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به او که قصه هایم را به گوِش جان نوشید.

بیایید قصه های یکدیگر را بشنویم.
ز.ح





ایـن کتـاب برای چاپ نوشـته نشـده بود. ایـن کتاب، ثبـِت خصوصِی 
دوران حساسی از زندگی من به عنوان یک کارآگاه است.

اما بعد، دست نوشته های من دزدیده شد.
و این طوری شد که االن در دست شماست.

پس لطفًا کتاب را زمین بگذارید و از خواندن دست بردارید.

یادداشت نویسنده
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ُاه، اینجا رو! هنوز که داری می خونی! 9

من در مورد شما چیز زیادی نمی دانم.
اما این را می دانم که شما برای یادداشت نویسنده، احترامی قائل نیستید.
چون وقتی نویسنده در یادداشت صفحه ی قبل، از شما خواست کتاب را 

نخوانید و آن را زمین بگذارید، شما از آن این برداشت را کردید:

پس بگذارید یک راست بروم سر اصل مطلب.
من تیمی خرابکار هستم. من یک کارآگاهم.

و من ممنوا الکار شده ام.

پیش ��تار
که داری  ُاه، این�ا رو! هنوز 

می خونی!
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شما الزم نیست جزئیات آن را بدانید.
تقـط بایـد بدانید که هیچ کـدام از کارهای کارآگاهی که قرار اسـت اینجا 

درباره شان بخوانید، قرار نبود اتفاق بیفتد.
و من تقط به این دلیل همه ی آن ها را ثبت کرده ام که می دانسـتم قرار 
اسـت وارد ُپربارتریـن دوران کاری ای شـوم که تابه حال یـک کارآگاه تجربه 

کرده است.
پـس اگـر می خواهیـد همین طور به خواندن ادامه بدهیـد (تا االن هم که 
نتوانسته ام جلوی شما را بگیرم)، باید از شما بخواهم دست راستتان را باال 

ببرید و سوگند یاد کنید:

این جانب (اسمتان را بگویید)، بدین وسیله سوگند می خورم که 
هرگز محتویات این کتاب را برای کسی فاش نکنم؛ از جمله - و 



ُاه، اینجا رو! هنوز که داری می خونی! 11

البته نه منحصرًا - مادِر تیمی که اگر یک وقت بفهمد او در زمان 
ممنوع الکاری اش در حاِل انجام کار کارآگاهی بوده است، او را 

مثل یک حشره له می کند.

و همچنین بدین وسیله موافقت می کنم که اگر بخشی از این 
سوگند را، خواسته یا ناخواسته، بشکنم، به این تنبیه دچار شوم:

خرَدل مالی شده و لقمه ی چپ یک خرس قطبی خواهم شد.

ُاه، اینجا رو! هنوز که داری می خونی!
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���

نمی شود گفت این شروع داستان است؛ ۱۳

١

اسم من هاوایی جویی است.
من عینک آفتابی گنده ای دارم.

��� ا�� ��و� دا���ن  ��� ��د 
ا��؛ ا�� �� ��و� ������ه ا��
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و همین طور یک خرس قطبی گنده.
که اسمش را از روی ماهی مخصوص جزایر هاوایی انتخاب کرده ا  م:

هوموهومونوکونوکوآپوا

بـه خـرس قطبی ام می گویـم:  »بیـا اینجـا، هوموهومونوکونوکوآپـوا! چون 
االن می خـوام خبـری رو بـه همـه ی کارمندهـای آژانـس کارآگاهی مـون 

کنم.« اعـالم 



(البته واقعًا آژانس کارآگاهِی ما نیسـت، آژانس کارآگاهِی من اسـت؛ اما 
من دوست دارم او را هم به حساب بیاورم تا احساسات هوموهومونوکونوکوآپوا 

را جریحه دار نکنم.)
پس دکمه ی قرمز مخصوص ارتباط داخلِی روی تلفنم را فشار می دهم.
«کارکنـان آژانس خرابکار، درود بر شـما! بنیان گـذار، رئیس و مدیرعامل 

آژانس صحبت می کنه؛ همراِه دستیار اجراییم، هوموهومونوکونوکوآپوا.»
همین طـور کـه حـرف می زنـم، می بینـم کارمندانـم کم کـم پشـت دیـوار 

شیشه ای دفترم جمع می شوند.
«تصورش سخت است، اما از آن روزهایی که جمع بی اهمیتی به توانایی های 
من، تیمی خرابکار، شک می کردند، زمان زیادی گذشته؛ جمعی شامل دوست 
صمیمی ُتُپلم، رولو توکاس؛ هم کالسی نارنگی بویم، مولی موسکینز؛ و دشمن 
خونی ام و دختری که اسمش را نشاید برد اما االن خواهم برد، چون دیگر او 

را شکست داده ایم و دیگر برایمان مهم نیست، کورینا کورینا.»
صدای تأیید کارمندان بلند می شود.

