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مقدمه
تحقیقاتآغازمیشود...

عصــر یکی از روزهای اواســط اکتبــر بود. َدشــیل کارآگاه راهش 
را از وســط دریایــی از چترهــا باز می کرد که با شــروع رگبار مثل 
قارچ همه جا ســبز شــده بودنــد. چند دقیقه ای طول نکشــید که 
تمام لندن خیس شــد. خیابان های شــلوغ شهر مثل خیابان های 

داستان های دیکنز1، ِگل آلود و خاکستری بودند. 
َدشــیِل چهارده ســاله کــه مثــل نی قلیــان باریک بــود، از همه 
لحــاظ یک پســربچه ی عادی بــود؛ از همه لحــاظ به جز دغدغه ی 
پنهانی اش. َدش، با اینکه به همه می گفت می خواهد با گذراندن 
دوره ی مجــازی مــدرک بازاریابــی بگیرد؛ در مدرســه ای خاص 

درس می خواند تا کارآگاه بشود.
فقــط چند نفر از اعضای خانواده از رشــته ی تحصیلی واقعی او 

ـ م. 1. چارلز دیکنز، نویسنده ی انگلیسی قرن نوزده میالدی و خالق داستان هایی مثل الیور توئیست و دیوید کاپرفیلد. 



1617

ت.قیقا  م اا میتاودتتت کارآگاه آگاتا 2 / مروارید بنگال

خبر داشتند که یکی از آن ها دخترعموی کوچک و بااستعدادش، 
آگاتا کارآگاه، بود.

زنی که جلوی کاله گیس فروشــی ایســتاده بود، ســِر دش داد 
کشــید که: »جلوی پات رو نگاه کن!« دش به او تنه زده و کیف 
چرم زن را انداخته بود توی چاله ی آب. دش کیف را از توی چاله 

درآورد، تکانش داد که آبش بریزد و آن را به زن داد.
»بفرمایید. صحیح و سالم!« این را گفت و به سرعت از زن که 

داشت بلندبلند بدوبیراه می گفت، دور شد. 
دوســتان صمیمــی اش در ســالن بولینــگ خیابــان ِهســتینگز 
منتظرش بودند و اگر ســاعت برج کلیســایی که دش از کنارش 
می گذشــت زمان را درســت نشــان می داد، تا همان موقع هم 

بیست دقیقه دیر کرده بود.
مثــل همیشــه دیــر بیدار شــده بود. چنــد باری روی ســاعت 
زنــگ دارش کوبیــده بود. هم زمان که ســی دی رایت شــده اش 
را پخش می کرد، یک تکه پیتزای ســرد خورد و بی اینکه وضعیت 
آب وهــوا را در اینترنــت وارســی کنــد، از پنت هاوِس ســاختمان 

بِیکرپاالس بیرون زد.
کاری که اشتباه بزرگی بود. همه ی اهالی لندن می دانستند که 

این شهر فقط دو جور آب وهوا دارد: گاهی آفتابی یا گاهی بارانی. 
رگبار دش را غافل گیر کرد. اول زیر سایبانی پناه گرفت و امید 
داشــت که فقط یک رگبار باشــد. اما باران یکسره می بارید، در 
واقع هرچه صبر می کرد، باران هم شدیدتر می شد. نمی توانست 

بیشتر از این وقت تلف کند. 
دوید و فقط پشــت چراغ قرمزها می ایستاد و دیگر سرتاپایش 

حسابی خیس شده بود.
در خیابان ریچموند، بعد از گذشتن از سه تقاطع، خورد به یک 

چراغ قرمز دیگر.
نفس نفس زنــان و لــرزان کنار حصــاری فلزی مچاله شــد. اگر 
دوســتانش بی خیــاِل او می شــدند و مســابقه ی هفتگی شــان را 
شروع می کردند چه؟ اما بدون اینکه به او خبر بدهند این کار را 

نمی کردند، مگر نه؟
ناگهــان فکــر وحشــتناکی بــه ذهنــش رســید. درحالی که مثل 
دیوانه ها جیب هایش را می گشــت، غرولند کرد: »ای وای! نه!« 

به جز چند تا سکه چیز دیگری در آن ها نبود.
دســتش بــه کیفی خــورد کــه باارزش ترین ابــزارش را توی آن 

می گذاشت. کیف سبک بود، خیلی سبک.
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نفسش را در سینه حبس کرد و 
کیف را باز کرد. خالی بود.

وحشت زده فریاد کشید: »پس 
کجا گذاشتمش؟ کجا؟«

بـیـن الــــــــــــملـلی،  مـــدرسه ی 
مشهورترین مدرسه ی کارآگاهی 
چشم که دش دانش آموزش بود، 
فقــط یــک قانــون سفت و ســخت 
داشــت: هیچ وقــت بــدون ابــزار 
منظورشــان  نرویــد!  جایــی  الزم 
از »ابــزار الزم« وســایل معمولی 
کارآگاهی )مثل ذره بین، میکروفون 
جاســـوسی، دوربیــــن مــخـــفی و 
بی ســیم( نبود. آن ها وسیله ای به 
اســم چشم نِت ســاخته بودند که 
کارایــی تمــام ابزارهــای قدیمی و 
همین طور فناوری های جدیدی را 
در خود داشت. بدترین خطای یک 

دانش آموز این بود که چشم نِتش را گم کند. دش اگر نمی توانست 
چشم نِتش را پیدا کند، حسابی به دردسر می افتاد. زیر ُشرُشر باران 
دســت هایش را مثل اختاپوس تکان می داد و روی لباس هایش 
دســت می کشید. همین که چراغ سبز شد موج دیگری از چترها 

به سمتش راه افتادند.
دش کــه ســِر جایش خشــک شــده بــود، کف دســتش را روی 
پیشــانی اش گذاشــت و تــالش کرد ماجراهــای دیشــب را به یاد 
بیــاورد. بــه آپارتمــان مارشــال رفته بود، چند ســاعتی بــا هم بازی 
ویدئویی کرده بودند و نزدیکی های نصفه شب به خانه برگشته بود. 
خواب و بیدار روی مبل ولو شد و برنامه هایی را که ضبط کرده بود، 
نگاه کرد. صبح آن روز با همان لباس های دیشب و تلویزیون روشن 
از خواب بیدار شده بود. آیا طبق عادت هر شب، چشم نِتش را به 
ســیم شــارژش کنار مبل، وصل کرده بود؟ یادش نمی آمد این کار 

را کرده باشد و این فقط یک معنی داشت...
»مارشال!« آن قدر بلند داد کشید که رهگذرها با کنجکاوی از 
زیر چترهایشان به او نگاه کردند. »توی آپارتماِن او جا گذاشتم!«

دش پرید وسط خیابان ریچموند و متوجه نشد که چراغ عابر قرمز 
شده. صدای بوق ها درآمده بود و ترمزها بود که کشیده می شد 
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و راننده تاکســی ها به این ور و آن ور می پیچیدند تا تصادف نکنند. 
پلیس سوت زد، اما دش به خودش زحمت نداد که سر برگرداند. 
هیچ چیز مهم تر از آن نبود که هرچه سریع تر چشم نِتش را پیدا کند.

پنــج دقیقــه ی بعد به ســالن بولینگ خیابان هســتینگز رســید. 
نفس زنان به همه طرف نگاه کرد و دنبال مارشال گشت. همه ی 
ردیف هــا پــر بودنــد و صــدای توپ های ســنگینی که بــه میله ها 

می خوردند، در سالن وسیع می پیچید.
دش شــیرجه زد ســمت ردیف صندلی دوســتانش و بی آنکه 
حتی ســالم کند، از کنارشــان رد شــد. پرید روی مسیر بولینگ و 
درست وقتی مارشال می خواست توپ را رها کند، شانه اش را 
گرفت. توپ از دســت مارشــال رها شد و بدون اینکه به هدف 

بخورد، افتاد توی سوراخ.
عدد صفر بزرگی روی تابلوی باالی سرشان ظاهر شد.

مارشال داد کشید: »دش! می خواستم درست بزنم به هدف! 
کارم رو خراب کردی!«

»تو... اون... اوووم... گوشی همراهم رو... ندیدی؟«
»جا گذاشتی اش خونه ی ما!«

کارآگاه جوان نفســی کشــید و گفت: »خدا رو شــکر! می شــه 
همین االن بدی اش به من؟«

آلیســون همان طور کــه با فِر موهایش بــازی می کرد، بینی اش 
را بــاال کشــید و گفــت: »یک نگاه بــه خودت بنــداز دش! خیلی 
حال به هم زن شدی.« آلیسون پلوور صورتی شیکی پوشیده بود.

مارشال و باقی بچه ها نیشخندی زدند.
دش خودش هم می دانســت که حال به هم زن شــده. موهای 
خیسش به گونه هایش چسبیده بود، آب از لباس هایش می چکید و 
رد کفش های ِگلی اش روی کف چوبی و صیقلی باشگاه مانده بود.

مارشال گفت: »آروم باش، آوردمش.« و توی کوله پشتی اش 
را گشت. »تلفنت زیادی بزرگه. باید یک جدیدش رو بخری.«

دش دستگاه را قاپید و نفس راحتی کشید. »ممنون، ولی امکان 
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نداره عوضش کنم! این رو بابام بهم داده و خیلی دوستش دارم.« 
چشم نِت را توی دستش گرفت تا چراغ های چشمک زنش کمتر 
دیده شوند. زد روی یک توپ بولینگ و خیلی عادی گفت: »چطوره 

به خاطر لطفی که بهم کردی، درست وحسابی شکستت بدم.«
مارشال غرید که: »خوابش رو ببینی!«

دش خنده ای کرد و همان طور که می رفت سمت دکه ی اجاره ی 
کفش بولینگ، به سرعت رمز ورودش را زد. از دیشب چشم نِتش 

را ندیده بود و ممکن بود پیام های مهمی برایش آمده باشد.
صدای بلینگ تیزی در فضا پیچید. همان طور که حدس می زد، نماد 
 مدرسه ی بین المللی چشم روی صفحه ی دستگاه چشمک می زد. 

یازده پیام بازنشده داشت و همه شان هم از طرف مدرسه بود!
دش پیام ها را رد کرد تا به آخرین پیام رسید و با ناراحتی ناله ای 

کرد.
»کلکته؟ توی هند؟ خدایا، چه اوضاعی! باید آگاتا رو پیدا کنم!«

دوستانش دیدند که مثل برق دوید سمت در. آلیسون با لحن 
تحقیرآمیــزی گفت: »چه آدم عجیب وغریبی!« اما باقی بچه ها فقط 
سری تکان دادند و برگشتند سِر بازیشان. به کارهای عجیب وغریب 

افراد خانواده ی کارآگاه عادت داشتند.

فصلیک
دیدارغیرمنتظره

عمارت کارآگاه، ساختمانی قدیمی با سقفی به رنگ یاسی بود که 
در حاشیه ی پارکی در حومه ی لندن قرار داشت. سقف بلندش 
با تیرهای کلفتی از جنس چوب بلوط ســاخته شــده بود. هر وقت 
باران می بارید، عمارت قدیمی بزرگ تاریک تر به نظر می رسید. 
شیشه ی پنجره ها در قاب های تیره ی بزرگشان صدا می کردند و 
بــاد در اتاق های بزرگ می پیچید و صدایی مانند صدای اشــباح 

سرگردان در راهروها درست می کرد.
خوشــبختانه ســاکنان آن خانــه جــزو آدم هایی نبودنــد که خیلی 
راحت بترســند. آگاتای دوازده ســاله با آن چشــم های روشــن و 
انــدام الغر، فکــر می کرد که ایــن صداها حس وحالــی جادویی و 

عجیب به خانه شان می دهد.
آگاتا روی تختش دراز کشیده بود و به صدای قطره های باران 
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گوش می داد که روی شیشه ی اتاق خوابش ضرب گرفته بودند 
و انگار داشتند در می زدند که بیایند تو. بعد از چند دقیقه دست 
دراز کــرد و دفترچــه و خــودکارش را برداشــت. زمزمه کنــان بــه 
واتسون، گربه ی سایبرَین1 سفیدش، گفت: »امروز یک روز عالی 
برای نوشــتنه. امــا اول باید یک چیزهایی بهم الهام بشــه. نظرت 

چیه که یک فیلم جاسوسی ببینیم؟«
آگاتــا زیــر گــردن گربــه را نوازش کــرد و گربه از ســِر رضایت 
میویــی کــرد. بعــد دنبــال آگاتــا راه افتــاد و از پله هــای پشــتی 
پاییــن رفت تا بــه اتاق نمایش رســیدند. با اینکه اتــاق با آخرین 
سیســتم های صوتــی و تلویزیون هــای بزرگ و تخت تجهیز شــده 
بود، ظاهر و نمایی قدیمی داشت. پدر و مادر آگاتا، ربکا و آرتور 
ِکنــوِن کارآگاه، از وســایل قدیمی خوششــان می آمد و هر وقت 
که می توانســتند برای ســفر به جای جت از زیپلین2 یا هواپیمای 

دوباله استفاده می کردند.
َچندلر، پیشــخدمت همه کاره ی عمارت کارآگاه، انگار فکر آگاتا 

را خوانده بود و پروژکتور را روشن کرده بود.
چندلــر قبالً یک ُمشــت زن ســنگین وزن بود و چانــه ای مربعی 

ـ م. 1. گربه ی نژاد سیبری که خیلی بازیگوش است و هر کجا بروید همراه شما می آید! 
ـ م. 2. نوعی کشتی هوایی که با گاز هلیوم پر شده و به پرواز در می آید. 

و شــانه هایی به پنهــای درخــت مامــوت1 داشــت. مثل همیشــه 
کت وشــلوار و جلیقــه بــه تن داشــت و موهایش را مرتب شــانه 
کرده و عقب زده بود. وقتی آگاتا وارد شــد، با ادب تمام پرســید: 

»دوست دارین چه فیلمی ببینین دوشیزه آگاتا؟«
آگاتا لحظه ای مکث کرد. »باید اطالعاتم رو درباره ی سیســتم 
جاسوســی توی دوره ی جنگ سرد تکمیل کنم، به خاطر داستانی 
که می خواهم بنویسم، اما نمی دونم چه فیلمی انتخاب کنم.« این 
را گفت و آرام دست کشید روی نوک دماغ کوچک سرباالیش.

هر وقت فکرش مشغول بود، همین کار را می کرد.
»چیز دیگه ای هم فکرتون رو مشغول کرده دوشیزه آگاتا؟«

آگاتــا دنبال پاســخ گشــت. »یک فیلــم هندی هم هســت که 
مامان و بابا از سن فرانسیسکو برام فرستادن. بی نزاکتیه اگر قبل 

از برگشتنشون نبینمش.«
چندلر گلویی صاف کرد و جواب داد: »اون ها با کشتی بخار به 
هند رفتن دوشیزه آگاتا. حداقل تا یک هفته ی دیگه برنمی گردن.«
»بــرای اون کنفرانــس بین المللی درباره ی انرژی هــای پایدار، 

درسته؟«

ـ م. 1. نامِ دیگر درخت سکویا، بزرگ ترین درخت جهان، ارتفاع آن به حدود 85 متر و قطر آن به 10 متر می رسد. 
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پیشــخدمت با تکان دادن سر، جواب مثبت داد و لنز پروژکتور 
را تنظیم کرد. »تا زمان برگشتشون کلی وقت دارین که اون فیلم 

رو ببینین.«
آگاتا هنوز قانع نشده بود. برگشت سمت واتسون که جعبه ای 
خاک گرفته را بو می کشید. پرسید: »داری چی کار می کنی پیشی؟«

گربه جعبه را رها کرد و رفت و پنجه اش را گذاشت روی فیلمی 
که زیر میز بود. این فیلم هم هدیه ی مامان و بابا بود. هدیه ای که 

هیچ وقت باز نشده بود.
آگاتا و چندلر حیرت زده نگاهی ردوبدل کردند.

