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اگ���ر یک نفر همین االن دنب���ال کارآگاه خصوصی 
می گردد، یک وقت اش���تباهی س���راغ من نیاید. 
چ���ون یک هفته ی آزگار اس���ت که بیم���ارم. با هر 
س���رفه  جفت ریه هایم از گلوی���م می پرند بیرون و 
ب���ا هر عطس���ه ام دیوارها عقب  و جلو می ش���وند. 
حتی آدامس کارپنت���رز هم توی دهنم مزه ندارد. 
راستش با شیر تازه ی پرچرب و داروهای شیرین 

حال به هم زنی که دکتر برایم نوشته، زنده ام.

1
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»کیویاتکوفس���کی، آنفلوآنزای بدی گرفته ای!« 
ای���ن ح���رف دکتر ب���ود بع���ِد اینک���ه تلف���ِن مادرم 
نیمه ش���ب او را از رختخواب بیرون کش���یده بود. 

»فعالً مدرسه نمی روی.«

از مدرس���ه که با جان و 
دل می گذرم. اما اگر فردا 
خب���ره الزم  کارآگاه  ی���ک 
باش���د، چی؟ واویال! حتی 

نمی توانم فکرش را بکنم!

سِر پرونده ی قبلی ام مریض شدم. یک روز دِر اتاقم 
را زدند و مادرم پسری را به داخل راهنمایی کرد.

مادرم گفت: »با تو کار دارند، با کیویاتکوفسکی، 
کارآگاه خصوصی مش���هور.« و »مشهوووووور« 
را مث���ل آدام���س بادکنکی ک���ش داد، برای اینکه 

سربه سرم بگذارد.
با زبان مادرم آش���نایم. ب���رای همین فقط گفتم: 
»خیل���ی بامزه بود مام���ان!« و مهمانم را با دقت 

بیشتری ورانداز کردم.
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ب���ه صندل���ی میزتحریرم اش���اره ک���ردم. »پس 
بنشین! آدامس می خواهی؟«

س���رش را تکان داد که نه. نشس���ت و شروع 
کرد به حرف زدن: »اسمم پریموس است و توی 
سیرک زامپانو کار می کنم. تازه مهمان شهر شما 

شده ایم. شاید پوسترهایمان را دیده باشی.«
سر تکان دادم که بله. ناسالمتی پوسترشان را 

روی هر سطل آشغالی چسبانده بودند.
پریموس ادامه داد: »یک چیزی توی س���یرک 
ما س���ِر جایش نیست. باید بفهمم چه خبر است 

کیویاتکوفسکی. باید!«
ب���ا ای���ن ح���رف دو ت���ا کارت مهم���ان از جیب 
شلوارش درآورد و گرفت طرف من. »امشب بیا 
تماشای نمایشمان. هرکسی را هم که خواستی، 

با خودت بیاور!«

پس���ره از من کوتاه تر بود، اما خیلی ورزیده تر. 
ب���دون خ���م ک���ردن  بی بروبرگ���رد می توانس���ت 
آرنج���ش م���ن را بیروِن پنج���ره آویزان نگ���ه دارد. 

روی ش���لوارک رنگ و رورفت���ه اش 
تی ِشرتی پوشیده بود با نوشته ی 

»سیرک زامپانو«.
تنهایمان  ک���ه  م���ادرم 

گذاش���ت، به پس���ر 
گفتم: »آتیش کن!«

او دستی به موهای 
سیاهش کش���ید و با 
دودلی زبان باز کرد: 
»قضی���ه این اس���ت 
کمک���ت  ب���ه  ک���ه... 

احتیاج دارم.«
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گفت���م: »تند ن���رو! تند ن���رو!« و کارت ها را کنار 
دستگاه گرامافون قدیمی ام گذاشتم. »راستش 
اول بای���د بدانم مش���کلت چیس���ت و باید چی را 

بررسی کنم.«
پریموس گفت: »همه چیز را.«

این را که گف���ت، از کوره که هیچ، حتی از توی 
کفش هایم هم دررفتم: »عجب رویی داری! 

