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اســم من ناتالي تيِگر1 اســت. تابه حال اين اســم به گوشتان نخورده، 
قبول! چون اصاًل شخصيت خاصي نيســتم. منظورم اين است که آدم 
شناخته شده و معروفي نيستم. تابه امروز نه به کار عجيب وغريبي دست 
زده ام، و نه پروژه اي را اجرا کرده ام که شما بخواهيد با شنيدن اين اسم 
به ياد من بيفتيد. من يکي از خيل خريداران گمنامي هســتم که سبد 

خريدشان را در ميان راهروهاي وال مارت2 به حرکت وامي دارند. 
البته براي خودم نقشــه هاي زيادي در ســر داشــتم. ُنه ســاله که 
بودم، دلم مي خواست به جمع »فرشــتگان چارلي3« بپيوندم. البته نه 

آقای مانک و موریانه ها 

1. Natalie Teeger
2. فروشگاه زنجيره ای وال مارت بزرگ ترين  فروشگاه زنجيره ای دنياست که سام والتون آن را در سال 1962 م. در آمريکا تأسيس کرد 

و در سال 1969 رسمًا به ثبت رسيد. م
3. نام يک مجموعه ی تلويزيونی موفق در دهه ی 70 ميالدی اســت که بارها بازسازی شده و هاليوود براساس آن مجموعه فيلم هايی 
ســاخته  اســت. از بازيگران اولين  مجموعه ی تلويزيونی فرشتگان چارلی می توان فارا فاست را نام برد.گروه »فرشتگان چارلی« را سه 
دختر زيبا با نام های ناتالی کوک، ديلن سندرز، والکس ماندی تشکيل می دهند. هرکدام از اعضای اين گروه برای دستگير کردن افراد 

تحِت تعقيبشان، مهارت و شگرد خاص خودشان را به کار می برند. م
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به اين دليل که با جرم و جنايت مبارزه کنم يا با انجام دادن کارهاي ديگر 
جلب توجه کنم. متأسفانه هنوز هم چنين  رويايي در سر دارم. فرشتگان 
چارلي را به اين دليل ســتايش مي کردم که قدرتمند، مستقل و سرشار 
از اعتمادبه نفس بودند. از همه مهم تر اينکه هميشــه از شيوه اي که اين 

زن ها از خودشان مراقبت مي کردند، خوشم مي آمد. 
اگر از اين منظر نگاه کنيم، تصور مي کنم رويايم به حقيقت پيوسته 
اســت؛ البته نه به آن شــکلي که انتظار داشــتم. درحالِ حاضر مشغول 
مراقبت از خودم، دختر دوازده ســاله ام جولي، و شــخص ديگري به نام 

آدريان مانک1 هستم. 
تابه حال اسم من به گوشتان نخورده است؛ اما اگر در سان فرانسيسکو 
زندگی می کنيد و هميشــه اخبار حــوادث تلويزيون يــا روزنامه ها را 
پی گيری می کنيد، شايد اسم مانک را شنيده باشيد؛ چون آدم معروفي 
است. او کارآگاه بسيار باهوشی است و هميشه معمای قتل هايي را حل 
می کند که پليس از حل کردنشان عاجز است. اين موضوع هميشه من 
را به حيرت وامي دارد؛ زيرا اين فرد اصاًل نمي تواند از عهده ي ساده ترين 
 کارهاي زندگي روزمره اش بربيايد. اگر بهاي نبوغ اين اســت، خوش   به 

  حال من که نابغه نيستم.
معمواًل مراقبت از آقاي مانک کار روزانه ام بود، يعني شب ها به خانه ام 
مي رفتم. اما همه چيز از آن روزي تغيير کرد که در آپارتمان آقاي مانک 
َســروکله ی موريانه ها پيدا شــد، و صدالبته آقاي مانک بود که به اين 
موضوع پي برد. بعد از اين ماجرا، او روي روکش ديوار، سوراخ کوچکي 

1. Adrian Monk
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به اندازه ي يک ســِر ســوزن ايجاد کرد؛ چون می دانست مشکِل تازه ای 
پيش آمده اســت. آقاي مانک همه ي مشکالت را حتی از روي روکِش 

