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هـدف از راه انـدازی مجموعـۀ ادبیـات داسـتانی نشـر بیـدگل 
کـه بـا بهره جسـتن از تجـارب گذشـتۀ ایـن نشـر و بـا  آن بـوده 
کنـار مهـارت هنـری  بـان دان، در  يـاری مترجمانـی خـوب و ز
از  دقیـق  و  ترجمه هایـی خـوب  نشـر،  اعضـای  فنـی سـایر  و 
يسـنده ها و آثـار ایـن  آثـار ادبـی ارائـه شـود کـه در خـور نـام نو

مجموعـه باشـد.
یبایـی و پیراسـتگی ظاهـری و محتوایـی  به جـز  توجـه بـه ز
 ترجمه ها، می خواهیم آثاری از فرهنگ های مختلف در اختیار 
خواننـدۀ فارسـی زبان قـرار دهیـم و تالشـمان آن خواهـد بـود 
و  شـوند  برگردانـده  اصلی شـان  بـان  ز از   

ً
ترجیحـا متن هـا  کـه 

يـم کـه خواننـدۀ فارسـی هـم بیشـتر    بدین ترتیـب، امیـد آن دار
بخواند هم دقیق تر.

نصراله مراديانی





یِن داستان ها، هدی احمدی یباتر به ز





کمیسر گزارش به 





۱۱

بر خود ناظران چه کسی نظارت می کند؟
هزلیات، جوِونال

که ما با قاطعیت تمام مجازات می کنیم   برخی جنايت ها را 
نمی توان در قوانین مجازات عمومی يافت.

ارنست ِکی. شاپلن، 

یورک،  قاضی ارشد سابق بخش استیناف ايالت نیو

کلی ـــ باتلر بارۀ پروندۀ ال در اظهارنظری در
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گاه فرانک  باِتن  مـن خـود را بیـش از هرکـس ديگر مدیـوِن کارآ
می دانـم کـه ایـن گـزارش را بـرای اولین بـار در اختیـارم قـرار داد 
یورک که این گزارش  گاهان شهر نیو و همچنین تمامی آن کارآ

را خواندنـد و صحـت آن را تأییـد کردند.

تقدیر  و تشکر





۱۵

گاه ها مدام با مـن دربارۀ  چندین وچنـد هفتـه بـود کـه همـۀ کارآ
نوشـتن  مشـغول  روزهـا  آن  می زدنـد.  حـرف  يشـیا باتلر  پاتر
دارودسـتۀ  اعضـای  از  يکـی  محاکمـۀ  بـارۀ  در بـودم  کتابـی 
پلنگ  هـای سـیاه۱ کـه جرمـش توطئـه و دسیسـه بود. بسـیاری 
یو که  گاها  نـی کـه می  شـناختم می آمدنـد به رسـتوران مار از کارآ
درسـت روبـه روی دادگاه بـود. پـس از صـرف غذا می نشسـتند 
بـارۀ ایـن پرونـده حـرف می زدنـد. دیـر يا زود  کنـار پیشـخان و در
يکـی از آنهـا، کـه معمـواًل فرانـک باتـن بـود، می  آمـد سـمت من 
 بايـد 

ً
و بـرای صدمین بـار می گفـت: »می دونـی چیـه، تـو حتمـا

يسـی.« داسـتان َپتی باتلـر رو بنو
باتن مردی مضطرب، جدی و ُپرشوروحرارت بود. افسری 
کادمِی  پلیس توی يکی از آن  که بعد از فارغ التحصیلی از آ
می نشست  باتن  کناردسِت  بی سیم  مجهز  به  ماشین های 
می گفت همه توی اداره دوست داشتند با فرانک کار کنند، آخر 

مقدمه
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گر شهروندی    ا
ً
فرانک هیچ وقت چیزی قبول نمی  کرد. احیانا

باتن  می کرد،  تعارف  نوشیدنی  يا  قدردانی سیگاِر   برگ  برای 
چیزی برنمی  داشت. همه می  رسید به همکارش.

