میتواند باشد؟»

ب ِک هم از پنجره وارد س��الن ش��ده بود .پرسید« :توی جعبهها را

نگاه کردی؟»

«وارد ش��دن به این بخش یک چیز اس��ت ،سروگوش آب دادن

البهالی این وسایل یک چیز دیگر .اگر مرکز بو ببرد چی؟»

شیشه نزدیک شد ،ولی یکدفعه با وحشت به عقب پرید« :یا عیسی
ب ِک بهسرعت خودش را به کالینز رساند« :چیزی پیدا کردی؟»

کالینز جواب نداد .فقط نور چراغقوه را به شیشهای تاباند که حاال
بهوضوح معلوم بود از بافت زندهی تکهای پوست پر شده .روی شیشه

با حروف س��ادهای نوشته بودند تحت مالکیت شرکت خودروسازی

کرکس.

ب ِک از دیدن چیزی که در شیشه بود ،حالش بههم خورد .فحشی

داد و گفت« :این دیگر چهجور جایی است؟ بیشتر شبیه آزمایشگاه

فرانک اشتاین 1است تا هر چیز دیگر ».کالینز سر تکان داد.

ب ِک گفت« :فکر نمیکنی باید مرکز را در جریان بگذاریم؟»

کالینز مخالفت کرد« :که چی بش��ود؟ شاید برای این کارها دلیل

ب ِک انگار تازه متوجه قضیه ش��ده باش��د ،آهس��ته گفت« :حق با

قانعکنندهای دارند».

کالینز یکبار دیگر نور چراغقوهاش را روی ردیف جعبهها تاباند.

 .1فرانک اشتاین ،شخصیت داستانی ،اثر مری شلی است .دانشمند جوان و کنجکاوی که تمام
وقتش را صرف آزمایش میکند و سرانجام در آزمایشگاهش موفق به ساختن انسان میشود.

توست .آدم برای کمتر از این هم اخراج میشود».

«به عقیدهی یک کرم عجیب است که
انسان کتابهایش را نمیخورد».

بخشی از شعر «کرمهای شبتاب»  /رابیندرانات تاگور

هوپا ناشر کتابهای خوردنی
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