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I فصل

دعوت برتا

بعد از اینکه اریک فوگلر ماجرای پرآب وتاب جنایت های برمن را پشت سر 
گذاشت، نیاز داشت مدتی استراحت کند. پزشک ها برایش استراحت و 
سفر تجویز کردند و گفتند که بهتر است از شهر بزند بیرون. تقریبًا هر 
شب کابوس آقای آدلر را می دید. برای همین هم مادربزرگ اریک، برتا، 
دعوت یکی از دوســت های قدیمی اش را که مدیر یک مجموعه ی آبی 
مجلل بود، قبول کرد و پذیرفت که یک هفته با نوه اش به شــمال ایتالیا 

سفر کند. 
اگرچه نوه اش حســابی دردسرســاز بود، اما بد نبود که آب وهوایی 

عوض کنند و مدتی به مسافرت بروند. 
اریک وقتی این خبر را شــنید، با عصبانیت فریــاد زد: »من که با 

مادربزرگ هیچ جا نمی رم!«
پدرش توی راهرو دنبالش راه افتاده بود و سعی داشت آرامش کند: 

»اریک! روان شناست که گفته خیلی برنامه ی خوبیه.«
- خب، پس به روان شناســم بگین خودش با مادربزرگ بره ســفر! 

مطمئنم در حد مرگ خوش می گذرونن.
پــدر اریک به دروغ گفت: »من هم خیلی دوســت دارم همراهتون 
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بیام. خودت هم خوب می دونی، ولی مجبورم بمونم و به کارهام برسم. 
اصاًل نمی تونم همراهی تون کنم.«

اریک که داشت دِر اتاق پذیرایی را باز می کرد، با طعنه گفت: »چه 
اتفاق عجیبی! وقت ندارین!«

- همه ش چند روز بیشتر نیست.
اریک همــان طور که داشــت دور میز غذاخــوری می چرخید، با 
عصبانیت گفت: »همه ش چند روز بیشــتر نیســت؟ وقتی داشتین 
می رفتین نیویورک هم همین رو بهم گفتین. من هم کوتاه اومدم و یک 
هفته رفتم گراسبرگ پیش مادربزرگ بمونم. یادتون نیست؟ از دست 

مادربزرگ بود که از گراسبرگ فرار کردم.« 
این را که می گفت، جلو خودش را گرفت تا هیچ حرفی از شبح ساندرا 
نــادل و مزاحمت های آلبرت زیمر به میان نیاورد، آخر آن دو تا هم در 

فرارش از گراسبرگ نقش چشمگیری داشتند.
فرانک فوگلر گفت: »خب...« 

خودش هم نمی دانست که بعد از این خب، چه می خواهد بگوید، اما 
باالخره گفت: »این ها همه ش مال گذشته هاست.«

اریک افتاد روی مبل و گفت: »مال گذشته هاست؟! همین یک ماه 
پیش بود!«

پدر اریک که داشــت تبلتش را درمی آورد و می نشست کنار اریک، 
برای عوض کردن موضوع گفت: »ببین پســرم! ببین مادربزرگت کجا 

می خواد ببردت.« 
با لحنی جذاب پرســید: »از مجموعه ی آبِی آیدای آسمانی چیزی 

شنیدی؟«

- نه خیر!
پدر اریک شــروع کرد به گشتن دنبال وب سایت چشمه ی آب گرم 
و گفت: »یکی از بهترین و مجلل ترین چشمه های آب گرم ایتالیاست. 

جای خیلی قشنگیه.«
صدالبته که اریک اســم آن جای مجلل را شنیده بود و می دانست 
که میلیاردرها به آنجا آمدوشــد دارند. هم توی تلویزیون گزارش هایی 
از آنجا دیده بود و هم توی اینترنت، اما نمی خواســت کنجکاوی اش را 
به پدرش نشــان بدهد. پدر اریک به هدفش رسیده بود و حاال اریک 
می خواست چیزهای بیشتری از آنجا بداند و عکس هایش را ببیند، اما 

هیچ دوست نداشت اعتراف کند که پدرش پیروز شده است. 
- می خوای وب سایتشون رو ببینی؟

اریک وانمود کرد بی تفاوت است: »اصاًل برام جذاب نیست.«
- جای خیلی فوق العاده ایه!

