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رعایت »کپی رایت« یعنی چه؟
یعنی »نشر هوپا« از نویسنده ی کتاب، یورگن بانِشروس، 

برای چاپ این کتاب به زبان فارسی در ایران و همه جای 
دنیا اجازه گرفته و بابت انتشارش، سهم نویسنده، 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 دنیا چاپ کند، بدون اجازه و رضایت 
یورگن بانِشروس این کار را کرده است.



1
چنــد روز پیــش دوبــاره رفته بــودم ســلمانی. آقای 
کولهــازه همان  طور که داشــت جــای خطرناکی از 
کله ام یعنی درست بیخ گوش چپم را قیچی می زد، 
گفت: »کیویاتکوفســکی، خیلی وقت بود به ما ســر 

نزده بودی.«
گوشــم را دوســت 
داشتم. به خاطر همین 

کــردم  حبــس  را  نفســم 
تــا اینکــه خاطرجمع شــدم 

آرایشــگرم ناقصــم نمی کنــد. 
بعد گفتم: »آخرین بار چهار ماه 

پیش بود.«



آقای کولهازه با تعجب پرســید: »چهار ماه؟! پس 
باید موهایت خیلی بلندتر از این ها می بود.«

»راســتش بله« را گفتم و برایش آخرین پرونده ام 
را تعریف کردم. این بار باالخره آقای کولهازه گوشم 

را قیچی کرد، خوشبختانه فقط یک کوچولو.
ماجرا از غروب یک روز دوشنبه آغاز شد. تکالیفم 
تمام شده بودند، مامان هم برای شام پیتزا سفارش 
داده بــود. از رادیــو آهنــگ رولینــگ اســتونز پخش 
می شــد و سامســون، ســگ تــوی حیــاط، باالخره 

دست از واق واق برداشته بود.
خالصه، معلوم بود شب دلپذیری توی راه است.

من آماده ی حمله به آخرین تکه ی پیتزایم بودم که 
تلفن زنگ زد.

مامان به ســاعت آشپزخانه نگاه کرد. شش ونیم 
بود. گفت: »برو جواب بده. حتماً با تو کار دارند.«

خــودم را کــه معرفی کــردم، صــدای دخترانه ای 
پرســید: »تــو کیویاتکوفســکی، کارآگاه خصوصــی 

هستی؟«
گفتم: »خودم هستم.«

صدا گفت: »بیا رون اشتراسه، پالک 17. فوری!«
پرسیدم: »برای چه باید بیایم؟«
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»خیلــی مهــم اســت، من 
توی...«

دختــره ناگهــان ســاکت 
شــد. صدای فریــادی خفه 

آمــد و بعد صدای ضربه. 
خیس عرق شدم.

چــه  »آهــای!  گفتــم: 
شــده؟ یک چیزی بگو!« 
اما هیچ صدایی نمی آمد. 
بعد صــدای کلیــک آمد 
که یعنی یک نفر گوشی 

را گذاشته.

من چــون کارآگاهــم به بعضی 
چیزها عادت دارم. زود دست 
و پایــم را گم نمی کنــم. اما آن 
موقع پاهایم ُشل شده بودند. 
ســروکله ی  لحظــه  همــان 
اتــاق  دِر  جلــوی  مــادرم 

نشیمن پیدا شد.
پرســید »کی بود؟« اگر 
برایــش تعریــف می کــردم 
چه اتفاقی افتاده، درجا 
پلیس را خبر می کرد.
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راه افتادم. صادقانه بگویم، بدجوری عذاب وجدان 
داشتم.

مــن فقــط مــادرم را دست به ســر نکــرده بــودم. 
راســتش بعِد آن تلفن، بایــد بالفاصله پلیس را خبر 
می کردم. شاید درگیر آدم ربایی شده بودم. ممکن 

بود زمان گران بها از دست رفته باشد.
بــه خودم قــول دادم اگــر ردی از جنایــت دیدم، 

فوری به پلیس تلفن بزنم.
پالک 17 رون اشتراسه خانه ای بزرگ و قدیمی از 
کار درآمد که معلوم بود دیگر کســی توَیش زندگی 
نمی کنــد. چنــد تا از پنجره ها را با تخته و میخ بســته 
بودنــد، دِر ورودی را هــم کور کــرده بودند. هیچ جا 
رّدی از اتفاقــی غیرعــادی در ده دقیقه ی گذشــته 
کشــف نکــردم. توی باجــه ی تلفن جلــوی خانه هم 

چیزی نبود که کمکی بکند.

بــه نظر مــن این کار اصالً درســت نبــود. آن هم 
چون خودم می خواســتم سر دربیاورم چه به سر آن 

دختر آمده. 
به دروغ گفتم: »میشائل بود.«

»میشائل، هم کالسی ات؟«
ســر تــکان دادم کــه بلــه. »اجــازه هســت بــروم 

پیشش؟«
مامان گفت: »برو، ولی هشت ونیم خانه باش. و 

نه یک دقیقه دیرتر!«
»چشم مامان!«

یک بسته کارپنترز فرو کردم توی جیب شلوارم و 
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