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کیویاتکوفسکی هستم، کارآگاه خصوصی. اگر هم 
پرونده ا ی دش���وار برای حل کردن نداشته باشم، 
بیشتر دوست دارم توی تختم دراز بکشم، آدامس 

بی همتای کارپنترز بجوم و موزیک گوش کنم. 
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ه���ر روز هم دو تا بطری ش���یر پرچ���رب می خورم. 
برای سلول های کوچک خاکستری ام مفید است.
این آخری ها بیش���تر از قبل پیتزاخور ش���ده ام. 

راستش را بگویم؟ من می میرم برای پیتزا!

راس���تی آخرین پرونده ام به پیتزا ربط داش���ت. 
کمی پس از تعطیالت عید پاک، شبی مادرم به من 

گفت: »از امشب دیگر از پیتزا خبری نیست.«
لحن خون س���ردی داش���ت. اما توی صدایش 

یک چی���زی ب���ود، چیزی 
که هر حرف���ی را می زدم، 
ب�ی اثر می کرد. ولی باز هم 
تالشم را کردم. با احتیاط 
پرس���یدم: »چرا؟ اتاقم را 

مرتب نکرده ام؟«
درجا پرسید: »مگر تا حاال مرتب می کردی؟« 

»یا که چیزی را خراب کرده ام؟«
مادرم هیچی نگفت.

من دس���ت بردار نبودم: »یا ک���ه روز تولدت را 
یادم رفته است؟«
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آن وقت گفت: »مدرسه، عزیز دلم! مدرسه!«
آه���ا، پس جری���ان از اینجا آب می خ���ورد! انگار 
توی آخرین جلسه ی اولیا و مربیان، آقامعلمم مثل 
همیشه همه چیز را زیادی بزرگ کرده بود. معلم ها 

همه اش همه چیز را بزرگ می کنند.
اعتراف می کنم، درسم کمی بدتر شده بود. اما 
مگر تعجب دارد؟ آخر حل پرونده ها زمان می بََرد. 

یاد پرونده ی دسیسه ی آدامسی که می افتم...
به مادرم گفتم: »حاال رفوزه که نمی ش���وم.« او 
اما سر حرفش بود: »تا وقتی که هر دزد خرده پایی 
برایت از درس و مدرس���ه مهم تر باشد، پیتزا بی 
پیتزا. خوب فکرهایت را بکن ببین می ارزد یا نه.«

دو روِز تم���ام فکر کردم، س���ه تا بس���ته آدامس 
کارپنترز جویدم و آن قدر شیر خوردم که کم مانده 
ب���ود دل و روده ام ب���ه هم بریزد. بعدش تس���لیم 

شدم.
ب���ه مادرم قول رس���می دادم. »از امروز به بعد 

می چسبم به درس هایم.«
ب���ا بی اعتم���ادی پرس���ید: »پ���س پرونده ه���ای 

جنایی ات چه می شوند؟«
قاطعانه گفتم: »پرونده تعطیل!«

م���ادرم نوک بینی ام را ماچ ک���رد و همان موقع 
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زنگ زد به پیتزافروش���ی سالواتوره: »روز به خیر، 
کیویاتکوفس���کی هس���تم. لطف���اً همان س���فارش 
همیشگی... یک پیتزا با پونه ی کوهی فراوان و یک 
پیتزا ناپولی. بله؟ بله بله، بدون سیر! متشکرم... 

خداحافظ.«
آب دهانم راه افتاد. 
پیتزا سالواتوره در شهر 
ما بهترین است و البته 
سریع ترین. توی تمام 
پیک های  فقط  ش���هر 
این پیتزافروشی اند که 

اسکیت دارند. این جوری از پیک های دیگری که 
با ماشین می آیند خیلی خیلی سریع ترند، مخصوصًا 

وقتی راه نزدیک باشد.
با خ���ودم فکر کردم: اگر اش���تباه نکن���م، تا چند 

دقیقه ی دیگ���ر پیتزاهای برش���ته و داغ روی میز 
خواهند بود.

برای همین خیلی تعجب کردم وقتی بعد از نیم 
ساعت هنوز کسی سراغمان نیامده بود.

داشتم جدی نگران می شدم که 
زنگ زدند.

فریت���س ب���ود. پی���ک منطق���ه ی 
ما. بیش���تر وقت ها پیتزایمان را او 

می آورد.
بدون ی���ک کلمه عذرخواه���ی به من 
تنه زد و رفت توی آش���پزخانه و خودش 
را انداخ���ت روی صندل���ی. ژاکت قرمز 

روش���نش با نوشته ی پیتزا س���الواتوره خیس 
عرق بود، سربند آبی اش هم تاب خورده بود.

توی یک کلمه، فریتس داشت از حال می رفت.
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هوپا، ناشر کتابهای خوردنی

نشر هوپا همگام با ناشران بین المللی، از کاغذهای مرغوب با زمینه ی ِکِرم استفاده می کند؛ زیرا:
 این کاغذها نور را کمتر منعکس می کند و درنتیجه، چشم هنگام مطالعه کمتر خسته می شود؛

 این کاغذها سبک تر از کاغذهای دیگر است و جابه جایی کتاب های تهیه شده با آن، آسان تر است؛
 و مهم تر از همه اینکه برای تولید این کاغذها درخت کمتری قطع می شود.

بهاميددنيايىسبزتروسالمتر


