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کیویاتکوفسکی هستم ، 
کـارآگاه خصوصی! تازه 
می خواهم از رختخواب 
بیرون بیایم. یکراست 

هم می روم بطری شیر 
را از یخچـــال برمـــی دارم و 

اولین آدامس بادکنکی امروزم 
را می اندازم باال. آن هم نه هر آدامســـی. من فقط 
آدامس جان کارپنترز را آدامس می دانم. بقیه که 

آدامس نیستند، تخِت کفش ِسفت اند.

9



یـــک عدد آدامـــس انداختـــم توی دهانـــم و به 
دوروبرم نگاه کردم. از حق نگذریم ُشـــتر با بارش 

توی اتاقم گم می شد.
ولی ُخب هنوز باریکه راهی مانده بود که بتوانم 

از همان اولیـــن روزی که 
توانســـتم فکر کنم، کارآگاه 
خصوصـــی بـــودم. از همان 
موقع هـــا که راه افتـــادم، هر 
آُجرک خانه سازی یا آب نباتی 
کـــه هر کجـــای جعبه ی ماســـه گم 

می شد، پیدا می کردم. خودم 
هـــم نمی دانم چـــرا، ولی 
این جور  دماغم  همیشه 

کارها را بو می کشد.
تابستان گذشته همین 

دمـــاغ تیز حســـابی بـــه دادم 
رسید. یک روز صبح توی اتاقم پشت میز نشسته 
بودم و انتظار می کشیدم اتفاقی بیفتد. جلویم یک 

لیوان شیر بود و کنارش یک یادداشت:
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بروم ســـراغ ذخیره ی بطری های شیر پرچرب در 
یخچال فوق خصوصی ام و همین طور پای گرامافون 
قدیمی ام. پس جمع و جور کـــردن اتاق بماند برای 

بعد.
شـــیرم را که ســـر کشـــیدم، پنجره را باز کردم. 
خیابانمان سوت و کور بود. تعجبی نداشت، همه ی 
همسایه ها برای تعطیالت یا به تونس رفته بودند 

یا به جزیره ی ایبیزا در اسپانیا. 
بدتریـــن اوقـــات کارآگاه هـــا همیـــن تعطیـــالت 
تابســـتانی اســـت. با خودم فکر کـــردم یعنی یکی 
نیســـت که خوکچه هندی اش فرار کرده باشـــد یا 
حتی یک بســـته پوشـــک بچه از ایشان کش رفته 

باشند؟
مزه ی آدامسم رفته بود. تُفش کردم توی سطل 
زباله و دست دراز کردم آدامس تازه بردارم. اما 

جعبـــه ی آدامس خالی بـــود. چاره ای نبـــود، باید 
می رفتـــم پیش اولگا تا جیره ام را تأمین کنم. فقط 
او بود که توی دکه اش آدامس جان من را داشت 

و من هم از مشتری های پروپاقرصش بودم.

اولگا تا دید دارم یورتمه کنان 
بـــا  مـــی روم،  طـــرف دکـــه اش 
صـــدای بلنـــد گفـــت: »ســـالم 

کیویاتکوفسکی!«
جـــواب دادم: »ســـالم اولگا، 
لطفاً پنج بسته آدامس کارپنترز 

بده با یک لیوان لیموناد.«
اولگا دماغش را چین داد و گفت: »لیمونادت 

را می دهم. ولی...«
دســـت و پایم از ترس سســـت شد. پرسیدم: 
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»یعنی دیگر کارپنترز نداری؟«
پاسخ داد: »راستش نمی دانم چرا تازگی ها هی 

گم و گور می شوند!«
پاک گیج شـــده بودم. »ببخشـــید؟ گم و گور؟ از 

ِکی؟«
»دو ســـه روزی می شـــود. فقط هم کارپنترزها 
گم و گور می شوند. عجیب نیست؟ پنج بار است که 
این جوری می شود. هر دفعه که غیب می شوند، 
مـــن بـــاز ســـفارش می دهـــم و بـــاز وقتی کســـی 