آگاتــا خندید و گفت: »انگار واتســون عالقــه ی خاصی به آلفرد 
هیچکاک داره.«

جلد فیلم را باز کرد و یک کپی از فیلم تریلر1 پنجره ی پشــتی اثر 
هیچکاک را به پیشخدمت داد. »معلوم شد باید چی ببینیم!«

»هر چی شما بخواهین دوشیزه آگاتا.«
وقتــی چندلر فیلــم را به دقت توی پروژکتور می گذاشــت، آگاتا 
پرده هــای مخمــل را کشــید و روی صندلــی راحتــی محبوبــش 
نشست. اهل این نبود که وقت فیلم دیدن روی مبل ولو شود و 

ـ م. 1. تریلر یا مهیج یک ژانر در ادبیات، فیلم و تلویزیون است که تعلیق، کشش و هیجان از ویژگی های آن است. 

ذرِت بوداده بخورد، کاری که خیلی از دوست هایش و همین طور 
پسرعمویش می کردند. دوست داشت در دفترچه ای که همیشه 
همراه داشــت یادداشت های کوتاهی بنویسد یا طرح های سریع 
و ساده ای از شخصیت ها، لوازم، لباس ها و باقی جزئیات بکشد.

آگاتــا هــم، مثل باقــی اعضــای خانــواده ی کارآگاه، رؤیای یک 
شغل عجیب را در سر داشت.
می خواست نویسنده شود.

بــه خصــوص نویســنده ی داســتان های کارآگاهــی، بهتریــن 
نویسنده ی داستان های کارآگاهی در دنیا.

بــا خوانــدن داســتان، خوانــدن  را  بــرای همیــن روزهایــش 
دانشــنامه های قدیمــی، ورق زدن روزنامه هــا و مجله هــا و دیدن 
فیلم های سینمایی و مستند می گذراند و همیشه دنبال ایده های 

خوب برای داستان هایش بود.
همین کــه اتاق تاریک شــد و تیتــراژ فیلم به نمایــش درآمد، از 
هیجان لرزه به تن آگاتا افتاد. می دانست که آلفرد هیچکاک استاد 

تعلیق1 است. 
صحنه هــای اول فیلــم از یک حیاط مرکزی شــهری در یک روز 
1. تعلیق به احساس ُپر از تنش و هیجانی گفته می شود که حاصل موقعیت های غیرقابل پیش بینی و مرموز 

ـ م. است. 
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گرم تابستانی آگاتا را به این فکر انداخت که چه اتفاق وحشتناکی 
قرار است آنجا رخ دهد. مردی با لباس راحتی کنار پنجره نشسته 
بود و دوربینش کنار کپه ای از مجله های الیف1 رها شده بود. آگاتا 

زیر لب گفت: »یک عکاس. پاش هم توی گچه، پس...«
حس کرد چیز خیسی به شانه اش خورد.

این دیگر چه بود؟
به سرعت برگشت.

تته پته کرد که: »َد... دش!«
»خودمم!«

ـ م. 1. هفته نامه ی آمریکایی که عکس های روی جلد آن خیلی مشهور بوده اند. 

»اینجا چی کار می کنی پسرعمو؟«
دش در حالی که وول می خورد تا با دستمال کاغذی خودش را 
خشک کند، گفت: »اوضاع به هم ریخته.چند دقیقه وقت داری؟«

»معلومه.«
البته آگاتا از لحن دش فهمید که چند دقیقه برای مکالمه شان 

کافی نخواهد بود. 
دش روی صندلــی کنــاری ولو شــد. گفت: »مدرســه ام یک 
مأموریــت جدید بهم داده. باید یک معمای خیلی عجیب رو حل 
کنم!« بعد یک دفعه وحشت کرد، به پشتی صندلی چسبید و داد 

کشید: »این دیگه چیه؟! این چیه؟!«
ســایه ای تیــره روی پــرده افتــاده بــود، چیــزی شــبیه هیوالیی 

وحشتناک با پنجه های تیز و بزرگ.
آگاتــا خندید: »تو ِچت شــده دش؟ یک کم درســت نگاه کن! 

این سایه ی واتسونه! رفته جلوی پروژکتور!«
»اِاِاِ... مطمئنی؟ اون گربه می خواد من رو بکشه! ممکن بود از 

ترس پس بیفتم.«
دش و واتسون اصاًل رابطه ی خوبی با هم نداشتند. 

آگاتا از جا بلند شــد و دســتش را تکان داد تا چندلر به او نگاه 
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کند. چندلر چراغ ها را روشن و پروژکتور را خاموش کرد.
»ببخشــید آگاتا.« دش با عذاب وجدان به پرده ی سفید خیره 

شد. »نمی خواستم مزاحم فیلم دیدنت بشم...«
»بگو ببینم ماجرا چیه.«

کارآگاه جوان همان طور که مدام راه می رفت، ماجرا را برای آگاتا 
تعریف کرد. نمی دانســت تلفنش شــنود می شود یا نه، معلم های 
مدرســه اش در جاســوس بازی اســتاد بودند و برای همین زنگ 
نزده بود و خودش به عمارت کارآگاه آمده بود. دوست نداشت 
کســی توی مؤسســه ی بین المللی چشم بفهمد که آگاتا چقدر در 

انجام تکالیف مدرسه کمکش می کند.
آگاتا گفت: »متوجه شدم. این دفعه قراره کجا بریم؟«

»به یک روستایی در پارک ملی ساندربانز، نزدیک کلکته.«
آگاتــا جا خورد: »داری شــوخی می کنی؟ پــدر و مادرم هم توی 

هند هستن! این جوری من همه اش نگرانم!«
چندلــر مداخلــه کــرد که: »ببخشــید حرفتــون رو قطــع می کنم 
دوشــیزه آگاتا.« آن قدر آرام نزدیک شده بود که هیچ کدام متوجه 
حضورش نشده بودند. »آقا و خانم کارآگاه در پایتخت هند هستن، 
یعنــی دهلی نو که تو بخش غربی هنده.« بعد توضیح داد: »کلکته 

توی شرق هنده، یعنی چندصد کیلومتر دورتر.«
آگاتــا ســری تــکان داد و گفــت: »درســت می گی چندلــر، اما 
ممکنــه مجبور بشــیم در دهلی نو پرواز عوض کنیــم. اگه اون ها رو 

دیدیم چی کار کنیم؟«
مثــل دش که کمک های آگاتا را از معلم هایش مخفی می کرد، 
آگاتــا هــم هیچ وقت به پدر و مــادرش نگفته بود کــه همراه دش 
بــه گوشــه وکنار دنیــا ســفر می کند تــا معماهــای او را حــل کند.

دش پیشنهاد کرد: »بیا یک نقشه بریزیم که اون ها رو غافل گیر 
کنیم؟« آگاتا لب هایش را به هم فشــرد. »چطوری غافل گیرشون 

کنیم؟«
»خیلی ساده. بعد از اینکه معما رو حل کردیم، می ریم دهلی نو و 
اون ها رو می بینیم. باور کن از دیدنمون ذوق می کنن! نظرت چیه؟«

چندلر آرام سری تکان داد که یعنی قبول دارد.
آگاتا گفت: »باید اعتراف کنم که فکر بدی نیســت.« و طره ای 

از موی کوتاه و روشنش را دور انگشت پیچاند. 
»خب، دست به کار بشیم!«

پیشخدمت را فرستاد که وسایل را جمع کند و خودش با دش 
به اتاقش رفت تا اطالعات مأموریت را دانلود کنند.
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فایــل اصلی را باز کردند و چهره ای آشــنا با ســبیل و کاله بوِلر 
روی صفحه ظاهر شد.

مأمور ی.م۶0 بود، استاد درس روش تحقیِق دش.
گونه های دش فوری از اضطراب گل انداخت.

معلــم گفت: »مأمــور د.ک1۴، خیلی خالصه بگــم که اطالعات 
این پرونده کامالً محرمانه ســت و شــامل این موارد می شه: یک 
مکالمه ی تلفنِی ضبط شــده و چند عکس و مردی که گم شــده. 
دربــاره ی ایــن معما چیز زیــادی نمی دونیم. مأموریــت تو اینه که 
اطالعات الزم رو به دســت بیاری و این پرونده رو حل کنی. پنج 
روز وقت داری، فقط پنج روز، نه یک دقیقه بیشتر، نه کمتر. در غیر 

این صورت اخراج می شی. شانس یارت باشه!«
پیام تمام شد.

آگاتا گفت: »جالبه!«
دش گفت: »باید بگی وحشتناکه!« رنگ به چهره نداشت.

دختر فایل مکالمه ی تلفنی را باز کرد. صدای ضبط شده خیلی 
بــد بــود. چند بار مکالمه را پخش کردند تــا باالخره بخش هایی از 

آن را فهمیدند.
»یکی توی خونه اس... ِخــــش ش شتتت قفل رو باز کــردن، 
صدای پاشــون رو می شــنوم که از پله ها باال می آن... ِخش ش شتتت 
اون ها اومدن دم دِر اتاقم، می دونم دنبال چی هستن؛ مروارید! 
مروارید! ِخــــش ش شتتت اگه اتفاقی برام افتاد، به دوست عزیزم 

بگین... ِخــش ش ش تتت ِدشَپند! بوق ـ بوق ـ بوق ـ بوق ـ «
چشــم های آگاتا از هیجــان می درخشــیدند. »اول از همه باید 
بفهمیــم ایــن صدای کی بــود. بعد می تونیم بفهمیم کــه دقیقاً چه 

اتفاقی افتاده. موافقی دش؟« 
دش کــه رنگش کامالً پریده بود، پیشــانی اش را طوری مالید 

که انگار بدترین سردرد دنیا نصیبش شده.
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فصلدو
بهسویکلکته

تنها پرواز مستقیم به کلکته، پرواز دیروقتی بود که ساعت ده شب 
از فرودگاه هیترو لندن بلند می شد. 

عموزاده هــای کارآگاه خوش حــال بودنــد که وقــت کافی برای 
آماده شدن دارند.

کارها را تقســیم کردنــد. چندلر پرواز را رزرو و وســایل را جمع 
کرد، دش فایل هایی را که مدرسه برایش فرستاده بود، بررسی 
کــرد و آگاتا به کتابخانــه ی بزرگ عمارت کارآگاه رفت تا درباره ی 

هند تحقیق کند.
وقت رفتن به دش گفت: »اگه حافظه ام درســت جواب بده، 
یکی از فامیل هامون مقاله ای درباره ی ببرهای بنگال نوشــته که 

توی مجله ی نشنال جئوگرافی1 چاپ شده.«

ـ م. 1. مشهورترین و معتبرترین مجله ی دنیا درباره ی طبیعت، حیوانات و حیات وحش. 
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دش ســر به ســرش گذاشــت که: »باز یکی از اون کشوهای 
معــروف حافظــه ات رو باز کــردی و یک چیزی بیرون کشــیدی؟« 
همیشــه دربــاره ی حافظه ی تصویــری بی نظیر آگاتا َسر به ســرش 
می گذاشــت. بعد ناگهان مکثی کرد و با لکنت گفت: »صبر کن 

ببینم! چی؟... گفتی چی؟... ببر؟!«
آگاتــا آرام گفــت: »درســته. منطقــه ی ســاندربانز بزرگ تریــن 

جمعیت جانوران آدم خوار رو توی کل دنیا داره!«
دش ســر تکان داد و برگشــت ســراغ فایلش و غرغر کرد که: 
»اون گربــه ی موذی بَس نیســت؟! حاال باید بــا ببرهای آدم خوار 

هم رو به رو بشیم.«
آگاتا هم بعضی وقت ها مثل پدر و مادرش از روش های قدیمی 
خوشش می آمد. وقتی دش با چشم نِتش در اینترنت جست وجو 
می کــرد، آگاتــا توی کتابخانه از نردبان بــاال رفت و کتاب هایی را 
از تــوی قفســه های باالیی کتابخانه ای که از چوب بلوط ســاخته 
شــده بود، بیرون کشــید؛ دو جین کتاب های جلدچرمی قدیمی 

درباره ی هند و مذهب های جورواجور این کشور.
در نگاه اول، موضوع خیلی پیچیده ای به نظر می رسید.

آگاتــا بعد از این کار رفت ســراغ مجله ی نشــنال جئوگرافی که 
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و نیــم اختــالف زمانــی داریــم. کاش بتونــه بهمــون کمــک کنه!«
از پشــت خــط صدای بمــی به گوش رســید. »عکاس خونه ی 
کارآگاه. سالم. کی هستی که از لندن بهم زنگ زدی؟« خود عمو 

ُردیارد بود.
مکالمه نیم ســاعِت تمام ادامه داشــت و وقتی باالخره ُردیارد 
خداحافظی کرد، دود از گوش آگاتا بلند شده بود. به دش گفت: 
»این عموی ما چونه ی گرمی داره. خوشــبختانه گفت که به یکی 
از ‘دوســت های قدیمی’ زنگ می زنه تــا اجازه ی بازدید از پارک 

ملی ساندربانز رو برامون بگیره. یک سؤال عجیب هم پرسید.«
»خب طبیعیه، اون هم از خونواده ی کارآگاهه! حاال چی پرسید؟«

»پرسید بین ما کسی هست که خلبانی بلد باشه؟«
درست همان لحظه چندلر با همان آرامش همیشگی وارد اتاق 

شد. 
»دوشــیزه آگاتا، مــن چندیــن ســال پیــش دوره ی خلبانــی رو 

گذروندم و خوش حال می شم که کمک کنم.«
آگاتــا جــواب داد: »عالیه چندلر. پس لبــاس خلبانی ات رو هم 

بردار.«
چندلر، بی آنکه تغییری در چهره اش دیده شود، گفت: »هرچی 

روی جلدش عکس ببرهای بنگال دیده می شــد. به دش گفت: 
»درست گفته بودم! اسمش ُردیارد کارآگاهه! کارش هم عکاسی 
از طبیعت و تربیت حیواناته. با توجه به کلوزآپ هایی1 که گرفته، باید 

بگم عکاس شجاعیه!«
پسرعمویش گفت: »پس این طور! عالی شد!« اصالً خوش حال 

به نظر نمی رسید.
آگاتــا به دقــت به تصویر ببر نــری که غرش می کــرد، نگاه کرد. 
»انــگار بــرای ایــن عکــس از لنــز تله فوتــو2 اســتفاده کــرده، مثل 

همون هایی که توی فیلم پنجره ی پشتی بود.«
همــراه دش رفــت تا نگاهی به شــجره نامه ی خانــدان کارآگاه 
بیندازد. نقشه ی بزرگی از دنیا هم کنار این شجره نامه ی خانوادگی 
بــود که اســم، محل ســکونت، شــغل و رابطه ی فامیلــی تک تِک 
اعضای خاندان کارآگاه رویش نوشــته شــده بــود. آگاتا ذوق زده 
گفت: »خودشــه، عمو ُردیارد. خدا رو شکر! چه شانسی آوردیم! 

توی کلکته زندگی می کنه!«
تلفن را برداشت و شماره گرفت و گفت: »امیدوارم توی اتاق 
تاریک عکاسی اش باشه، نه توی جنگل. ما با کلکته چهار ساعت 

ـ م. 1. عکس های نمای نزدیک که سوژه ی عکس، بیشتر کادر عکس را پر می کند. 
ـ م. 2. نوع خاصی از لنز که برای سوژه های دور و غیرقابل دسترس استفاده می شود. 
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شما بفرمایید دوشیزه آگاتا. شام هم حاضره.«
همــه بــه اتاق غذاخــوری قدیمی رفتنــد و دور میــزی که مال 
دوران لویــی چهاردهــم1 بود، نشســتند. ظرف های چینی عتیقه ی 
خاندان کارآگاه روی میز بود. چندلر حتی قاشق و چنگال های نقره 
و دســتمال های ابریشمی با نشان گل دوزی شده ی خانوادگی را 

هم روی میز گذاشته بود.
چندلــر بــرای عموزاده ها یک ســول موینه2 ِی حســابی پخت و 
بچه ها در چشم به هم زدنی شام را بلعیدند. دش از هر چیزی دو 

ِسری خورد به عالوه ی سه بشقاب سیب زمینی تنوری.
آگاتا، همان طور که با قاشق یک لقمه دسر شکالتی برمی داشت، 

پرسید: »توی فایل ها چی پیدا کردی دش؟«
دش با دهان پر جواب داد: »یک دزدی داریم.«

»اون مرواریــدی کــه توی پیــام تلفنی ازش صحبت می شــد، 
دزدیده شده؟«

دش ســری تــکان داد. »بله، اما یــک مروارید معمولی نبوده. 
مروارید مشهور بنگال بوده!«

آگاتــا بــا نوک انگشــت زد بــه بینــی اش. »اوووم، یک چیزهایی 
ـ م. 1. یکی از پادشاهان فرانسه در قرن 17 و 18 میالدی. 