البته این  یو تک وتنها بود.  باتن همیشه در رستوران مار
که  بودند  ديگـر  گاه هــای  کارآ این  نبــود.  خــودش  خــواست 
حواسشان بود خیلی با باتن گرم نگیرند. با او حرف می زدند، 
گر می خواستند خاله زنک بازی  باهم نوشیدنی می خوردند، اما ا
دربیاورند يا دربارۀ پرونده شان بحث کنند، سراغ کس ديگری 
مـی رفتنـد. باتـن چند سـالی در بخـش امـور داخلی۲ کـار کــرده 
کار می کرد،  بود و با اينکه حاال در ادارۀ مبارزه با مواد مخدر 
هیچ کس کاماًل مطمئن نبود که همچنان در بخش امور داخلی 

مشغول نباشد.
پلیس  های بخش امور داخلی را »پاچه گیر« صدا می زنند؛ 
کــه زاغ سـیـاه  کــار نیـروهــای بخش امــور داخلی این اســت 
پلیس های ديگر را چوب بزنند. آنها در واقع مسئول حفاظت 
 بین همکارانشان چندان محبوب 

ً
داخلی اداره هستند و طبیعتا

کنند که نشان بدهد فالن  کافی است سرنخی پیدا  نیستند. 
همسايه  زن  با  يا  می کند  پاش  يخت و ر يادی  ز دارد  پلیس 
يخته يا با آدم های خالف می پرد، آن وقت، با کلی  روی هم ر
تله و میکروفون و بعد از پرس وجو از دوستان و فامیلش، روی 
سرش خراب می  شوند. پلیس ها دلشان نمی  خواهد با کسی 
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يقی با بخش امور داخلی ارتباطی دارد نسبتی  که به هر طر
داشته باشند. بنابراین رفتارشان با باتن بسیار مؤدبانه بود ولی 

با او صمیمی  نمی شدند.
جـز وقت هایـی کـه او از پتـی باتلر چیزی می گفـت. آن وقت 
بـود کـه همـه بـا او هم صـدا می شـدند و هیچ  کس نمی توانسـت 
همگی شـان  يـد.  بگو دختـر  آن  خوبی هـای  از  بايـد  چنان کـه 
يشیا را دوست داشتند، چون نه تنها جوان، خوش مشرب  پاتر
گاه قابلـی هـم بود. پتـی از مأموران مخفِی  و خوشـگل بـود، کارآ
گاه ها او را می شناختند  ادارۀ مبارزه با مواد مخدر بود و اکثر کارآ

يادی داشـت.  و کارش را ديـده بودنـد. باتلـر طـرف داران ز
همــان موقع هــا بــود کــه يکــی از مقامــات ادارۀ مبــارزه با مواد 
ــر ترتیــب داد و مــن يــک  ــی بیــن مــن و باتل ــرار مالقات مخــدر ق
ــز  ــه هرگ ــه مقال ــردم. البت ــر ک ــا باتل ــه ب ــاِه بعــد را صــرف مصاحب م
چــاپ نشــد. دلیلــش را نمی دانــم. فقــط می  دانــم ادارۀ پلیــس 
ــی  ــود و اينکــه بعــد از کل ــف ب ــن کار مخال ــا ای ــدا ب از همــان ابت
ــه  ــر مصاحب ــد باتل ــری باالخــره اجــازه داده بودن ــره و پیگی ک مذا
کنــد. شــايد همیــن مخالفــت پلیــس کافــی بــود تــا مجلــه رغبتــی 
ــا شــايد هــم ســردبیر از  ــه نداشــته باشــد ي ــرای چــاپ آن مقال ب
آن مقالــه خوشــش نیامــده بــود؛ بــه همیــن ســادگی. به هرحــال، 
آن مقالــه شــش   ماه در کشــوی میــز خــاک خــورد تــا روزی کــه 
گاه ديگــری بــه نــام  خبــر مــرگ پتــی را در ِديلی نیــوز خوانــدم. کارآ
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الکلــی در آپارتمانــی در میــدان تايمــز  پتــی را بــه ضــرب گلولــه بــه 
قتــل رســانده بــود و خــودش هــم بعــد از چنــد روز ُمــرده بــود. دو 
مــاه پــس از آن ماجــرا، فرانــک باتــن تلفنــی بــا مــن تماس گرفت 