سراغشان را می گیرد، سر جایشان نیستند.«
ـــــادت مــــــی رود کجا  ـــد ی ــم: »شـــای ــت ــف ـــن گ م

گذاشته ای شان.«
اولگا جواب داد: »دیگر این قدرها هم حواس پرت 
نیستم. تازه تمام سوراخ سنبه ها را هم گشته ام.«

لیمونادم را سر کشیدم. 
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»دوباره که سفارش داده ای؟«
اولگا سر تکان داد که بله.

گفتم: »چه عالی! ِکی می رسند؟«
پاســـخ داد: »اول صبح.« و وقتی دید اخم هایم 
رفتـــه توی هم، گفت: »بیا و یک بار هم که شـــده 

یک آدامس دیگر ببر.«
قاطعانه ســـر تکان دادم. گفتـــم: »یا کارپنترز یا 

هیچی!«
اولگا خندید و خم شد روی پیشخوان و ِکرِکرکنان 
گفت: »خیلی بامزه ای!« و خواست لپم را بکشد. 
درجا دو قدم پریدم عقب. من راستی راستی اولگا 
را دوســـت دارم، ولی هرگز اجازه نمی دهم کسی 

لپم را بکشد. هیچ کس! 
تـــازه چیزی به فکرم رســـیده بود... و نقشـــه ام 

کم کم توی کله ام شکل گرفت.

بـــه اولـــگا گفتـــم: »فردا صبـــح خودم کشـــیک 
می دهم.«

»یعنی چی کار، پسرکم؟«
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گفتـــم: »یعنـــی ته و تویـــش را درمـــی آورم کـــه 
آدامس ها کجـــا گم وگور می شـــوند. آدامس ها را 
می دزدند. بی بروبرگرد، کار کاِر حرفه ای هاست. 
جوری شلوار پای آدم را ِکش می روند که روحت 

هم خبردار نمی شود.«
طرف  گــرفــت  را  اشـــــاره اش  انگشت  ــگــا  اول
مــن. »ایــن جــوری حــــرف زدن درســـت نیست، 
کیویاتکوفسکی!« و بعد جدی شد و گفت: »اگر 
واقعاً حق با تو باشد که آن ها را می دزدند، باید 

بروم سراغ پلیس.«
حدس می زدم این را بگوید. زودی گفتم: »واقعًا 
فکر کردی پلیس به دزدی چهار تا آدامس اهمیتی 
می دهـــد؟ بگذار یـــک امتحانی بکنـــم. اگر چیزی 
دستگیرم نشد، بعد می توانی بروی پیش پلیس.«
اولـــگا گفـــت: »قبـــول!« معلوم بـــود که دلش 

می خواهد محکم بغلم کند. برای همین با احتیاط 
یک قدم رفتم عقب تر.

گفتم: »البته مجانی کار نمی کنم.«
»جانم؟«

بـــا خون ســـردی دنبال حرفـــم را گرفتـــم: »اگر 
موفق شدم پنج بسته کارپنترز دستمزد می گیرم. 

قبول؟«
اولگا با آرامش جواب داد: »قبول.«
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هوپا، ناشر کتابهای خوردنی

نشر هوپا همگام با ناشران بین المللی، از کاغذهای مرغوب با زمینه ی ِکِرم استفاده می کند؛ زیرا:
 این کاغذها نور را کمتر منعکس می کند و درنتیجه، چشم هنگام مطالعه کمتر خسته می شود؛

 این کاغذها سبک تر از کاغذهای دیگر است و جابه جایی کتاب های تهیه شده با آن، آسان تر است؛
 و مهم تر از همه اینکه برای تولید این کاغذها درخت کمتری قطع می شود.

بهاميددنيايىسبزتروسالمتر