ـ م. 2. ماهی حلواِی تفت داده شده با کره که یک غذای فرانسوی است. 

دربــاره اش خونده بودم... یک معبد هندوی نیم ســوخته، وســط 
جنگل؛ و یک مجســمه ی قدیمی از الهه کالی1...« لحظه ای مکث 

کرد. »مروارید را کف دستش نگه داشته بود، درسته؟«
دش دیگــر از حافظــه ی شــگفت انگیز دخترعمویــش تعجــب 
نمی کــرد. »کشــوی درســتی رو بــاز کــردی دخترعمو! اســم اون 
روستا هم چوتوکاست. توی دلتای رود گنگ قرار داره. خیلی هم 
دورافتاده ســت.« بعد اضافه کرد: »توی وب ســایت نوشــته بود 

روستایی ‘دور از دسترس’ است.«
آگاتا پرسید: »دیگه چی؟«

»تــوی شــِب دزدی، نگهبــان پیر معبــد، آمیتاو چانــدرا هم گم 
شد. اون تنها کسی بود که می دونست کدوم یکی از صدها کلید 
معبد، دِر محراب الهه کالی رو باز می کنه. صدای ضبط شــده ای 

که شنیدیم، صدای اون بود.«
»دزدیده شده یا به قتل رسیده؟«

دش بــا تردیــد گفت: »هیچ کس نمی دونه. پلیســی توی پارک 
ملــی ســاندربانز نیســت، اونجــا فقــط جنگلبان هایــی هســتن که 

رئیسشون هم افسر ِدشَپنده.«

ـ م. 1. در مذهب هندو، کالی الهه ی مرگ و نابودی و همین طور نگهبان مردم از شّر بالها و مصیبت هاست. 
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»همون کسی که چاندرا بهش می گفت ‘دوست عزیز’؟«
دش گفت »دقیقاً!« و عکسی را که دانلود کرده بود، روی میز 

گذاشت.
آگاتا و چندلر در سکوت به جنگل مانگرو1 نگاه کردند که معبد 
را احاطه کرده بود. انگار درختان روستای چوتوکا را بلعیده بودند. 
هیچ جاده ای دوِر روســتا وجود نداشت و فقط راه هاِی ُپرپیچ و خم 
خاکــی و راه هــای آبــِی عریضی دیده می شــد کــه ماهیگیرانی با 
قایق هــای کوچِک چوبــی از آن ها عبور می کردند. خوشــبختانه در 
میــان کلبه هــای کوچــک، خانه ی بزرگــی دیده می شــد که روی 

تابلوی دست نویسش نوشته شده بود: »هتل تایگر2«.
آگاتا به پسرعمویش گفت: »عمو ُردیارد پیشنهاد کرد که اونجا 

اقامت کنیم. بریم سراغ پرونده. مظنونی هم داریم؟«
دش که داشت انگور می خورد، گفت: »نمی دونم. توی فایل ها 
فقط همین اطالعات ارائه شده بود. هیچ سرنخی نداریم که دنبال 

کنیم!«
آگاتا به ســاعتش نگاه کرد و گفت: »با یک جمع بندی می شــه 
گفت که بیست وچهار ساعت قبل، یک مروارید نادر که خیلی هم 
ـ م. 1. مانگروها گیاهان چوبی هستند که در حد فاصل خشکی و دریا در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری می رویند. 

ـ م. Tiger .2 به معنای ببر. 

باارزشه از یک معبد هندو دزدیده شده.«
عکس مروارید را برداشــت. مروارید کاماًل گرد بود، رنگش به 

سیاهی می زد و برقی نقره ای داشت.
چشــم هایش را بســت و گفت: »درســت قبل از اینکه دزدی 
اتفاق بیفته، نگهبان معبد، آمیتاو چاندرا از خونه اش با مؤسسه ی 
بین المللی چشم تماس گرفت. یک نفر با زور وارد خونه ی او شده، 

و در معبد رو شکسته و مروارید بنگال رو دزدیده و بعد...«
دش با نگرانی حدس زد: »... آقای چاندرا رو کشته؟«

آگاتــا جــواب داد: »نمی دونیــم.« و دســت هایش را روی میــز 
گذاشــت. »فقــط این رو می دونیــم که چاندرا ناپدید شــده. اما 
چاندرا توی تلفن اسم جنگلبان دشپند رو گفته. وقتی برسیم روستا 
احتمااًل افســر دشــپند می تونــه اطالعات بیشــتری در اختیارمون 

بگذاره.«
چندلر مشــغول جمع کردن بساط دسر شــد. آگاتا گفت: »این 
رو بــذار باشــه چندلــر. دش همــه اش رو می خوره. بــرو و چند تا 
ضــد آفتاب و پشــه کش بذار توی چمدون. بهشــون احتیاج پیدا 

می کنیم!«
پیشخدمت سری تکان داد. »بله دوشیزه آگاتا.«
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چنــد دقیقه بعد همه ســوار لیموزین به ســمت فــرودگاه هیترو 
می رفتند.

دش بــه مــادرش گفتــه بود که چنــد روزی با آگاتــا می ماند تا 
برای یک امتحان مهم آماده شود؛ البته حرفش هم تقریباً درست 
بود. دش برای صرفه جویی در وقت به پنت هاوســش برنگشت. 
با همان لباس هایی که به تن داشت، به سفر رفت و به جای ژلی 
که همیشه به موهای سیاه نرمش می زد، از روغن زیتون استفاده 

کرد. آگاتا مثل همیشه سبد سفری واتسون را همراهش برد.
ســوار هواپیمــاِی ایندیا ایر1 که شــدند، آگاتا خندیــد و به دش 

گفت: »پشه ها عاشقت می شن!«
دش گفــت: »مســخره ام نکــن.« و روی صندلــی کنــار پنجــره 
نشست و یک پتو روی خودش کشید. قبل از اینکه حتی هواپیما 

از زمین بلند شود، دش خوابش برد.
آگاتا یک ســاعت اول، کتاب راهنمای ســفر به کلکته و پارک 
ملــی ســاندربانز را خوانــد. بعد او هم با واتســون کــه روی پایش 

گلوله شده بود، به خواب عمیقی فرو رفت.
امــا چندلر پلــک روی هم نگذاشــت. صندلی آن قــدر برایش 

1. India Air

کوچک بود که اصالً احســاس راحتی نمی کرد. تمام مدت کتاِب 
کهنه ی دستور پرواز را مطالعه می کرد و با ماژیک زیر بخش های 

مهم خط می کشید.
صبــح روز بعــد هواپیمــا در کلکتــه فــرود آمــد. آگاتــا مثــل گل 
آفتاب گردان ســرحال بود، ولی دش یکســره خمیازه می کشید و 

دوِر چشم هایش حلقه های سیاهی دیده می شد.
وقتی روی پله برقی به سمت سالن دریافت بار می رفتند، آگاتا 
سر به سِر دش گذاشت که: »یکی از همین روزها اسمت رو توی 
کتاب رکوردهای جهانِی گینس می نویسن. قهرمان خواب دنیا!«
دش در پاسخ خمیازه ی ِکش داری کشید و نالید که: »اختالف 

زمانی حالم رو بد کرده!«
آگاتا نیشخندی زد و گفت: »چهار ساعت و نیم، اختالف زمانِی 

زیادی نیست!«
»ولی باعث شده کم بخوابم!«

خیلی سریع چمدان هایشان را برداشتند. چندلر گذرنامه هایشان 
را به مقامات مسئول نشان داد و آن ها وارد سالن اصلی فرودگاه 

شدند.
ســالن شبیه شهری مینیاتوری بود، شلوغ و حسابی رنگارنگ. 
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ویترین هــای رنگارنگــی از لــوازم آرایشــی کنار غرفه هــای باریک 
سوغاتی فروشــی دیــده می شــد کــه ابریشــم صورتــی و نارنجی، 
رنگــی  مهره هــای  از  گردن بندهایــی  و  نقــره  دســت بندهای 
می فروختند. زن هایی ریز و درشــت از کنارشــان رد می شدند و 
ســاری هایی پرنقش ونگار پوشــیده بودند. بعضی از مردها لباس 
ســفید و قهــوه ای ســنتی و عمامــه و بعضــی دیگــر لبــاس کار و 

کت وشلوار پوشیده بودند.
میــان شــلوغی بــازار جوانــی هنــدی را دیدند کــه عضله هایی 
برجســته داشت و تابلویی هم توی دستش بود. روی تابلو نوشته 

شده بود: »ری شای راید، رسیع ترین ری شای ول ته!«
دش به شــوخی گفــت: »تنهــا چیــزی کــه اینجــا کــم داره یــک 

مارگیره!«
صــدای شــاد و بمی از پشــت سرشــان بــه گوش رســید که 
می گفت: »خب، دقیقاً همین االن اشتباه کردی، اینجا مارگیر هم 
داره. مــن می تونــم همه چی رو ِســحر کنم و بگیــرم، حتی یک مار 

کبری رو!«
برگشــتند و مردی را دیدند که شــانه هایی پهن، موهایی بور و 
موج دار و بدنی آفتاب سوخته داشت و لبخند می زد. حدود سی 

ســال ســن داشــت و به جز شــکِم کمی برجسته اش، 
باقــی اندامــش ورزیــده بــود. بــا آن شــلوارک بــژ، 

پیراهن قهوه ای و کفش های کوه نوردی؛ کاماًل 
را  ماجراجــو  آدم هــای  ریخت وقیافــه ی 

داشت.
ُردیــارِد کارآگاه گفــت: 

»به هند خوش اومدین، 
هیجان انگیزترین  اینجــا 

نقطه ی دنیاست!«



49

فصلسه
خلبازیهایعموُردیارد

عمو ُردیارد محکم و مردانه با چندلر دست داد، برادرزاده هایش 
را بغــل کــرد و چند تا جوک درباره ی موهای روغنی دش گفت و 
بعد یک کاله و عینک خلبانی از کیف دوربینش بیرون آورد. خیلی 
بی مقدمه پرسید: »خب، کدوم یکی از شما خلبانی بلدین؟« انگار 

عجله داشت زودتر برگردد به فضای باز و جنگل های بنگال.
چندلــر چانــه اش را مالید و گفــت: »من، اوووم، ســه بار توی 
امتحــان خلبانــی رد شــدم. امــا بلــدم از فرمــون اســتفاده کنم و 

ارتفاع سنج رو بخونم و...«
عمو ُردیارد حرفش را برید و گفت: »عالی شــد! خیلی خوبه!« 
و زد روی شــانه ی چندلر. »بدون خلباِن پشــتیبان اجازه ی پرواز 

بهمون نمی دادن!«
پیشــخدمت با قیافه ای گرفته کاله خلبانی را به ســر گذاشت، 
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عینک خلبانی را به چشــم زد و کت چــرم قهوه ای خیلی بزرگی را 
که از لندن با خود آورده بود، پوشید.

ُردیارِد کارآگاه گفت: »عالی شدی مرِد بزرگ! کی می تونه در 
برابر این ظاهر مقاومت کنه؟!«

آگاتا زد زیر خنده، اما دش کمی به این اوضاع مشــکوک بود.
به ســمت باند فرودگاه، جایی که هواپیمای شخصی شــان قرار 
داشــت، راه افتادنــد و دش زیر گوش دخترعمویش گفت: »فکر 
نمی کنی این فامیل ما یک کم زیادی خوش بینه؟ چندلر گفت که 

سه بار تو امتحان رد شده.«

آگاتــا با خوش حالــی گفت: »عمو ُردیارد بی نظیــره! پر از انرژی 
زندگی!«

دش پشــت چشــمی نــازک کــرد. انــگار ُردیــارد به جــز مارها 
می توانست موجودات دیگر را هم ِسحر کند!

چمدان به دســت از دِر پشــتی گذشــتند و روی آسفالت داغ 
راه افتادنــد و از کنــار چنــد وســیله ی نقلیه ی کوچک رد شــدند 
کــه چمدان ها را از هواپیماها به ســالن فــرودگاه می بردند. عمو 
ُردیارد کنار یک آشــیانه ایســتاد و به زبان انگلیســی و هندی با 
چند مکانیک روغنی خوش وبش کرد. بعد به سمت دفتر نظارت 

پروازی اشاره کرد.
رو به چندلر گفت: »بیا مرِد بزرگ! بریم اون ها رو متقاعد کنیم 

که تو یک خلبان زبده ی نیروی هوایِی سلطنتی هستی!«
چند دقیقه ای سپری شد. آگاتا خم شد و پنجه ی واتسون را که 

از بین میله های سبدش بیرون زده بود، نوازش کرد.
بعد به حیوان گفت: »نگران نباش، خیلی زود می آرمت بیرون.«
دش غرغــر کرد کــه: »اگه نیاری اش من خوش حال می شــم! 

یادم رفته بود که اون جونور تنبل هم با ماست!«
آگاتا چشــم غره ای بــه دش رفت و همان موقــع مردها از دفتر 
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بیرون آمدند و به نشــانه ی موفقیت با لبخند انگشــت شستشان 
را باال بردند.

همین که عمو ُردیارد با غرور به ســمت هواپیمایش اشاره کرد، 
بچه ها فهمیدند که چرا افسر پرواز اصرار داشته یک خلبان کمکی 

توی هواپیما باشد.
هواپیمــا یــک کانِداِیر1 زرد عظیم بود که رویش با نوارهای قرمزی 
تزیین شــده بود و روی بدنه اش پر از برچســب های جورواجور بود. 
حدود بیست متر طول داشت و عرض بال هایش شش متر می شد، 

هیوالیی که هم در جنگل و هم روی آب به راحتی فرود می آمد.

ـ م. Canadair .1: هواپیمایی ساخت کانادا که تولید یک شرکت هواپیمایی به همین اسم است. 

ُردیارد کارآگاه با غرور توضیح داد: »این عشــق منه! قبل ترها 
تــوی آتش ســوزی های جنــگل آب پــاش بــوده اســت، امــا یک 
تغییرهایــی تــوش دادم کــه بــرای عکاســی هم مناســب بشــه. 

خوشگل نیست؟«
آگاتا جیغ کشــید: »چه هواپیمای خاصی! اگه مامان و بابا اینجا 

بودن، حسابی ذوق می کردن! عاشق هواپیماهای قدیمی اند!«
چندلــر فقــط به هواپیمــا زل زده بود و زیر کت چرم به شــدت 

عرق می ریخت.
وارد هواپیما شــدند و بالفاصله متوجه شدند که فضای داخل 
هواپیما شبیه اتاقک کوه نوردی درست شده است. یک تختخواب 
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ننویی، یک اجاق گاز، مقداری غذا )بیشــتر برنج و کنسرو ماهی(، 
چنــد بطــری آب، چوب ماهیگیری، ســه پایه و تجهیزات عکاســی 

ضدآب توی هواپیما بود.
عمــو توضیــح داد: »کار من فقط عکاســی از ببرها نیســت.« و 
لباس مخصوص غواصی اش را نشــان داد. »این وقت از ســال 
دلفین هــای رودخونــه ی ایــراوادی برمی گــردن بــه خلیــج بنگال. 