نمی شود گفت این شروع داستان است؛ ۱۵
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«اما آن روزها دیگر فقط یک خاطره ی دور اسـت. اکنون به ما نگاه کنید. 
ما یک آژانس کارآگاهی بزرگ هسـتیم با بیشـتر از صد کارمند و چندین و 

چند دفتر؛ با گسترش جهانی و دونات مجانی در روزهای جمعه.»
همه دست می زنند.

«حـاال کـه صحبت دونات شـد، من می دانم که اخیرًا سـِر دونات ها جنگ 
و دعوا بوده.»

هوموهومونوکونوکوآپوا به نشانه ی تأئید سر تکان می دهد.
«دسـتیار اجرایـی ام بـه مـن اطـالع داده بعضـی از شـما را دیـده کـه تـا 
جعبه های دونات مسابقه می گذاشتید و دونات های شکالتی را می لیسیدید 

تا آن ها را از آِن خود کنید.»

چند تا از کارمندها نگاهشان را می دزدند.
«روی صحبتم مخصوصًا با لیز بیکِنل، کارِتر هاسگاوا و آن اِسکات است. 

لطفًا از لیسیدن دونات های شکالتی دست بردارید.»

تا آن ها را از آِن خود کنید.»



لیز، کارتر و آن، سرهایشـان را پایین می اندازند و با شـرمندگی از جمع 
کارمندها خارج می شوند.

»حـاال شـاید بعضـی از شـما از خودتـان بپرسـید که مـا چگونه بـه اینجا 
رسـیدیم؛ اینکه من چطور رؤیای بزرگ امپراطوری آژانس های کارآگاهی را 

به واقعیت تبدیل کردم.«
هوموهومونوکونوکوآپوا ُسرفه می کند.

حرفم را تصحیح می کنم: »ما چطور آن را به واقعیت تبدیل کردیم.«
هوموهومونوکونوکوآپوا لبخند می زند.

»با تکیه بر یک اصل اخالقِی هدایت کننده؛ اصلی که آن را روی پرچمی چاپ 
کرده ام که برای همیشه در دفترمان نصبش می کنیم... و آن، این است...«

نمی شود گفت این شروع داستان است؛ 17
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فصل
2

»اجازه نداری کارهای کارآگاهی بکنی.« مادرم این را می گوید.
می پرسم: »چند وقت؟«

»قبالً بهت گفته م.«
»ولی تو گفتی شیش ماه!«

»منظورمم همون شیش ماه بود.«
»ولی آخه شیش ماه؟ این جوری آژانسم رو نابود می کنی!«

»قرار نیست ِهی در موردش صحبت کنیم، تیمی.«
»ولی این مجازات با جرم تناسب نداره.«

»تو فرار کردی!«
»1

»من باید یه تبهکارو تا اون وِر مرزهای ایالتی تعقیب می کردم! 

1. جزئیات این اتفاق را می توانید در جلد 4 »تیمی کارناگاه؛ دزدی قرن«، پیدا کنید؛ یک اثر ادبی کالسیک 
معاصر.

کشتی احمق ها
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می گویـد:  »بّسـه، تیمـی!« و نـان گوشـتی را از تر درمـی آورد. »در ضمن، 
این جـوری وقـت بیشـتری داری کـه روی کارهای مدرسـه ت تمرکز کنی و 

شاید یه سری کارهای دیگه هم بکنی.«
مشـکوک بـه مـادرم، لحـن و نـان گوشـتی اش، زیـر لب می گویـم:  »چه 

کارهای دیگه ای؟!«

»ثبت نامت کرده م کالس پیانو.«
داد می کشم: »چی کار کردی؟! خودت همین االن گفتی من واسه کارهای 

مدرسه م وقت بیشتری الزم دارم!«
»وقت کاتی داری. وقتی از کارهای کارآگاهیت دست کشیدی، به اندازه ی 

این کار و حتی کارهای دیگه برات وقت باز می شه.«
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مثـل یـک ملوان که حالت تهوا گرتته، به عقب تلوتلو می خورم و زیر لب 
می گویم: »وای، خدای من!«

مـادرم اضاتـه می کند: »تـازه، وقتی خونه ی عمه کاُلنـِدر بودیم، دیدمت که 
داشتی سعی می کردی پیانو بزنی. به نظر می اومد خیلی ازش لذت می بری.«

داد می کشم: »تو شغلت چیه؟! جاسوسی؟«
جواب می دهد: »ُنچ!«

»به گمونـم اون روزم کـه داشـتم بـه باغبـون کمـک می کـردم درختچه ی 
تزئینی درسـت کنه، من رو دیدی. حاال الُبد باید کالس آرایش درختی هم 

ثبت نامم کنی!«
می گوید: »درخت آرایی! ُاه! داشت یادم می رتت...« خودش را به یخچال 

می رساند و و یک کاسه ژله بیرون می آورد. »دسر امشبمون.«
می گویم: »دسر نمی خوام. بادبان کشتی زندگی من پاره پاره شده.«

می گویم: »وای، خدای من!«

»مـادرم اضاتـه می کند: »مـادرم اضاتـه می کند: »تـازه، وقتی خونه ی عمه کاُلنـِدر بودیم، دیدمت که 