یــو همديگــر را ببینیــم. و خواســت در رســتوران مار
یورک،  گاهی ادارۀ پلیس نیو بعد از قتل باتلر، در بخش کارآ
گسترده ای اتفاق افتاده بود. هارولد ِپرنا، معاون  خانه تکانی 
و  بازنشسته شد  به اجبار  مواد مخدر،  با  مبارزه  ادارۀ  رئیس 
سروان جان دی انجلو، مسئول کل مأموران مخفی، از خدمت 
یرورو  ز کاًل  هم  مخدر  مواد  با  مبارزه  ادارۀ  خود  شد.  معلق 
بازنشسته  يا  اداره مشغول خدمت بود  شد. هرکس در این 
که بايد بین ِسمتی  گرفت. باتن هم  شد يا ِسمت جديدی 
کمیسر و بازنشستگی يکی  اداری و پشت میزنشینی در دفتر 
يد. بعد از بیست  و دو  را انتخاب می کرد بازنشستگی را برگز
کاری مجبور شود  کارش بود و از اينکه به  سال هنوز عاشق 

نفرت داشت.
کـه شـد يکـی از آن پوشـه های اداری  باتـن وارد رسـتوران 
کـه بـا نـخ بسـته شـده بـود. پشـت  قهوه ای رنـگ دسـتش بـود 
گپـی نیم سـاعته از او پرسـیدم تـوی  میـزی نشسـتیم و بعـد از 
پوشه چیست. گفت چیزی پیدا کرده که می خواهد در اختیار 
مـن بگـذارد. گفـت فکـر کـرده، از آنجا کـه مـن قباًل داسـتان َپت 
باتلـر را نوشـته ام، شـايد عالقه منـد باشـم دوبـاره دربـارۀ او و 
 بـر  آنهـا گذشـته 

ً
گاهـی کـه بـه قتلـش رسـانده و آنچـه واقعـا کارآ
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گفـت تمـام داسـتان داخـل پوشـه  يسـم.  داسـتان ديگـری بنو
کامـاًل رسـمی رفتـار می کـرد.  اسـت. حسـابی مضطـرب بـود و 
پوشه را به من داد و با حالتی معذب و دستپاچه خداحافظی 

کـرد و بـا مـن دسـت داد و رفـت.
کاســت هفت اينچــی و  پوشــه حــاوی شــش حلقــه نــوار 
يس نوارهــا  دســته ای کاغــذ بــود. کاغذهــا شــامل متــن دســت نو
ــر و  ــا قتــل باتل ــود، به اضافــۀ چنــد نســخه از مــدارک مرتبــط ب ب
تحقیقــات متعاقبــش. نســخه ای از مقالــۀ مــن دربــارۀ باتلــر هــم 

داخــل پوشــه بــود.
 نوارهـا را گـوش کـردم، بـا متن  ها تطبیقشـان دادم و تصمیم 
يل داده شدند کتابشان   گرفتم به همان نحوی که به من تحو
کنـم. هیچ چیـز حـذف نشـد و اسـامی  تغییـر  نکـرد. تنهـا کار من 
یی هـا را براسـاس ترتیـب زمانـی مرتـب  ایـن بـود کـه متـن بازجو
کنم و با ذکر نام اشـخاص باالی هر صفحه، مشـخص کنم هر 

بخـش از زبان کیسـت.
ممکــن اســت ایــن ســؤال بــرای خواننــده پیــش بیايــد کــه 
ــار مــن گذاشــت، موضوعــی  ــزارش را در اختی ــن ایــن گ چــرا بات
کــه بــرای خــود مــن هــم عجیــب بــود. شــايد علتــش خشــم 
ناشــی از بازنشســتگی تحمیلــی بــود يــا عالقــه بــه پــت باتلــر   يــا 
تمايــل شــخصی بــرای بازگو   کــردن حقیقــت. درهرحــال، او هیــچ 
محدوديتــی قائــل نشــد و دربــارۀ مخفی  مانــدن منبع ایــن گزارش 

هــم چیــزی نگفــت.