می خواهم چند تا عکس زیرآبی ازشون بگیرم.«
دش پرسید: »توی اون شیشه های رنگی چیه؟«

»ِسُرم مار.«
»منظورت یک چیزی برای درمان نیش ماره؟«

ُردیارد ســر تکان داد. »نه، یک چیزی برای جذب کردن مارها، 
تا بتونم ازشون کلوزآپ بگیرم.«

چشمان دش گرد شدند. »از مارهای ســ ... سمی؟«
ُردیارد نیشخندی زد. »سمی و مرگ بار!«

دش حــس کــرد زانوهایــش می لرزنــد. وقتی ُردیــارد و چندلر 
ســِر جایشان نشســتند و پروانه ی هواپیمای آب نشین به حرکت 
افتاد، لرزش زانوهای دش هم بیشتر شد. این بدترین اوج گیری 

هواپیما بود که دش در عمرش تجربه می کرد.

هواپیما به جلو و عقب تاب می خورد، راست و چپ می رفت و 
می لرزید و ِغژِغژ می کرد. دش دستگیره ی فلزی بزرگی را محکم 
چســبیده بود، اما آگاتا در نهایت آرامش از پنجره بیرون را تماشــا 

می کرد.
وقتی باالخره در آســمان کلکته به ارتفاع مناســب رســیدند، 
عمــو ُردیــارد کنتــرل هواپیمــا را بــه دســت پیشــخدمت داد. با 
صــدای نامفهومــی بــا زبــان مخصــوص خلبان هــا داد کشــید: 
»به ســمت بیســت درجه ی عرض جنوب برو. می خواهم با اون 

جوون ها گپ بزنم!«
چندلــر با وجود نگرانی و اضطرابش به صفحه کنترل نگاه کرد و 

سعی کرد دستور را اجرا کند.
ُردیــارد روی تخــت ننویــی اش ولــو شــد و گفت: »خــب آگاتا، 
درباره ی تحقیقاتت برام بگو.« واتســون از فرصت استفاده کرد و 

پرید روی شکم او و ُردیارد هم گربه را نوازش کرد.
دختر گفت: »پرونده ی سختیه.« و آستین لباس پسرعمویش را 
کشید. »دش می تونه بیشتر بهتون اطالعات بده!« آستین دش 

را محکم تر کشید و گفت: »درست می گم مأمور د.ک1۴؟«
»آه، با منی؟«
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آگاتــا نیشــخندی زد. »خب تــو کارآگاهی! یاال تنبــل! ماجرا رو 
تعریف کن!«

آگاتا می دانســت که فقط از یک راه می تواند پســرعمویش را 
آرام کنــد. واقعیــت این بود که وقتی دش مشــغول تعریف کردن 
جزئیــات مأموریتــش شــد، کم کــم آرام گرفــت. کمــی بعد دش 
چشم نِتش را درآورد تا عکس چوتوکا، معبد کالی و مروارید سیاه 

دزدیده شده را به ُردیارد نشان بدهد.
ُردیارِد کارآگاه با تعجب گفت: »عجب وسیله ی باحالیه! چند تا 

عکس برگرد عقب! می تونی زوم کنی؟«
دش تصویر دشپند، افسر جنگلبانی را بزرگ کرد.

ُردیــارد ســری تــکان داد. »می شناســمش. پارســال یک ببر 
زخمــی اش کرد. توی گیرانداختن شــکارچی های غیرمجاز کارش 
عالی بود، اما از وقتی پاش زخمی شد، دیگه نتونست مثل قبل 

کار کنه.«
آگاتا گفت: »آقای چاندار توی پیامش از اون اســم برده. عمو، 

درباره ی اهالی روستای چوتوکا چی می دونی؟«
ُردیارد کارآگاه شــانه ای باال انداخت. »بیشترشــون ماهیگیر و 
شالیکارن؛ البته به جز راهب های معبد کالی، زائرهایی که عبادت 

می کنــن و چند تا گردشــگر که برای دیــدن حیات وحش می آن. 
روستایی ها زندگی ساده ای دارن، اما عاشق فیلم های سینمایی، 
گوشــی تلفن همــراه و اینترنت هســتن! به نظرتــون تضاد عجیبی 

نیست؟«
بچه ها هم موافق بودند. عمو ُردیارد دنبال راهی بود که بچه ها 
را از نگرانی در بیاورد. ناگهان از روی تخت ننویی اش پرید پایین و 
داد کشید: »اوضاع خوبه مرِد بزرگ؟ می تونی کم کم بری پایین. 

تقریباً رسیدیم!«
دش و آگاتا لبخند زدند.

ُردیارد گفت: »بیرون رو نگاه کنین.« و به دلتای عظیم سبزرنگ 
رود گنگ اشاره کرد. »اونجا ساندربانزه، سرزمین جزر و مد، جایی که 
آب و خشکی با هم ترکیب می شن و جزیره های کوچیکی می سازن 

که دائم به دنیا می آن و ناپدید می شن.«
صحنــه  بــه طــور مبهوت کننــده ای زیبا بــود. حتــی دش هم در 

سکوت به جزیره ها خیره شده بود.
عمو ُردیارد گفت: »خوشــبختانه، فصل بادهای موســمی تموم 
شده. توی اون طوفان ها نمی تونستیم فرود بیاییم و همه ی راه های 

روستا هم خیس و ِگلی بودن.«
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عموزاده ها را تنها گذاشــت که به منظــره نگاه کنند و خودش 
رفت به کابین خلبان. با لحن شادی اعالم کرد: »اون رو بسپر به 

من! برای فرود آماده می شیم.«
وقتــی چندلر روی صندلی مســافر نشســت، چیزی الســتیکی 
مثــل تایــر دوچرخه را زیِر پایش حس کرد. بعد آن چیز الســتیکی 
حرکــت کرد! چندلــر عینکش را باال زد و به زیِر صفحه کنترل خیره 

شد و دید که ماری بزرگ و مسی رنگ لغزید زیر آن.
چندلر از جا جهید و ســرش به ســقف خورد. همچنان که لحن 
رســمی اش را حفــظ کــرد داد کشــید: »فکر کنم مشــکل بزرگی 
داریــم! یک مــار توی هواپیماســت!« ُردیارد در آن گیر و دار ســِر 
هواپیمــا را پاییــن آورد تا فرود بیاید. دش وحشــت زده پرید روی 
تختخــواب ننویی و آگاتا ســعی کرد واتســون را بگیرد کــه با آن ُدِم 

سیخش معلوم بود اصالً از مار خوشش نمی آید.
هواپیمــا یک َوری شــد و لرزید و با ســطح رود برخــورد کرد و آب 
را ُگرمپــی بــه هوا پاشــید. چند بار مثــل تیوب عظیمی بــاال و پایین 
پرید و باالخره نزدیک اسکله ی زهواردررفته ی چوتوکا متوقف شد. 
روستایی ها لب آب جمع شدند که ببینند چه شده و خیره شده بودند 

به غریبه هایی که آن طور پرسروصدا به روستایشان آمده بودند.

ُردیــارد کارآگاه، بی اینکــه موتورها را خاموش کند، مثل برق از 
روی صندلــی اش پاییــن پرید. مار را دید که زیر مخزن اکســیژن 
چمباتمه زده، انگشت هایش را مثل جادوگری تکان داد و بعد، با 

یک خیز سریع، درست پشت سِر مار را گرفت.
گفت: »خب، ســالم عزیزم!« و آرام بین دو چشــم مار را مالید. 
مــار که بیشــتر از یک متــر درازا داشــت، توی دســتش پیچ وتاب 
می خورد. »چی باعث شــد بیای توی هواپیمای من پیتون کوچولو؟ 

اگه می خواستی به تعطیالت بری، کافی بود بخواهی!«
دش وحشــت زده بــه چندلــر چســبیده بــود. آن هــا هم زمــان 

پرسیدند: »سمی است؟«
ُردیــارد با لبخند گفــت: »به هیچ وجه! فقط یک جوری فشــارت 

می ده که ِله شی!«
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دش با چنگال باربیکیو، تهدیدکنان جیغ کشــید: »اینجا یا جای 
ماست یا جای اون!«

»آروم باش، آروم باش. این مار خیلی جوونه. می تونه تا شش 
متر قد بکشــه!« عمو ُردیارد دِر پشــتی هواپیما را باز کرد و خیلی 
آرام خزنده ی لول شــده را توی آب رها کرد. »برو رفیق. شنا کن 

و برو پیش مامانت.«
نخودی خندید و به مســافرهایش نگاه کرد. »مشــکل برطرف 

شد.«
دش چنــگال را پایین گذاشــت و چندلر نفس راحتی کشــید. 
آگاتا از در به بیرون نگاه کرد و متوجه شــد که اســکله سی متری 

دورتر است.
جیغ کشید: »برای یک شنای دلپذیر آماده این؟«

دش لرزید و گفت: »نه وقتی اون مار و مامان شش متری اش 
توی آب هستن!«

ُردیارد گفت: »جای نگرانی نیست! قایق بادی داریم.«
آگاتا لبخندی زد. شاید عمو ُردیارد یک کمی خل بود، اما برای 

هر مشکلی راه حلی پیدا می کرد!

فصلچهار
فهرستدشپند

روســتایی ها گردن کشــیده بودند و به ُردیارد نگاه می کردند که 
دو بچه را ســوار قایق بادی می کرد. با سوارشــدن چندلر نزدیک 
بــود قایــق غرق شــود. وقتــی گروه کوچک به ســمت اســکله راه 
افتاد، روستایی ها که در چهره شان ناامیدی دیده می شد، کم کم 
پراکنده شدند. همین که از پیچ رودخانه گذشتند دیگر هیچ کس 
آنجــا نبــود و فقــط صــدای جیک جیــک پرنــدگان ســکوت فضای 

مرطوب رودخانه را می شکست.
دش که حتی یک کلمه هم زبان بنگالی بلد نبود، پرسید: »عمو، 

اون روستایی ها چرا غرغر می کردند؟«
»وقتی دیدن یک هواپیما اومده فکر کردن که اون مرد گم شده 

رو پیدا کردیم.«
آگاتا گفت: »منظورتون آمیتاو چاندار، نگهبان معبده؟«
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ُردیارد سر تکان داد. »انگار هنوز امیدوارن که پیدا بشه.« بعد 
دوباره سر تکان داد و سعی کرد قایق را به اسکله نزدیک کند. 

»بین خودمون بمونه، من فکر می کنم پیداکردن اون مرد مثل 
پیداکردن یک ســوزن توی انبار کاهه.« آهی کشید و ادامه داد: 
»پارک ملی ساندربانز خیلی وسیعه و کلی مار پیتون و کروکودیل 
داره. طــرف اگــه تــا حاال هــم نمرده باشــه، خیلــی زود کارش رو 

می سازن.«
آگاتا گفت: »چرا شــما با هواپیمای آب نشــینتون جست وجوی 
هوایی نمی کنین؟ یک حسی به من می گه که اون صحیح و سالم 

و زنده ست!«
دش بــا تردیــد اخم کرد. »امــا اگه اون مقصر باشــه چی؟ اگر 
چاندرا خودش مروارید بنگال رو دزدیده باشه و با اون فرار کرده 

باشه، چی؟«
آگاتا واتسون را که با ذوق به یک پرنده زل زده بود، بغل کرد 
و با لحن محکمی گفت: »دش، فرضیه ی تو درســت نیست. اگه 
آقــای چاندرا می خواســت با اون مروارید فــرار کنه، برای چی به 

مؤسسه ی چشم خبر داد؟«
چندلر با اشــاره ای به اســکله حــرف آن ها را قطع کــرد. »انگار 

مهمون داریم دوشیزه آگاتا.«
بچه ها برگشتند و مردی درشت هیکل و سبیلو را دیدند که کنار 
اسکله منتظرشان بود. مرد لباس نظامی استتاری به تن داشت 
و کالهی روی ســرش بود. یک نی بامبو هم توی دســت داشت 

که نقش عصایش را بازی می کرد.
عمو ُردیارد دست تکان داد. »عصر به خیر افسر دشپند!«
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»پروفســور کارآگاه، چی شــده دوباره به چوتوکا برگشتین؟ فکر 
می کردم رفتین از دلفین ها عکس بگیرین!«

آگاتا کنجکاوی و ناراحتی را در لحن مرد حس کرد، انگار افســر 
از دیدن مهمان ها خوش حال نشده بود.

لحظه ای بعد افسر گفت: »بیایین دفترم و مجوزهاتون رو نشونم 
بدین، دوســت ندارم کســی وقتم رو تلف کنه.« بعد برگشــت و 

لنگان دور شد.
ُردیارد دست برد توی کیف دوربینش و مجوزهایی را به دش 
و آگاتا داد. با ناراحتی گفت: »دشــپند مرد کله شــق و تندوتیزیه. 

اون قدر سؤال پیچمون می کنه تا دقیقاً بفهمه چرا اینجا هستیم.«
آگاتا بینی اش را خاراند و نیشخندی زد. »خب، ما هم حقیقت 

رو بهش می گیم!«
دش تته پته کرد که: »چـ ... چی؟«

»این قضیه ناراحتت می کنه پسرعمو؟«
»اما.. اما... می خواهی هر اطالعاتی که مؤسســه ی چشــم در 

اختیارمون گذاشته، بهش بگی؟«
»دقیقاً، همه رو.« برقی توی چشم های دختر ظاهر شد و افزود: 

»به جز یک تیکه ی خیلی کوچیک.«

کارآگاه جوان هیجان زده پرسید: »چی رو؟ کدوم رو؟«
حتی چندلر هم ابرویی باال انداخت.

آگاتا صدایش را پایین آورد و توضیح داد: »نمی تونیم درباره ی 
تلفــن آقــای چانــدرا چیزی بگیم. ایــن تنها نکته ایه که کســی توی 
روســتا ازش خبر نداره، حتی خود دزد هم این رو نمی دونه. این 

نکته برگ برنده ی ماست.«
و همین طور هم بود.

آن ها به افســر دشپند گفتند که به درخواست یک مؤسسه ی 
بین المللی مشهور به آنجا آمده اند و خوش حال می شوند که او نیز 
تمام و کمال با آن ها همکاری کند. این را هم گفتند که می خواهند 
از همه ی جزئیات آگاه شــوند: از مظنون ها، شــواهد یا هر ســرنخ 

دیگری که در اختیار جنگلبان بود.
افســر مجوزها را توی کمد پشــت میزش گذاشــت و با نگاهی 
پر از تمسخر به آن ها نگاه کرد. از آگاتا و دش پرسید: »پس شما 
نیروهــای کمکی من هســتین؟ یک کــم برای کارآگاه بــودن جوون 

نیستین؟«
عمــو ُردیارد کــه تا آن موقع ســاکت مانده بــود، مداخله کرد. 

»اون ها بچه های خیلی باهوشی هستن افسر.« 
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و انگشــت هایش را پشت گردنش در هم گره کرد و سرش را 
تکیه داد و ساکت ماند.