ديوار متوجه مي شد.
وقتي از او پرســيدم چرا چنين کاري مي کند، نگاه عاقل اندرسفيهي 
به من انداخت و گفت: »مگه ديگران از اين کارها نمي کنن؟!« اين هم از 

آقاي مانک. 
صاحب خانه قصد داشت آپارتمان آقاي مانک را سم پاشي و ضدعفوني 
کند؛ به  همين دليل از او خواست چندروزي را نزد دوستانش بگذراند يا 
در هتل اقامت کند. اين هم مشکل بزرگي بود؛ چون تنها دوستان آقاي 
مانک عبارت اند از ســروان ِلالند اســتاتل ِمِير1 و ستوان َرندي ديِشر2 از 
اداره ي پليس سان فرانسيسکو، و البته خود من. اما ازآنجاکه من کارمند 
او هستم، دوستش محسوب نمی شوم، حتي نمي توانم تصورش را بکنم. 
من راننده ي او هستم و بابت اينکه او را با ماشين به اين طرف و آن طرف 
مي برم و خرده فرمايش هايش را انجام مي دهم، حقوق ناچيزي می گيرم. 
اول رفتم ســروقت اســتاتل ِمِير؛ چون او هميشه در هرکاري همراه 
مانک بود. از او پرسيدم که مي تواند چندروزي از مانک پذيرايي کند يا 
نه. اما استاتل ِمِير گفت که اگر مانک يک  بار ديگر پا به خانه اش بگذارد، 
همســرش او را ترک مي کند. استاتل ِمِير گفت که اگر سروکله ي مانک 
در خانه اش پيدا شــود، خودش را گم وگور مي کند. بعد رفتم ســروقت 
ديشر؛ اما او هم گفت که در آپارتمان يک خوابه ای زندگي مي کند و براي 
پذيرايي کردن از يک نفر ديگر، جاي کافي ندارد. باوجوداين احساســم 

1. Capt. Leland Stottlemeyer 2. Lt. Randy Disher
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مي گفت اگر کس ديگري )مثاًل خود من( از او چنين درخواستی داشت، 
حتمًا جايي در آن خانه برايش پيدا مي کرد. 

به همين دليل من و مانک به فکر افتاديم هتل مناســبی پيدا کنيم. 
پيدا کردن هتل خوب براي خيلي ها کار بسيار ساده اي است؛ اما آدريان 
مانک مثل خيلي ها نيســت. فقط کافي اســت بدانيد که چطور لباس 

مي پوشد.
دکمه هــاي پيراهنش را تا باال مي بندد. جنــس پيراهن هايش بايد 
صددرصد نخي باشد، حتمًا بايد شــيري رنگ باشند، دقيقًا بايد هشت 
 دکمه داشــته باشند و سايز گردنشان شانزده و اندازه ي آستين هايشان 
ســي ودو باشــد. تا به اينجاي قضيه، همه ی اعداد زوج هستند. به اين 

موضوع توجه کنيد، بسيار مهم است. 
شــلوارهايش همه پيلي دار و پاکتی هستند، و همگی هشت حلقه 
برای کمربند دارند )بيشــتر شــلوارها هفت حلقه براي کمربند دارند، 
بنابراين همه ي شــلوارهاي آقاي مانک به طور اختصاصي به  اين شکل 
دوخته مي شوند(. دور کمر شــلوارها و قد تمام آن ها سي وچهار است؛ 
اما وقتي دم پاي شــلوارها پاکتی مي شــود، قدشان به سي ودو مي رسد. 
دوازده جفت کفش يک شکل دارد به رنگ قهوه اي، و سايز ده. باز هم تمام 
اعداْد زوج هســتند. نه تصادف است، نه تقارن. اين موضوع براي مانک 

واقعًا مهم است. 
بی شــک او از اختالل وســواس گونه اي رنج مي برد. البته من از نوع 
وســواس مانک اطالع دقيقي ندارم؛ چون مثل دستيار قبلي اش، ناتاشا، 
پرســتار نيستم. ناتاشا خيلی ناگهانی از پيش او رفت تا دوباره با همسر 
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سابقش ازدواج کند )البته شنيده ام که همسرش آدم خوبي نبوده است؛ 
امــا بعدازاينکه مدت کوتاهي با مانک کار کردم، متوجه شــدم که چرا 
ناتاشــا چنين کاري کرده است. اگر همســر من هم در قيِدحيات بود، 

