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تــا دو مــاه پیش فوتبال را دســِت کم بــه اندازه ی 
پیاده روی های غروب یکشنبه یا خرید توی حراجی 
آخر زمستان کسالت آور می دانستم. برای همین 
هم، هر کس مدعی می شــد من روزی دروازه بان 

می شوم، به چشم من یکی ُخل وِچل می آمد.
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کیویاتکوفسکی، کارآگاه خصوصی، به میل خودش 
شــیرجه بزند تــوی خاک وُخل؟ کیویاتکوفســکی، 
متخصــص پرونده هــای بغرنــج، دماغــش را آماج 

ضربه ی توپ کند؟
پسرجان، همین قدر بگویم که خودت هم باورت 

نمی شد.
تا اینکه یک روز یانا سراغم آمد. 

مدرســه ی  فوتبالیســت  بهتریــن  دختــر  ایــن 
ماست، هیچ پسری حتی انگشت کوچکه ی او هم 
نمی شود. برای همین او کاپیتان تیم کالس ما هم 

هست.
زنگ تفریــح بزرگه بود. داشــتم 

ســعی می کــردم با یــک عدد 
آدامس جــان کارپنتــرز و یک 
بطری شیر پرچرب تنش های 

زنگ قبل را برطرف کنم.
دیکته نوشته بودیم و راستش این جور کارهای 

کالســی، از ســرگرمی های دلخواه من 
نیست.

»آهای کیویاتکوفسکی!« 
ُدم  و  گفــت  را  ایــن  یانــا 

شال گردن اِف سی بایرنش 
را جلوی صورتم رقصاند.

»هووم؟« این صدای من بود.
کیویاتکوفســکی،  داریــم  »الزمــت 

فوری!«
با تنبلی آدامس کارپنترزم را از ُلپ چپ به ُلپ 
راستم فرســتادم و گفتم: »فوتبال بازی نمی کنم. 

حرف دیگری هست؟«
یانا به این راحتی ها دست بردار نبود.



13 12

گفــت: »ربطی به فوتبال ندارد. برای کارآگاهی 
الزمت داریم!«

برای کارآگاهی؟!
حاال بهتر شد.

چند هفته ای می شــد ســفارش جدید نداشتم. 
ماجرای مسخره ی گردونه ی آبی آخرین پرونده ام 

بود.
دیگــر وقتــش شــده بــود پرونــده ی تــازه ای به 

دست بگیرم.
ناسالمتی کارآگاه ها باید مشغول تمرین باشند، 

مبادا شّم جنایی شان زنگ بزند.
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»بگــو حــاال!« ایــن را تــا جایــی کــه می شــد بــا 
بی تفاوتی گفتم. 

نمی خواستم یانا بفهمد دارم برای به دست گرفتن 
یک پرونده ی جدید به قدر داشــتن یک شلوار نو 

َله َله می زنم.
یانا شروع کرد به تعریف ماجرا: »دارم توی یک 
تیم خیابانی گل کوچیک بازی می کنم، اسم تیممان 
هست اِف.سی.هولوندرِوگ. االن توی شهر لیگ 
بزرگی برپا شده، تمام محله ها هم هستند. این را 
بگویم که ما باید جام را ببریم، راستش ما بهترین 
بازیکن ها را داریم. اما بعضی وقت ها آســان ترین 
توپ ها هم از دست الیور درمی رود. برای همین 
هر دو بازِی اولمان را باخته ایم. اگر باال نیاییم، باید 

حسرت به دِل جام بمانیم.«
حرفــش را قطــع کردم: »پیاده شــو با هم برویم! 