مرد با خشونت جواب داد: »این بچه ها فامیل تو هستن، معلومه 
ازشــون دفــاع می کنی. اما مــن هنوز متقاعد نشــدم. می خواهم 

گواهی کارشون رو هم ببینم.«
دش برای این جریان آماده بود. یک کد رمز را وارد چشم نِتش 

کرد و دستگاه را داد به افسر.
بــا لحــن محکمــی گفــت: »بــا نشــانگر بیاییــن پایین تــا همه ی 

گواهی های من و مؤسسه ام رو ببینین.«
روی صفحــه فهرســتی از پرونده هایی که دش حــل کرده بود، 

دیده می شد؛ فهرستی که هرکسی را تحت تأثیر قرار می داد.
فقط کاش جعلی نبود! فهرســتی جعلی که خیلی خوب درســت 
شده بود... اما آیا می توانست افسری را که به گفته ی عمو ُردیارد 

»کله شق« و »تندوتیز« بود، راضی کند؟
چند دقیقه با اضطراب ســپری شــد و تنها صدایی که در دفتر 
کوچــک بــه گوش می رســید، صــدای چرخــش پنکــه ای کهنه و 

صدای وزوز حشره ها بود. 
دشپند متن را خواند و قطره ای عرق از پیشانی اش راه افتاد و 
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آرام تا روی گونه اش رسید و الی سبیل هایش گم شد.
گفــت: »امــروز خیلی گرمــه. مگه نــه؟« و دکمه ی یقــه اش را 
بــاز کــرد. چشــم نِت را برگردانــد به دش و خم شــد جلــو. گفت: 
»خیلی خــب، به شــما اجازه مــی دم تحقیق کنین. شــما همکاران 

جوون چی می خواهین بدونین؟« 
حقــه ی دش گرفــت. وقتــی دش چشــم نِتش را تــوی کیفــش 
می گذاشت و نفس راحتی می کشید، آگاتا افسر را با سؤال هایش 
بمباران کرد. »اول بریم ســراغ مظنون ها. به چه کســانی شــک 

دارین؟«
افســر جواب داد: »االن بیشــتر از سی ســاله که توی این روستا 
زندگی می کنم و همه ی روســتایی ها رو خوب می شناســم. در نتیجه 
هرکسی رو که با آقای چاندرای پیر رابطه ی خوبی داشت، از فهرست 

مظنونین حذف می کنم، همه ی روستایی ها و البته خودم رو.«
آگاتا باز هم به او فشــار آورد که: »خب، پس کی می مونه؟« و 

دفترچه اش را باز کرد.
دشــپند مکثی کرد. با شســت دســت راستش شــروع کرد و 
تک تک شــمرد. »راهب سانگالی، که هیچ وقت درباره ی نحوه ی 
اداره ی معبد با چاندرا توافق نداشت.« انگشت اشاره اش را باز 

کرد. »اون دو تا گردشــگر اســپانیایی که توی هتل تایگر هســتن، 
چون سابقه ی دزدی توی جاهای دیگه ی دنیا رو دارن.«

وقتی به انگشت سوم رسید، متوقف شد.
دش پرسید: »خب؟ دیگه کی؟«

آگاتا به او یادآوری کرد: »شــما قــول دادین که کامالً همکاری 
کنین جناب افسر.«

دشپند آه بلندی کشید. »باید درک کنین که این کار برام راحت 
نیست. نَوین چاندرا رو می شناسین، بازیگر مشهور بالیوود رو؟«

دش خواســت حــرف دشــپند را اصــالح کنــد. »منظورتــون 
هالیووده آقا؟«

آگاتا گلویش را صاف کرد و توضیح داد: »دش، عزیزم، بالیوود 
بزرگ ترین مرکز صنعت فیلم سازی توی دنیاست. نسخه ی هندِی 

هالیوود به حساب می آد.«
دش از خجالت سرخ شد. »اِاِاِ، ببخشید، متوجه نشدم...«

آگاتا حرف دش را قطع کرد. »باید بگم که نه. تا حاال اسم نَوین 
چاندرا رو نشنیده بودیم. ایشون کی هستن جناب افسر؟«

دشــپند دوباره آه بلندی کشــید و گفت: »مظنون اصلی ما در 
پرونده ی دزدی مروارید، نَوین چاندرا پسر آمیتاو چاندراست!«
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همه حیرت کرده بودند. آگاتا برای اولین بار دســت از نوشــتن 
کشید.

ُردیارد اولین کسی بود که توانست پاسخ بدهد و سعی کرد افسر 
دشپند را دل داری بدهد. »ما احساس شما رو درک می کنیم، شما 
دوست این خونواده بودین، اما می خواهم بدونم این مظنون ها... 

توی زندان هستند؟ برای بازجویی دستگیرشون کردین؟«
افسر با اندوه جواب داد: »قانون به من اجازه نمی ده که اون ها 
رو بازداشت کنم پروفسور کارآگاه. من اظهاراتشون رو ثبت کردم 
و بهشــون دســتور دادم که از روستا خارج نشن، حداقل تا وقتی 
که دوست عزیزم آمیتاو رو پیدا نکردیم، کسی که امیدوارم هنوز 

زنده باشه.«
آگاتا گفت: »حرکت هوشمندانه ای کردین، اما چی باعث شده 

که نَوین چاندرا مظنون اصلی تون باشه؟«
افســر توضیــح داد: »اون ده روز پیــش بــه چوتــوکا برگشــت و 
اصرار داشــت که با پدرش آشــتی کنه. پدرش هیچ وقت اون رو 
به خاطر بازیگرشدن نبخشــید. عصر قبِل گم شدن آمیتاو، اون دو 
تــا با همدیگه حســابی دعوا کردن. چند نفر گفتــن نَوین رو دیدن 
که نیمه شــب دوروبــر خونه ی پدرش می پلکیــد. البته هیچ کدوم 

از شــاهدها مطمئن نیســتن اون کســی که دیدن خوِد نَوین بوده 
باشه، چون هوا خیلی تاریک بوده.«

دش نتیجه گیــری کــرد: »پس شــاهد قابل اعتمــادی ندارین و 
نمی تونیــن اون رو متهــم کنیــن.« خیلــی امیدوار بود کــه معما به 

همین راحتی حل شود.
آگاتــا از روی صندلــی بلنــد شــد. »از کمکتون ممنونیم افســر 
دشــپند. ما برای اینکــه بتونیم در حل این پرونده به شــما کمک 

کنیم، سه تا درخواست ساده داریم.«
»بفرمایید خانم.«

»اول باید اظهارات مظنون ها رو بخونیم.«
افسر گفت: »یک کپی از اظهاراتشون به شما می دم.« و یکی 
از جنگلبان هــا را احضــار کرد و ورق هــا را به او داد که کپی بگیرد. 

»خب، دیگر چه؟«
»اجازه می خواهیم که خودمون هم ازشون بازپرسی کنیم.«

»این اجازه رو دارین و آخرین چیزی که می خواهین؟«
»بــرای تکمیل تحقیقات بایــد خونه ی آمیتاو چاندرا و همین طور 

معبد کالی رو جست وجو کنیم.«
افســر دشپند سر تکان داد و با لحن خشکی گفت: »متأسفانه 
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نمی تونم اجازه ی این کار رو بهتون بدم. جنگلبانی هر دو محل  رو 
تا اطالع ثانوی ُمهروموم کرده.«

دش دهان باز کرد که: »اما...«
آگاتــا دســت او را گرفــت و به جای بحث کردن کپــی اظهارات 
را از جنگلبان گرفت و با افســر دســت داد. افسر با کمک عصای 

چوب بامبویی اش بلند شد.
آگاتا با لبخند شــیرینی گفت: »االن دیگه حرفی نمونده افســر 
دشپند. اگه خواستین با ما تماس بگیرین، توی هتل تایگر هستیم!«

فصلپنج
عصرانهدرهتلتایگر

خیابــان اصلی چوتــوکا، که در اصل یک جــاده ی خاکی پهن بود، 
روستا را به دو قسمت تقسیم می کرد. در انتهای این جاده معبد 
کالی قرار داشت که روی تپه ی سبزی بنا شده بود. در دو طرف 
مســیر تعــدادی خانــه ی روســتایی و مغازه های روباز قــرار گرفته 
بودند و زنان و بچه هایی با لباس های روشن در سکوت مشغول 
کارشــان بودند. صدای جیغ میمون هــا و آواز پرنده های حاره ای 
همه جــا را پر کرده بود. بیشــتر خانه ها، کلبه هایــی بودند از جنس 

بامبو و چوب با سقف های گالی پوش.
همان طــور که در خیابان خاکــی راه می رفتند و از روی چاله های 
آب می پریدند، دش پرسید: »این مردم از ترس سیل خونه هاشون 

رو روی پایه های چوبی می سازن، درسته عمو ُردیارد؟«
»دلیلش فقط این نیست دش، با این روش می خوان انگیزه ی 
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حیوون ها رو برای حمله به خونه هاشون کمتر کنن.«
»حیوون ها! مثالً چی؟«

ُردیارد خیلی ســرخوش جواب داد: »عقرب، مار، کروکودیل!« 
بعد چشــم هایش را بســت و نفس عمیقی کشید و بوی جنگل را 
فــرو داد. ذوق زده گفــت: »اینجا یک جــای جادوییه! بوی ماجرا و 

هیجان رو حس می کنین؟«
بقیه فقط به او نگاه کردند. بعد از آن گفت وگوی ناخوشایند با 

افسر، هیجان عمو ُردیارد خیلی نابه جا به نظر می رسید.
آگاتا نگاهی به ســاعتش انداخت و گفت: »چیزی که دوســت 
دارم بوش رو حس کنم یک فنجون چای خوبه. ساعت یک خرده 

از پنج گذشته، توی لندن وقت عصرونه ست.«
بــه دروازه ی آهنــی هتل تایگر رســیدند. ســاختمان دوطبقه ی 
هتل به شــکل L ســاخته شــده بود و یک باغ انگلیســی مرتب و 
سرســبز دورتادور ســاختمان دیده می شــد. نیازی نبود زنگ زیر 
تابلوی هتل را بزنند، چون یک دختر هندی، دختری کمی کوچک تر 

از آگاتا، دِم دروازه منتظرشان ایستاده بود.
دخترک با متانت و به زبان انگلیسی گفت: »لطفاً چمدون هاتون 
رو بدیــن بــه من.« چمدان چرخ دار و ســاک ها را از دســت های 

بزرگ چندلر گرفت و آن ها را روی کولش گذاشــت و به ســمت 
پیشــخان هتل رفت. آگاتا پشــت سرش داد کشــید: »صبر کن! 
اسمت چیه؟« اما دختر میان پرچین های باغ غیب شده بود. آگاتا 

به پیشخدمت گفت: »لطفاً انعام خوبی بهش بده.«
»هر طور شما بفرمایید دوشیزه آگاتا.«

از دروازه رد شــدند و در مســیری از شن ســفید راه افتادند. 
گردشگرها دور میزهایی توی باغ نشسته بودند و آگاتا با چشمان 
تیزبینش آن ها را بررسی می کرد: یک پیرمرد محترم با کت وشلوار 
کتانــی کــه عینــک بی دســته ای روی بینــی اش بــود و روزنامــه 
می خواند، زن و شــوهری جوان که موهای تیره داشتند و سخت 
ســرگرم صحبت بودنــد و در نهایت یک مرد جــوان و خوش تیپ 
هندی که تونیک ســاتن آبی پوشــیده بود و سیگار می کشید و به 

حلقه های دود سیگار که توی هوا فوت می کرد، خیره شده بود.
آگاتا که در طول مسیر به عکس و اظهارهای افراد مظنون نگاه 
کرده بود، زمزمه کرد: »سه تا از چهار تا مظنونمون اینجا هستن.«
دش توی گوش دخترعمویش گفت: »دو تا اســپانیایی و نَوین 
چانــدرا. امــا اون پیرمــرِد تروتمیز کــه داره روزنامــه ی لندن تایمز 

می خونه، کیه؟«
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این شخصیت مرموز هر دو را گیج کرده بود. چرا افسر دشپند 
بــه آن پیرمــرد که مظهر یک فرد انگلیســی بود، اشــاره ای نکرده 
بود؟ آنجا زندگی می کرد یا گردشگر بود؟ به نظر نمی آمد که برای 

طبیعت گردی آنجا آمده باشد.
وارد ســاختمان که می شــدند، آگاتا زیرکانه گفت: »خیلی زود 

می فهمیم.«
بخش پذیرش هتل عبارت بود از یک پیشــخان ســاده با چند 
فــرم بــرای مهمان ها و چند پوســتر ببر روی دیوار. عمــو ُردیارد با 
غــرور گفت: »من پاییز پارســال اون عکس زیبــا رو گرفتم.« و به 
تصویــری که نمایی نزدیک از ببری خشــمگین را نشــان می داد، 

اشاره کرد.
یک پســر جــوان و خوش ُروی هندی به آن ها خوشــامد گفت: 
»خانــم، آقایون، به هتــل تایگر خوش اومدین.« و در حالی که کف 
دســت هایش را روی هم و جلوی ســینه اش نگه داشــت، تعظیم 

کرد. »چند تا اتاق الزم دارین؟«
آگاتــا هم مثل پســر تعظیم کــرد و گفت: »دو تا اتــاِق دوتخته با 

پشه بند و پنکه.«
عمــو ُردیــارد اخم کرد و گفت: »من اتاق نمی خواهم آگاتا. توی 

هتل نمی مونم، همیشه توی هواپیمام می مونم!«
دش بــا پوزخندی گفت: »چــه عالی عمو! اون تو برای من هم 

جا هست؟«
آگاتا سقلمه ای به او زد و گفت: »تو باید اینجا کنار من بمونی. 
یــک پرونــده داری که باید روش کار کنــی، یادت رفته؟ تازه فکر 
نکنــم بخواهــی بری توی اون هواپیما و کنار یــک مار آبی بمونی!« 

دش ساکت شد.
آگاتا برگشــت سمت پسر هندی. »برنامه مون عوض شد. اتاق 

سه تخته دارین؟«
دش پرسید: »توی طبقه ی باال؟«

پســر کلید اتــاق شــماره ی 1۶ را به چندلــر داد و گذرنامه های 
آن هــا را گرفــت. به دخترکی که دم در دیده بودند، دســتور داد: 
»چمدون هــا رو ببــر پاراما!« دخترک دســت از بازی با واتســون 

کشید و به سرعِت برق چمدان ها را باال برد.
آگاتــا که خیالش راحت شــده بود، گفت: »عالی شــد، حاال با 
خیال آســوده می ریم تــوی اتاق و بعد... یــک فنجون چای خوب 

می خوریم!«
عمو ُردیارد گفت: »من باید چند تا وسیله از توی هواپیما بیرون 
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بیارم. چندلر می تونه توی حمل ونقِل چند تا چیز سنگین کمکم کنه؟«
آگاتا جواب داد: »البته. پس وقت شام می بینمتون!«

ُردیارد بازوی کلفت چندلر را گرفت و او را با خود بیرون برد و 
با دست زد پشت پیشخدمت. دور که می شدند صدای ُردیارد 
بــه گوش می رســید که می گفــت: »بریم مرِد بزرگ! وقتشــه که 
یک خــرده اون لب هــات رو تکــون بدی و لبخند بزنــی! توی هند 

هستی! قراره کلی ماجراجویی کنی!«
آگاتــا خندید و گفت: »چه زوج بانمکی! یکی شــون اصالً حرف 

نمی زنه و اون یکی اصالً ساکت نمی شه!«
دش هم موافق بود: »می تونن یک زوج کمدی خوب بشن.«

آن دو از پله ها باال رفتند که آبی به سر و رویشان بزنند و انعامی 
هم به پاراما دادند. پاراما با خجالت انعام را گرفت. دش به دقت 

گوشه وکنار اتاق را نگاه کرد که عقربی توی اتاق نباشد.
وقتی برای خوردن چای به باغ برگشتند، متوجه شدند که زوج 

اسپانیایی و پیرمرد محترم میزهایشان را ترک کرده اند.
فقط نَوین چاندرا مانده بود.