هی���چ کارآگاهی ای���ن مدلی کار 
نمی کند!«

پریم���وس ش���انه باال 
انداخت: »شنیده ام 

تو بهترینی.«

»از کی شنیده ای؟«
پریموس پاس���خ داد: »از پیک پیتزایی. دیشب 

برایمان پیتزا آورده بود. با دوچرخه.«
آها، من را فریتس بهش معرفی کرده بود. این 
فریتِس عزیز توی پرونده ی اسکیت های گم شده 

پای اصلی ماجرا بود.
پریموس پرس���ید: »حاال چی کیویاتکوفسکی؟ 

کمکم می کنی؟«
اگر ندانم پرونده درباره ی چیس���ت، 

قاعدتاً قبولش نمی کنم.
هیچ کارآگاهی نمی کند. اما راستش 
بلیت مجانی سیرک بدجوری چشمک 
می زد. گفتم: »قبول! اگر موفق شدم، 
پن���ج ت���ا بس���ته آدامس ج���ان 
کارپنت���رز می گیرم. 
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می توانی آن ها را از دّکه ی اولگا بخری.«
»قبول اس���ت کیویاتکوفس���کی. پس امش���ب 

می بینمت!«
پریموس که رف���ت، بلیت های مجانی را گرفتم 
دس���تم و دقیق نگاهش���ان کردم. خودم را درگیر 
چه ماجرایی کرده بودم؟ توی همه ی پرونده هایم 
همیش���ه می دانس���تم ماج���را درباره ی چیس���ت: 
آدامس ه���ا و اس���کیت های گم ش���ده، کابل برق 
خراب یا بازی مش���کوک فوتبال. اما این بار چی؟ 
پس���رک گفته بود: »مواظب همه چیز باش!« این 

پیش خودش چه فکری کرده است؟
مادرم از الی در س���رک کش���ید و با کنجکاوی 

پرسید: »ها؟ پرونده ی تازه گیرت آمده؟«
سر تکان دادم که بله. »با من می آیی به سیرک، 

مامان؟ همین امشب؟ بلیت مهمان دارم.«

او دس���تی به موهایم کش���ید. »من هم شیفت 
شِب بیمارستان دارم. حیف شد، دلم می خواست 

باهات بیایم.«
گفتم: »ولی من باید بروم.«

مادرم پیش���نهاد ک���رد: »چطور اس���ت اولگا را 
ببری؟«

کارآگاه محبوبم، میکائل بلومکوئیس���ت عزیزم! 
مامان پیش���رفت کرده! همین یکی دو ماه پیش 
یک س���اعت تمام درب���اره ی اهمیت خواب کافی 

برای دانش آموزان سخنرانی کرده بود.
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گفتم: »چه فکر خوبی!« و مامان را بوس���یدم و 
دویدم طرف دّکه ی اولگا.

قرمزی دماغ اولگا از دور توی چشم می زد.
با نیش باز ازش پرسیدم: »سالم اولگا! دماغت 

چقدر شبیه چراغ است!«
فس فس کنان گف���ت: »خیلی خن���ده دار بود!« 
و ت���وی یک دس���تمال جیبی ب���زرگ و ُگل دار فیِن 
ُپروپیمانی کرد. »من مریضم کیویاتکوفسکی. از 

قرار معلوم بدجوری هم مریضم.«
»بی خی���ال اول���گا! هیچ کس از س���رماخوردگی 
نم���رده.« ای���ن را گفتم و دو تا بلی���ت را درآوردم. 

»باید امشب با من بیایی سیرک.«
اولگا یک لیوان لیموناد گذاشت جلویم. »وای 
نه! قند و عسلم، ابداً نمی توانم این کار را بکنم. اینجا 

را که بستم، یک راست می روم توی تختخواب.«

چه ب���د! معلوم بود که تنهایی هم می توانس���تم 
توی سیرک وقت بگذرانم. اما این هم معلوم بود 
که چهار تا چش���م بهتر از دو تا چشم کار می کنند، 
به خصوص وقتی آدم نداند باید چه چیزی را بپاید.

ب���رای راضی ک���ردن اول���گا 
فقط یک راه مانده بود. هرگز 
به دلخواه خ���ودم چنین کاری 
نمی کنم. ام���ا برخی پرونده ها 
حکم می کنن���د داروندارت را 
سرش���ان بگ���ذاری. عزمم را 
جزم کردم و لبخند جانانه ای بر 

لب هایم نش���اندم. از این خنده ه���ا که از این ور تا 
آن وِر گوَشت ادامه دارد.

تودماغ���ی گفتم: »پای پرون���ده ی تازه در میان 
است. بهت احتیاج دارم.«
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این اولین باری بود که همچین خنده ی کش داری 
ب���ه او می زدم و معجزه کرد )ولی در عوض باعث 
ش���د که االن مریض و بدحال افتاده باش���م توی 

رختخواب.(

آهی کش���ید: »قبول! ای کلَک!« و او هم به من 
لبخند زد. »قانعم کردی.«

قرارمان س���اعت هفت جل���وی دّکه بود. طرف 
خانه که می دویدم، می ش���نیدم که اولگا همچنان 

توی دستمالش شیپور می زند.
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