اریک فوگلر نتوانست جلو خودش را بگیرد و سرش را خم کرد روی 
صفحــه ی تبلت. هرچند، همین کار را هم با بی میلی تصنعی انجام داد، 

طوری که انگار واقعًا میلی به تماشای وب سایت ندارد. 
پدرش گفت: »سیســتم های فوق پیشرفته ی آب گرم دارن و ماساژ 
تایلنــدی و آب درمانی. حمــوم ُرمی دارن، ســونای فنالندی، دوش 
اســکاتلندی، حموم ترکی و حوضچــه ی ِگل. بهترین خدمات رو ارائه 

می دن.« 
در حیــن گفتن این حرف ها، عکس های آنجا را هم به اریک نشــان 

می داد. 
اریک گفت: »اون بخش حوضچه ی ِگل خیلی جالب بود.«
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فرانک فوگلر تصور کرد که پسرش را خوابانده اند و تا روی پلک هایش 
را ِگِل مخصوص زده اند.

در لحظه، چیزی از خودش درآورد تا پســرش را بیشتر جذب کند: 
»خاک این ِگل مخصوص پوست رو از بحرالمیت می آرن.«

- واقعًا؟
پدرش تندتند سرش را تکان داد که یعنی واقعًا.

پسرک با اشتیاق فراوان پرسید:  »ماسک ترمواکتیو هیالورونیک هم 
دارن؟«

پدرش گفت: »آره که دارن.«
ماسک ترمواکتیو هیالورونیک اصاًل چه بود؟

- می تونم از همه ی خدماتشون استفاده  کنم؟ استفاده ی کامل؟
پدرش گفت: »می تونی. کامِل کامل!«

- می شه تو اتاق هم غذا خورد؟
- صدالبته.

- اینترنت نامحدود هم دارن؟
- بدون شک.

- با چه پروازی قراره بریم اونجا؟
- آلیتالیا.

- هوم... به نظرم خیلی جالب نمی آد...
- بلیته درجه یکه. مادربزرگ گرفته.

- ِکی راه می افتیم؟
- پس فردا.

اریک لب  هایش را محکم روی هم فشــار داد. بــرای برنامه ریزی 

سفری این چنینی، فرصت کمی داشت. جمع کردن وسایل و چیدنشان 
در چمدان همیشــه خیلی وقــت می ُبرد. باید براســاس گزارش های 
هواشناســی و پیش بینی وضع آب وهوا و همچنین ُمد فصل، جزئی ترین 

مسائل را هم در نظر می گرفت. 
آماده کردن وسایل و چیدن چمدان، برای خودش یک پا هنر بود. 

اریک بعد از چند لحظه ســکوت، باالخره آهی کشید. باید خوبی ها 
و بدی های این ســفِر پیشنهادی را در ذهن می سنجید. باید چند روزی 
را با او ســپری می کرد؛ یک زن پردردســر. از طرف دیگر، می توانست 
از خدمــات یکی از بهترین مجموعه هــای آبی دنیا بهره ببرد. خدمات 
فیزیوتراپ ها، بهترین آب درمانی ها، اقامت در اتاقی مشرف به دریاچه ی 
کومو و البته غذای محشــر هتل هم جزو خوبی های این سفر بود. دیگر 
الزم نبود سوپ های بدمزه ی برتا فوگلر را تحمل کند. با این اوصاف، تنها 
بدی ســفر می شد حضور شخص مادربزرگ. بدون شک تصمیم سختی 

بود. لب پایینی اش را گزید و گفت: »می رم ببینم نظر بالشم چیه.«
منظورش بالش ِارگونومیکش بود. 

فرانک فوگلر لبخندی زد و با خوش حالی پاهایش را روی هم انداخت. 



که کرم، عجیب است  »به عقیده ی یک 
کتاب هایش را نمی خورد.« انسان 

هوپا، ناشر کتاب های خوردنی
گور بخشی از شعر »کرم های شب تاب« اثر رابیندرانات تا
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به اميد دنيايى سبزتر و سالم تر

سایت هوپا
www.hoopa.ir

            کانال تلگرام هوپا
https://t.me/hoopabooks

           اینستاگرام هوپا
hoopa_publication

کتاب فروشی های هوپا
www.hoopabooks.ir