همان طور که دش پشت سر هم کلوچه ها را فرو می داد، آگاتا 
پرونده را باز کرد و به ســرعت گفته های بازیگر مشــهور بالیوود را 

خوانــد. ســریع خواندن یکی دیگــر از مهارت های آگاتــا بود و یک 
دقیقه هم طول نکشید که هر هشت صفحه را تمام کرد. همین که 
کارش تمام شد، یک جرعه از چای دارجلینگش را نوشید و گفت: 

»من آماده ام!«
دش بــا دهــان پــر از شــکالت بــه او خیــره شــد. »بــرای چی 

آماده ای؟«
»می خواهم از نَوین چاندرا سؤال کنم و ببینم اون چه دیدی به 
این ماجرا داره.« آگاتا با انگشت زد روی پرونده و آن را گذاشت 
توی کیفش. بعد با لبخندی پرســید: »تو هم می آی یا می خواهی 

خودت رو با خوردن چند تا کلوچه ی دیگه مریض کنی؟«
دش همان طــور کــه لب هایش را می لیســید، گفــت: »اوووم، 

خب، آره، می آم!«
نَوین چاندرا موهای بلند و صاف و ســیاهی داشت با چشمان 
ســبز آبی. به زیبایی یک ســتاره ی سینما بود، اما نگران و ناراحت 
به نظر می رسید. همچنان داشت سیگار می کشید و به جایی در 

دوردست خیره شده بود.
با بی عالقگی به بچه ها گفت: »ببخشید بچه ها، االن عکس امضا 
شده ندارم. اگه امضا می خواهین باید برام قلم و کاغذ بیارین.«
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آگاتا پشت میز نشست و گفت: »اشکالی نداره آقای چاندرا.« 
او کــه فنجــان چایش را با خــودش آورده بود، ادامــه داد: »بابت 
ماجراهایــی که پیش اومده، خیلی متأســفیم. می دونیم که خیلی 

پدرتون رو دوست داشتین.«
مرد با لحن تلخی جواب داد: »واقعاً؟ شما تنها کسانی هستین 
که این طوری فکر می کنین!« ته ســیگارش را توی جاســیگاری ِله 
کرد و نگاهی به بچه ها انداخت. »به لطف افسر دشپند کّل اهالی 

روستا فکر می کنن که من هم دزدم و هم قاتل!«
آگاتا لحظه ای خودش را جای او گذاشــت و گفت: »احســاس 
می کنین زندانی هســتین، درسته؟ نمی تونین از هتل تایگر بیرون 
برین، نمی تونین به دیگران توی جست وجوی پدرتون کمک کنین، 

حتی نمی تونین به خونه ی خودتون برگردین. اینجا گیر افتادین و جز 
نگران بودن کاری از دستتون برنمی آد!«

ســتاره ی ســینما کــه از حــرف آگاتــا تعجــب کــرده بــود، کمی 
دوســتانه تر گفــت: »این همه راه اومده بودم که بعد از گذشــت 
این سال ها کمی دل مردم شهرم رو شاد کنم. می خواستم اینجا 
مدرســه بســازم و یک سالن ســینما درســت کنم. با پولی که از 
موفقیت هــای بزرگی مثل موفقیت من درمی آد، می شــه معجزه 

کرد.«
آگاتا سری تکان داد و گفت: »اما با این پول نتونستین توجه و 
احترام پدرتون رو به دست بیارین.« جرعه ای از چایش را نوشید.

نَوین چاندرا به او نگاه کرد. سر تکان داد که: »حرفت درسته. 
قسم می خورم که از هر روشی استفاده کردم، اما اون از کار من 
شرمسار بود. اون یک مرد کاماًل مذهبی بود. می گفت که آتمن1 
من، انرژی درونی ام، به خاطر پول و شــهرت فاسد شده و حاضر 
نبود حتی ذره ای از این پول و شهرت رو استفاده کنه. اصالً دیگه 

من رو پسر خودش نمی دونست.«
دش کــه به دقــت گــوش مــی داد، پرســید: »خیلــی با هــم بحث 

ـ م. 1. به زبان سانسکریت کلمه ای است به معنای روح یا جان. 
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می کردیــن؟ من دائم با مامانم جروبحــث دارم و اون می گه که من 
یک آدم دست وپاچلفتی ام و فقط مواد غذایی رو حروم می کنم.«

نَوین چاندرا برای اولین بار طی چند روز گذشــته خندید. »سه 
روز قبل، درســت پیش از اینکه باباجی ناپدید بشه، توی خیابون 
سرم داد کشید! از اون وقت دیگه ندیدمش.« قیافه اش توی هم 
رفت و زمزمه کرد: »من مروارید بنگال رو ندزدیدم. چه فایده ای 

برام داشت؟ خودم االن خیلی ثروتمندم!«
آگاتا او را تحت فشــار قرار داد: »اما چند نفری گفتن که شــب 
دزدی شــما رو دوروبــر خونــه ی پدرتــون دیــدن. اونجــا چــی کار 

می کردین؟«
نَویــن به ســرعت از جایش بلند شــد. غرید کــه: »دروغه! اون 
شــب مــن زود خوابیدم. پســری که تــوی پذیرشــه، می تونه این 

حرف رو تأیید کنه! وقتی رفتم باال، اون پشت میزش بود!«
آگاتا گفت: »اما شما می تونستین دزدکی از پنجره برین بیرون. 

تا زمین فاصله ی زیادی نیست.«
ایــن حــرف، مــرد را بیشــتر عصبانی کــرد. داد کشــید: »داری 

شوخی می کنی؟ تو هم فکر می کنی من گناهکارم!«
می خواست با مشت های گره کرده برود به اتاقش که دروازه ی 

هتــل با صدای ِغژِغژی باز شــد. دو جنگلبان و یک ماهیگیر وارد 
شدند. افسر دشپند هم پشت سرشان بود.

نَوین چاندرا وسط باغ ایستاد و به مردانی که نزدیک می شدند، 
نگاه کرد.

دشپند از ماهیگیر پرسید: »مردی که دیدی، این بود؟«
ماهیگیر لحظه ای به بازیگر خوش تیپ نگاه کرد و بعد با شدت 
چنــد بار ســر تــکان داد. »آره! مطمئنــم! دیدم که ایــن مرد قفل 
خانــه ی نگهبــان رو باز کرد و یواشــکی رفت تو. بلــه، بله، مطمئناً 

خودش بود افسر!«
آگاتــا و دش دیدنــد کــه جنگلبان هــا بــه دســت نَویــن چاندرا 
دســت بند زدند. نَوین هیچ مقاومتی نکرد. دو محافظ او را بیرون 

بردند و رفتند سمت زندان.
افســر دشپند، خیلی آرام و ساکت، پشت میز بچه ها نشست. 
گفت: »خب دوستان، دیگه به کمک شما نیاز ندارم.« با عصای 
بامبویش سنگ ریزه ها را به هم زد. توضیح داد: »باالخره یک شاهد 
قابلِ اعتماد پیدا کردم. این ماهیگیر همسایه ی آمیتاو چاندراست. 
دو روز پیــش رفتــه بود ماهیگیــری و همین االن برگشــت. کاش 

می تونستم زودتر ازش پرس وجو کنم!«
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آگاتا لبخند کوچکی زد و کیفش را باز کرد. »می خواهین اظهارات 
مظنونین رو بهتون پس بدم جناب افسر؟«

مرد شــانه ای بــاال انداخت. »نه پیش خودتــون بمونن خانم!« 
لبخندی از سِر آسایش زد و سالنه سالنه راه افتاد. دور که می شد 

گفت: »این پرونده بسته شد!«
اما آگاتا خیلی مطمئن نبود.

فصلشش
یکچیزیجوردرنمیآید

آن شب در تراس هتل تایگر که روی سقف ساختمان بود، شام 
خوردنــد و از خــوردن کارِی میگوی تند و نانــی که در تنور زغالی 
پخته شــده بود، لذت بردند. غروب آتشــگون، آســمان را روشن 
کــرده بــود و نورش روی آب آراِم گنگ می افتاد. صداهایی که از 

جنگل می آمد، شب را هیجان انگیزتر کرده بود.
آگاتا به عمو ُردیارد و چندلر گفت: »اما پرونده به هیچ وجه بسته 
نشــده. افســر نَوین چانــدرا رو انداخت توی زنــدون، اما پدرش 

هنوز پیدا نشده، همین طور هم مروارید.«
پیشــخدمت که شــانه هایش از حمل وســایل سنگین غواصِی 
ُردیــارد درد می کرد، گفت: »شــما فکر نمی کنیــن که نَوین مقصر 

باشه، درسته دوشیزه آگاتا؟«
آگاتا مکثی کرد تا مطمئن شود که همه به او توجه می کنند. بعد 
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گفت: »تک تِک چیزهایی که امروز نَوین به ما گفت با اظهاراتش 
یکسان بود. اما افسر اصاًل دنبال اثبات حرف هاش نرفت. پسری 
کــه تــوی پذیرش هتل کار می کنه به مــا گفت که نَوین چاندرا تو 

شب دزدی اصاًل اتاقش رو ترک نکرده.«
دش لقمــه برنجی را کــه توی گلویش گیر کرده بود، قورت داد 
و گفت: »چی؟ مگه خودت نگفتی که اون می تونســته از پنجره ی 

اتاقش بره پایین؟«
آگاتا به همراهانش اشاره کرد که دنبال او بروند کنار نرده های 
تراس. گفت: »نگاه کنین.« و به ِگل های زیر پنجره ی نَوین اشاره 
کرد. »اونجا ردپایی دیده نمی شه و حتی اگه با طناب پایین رفته 
باشــه، خــب... خودتون می تونیــن ببینین.« دورتــادور دیوارهای 
هتل پر بودند از بوته های مانگرو، نی های بامبو و بوته های خاردار.

عمو ُردیارد با لحن خشکی گفت: »حتی اگه قداره هم همراهش 
بوده، نمی تونسته بره. تمام تنش زخمی می شده.«

آگاتا برگشــت ســمت پسرعمویش و پرســید: »امروز روی تن 
نَوین چاندرا خراش یا زخم یا پانسمان دیدی؟«

دش گفت: »بذار فکر کنم.« و بعد گفت که: »نه، حتی یک دونه.«
آگاتــا نتیجه گیــری کــرد: »پس اظهاراتش درســت بود و افســر 

دشپند اشتباهی اون رو دستگیر کرده.«
همه موافق بودند.

فقط دش که امیدوار بود راحت، با نمره ای ممتاز به مدرســه 
برگردد، از این نتیجه دلخور بود.

هوا که داشت تاریک می شد، همه با هم به این فکر کردند که 
به افسر دشپند بگویند اشتباه کرده یا نه.

آگاتا که به فکر فرو رفته بود، زد روی بینی اش و گفت: »دستگیری 
نَوین چاندرا ممکنه به نفع ما باشه. این طوری مقصر واقعی احساس 

امنیت می کنه و شاید کاری بکنه که سرنخی به ما بده.«
دش گفت: »نکته ی خوبیه!« ُردیارد هم سر تکان داد که قبول 

دارد.
چندلر پرســید: »برای ادامه ی کار چه نقشه ای دارین خانم؟«
دش گفت: »حاال توی فهرســت مظنون ها، فقط گردشگرهای 

اسپانیایی و راهب سانگالی مانده اند؟«
آگاتا لبخندی زد. »قدم به قدم پیش می ریم.«

پرونده ی اظهارات را از کیفش درآورد و اسم دو نفر اسپانیایی 
را به دش نشــان داد. »می شــه پرونده ی کیفری اون ها رو توی 

چشم نِتت بررسی کنی؟«
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دش بــا ســر جــواب مثبــت داد. »همیــن االن دســت به کار 
می شــم.« دستگاهش را روشن کرد و یک راست رفت سراغ 

بایگانی مجرماِن مؤسسه ی بین المللی چشم.
ُردیارد زیرچشــمی به فهرستی که توی صفحه بود، نگاه می کرد. 
آرام گفت: »می تونی یکی از این دستگاه های جنگولک بازی برام گیر 
بیاری؟ برای گیرانداختن شکارچی های غیرمجاز خیلی به کار می آد!«

دش به صفحه زل زده بود و جوابی نداد. بعد از چند لحظه داد 
کشید: »عالی شد! پیداشون کردم!«

آگاتا گفت: »چی پیدا کردی؟«
دش کشــفیاتش را بیــان کــرد. »اون ها همه جای دنیا ســرقت 
مسلحانه کردن! این رو گوش کنین: یک ماکت شیشه ای از برج 
ایفل از پاریس، یک ماکت از بنای کوُلِسئوم توی رم، یک عروسک 

میکی ماوس از دیزنی لند. این فهرست همین طور ادامه داره!«
آگاتا زد زیر خنده. بقیه با تعجب به او نگاه کردند.

دش کــه غــرورش جریحــه دار شــده بــود، گفــت: »بــه چــی 
می خندی؟ اون ها جنایتکارهای بین المللی اند!«

چندلر و عمو ُردیارد هم منتظر به آگاتا نگاه کردند.
آگاتا توضیح داد: »دزدهای حرفه ای دنبال عروسک و سوغاتی 

نمی رن. این جریان باعث شد یکی از کشوهای حافظه ام باز بشه 
و تصویــر یکی از گزارش های پزشــکی مامان یــادم بیاد. چند ماه 
پیش دیده بودمش...« چشــم هایش را بســت و لحظه ای تمرکز 
کرد. وقتی دوباره چشم باز کرد، با صدای آهسته گفت: »درباره ی 

جنون سرقت چیزی شنیدین؟«
چندلر اخم کرد و دش گفت: »یک کم راهنمایی مون کن.«

»یک جــور تمایل شــدید بــه دزدی چیزهاییه کــه ارزش زیادی 
ندارن، فقط برای لذت بردن از دزدی.« آگاتا توضیح می داد و عمو 

ُردیارد مشغول نگاه کردن به فهرست دزدی ها در چشم نِت بود.
عمو ُردیارد غرید که: »عجب فهرســت مزخرفی! فقط چیزهای 

بی ارزش رو دزدیدن!«
چندلر از حرف آگاتا نتیجه گیری کرد که: »از اونجایی که مروارید 
بنگال خیلی ارزشمند بوده، پس اون دو نفر دزدهای ما نیستن.«

آگاتا او را تشویق کرد که: »نتیجه گیری ات عالی بود چندلر!«
دش روی صندلی ولو شد و آهی از سِر ناامیدی کشید.

آگاتــا یک تکه مرغ تنوری1 به واتســون داد و رو به دش گفت: 
»نگران نباش پسرعمو. هنوز یک اسم دیگه توی فهرست دشپند 

ـ م. 1. یا مرغ تندوری از غذاهای معروف هند است که با مرغ و ماست و ادویه جات در تنور بریان می شود. 
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هست، راهب سانگالی. اون رو می شناسین عمو؟«
ُردیارد کارآگاه سر تکان داد. »تا حاال ندیدمش.«

دختــر پیشــنهاد کرد: »خیلی خــب، پس بریم باهــاش یک گپی 
بزنیــم.« کیفــش را برداشــت و از پله ها پایین رفت. واتســون هم 

دنبالش راه افتاد.
بقیه به ســرعت جمع وجور شــدند و چیزی نگذشــت که همه با 

چراغ قوه های روشن از هتل تایگر بیرون رفتند.
ساعت تازه از هفت ونیم گذشته بود، اما چراغ های کمی توی 
روستا روشن بودند. مردم چوتوکا با طلوع آفتاب بیدار می شدند و 
به همان زودی رفته بودند به خانه هایشان که بخوابند. وقتی آگاتا 
و همراهانش به سمت معبد می رفتند، حتی یک نفر هم در خیابان 
نبود. هرچه بیشــتر به ســمت جنگل می رفتند، کوچه ها باریک تر و 
ســرباالتر می شــد. دش تمام تالشــش را می کرد که به عقرب و 

مار و گربه ی وحشی و ببر فکر نکند.
چیزی نگذشت که صداهایی شنیدند. نور چراغ قوه را این طرف 
و آن طرف انداختند و در مسیر صدا پیش رفتند تا اینکه به زمینی 
بــاز و بی درخــت رســیدند. گروهــی از نیایش کننده هــا دوِر آتش 

کوچکی نشسته بودند و دعا می خواندند.
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هــوا از بــوی عود و بخور ســنگین شــده بود. آگاتــا از میان دود 
معبد قدیمی را دید. دهانش باز ماند.