مسلمًا دوباره با او ازدواج می کردم(. 
من هيچ نوع توانايي منحصربه فردي ندارم. قبل ازاينکه به اســتخدام 
مانک دربيايم، در رســتوران کار مي کردم. قبل ازآن نيز مدتي به عنوان 
مهماندار، مدرس يوگا، و معلم ســرخانه مشــغول کار بودم. اما مانک... 
بعد از گفتگوي زياد با استاتل ِمِير به اين نتيجه رسيدم که مانک هم از 
اول آدم بدي نبوده است. درحقيقت از چندسال قبل، يعنی بعد از قتل 

همسرش، وضعيت روحي ـ رواني او رو به وخامت گذاشته است.
واقعًا مي توانم با مانک همدردي کنم. همســر من، ميچ- که خلبان 
هواپيماي جنگي بودـ  در ُکُزوو کشــته شــد، و خود من مدت ها رواني 

شده بودم. البته نه مثل مانک، بلکه مثل مردم عادي!
شــايد به همين دليل من و مانک خيلي بيشتر از آن چيزي که همه 
)مخصوصًا خود من( فکرش را مي کنند، با هم تفاهم و سازگاری داريم. 
مســلمًا او عصباني ام مي کند و از خود مي رنجاند؛ اما مي دانم بيشــتر 
ويژگي هاي عجيب وغريب او به دليل اندوه عميق و طاقت فرســايي است 

که اميدوارم خداوند ابداً نصيب هيچ کس نکند.
اما بهتر اســت برگرديم ســراغ پيدا کردن هتل مناسبی براي آقاي 
مانک. اول، بايد فقط دنبال هتل هاي چهارســتاره می گشتيم. چون اواًل 
چهاْر عدِد زوج اســت و ثانيًا هتل هاي دوستاره با استانداردهاي مانک 
براي نظافت مطابقت ندارند. به قول خودش، هرگز نمي گذارد ســگش 



14 شنشانیمیرود
کبهآت

آقایمان

هم در يک هتل دوستاره اقامت کند. البته مانک سگ ندارد و اصاًل هم 
نمی خواهد داشته باشد. چون سگ ها حيواناتي هستند که خودشان را 

ليس مي زنند و از توالت فرنگي آب مي خورند. 
در آن  جمعه ی باراني، اولين  جايي که رفتيم هتل بِلمونت1 در ميدان 

يونِين2 و يکي از بهترين  هتل هاي سان فرانسيسکو بود.
مانــک اصرار داشــت قبل ازاينکه تصميم بگيرد اتاقــی اجاره کند، 
تک تک اتاق هاي خالي آن هتل را ببينيم. البته او فقط طبقه های زوج و 
اتاق هاي زوج را می ديد. تمام اتاق ها مثل هم مبله شده بودند و به قولی 
چيدمانشــان مثل هم بود. اما او در هر اتاق و در هر طبقه ايرادی پيدا 
مي کرد. مثاًل مي گفت: اين اتاق به اندازه ي کافي قرينه نيســت؛ آن اتاق 
زيادي قرينه است؛ و در آن يکی اتاق اثري از قرينگي به  چشم نمي خورد. 
همه ي حمام ها با کاغذديواري هاي ُگل دار بســيار گران قيمِت ايتاليايی 
پوشيده شــده بود. اما اگر خطوط کاغذديواري صاف به نظر نمي رسيد، 
اگر گل ها و ساقه هايشان در دوطرف ديوار با يکديگر همخواني نداشت، 

مانک بالفاصله مي گفت که اتاق قابلِ سکونت نيست.
درحال بازديد از دهمين اتــاق بوديم که مدير هتل از يخچال اتاق 
نوشــيدني خيلی خنکی بيرون آورد، و من هم وسوســه شدم کمي از 
آن نوشــيدني را مزمزه کنم. مانک زانو زده بــود تا به کاغذديواري زير 
دست شــويی حمام نگاهي بيندازد )يعني جايي که کسی نمي توانست 
ببينــد، مگر آنکه زانو بزنــد( و بگويد: »چه ناهمگوني وحشــتناکي!« 
احساس کردم درعرض يک لحظه خردوخاکشير شده ام. اين يکي را ديگر 

1. Belmont 2. Union Square
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نمي توانستم تحمل کنم. بعد کاري کردم که اگر در چنان  شرايط دشواِر 
هيجاني و روحي ـ رواني قرار نمي گرفتم، هرگز مرتکب آن نمي شدم. 