از اول تعریــف کــن ببینم!« می خواســتم چیزهای 
بیشــتری بدانم: »این الیور کیســت؟ و چرا گاهی 

نمی تواند آسان ترین توپ ها را هم بگیرد؟«
باخبر شــدم که الیور توی مدرســه ی ماســت، 

کالس 4ب. 
تــوی تمرین ها در قدوقــواره ی جامِ جهانی ظاهر 
شده، اما وقت بازی مثل کسی است که عینکش 

را دزدیده باشند.
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یانا دسِت آخر گفت: »یک جای کارش می لنگد. 
خــودم ســعی کــرده ام الیــور را زیر نظر بگیــرم، اما 
آدم وقتــی خــودش هــم بــازی می کنــد، ایــن کار 
یک جورهایی سخت می شود. شاید تو دستگیرت 

بشود که جریان چیست، کیویاتکوفسکی.«

گفتــه بودم از اشــتیاقم بــرای پرونــده ی جدید، 
اندازه ی داشتن یک شلوار نو. اما با چیزی که یانا 
تعریف کرد، فقط الشه ی شلوار نصیبم شده بود 

و بس.
فکر کردم البد الیور از اول هم آدم دستپاچه ای 
بــوده و وقــت عمل کــه می شــود، دیگر حســابی 

دست و پایش را گم می کند.
گفتم: »فوتبال راسِت کار من نیست. شرمنده، 

یانا.«
نه خیــر، یــک ذره هم دلم نمی خواســت وقتم را 
تــوی زمین هــای ورزشــی خاک آلود هــدر بدهم، 
آن هــم وقتی کــه شــاید در خانــه ُپرتب وتاب ترین 

پرونده ی دوران کاری ام چشم به راهم باشد.
»همین یک بار کیویاتکوفسکی، به خاطر من!«

و دســتش را روی شــانه ام گذاشــت. یانــا یک 
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ســر و گردن از مــن بلندتر اســت. صورتــش را به 
صورتــم نزدیــک کرد، آن قدر که چشــم هایم دیگر 

داشت لوچ می شد.

یانا سرســخت اســت، ایــن را همــه ی بچه های 
کالس می دانند. شاید برای همین هر چه بخواهد 

به دست می آورد.
زیر لــب گفتم: »باشــد. باشــد.« و هلــش دادم 
عقب. هیچ خوشــم نمی آید، کســی زیادی به من 

بچسبد.
»یک بازی را نگاه می کنم تا ببینیم چه می شود.«
دســتمزدم را کــه بــه یانــا گفتــم، داشــت پــس 
می افتــاد. بــا درماندگــی فریــاد زد: »پنــج بســته 
دارد،  تــاب  مخــت  آدامس مســخره ها؟  ایــن  از 
کیویاتکوفســکی! پــدر و مادرم همــه اش هفته ای 

سه یورو به من پول توجیبی می دهند.«
شانه باال انداختم.

»مشکل خودت است، یانا. زیر پنج بسته برایم 
صرف ندارد.«
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یانــا اندکــی با خودش فکر کــرد، ناخن هایش را 
جوید و پیشانی اش را چین داد. 

»قبــول،  آورد:  جلــو  را  دســتش  ســرانجام 
کیویاتکوفسکی. مهم این است که سر دربیاوری 

الیور چه اش است.«
بــرای بعدازظهر در زمین بازِی شــهرک برج ها 

قرار گذاشتیم. 
ســر ســاعت ســه توی همان زمین، بازی اِف.
ســی.هولوندرِوگ و روباه های خیابان موتسارت 

شروع می شد. 
هر دو تیم تا آن روز هیچ بُردی نداشتند. اما آن 
روز تیم یانا می خواست برای یک بار هم که شده، 

بَبرد.
دســِت آخر پرســیدم: »راســتی هم تیمی هایــت 

می دانند که قرار است من تحقیق کنم؟«
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سر راه خانه متوجه شدم که حتی یک دانه آدامس 
هم ندارم. 

در جیب هــای شــلوارم دو یــورو پیدا کــردم. به 
خریِد دو تا بسته می رسید.

آن ساعت جلوی دکه ی اولگا جای سوزن انداختن 
نبود. 

مثــل همیشــه بچه هــا داشــتند بعد از مدرســه 
جیــره ی آب نبات، شــکالت و دیگــر هله هوله های 

سالمشان را تأمین می کردند.

یانا سر تکان داد که نه. »اگر از سوءظن خودم 
برایشان بگویم، قطعاً به من می خندند.«

خود من هم دودل بودم، اما بهتر بود آن را پیش 
خودم نگه می داشــتم. ناسالمتی پای پنج تا بسته 

کارپنترز در میان بود.
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