به شکل برجی مکعبی و سنگی بود که حدود دوازده متر ارتفاع 
داشــت و میاِن پله هایی باریک و ســنگی محصور شده بود. روی 
دیواره ی پله ها نقش برجسته ها و کنده کاری هایی دیده می شد که 
به الهه کالی تقدیم شده بودند. هر بار که آتش شعله می کشید، 

نمایی وهم انگیز ظاهر می شد.
دش پچ پچ کنــان گفــت: »اونجــا رو ببیــن. یــک نگهبــان دم دِر 

معبده. افسر دشپند هنوز به اینجا نظارت می کنه.«
چندلــر گفت: »به نظر عجیب می آد، اون که فکر می کنه مقصر 

رو دستگیر کرده!«
عمــو ُردیــارد با همان صدای بم و بلندش جواب داد: »شــاید 

منتظره که آمیتاو چاندرا هم پیدا بشه.«
گــروه مناجات کننده ها کــه روی زمین زانــو زده بودند، متوجه 

شدند که تنها نیستند و دست از دعا برداشتند.
ناگهــان یکــی از آن هــا از جا پریــد و همان طور که انگشــتش را 
به نشــانه ی ســکوت روی لبــش گذاشــته بــود، با گام هــای بلند 
به ســوی آن هــا آمــد. تونیک بلنــد و بی آســتینی پوشــیده بود که 

بازوهــای درشــت و ورزیده اش را نمایان می کــرد و ریش بلند و 
کامالً سفیدی داشت.

با وجود لباس مذهبی اش قیافه ی خشن و بدجنسی داشت.
آگاتــا تصمیــم گرفت که خــودش مکالمه را شــروع کنــد. آرام 
گفت: »شب خوش راهب سانگالی.« و کف دست هایش را به 

هم چسباند و تعظیمی کرد.
مــرد لحظــه ای مکث کــرد، بعد به افرادش اشــاره کــرد که به 
دعایشــان ادامــه بدهنــد. غریبه هــا را به پشــت درخــت بزرگی 
هدایت کرد و با صدایی آهسته پرسید: »ما قباًل همدیگه رو دیده 

بودیم خانم؟«
دختــر بــا شــِمّ کارآگاهی اش گفــت: »آمیتــاو چانــدرا درباره ی 
اختالف نظر شــما و خــودش چیزهایی بهم گفته بود. شــما دو نفر 

خیلی با هم کنار نمی اومدین. درسته؟« دروغ گفت!
قیافه ی راهب سانگالی نشان می داد که حسابی معذب شده. 
زیر لب گفت: »ما وظیفه های متفاوتی داشتیم. اون نگهبان معبد 
بــود و من به مراســم مقــدس نظارت می کــردم. طبیعیه که یک 

وقت هایی با هم اختالف داشته باشیم.«
دش متوجــه نقشــه ی آگاتــا شــد. دخترعمویش می خواســت 
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راهب را تحت فشار بگذارد و تا جای ممکن از او اطالعات بگیرد.
آگاتا بی مقدمه گفت: »شما برنامه ریزی 
کردیــن کــه مروارید بنــگال رو بدزدین؟ 
شــاید با کمــک یکی از کســانی که از 

شما پیروی می کنن؟«
عمو ُردیارد و چندلر دست به سینه 
ایستادند و منتظر ماندند که پاسخ 

مرد را بشنوند.
راهب با اوقات تلخی جواب داد: 
»به هیچ وجــه! فقط یــک خارجی 
می تونه به همچین چیزهایی فکر 
کنه! می دونین اگه مروارید پیدا نشه، 
چه بدبختی ای دامن روستا رو می گیره؟ 
شب و روز دعا می کنیم که اون مروارید 
بــه الهه مون برگــرده. از نظر مــا هندوها 
کالی مادر دنیاســت. اون تنها کسیه که 
می تونه ما رو از بدبختی در امان نگه داره، 
از جنــگ و از بیماری های زمین. ما 

جرئت نداریم به اون بی احترامی کنیم و باعث خشــمش بشیم!« 
صدای مرد از وحشت می لرزید.

آگاتا با شــنیدن این ســخنرانی پرشــور مطمئن شــد که راهب 
راســت می گوید. حرف های راهــب با چیزهایی که آگاتا درباره ی 
الهه کالــی در دین هندوها خوانده بــود، جور درمی آمد. از راهب 
عذرخواهی کرد که این طور گســتاخانه او را به دزدی متهم کرده 
بود و توضیح داد که آن ها تمام تالششان را می کنند که مروارید 

باارزش پیدا شود.
راهــب که هنــوز می لرزید، عذرخواهــی او را پذیرفت و گفت: 

»می خواهین توی مراسم نیایش ما شرکت کنین؟«
آگاتــا ســنجیده و مؤدبانه جــواب داد: »همون طور که گفتین ما 
خارجی هستیم.« بعد فکر عجیبی به سرش زد. »راهب! توی چند 

هفته ی گذشته زیارت کننده ی جدیدی اینجا نیومده؟«
راهب فکر کرد و جواب داد: »سه یا شاید چهار نفر.«

»می شه اون ها رو به من نشون بدین؟«
همه با هم به فضای باز جلوی معبد برگشتند.

راهــب مکثــی کرد و گفت: »تــوی تاریکی نمی شــه قیافه ها رو 
درســت تشــخیص داد و خــوب می دونیــن کــه زائرهــا مــی آن و 
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می رن. راحت می شه یکی شون رو با یکی دیگه اشتباه گرفت.«
دختــر به زائرانی کــه زانو زده بودند و جلوی شــعله های لرزان 
آتــش دعــا می خواندنــد، نگاه کرد. بــرای لحظه ای حــس کرد که 

چهره ی آشنایی دیده، اما این احساس بالفاصله از بین رفت.
گروه کوچک برگشــتند ســمت هتــل تایگر. عمــو ُردیارد جلوی 
دروازه خداحافظی کرد و به ســمت اسکله ای رفت که هواپیمای 

آب نشینش آنجا روی آب پهلو گرفته بود.
آگاتا قبل از اینکه برود توی تختخواب یک باِر دیگر همراه دش 
و چندلر نگاهی به فهرســت مظنون های افســر دشپند انداخت. 
تک تِک مظنون ها از این فهرست حذف شده بودند، پس دزدی 

کار چه کسی بود؟
بی آنکه به پاسخی برسند، رفتند و خوابیدند.

امــا آن ها مســافری را که در باغ هتل ایســتاده بــود فراموش 
کردنــد، همــان کســی که وقتــی چــراغ را خامــوش می کردند به 
پنجره ی اتاقشان زل زده بود: پیرمرد عینکی که عصر در باغ هتل 

روزنامه می خواند.

فصلهفت
مجسمهیکالی

پارامای کوچولو با شتاب این طرف و آن طرف می رفت و مثل یک 
آکروبات باز ماهر ســینی های صبحانه را به مشــتریان می رســاند. 
وقتــی قــوری چای را روی میز آگاتا و دوســتانش گذاشــت، آگاتا 
انعام خوبی به او داد و بعد سرش را رو به آسمان بلند کرد و بوی 

خوش نوشیدنی کف دار دارچینی را به مشام برد.
ســاعت هفت ونیم صبح، روســتای چوتوکا آرام بود. ماهیگیرها 
ســحر بــا قایق هایشــان رفتــه بودنــد و باقــی روســتاییان آرام و 

بی سروصدا، بدون عجله و با لبخند مشغول کارهایشان بودند.
انگار آن روستا گوشه ای از بهشت بود.

ناگهان صدای زنگ هتل بلند شد و پاراما رفت سمت دروازه 
و همراه عمو ُردیارد برگشت.

صــورت ُردیــارِد کارآگاه به خاطــر دویــدن ســرخ شــده بــود. 
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نفس زنان گفت: »خبر رو شنیدین؟«
دش با دهانی پر از َپن کیک پرسید: »کدوم خبر؟«

عمــو ُردیــارد به ســمت رودخانه اشــاره کــرد. گفــت: »یکی از 
جنگلبان ها اومد و به من دستور داد که هواپیمای آب نشینم رو از 

اسکله دور کنم.« خم شد تا نفسی تازه کند. »می دونین چرا؟«
هر سه نفر با هم جواب دادند: »نه!«

ُردیارد گفت: »افســر دشپند پلیس کلکته رو خبر کرده. تا ظهر 
یک قایق می رسه که نَوین چاندرا رو ببره!«

آگاتــا گفــت: »شــوخی می کنــی!« فنجــان چای توی دســتش 
می لرزیــد. امــا با یک نگاه به چهره ی ُردیارد متوجه شــد که مرد 
شوخی ندارد. گفت: »پس نباید وقت رو تلف کنیم! باید به نَوین 

کمک کنیم.«
دش پرســید: »چــرا نریــم به دشــپند بگیم که حرف هــای نَوین 

درست بوده؟ و اینکه می تونیم این قضیه رو ثابت کنیم!«
»این کار فایده ای نداره پســرعمو. افسر دشپند پیش خودش 
بــه این نتیجه رســیده که نَوین مقصره. و تنهــا چیزی که می خواد 

بشنوه اینه که خود نَوین هم اعتراف کنه!«
دش دســت برد الی موهایش. وحشــت زده داد کشــید: »ما 

فقط چهار ساعت وقت داریم. توی این وقِت کم چی کار می تونیم 
بکنیم؟«

چندلــر ابرویــی بــاال انداخت و با لحن خشــکی گفــت: »مقصر 
واقعی رو پیدا کنیم؟«

دش نالیــد کــه: »جــدی می گــی؟! نمی بینــی االن داریم توی 
تاریکی دست وپا می زنیم!«

آگاتا دوید سمت میز پذیرش و با نقشه ی پارک ملی ساندربانز 
برگشــت. نقشــه را روی میز باز کرد و چند دقیقه به آن نگاه کرد. 
توی این مدت دش دوِر میز راه می رفت و تکرار می کرد که: »ما 
هیچ ســرنخی نداریــم! هیچی! حتی هیچ مظنونــی! چطور می تونیم 

بدون مدرک یک دزد رو گیر بندازیم؟«
آگاتا به پسرعمویش نگاهی کرد و دوباره نقشه را بررسی کرد. 
ناگهان چشــم هایش بــرق زدند. با خوش حالی گفــت: »دش، تو 

یک نابغه ای!«
دش ســِر جایش خشــک شــد. بــا تعجــب پرســید: »من یک 

نابغه ام؟ من بدترین کارآگاه کل تاریخم!«
آگاتا گفت: »نه، تو نابغه ای! ما به جای اینکه خودمان بر مبنای 
شــواهد و مدارک تحقیق کنیم و دنبال دزد و مدرک بگردیم، به 
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فهرست دشپند چسبیده بودیم. باید فوری اشتباهمون رو اصالح 
کنیم! می ریم به معبد!«

دش گفت: »اما معبد کالی تحت نظارته. چطور بریم اون تو؟«
آگاتــا زمزمــه کرد: »مــن یک فکری دارم.« و بــه دیگران گفت 
کــه نزدیک تــر بیایند و به نقطه ای روی نقشــه اشــاره کرد. خیلی 
سریع نقشه اش را گفت و باقی افراد هم که هر لحظه هیجان زده تر 
می شــدند، ســر تــکان دادند. بعد آگاتا پرســید: »ایــن کار چقدر 

زمان می بره عمو ُردیارد؟«
»رفتن با هواپیما ده دقیقه و پیاده برگشتن یک ساعت و نیم.«

آگاتــا نگاهی به ســاعت مچی اش انداخت. »عالی شــد! خب 
پــس درســت رأس ســاعت ده تــوی معبــد کالــی همدیگــه رو 

می بینیم!«
عمو ُردیارد یکی از چند دوربینش را که لنزی برای بزرگ نمایی 
داشــت، به آگاتــا داد. بعد او و چندلر راه افتادند ســمت مقصد 

سّری شان.
همین کــه هــر دو مرد رفتند، دش با تردید گفــت: »این آخرین 

امیدمونه. مطمئنی که نتیجه می گیریم؟«
آگاتا هیجان زده جواب داد: »حتماً!«

»خب االن ما باید چی کار کنیم؟«
آگاتا با لبخندی جواب داد: »استراحت می کنیم. و من می خواهم 

توی این فرصت چایی ام رو با خیال راحت بنوشم.«
دقایق به کندی گذشتند، مثل شن هایی که از محفظه ی ساعت 
شنی پایین می ریزند. دش توی باغ راه می رفت و هر چند دقیقه 
یــک بــار به خیابان نــگاه می کرد. آگاتا پشــت میز نشســته بود و 
واتســون را نوازش می کرد و در دفترچه یادداشــتش به ســرعت 
چیزهایی می نوشــت. هیچ حرفی بین آن ها ردوبدل نشد تا اینکه 
آگاتا کیفش را برداشت و با آرامش تمام اعالم کرد: »وقِت رفتنه!«

دش تمام شــجاعتش را جمع کرد و با اعتمادبه نفس راه افتاد. 
همین که به جنگل رســیدند، ســرعت دش کم شــد و از شنیدن 
صــدای جیــغ میمون ها و خش خش برگ ها خــودش را جمع کرد. 
درســت پیش از اینکه به معبد برسند، ایستاد و برگشت سمت 

آگاتا و با اضطراب پرسید: »به اندازه ی کافی نزدیک شدیم؟«
آگاتــا ســری تــکان داد و گفــت: »شــاخ وبرگ ایــن درخت هــا 
بــرای مخفی شــدن عالی انــد.« بعــد پشــت بوتــه ای قــوز کــرد و 
دوربیــن ُردیــارد را بیرون آورد، دوربین مثل تلســکوپ لنز بلندی 
داشــت که درســت شــبیه لنز دوربیــِن عکاس در فیلــم پنجره ی 
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پشــتی بــود. آگاتــا روی گــروه کوچــک زائــران و نگهبــاِن دِم در 
زوم کــرد. جالــب بــود کــه آن قــدر نزدیک بــه نظر می رســیدند.

دش با احتیاط کنار او نشست.
آگاتا پرســید: »ســاعت چنده؟« و دش نگاهی به چشــم نِتش 

انداخت.
»پنج دقیقه به ده. فکر می کنی به موقع می رسن؟«

»آروم باش دش. همه چی طبق نقشه پیش می ره!«
درســت همــان لحظــه غرش وحشــتناکی تــوی جنــگل پیچید. 
زائران دســت از نیایش کشیدند و نگهبان برگشت و هفت تیری 

از کمربندش درآورد.
دوباره صدای غرشی آمد، این بار خیلی نزدیک تر.

زائران به هم چسبیده بودند و از هم می پرسیدند که چه اتفاقی 
افتاده. ناگهان ببری پای پله های معبد ظاهر شد. همه از وحشت 

جیغ کشیدند.
حیوان عظیم و چاالک و با شکوهی بود.

ببر حریصانه چند قدم جلو رفت.
وقتی برای سومین بار نعره کشید زائرها به سمت روستا دویدند 
و به ســرعت از کنــار محــل اختفای عموزاده ها گذشــتند. نگهبان 

هم دنبال آن ها دوید، چنان وحشــت کرده بود که نمی توانســت 
شلیک کند.

واتســون از الی بوته ها بیرون پرید و با شــجاعت جلو رفت که 
حیوان وحشی را ببیند.

گربه ی سایبرین و ببر بنگال همدیگر را با کنجکاوی بو کشیدند. 
بعد عمو ُردیارد با نیش باز از الی درختان جنگل بیرون آمد. رو به 
ببر گفت: »آفرین مایا! کارت عالی بود دختر!« و با مهربانی پشت 
ببر را نوازش کرد. آگاتا و چندلر جلو رفتند و ببر را تشویق کردند، 

البته دش فاصله ی ایمنی را حفظ کرد.
آگاتا پرسید: »همکارهاتون توی بخش نگهداری از ببرها مشکلی 

با این کار نداشتن؟«
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عمو ُردیارد چشــمکی زد و با خنده گفت: »فقط بهشــون گفتم 
می خواهم مایا رو ببرم پیاده روی. و حاال وقت برگشــتنه، درســته 

مایا؟«
قــالده و بنــدی از کیفش بیرون آورد، اما ببر فکر کرد که ُردیارد 
می خواهــد بــا او بازی کند و پریــد الی بوته ها. عمو ُردیارد گفت: 
»بازیگوشــی اش گرفته. بهتره برم بگیرمش بچه ها. خودتون برین 

توی معبد!«
همین یک جمله کافی بود که بچه ها راه بیفتند.