به مانک گفتم که مي تواند چندروزي را در کنار من و دخترم بگذراند. 
درواقع، قصدم از گفتن اين جمله، پايان دادن هرچه ســريع تر به رنج و 
عذابي بود که گريبان گيرش شــده بودم. اما قبل ازاينکه بتوانم حرفم را 
پس بگيرم، مانک بي معطلي دعوتم را قبول کرد. نزديک بود مدير هتل 

ازسِر شوق و قدرداني من را در آغوش بگيرد و ببوسد. 
همان طورکه داشتيم از پله ها پايين مي رفتيم تا دوباره وارد البي هتل 
بشويم، گفتم: »اما آقاي مانک! حواستون باشه که دوست ندارم راجع  به 
 اينکه اسباب خونه م چطور چيده شده يا اينکه چقدر به نظر شما کثيف 

و ريخت وپاش و پر از ناهمگوني هاي وحشتناکه، شکايتي بشنوم.« 
مانک جواب داد: »مطمئنم که همه چيز عاليه.«

»من هم دارم دقيقًا همين رو مي گم، آقاي مانک. هنوز هيچي نشده 
شروع کرديد.«

مانک بهت زده به من نگاهي انداخت و گفت: »من هم گفتم مطمئنم 
که همه چيز عاليه. بيشــتر مردم از اين جمله فقــط تعريف و تمجيد 

خالصانه و بي ريا استنباط مي کنن!«
»اما بيشتر مردم وقتي مي گن عالي، منظورشون عالي نيست.«

مانک در جواب گفت: »معلومه که هست.«
»نه، اون ها منظورشون دلنشين، خوب، يا آرامش بخشه. منظورشون 
اين نيست که همه چيز به معناي واقعِي کلمه عاليه. مي فهميد منظورم 

چيه؟«
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مانک سرش را تکان داد و گفت: »لطفًا واضح تر حرف بزن.«
با نابــاوري به او نگاهي انداختم و گفتم: »ببين آقاي مانک، شــما 
هيچ کدوم از اتاق هاي اين هتل رو نپسنديديد، چون گل هاي کاغذديوارِي 

زير دستشويی با همديگه همخوني نداشت.«
مانک جواب داد: »اما ايــن موضوع کاماًل فرق مي کنه. پاي مرگ و 

زندگي در ميونه.«
با تعجب گفتم: »چه ربطي به مرگ و زندگي داره؟«

مانک گفت: »براي اينکه اين چيزها نشــون مي ده که سازنده ي هتل 
همه چيز رو سرهم بندي کرده. وقتي تو چسبوندن کاغذديواري ها اين قدر 
بي دقتي می کنن، واي به حال استحکام هتل. حاضرم شرط ببندم که يه 

زمين لرزه ي خفيف مي تونه اين هتل رو با خاک يکسان کنه.«
»يعنــي به نظــر شــما ســاختمون به اين دليل خراب مي شــه که 

کاغذديواري ها رو درست نچسبونده ن؟«
»بله. اصاًل اين هتل بايد تعطيل بشه.« 

به محض ِاينکه وارد البي هتل شديم، مانک سِر جايش ميخکوب شد.
پرسيدم: »اتفاقي افتاده؟«

مانک جواب داد: »بايد به بقيه اخطار بديم.«
»بقيه؟ کدوم بقيه؟«

»بقيه ي ساکنان هتل. اون ها بايد بدونن ماجرا از چه قراره.«
»که کاغذديواري ها با هم همخوني ندارن؟ منظورتون همينه ديگه؟«
مانک جواب داد: »من که بِِهت گفتم. پاي مرگ و زندگي در ميونه. 

بعداً خودم بهشون مي گم.«