قفــل معبــد عوض نشــده و همچنان شکســته بــود و چندلر با 
چراغ قوه اش در را هل داد و باز کرد. خزیدند تو و در را بستند که 
اگر کسی از راه رسید، متوجه بازبودِن در نشود. داخل معبد کاماًل 

تاریک بود و هوا از بوی عود و بخور سنگین شده بود.
نــور گرد چراغ قــوه روی دیوارها می افتاد و نقاشــی های رنگی، 
مجســمه های چوبــی، گلدان های برنزی پــر از روغن معطر و باقی 

پیشکش های بی شمار را نمایان می کرد. 
فضای داخل معبد ســنگین و اسرارآمیز بود. همین طور که نور 
چراغ قــوه می چرخید یکهو افتاد روی مجســمه ی بــزرگ کالی که 

توی محراب بود.

دش داد کشید: »این دیگه چه جور هیوالییه؟«
از وحشــت پرید پشــت آگاتا که با حیرت و تحسین مجسمه را 

نگاه می کرد.
مجســمه ســه چهار متری ارتفاع داشــت. الهه به شــکل زنی 
جنگاور ساخته شده بود که چهار دست داشت و با شکلک زشتی 
زبانش را بیرون آورده بود. پوستش سیاه بود و لباسش با الیه ای 
از طال پوشــانده شــده بود. ســه سِر بریده شــده از کمربندش و 
گردن بندی ساخته شده از جمجمه های کوچک از گردنش آویزان 

بود.
آگاتــا پچ پــچ کــرد: »گول ظاهــرش رو نخور. کالِی ســیاه الهه ی 
جنگــه، اما این فقط یکی از شــکل های اونه. اون انســان ها رو از 
شر شــیاطین حفظ می کنه.« لبخندی به پسرعمویش زد و ادامه 
داد: »و از آدم های ترسو خیلی بدش می آد و از آدم هایی که مثل 

ترسوها رفتار می کنند خیلی کینه به دلش می گیره.«
دش خودش را جمع وجور کرد. »زود باش! دنبال سرنخ بگرد!«

او و چندلر مشغول جست وجوی اتاق شدند و آگاتا چراغ قوه اش 
را درآورد و نــورش را روی چهــار دســت کالــی انداخــت. بلند با 
خــودش گفت: »اگــه حافظه ام درســت کار کنه، کالــی باید یک 
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شمشــیر، یک ســپر، یک ســاغر و یک کمند توی دســت داشته 
باشه.« ساغر سِر جایش نبود. 

دست راست کالی، دست باالیی، خالی بود.
آگاتا به همراهانش گفت: »مروارید بنگال از توی اون دســت 

دزدیده شده. می شه یکی به من کمک کنه برم باال؟«
چندلر جواب داد: »همین االن خانم!«

پیشــخدمت انگشــتانش را در هم قفل کــرد و آگاتا رفت روی 
دســتش ایســتاد. دختر سعی کرد تعادلش را حفظ کند و صورت 
کالی را لمس کرد. گفت: »کاش می تونستم تا باالی سرش برم. 

اما خیلی بلنده!«
دش پرسید: »چطور تونستن مروارید رو از اون ارتفاع بدزدن؟«

ناگهــان آگاتــا بی حرکت ماند. با دســتش به نــوک دماغ کالی 
می زد، وقت هایی هم که فکر می کرد، انگشتش را به نوک دماغ 

خودش می زد.
چندلر پرسید: »مشکلی پیش اومده خانم؟«
دختر جواب نداد. فکرش حسابی درگیر بود.

دش پرسید: »قضیه چیه؟ سرنخی پیدا کردی؟«
آگاتا غرق در فکر چیزهایی زیر لب گفت.
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»چهار متر ارتفاع... جایی برای نردبون نداره... نمی شه از مجسمه 
باال رفت...« بعد هیجان زده فریاد کشید: »درسته! همینه!«

»چی درسته؟«
»دزد برای برداشتن ساغر از توی دست مجسمه از یک ابزار 
اســتفاده کرده... از یک چیز بلند!« دوربینش را برداشت و روی 
دست کالی زوم کرد. چند تکه چوب سبز توی دست کالی دید. 

با خوش حالی فریاد زد. »فهمیدم! فهمیدم کی دزدی کرده!«
درست همان لحظه در باز شد و یک نفر به سوی آن ها آمد.

آگاتا اول فکر کرد که عمو ُردیارد است، اما با دیدن عبای مرد 
فهمید اشتباه کرده.

زائر به طرفشان آمد. هفت تیرش را به سمت آن ها نشانه رفت 
و عمامه اش را از سرش برداشت.

چهره اش آشنا بود.
خیلی آشنا!

چهره ی بازیگر.
همه با هم حیرت زده داد کشیدند: »نَوین چاندرا؟!«

فصلهشت
آخرینبخشماجرا

فکــر آگاتا به کار افتاد. پس دیشــب همیــن چهره بود که در میان 
زائران به نظرش آشنا بود!

موی بلند سیاه، چانه ی قوی، ریش آراسته... خود نَوین چاندرا 
بود!

اما مگر او در زندان نبود؟
آگاتــا همان طور که به دســت مجســمه ی کالی تکیــه می داد، 
به دقــت پاییــن آمــد و کنــار چندلــر و دش ایســتاد. دش هــر دو 
دســتش را باال برده بود. آگاتا با لحن آرامی گفت: »نَوین! اسلحه 

رو بذار پایین. می دونیم که دزدی کار تو نبود.«
مرد با هفت تیر اشاره کرد که همه از معبد بیرون بروند. حتی یک 
کلمه هم حرف نزد، اما با خشمی ُپر از تهدید به آن ها زل زده بود.

دش اطاعت کرد و کنار دیوار اتاق تاریک راه افتاد.
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در آن فضــای تنــگ چندلر به یک گلــدان برنزی خورد و روغن 
معطر کف اتاق پخش شــد. لحظه ای کــه آگاتا هم دنبال او بیرون 

می رفت، دِر معبد دوباره باز شد.
عمو ُردیارد همین که وارد شــد، گفت: »باالخره به اون مایای 

شیطون قالده زدم!«
مهاجم برگشت و هفت تیر را به سوی ُردیارد نشانه رفت.

چندلر از این فرصت استفاده کرد و طوری پرید طرف مرد که 
انگار توی رینگ بوکس اســت و داد کشــید: »برگرد ســمت من 

بی سروپا! من از پشت به کسی حمله نمی کنم!«
مرد وحشــت زده برگشت و مشــت چندلر به صورتش خورد. 
فقــط یک مشــت به فکش خــورده بود، اما مشــتی بــه قدرت و 
مهارت یک مشت زِن سنگین وزِن باتجربه! مرد بیچاره مثل گونی 

برنج افتاد روی زمین!
اتاق از صدای تشویق پر شد.

عمو ُردیارد ذوق کرد. »عجب مشتی زدی مرِد بزرگ! من که 
نمی فهمم چرا رینِگ بوکس رو ول کردی!«

نیش دش تا بناگوش باز بود.
آگاتــا خم شــد که مهاجــم بیهــوش را از نزدیک ببینــد. یکی از 

پلک هــای مرد را باال کشــید و حیرت زده گفــت: »این رو ببینین! 
خوب به چشمش نگاه کنین!«

چشم سبز آبی نَوین چاندرا نبود، چشمی قهوه ای بود.
حدس زد که: »از باقی لحاظ کامالً شبیه نَوین چاندرائه. شاید 
بدل اون توی فیلم ها باشه.« با انگشت زد روی دماغش و گفت: 
»و فکر کنم بدونم که چرا با قیافه ی مبدل و به عنوان زائر به روستا 

اومده.«
باقی افراد متعجب نگاه می کردند. آگاتا قضیه را برایشان توضیح 
داد، اما وســط کار ناگهان حرفش را قطع کرد و به ســاعتش نگاه 
کرد. »ساعت یازده ونیم شد. باید قبل از اینکه بیان دنبال نَوین، 

خودمون رو برسونیم!«
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چندلــر مــرد بیهوش را انداخت روی شــانه اش و همه با عجله 
راه افتادند.

بیست دقیقه بعد، گروه عجیب وغریب به روستا رسیدند: دو تا 
مرد درشــت هیکل که یکی مرد بیهوشــی را روی شانه اش حمل 
می کرد؛ دو تا بچه ی انگلیسی، یک گربه ی سایبرین سفید و یک 

ببر بنگال با قالده.
افسر دشپند داشت با یک پلیس حرف می زد و نَوین چاندرا با 

دست بند روی ُپلی بود که به قایق پلیس می رسید.
آگاتا داد کشید: »صبر کنین! اون رو اشتباه گرفتین!«

همه برگشــتند و به آن ها نگاه کردند. چندلر چهره ی زائر را به 
پلیس نشان داد. زائر کامالً شبیه نَوین بود. پلیس برگشت سمت 

افسر دشپند و گفت: »اینجا چه خبره؟ شوخی تون گرفته؟«
افســر با عصبانیت گفت: »چرت وپرتــه! این بچه هاِی مزاحم رو 
ول کــن! فکــر می کنــن کارآگاهن! فقــط می خــوان کاری کنن که 

جلوی رئیسشون خوب به نظر برسن!«
آگاتا لبخندی زد و گفت: »اتفاقاً، خوب هم به نظر خواهیم رسید 
افســر!« و آرام از پله ها پایین رفت. »به خصوص وقتی که این آقا 
پلیِس دوست داشتنی خالف کاِر واقعی رو دستگیر کنه، مردی که 

آمیتاو چاندرا رو دزدیده و مروارید بنگال رو سرقت کرده!«
دشپند از خشم منفجر شد. »تو دیوونه ای! کی حرف های یک 
بچه ی مزاحم رو باور می کنه؟ این پلیس کلکته ست، قضیه جدیه! 

نباید توی روند تحقیقات مشکل درست کنی!«
پلیس دستی روی شانه ی دشپند گذاشت و گفت: »یک چیزی 
اینجا جور درنمی آد افسر. اگه از نظر شما اشکالی نداره، می خواهم 

ماجرا رو از زبون این دو تا کارآگاه جوون بشنوم.« 
آگاتــا و دش، کنــار رودخانــه، داســتان را بــرای افــراد پلیس و 

جنگلبان ها تعریف کردند.
دش گفــت: »آمیتــاو چاندرا، نگهبــان معبد، با مؤسســه ی ما 

تماس گرفته بود.« و فایل صوتی را در چشم نِتش پخش کرد.
پلیس با تردید به فایل صوتی گوش داد.

»اول ما فکر کردیم که آقای چاندرا از دوســتش آقای دشــپند 
کمک می خواد، اما به بخش آخر درست گوش بدین.« دش فایل 
صوتی را به عقب برگرداند. »اگه اتفاقی برام افتاد، به دوست عزیزم 

بگین... ِخش ش شتتت دارند! بوقتتت بوقتتت بوقتتت بوقتتت«
انگار کلمه ی »دشپند« با حیرت بیان شده بود، انگار که آقای 

چاندرا از دیدن افسر تعجب کرده بود.
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افسر با خشم حرفشان را قطع کرد. »این هیچ معنایی نداره. ما 
چند تا شــاهد داریم که دیدن نَوین چاندرا یواشکی وارد خونه ی 

آمیتاو شده!«
آگاتا با آرامش گفت: »مطمئناً درســت می گین. اما قضیه اینه 
کــه اون آدم نَویــن نبــود، بلکه بــدل اون بود که تمــوم این مدت 
خودش رو بین زائرها مخفی کرده! این همون فردیه که همسایه ها 
اون شــب دیــده بودن و بــرای همین تونســتین دزدی رو گردن 

نَوین بندازین. درسته؟!«
دشپند غرید که: »این اتهام مزخرفه! این بچه ها رو دستگیر کنین!«

پلیس با لحن محکمی گفت: »یک لحظه صبر کن افسر! می خواهم 
ببینم این داستان به کجا می رسه! ادامه بدین بچه ها!«

آگاتا نفس عمیقی کشید. »این آدمی که تغییر قیافه داده، همراه 
افسر دشپند با اسلحه آمیتاو چاندرا رو تهدید کردن که با کلیدی که 
فقط خوِد آمیتاو می شناخت، در رو باز کنه. وقتی از این کار امتناع 
کرد، اون ها قفل رو شکستن. وقتی وارد شدن و نمی دونستن که 
چطور باید مروارید رو از کف دست مجسمه بردارن. افسر دشپند 

با عصاش به ساغر ضربه زد تا باالخره ساغر افتاد.«
به دشپند نگاه کرد که روی عصایش قوز کرده بود. آگاتا ادامه 

داد: »ما تکه هایی از عصای بامبو رو توی دست کالی پیدا کردیم.« 
مشــتش را باز کرد و خرده چوب ها را نشــان داد. »مطمئنم افراد 

پلیس می تونن تشخیص بدن که مال همین عصاست.«
افسر مشتاقانه پرسید: »و بعد؟«

»بعد دشپند مروارید و آقای چاندرا رو جای امنی قایم کرد و با 
آرامش تمام مشغول تحقیق شد.« آگاتا با لبخندی پت و پهن ادامه 
داد: »تنها کاری که باید می کرد این بود که شاهدی پیدا می کرد 
که نَوین چاندرا رو دیده باشه. اما ما نقشه اش رو خراب کردیم.«

»چطور این کار رو کردین خانم؟«
»وقتی رسیدیم، اون فهرستی از مظنون های قالبی به ما داد تا 
ســرمون رو گرم کنه. اما اجازه نداد خونه ی چاندرا یا معبد کالی 

رو بررسی کنیم و جلوی هر دو مکان نگهبان گذاشت.«
آگاتــا مکثــی کرد و بعــد با عصبانیــت گفت: »حتــی یک گروه 
تجسس اطراف رودخونه راه انداخت که به ما نشون بده چقدر 
نگران دوســت گم شده اش اســت و تنها کاری که کرد این بود 

که یک ماهیگیر پیدا کنه که دروغ های خودش رو تأیید کنه!«
پلیس گفت: »تا اینجای حرفتون رو فهمیدم خانم. اما به من بگین 
آقای چاندرا رو کجا مخفی کردن؟ و همین طور مروارید بنگال رو؟«
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آگاتا چشــمکی زد. بعد با آرامش گفت: »من اگه پلیس بودم، 
نه یک ‘بچه ی مزاحم’، اول می رفتم و خونه ی خود افســر دشــپند 
رو می گشتم. شاید بتونین لباس هایی رو هم که همدستش یعنی 

بدل نَوین چاندرا استفاده کرده، پیدا کنین.«
همان لحظه دشــپند ســعی کــرد فرار کنــد و لنگان لنگان دوید 
ســمت پله های اســکله. امــا چندلر، عمو ُردیــارد و یک ببر بنگال 

گرسنه راهش را سد کردند.
دشپند که گیر افتاده بود روی زمین زانو زد. هق هق کنان گفت: 
»فقط می خواســتم تو دوره ی بازنشســتگی پول و آرامش داشته 
باشم. همین که این سروصداها تموم می شد، دوستم، آمیتاو، رو 

آزاد می کردم. من کسی رو نکشتم!«
پلیس رو به همکارانش که روی عرشــه ی قایق بودند، ســری 
تــکان داد. آن هــا دســت های نَوین چانــدرا را باز کردند و افســر 
دشپند را دستگیر کردند و این بار به دستان او دست بند زدند. 
پلیس برگشــت سمت دش و آگاتا و گفت: »کاِرتون خیلی خوب 

بود بچه ها. اسم مؤسسه تون چی بود؟«
دش کنــار آگاتــا ایســتاد و با ذوق و شــوق گفت: »اجــازه ندارم 

اسمش رو بگم آقا! اما اسم خودم مأمور دتک14ست!«

بچه ها متوجه شــدند که همه ی اهالی روستا دوروبرشان جمع 
شده اند و آن ها را به خاطر حل معما تشویق می کنند.

دش پشــت سر هم می گفت: »موفق شدیم!« و رفت سمت 
جمعیــت کــه عمــو ُردیــارد را بغــل کند. امــا به جایش بــه پیرمرد 

محترمی برخورد که در حیاط هتل لندن تایمز می خواند.
مــرد، کت وشــلوار کتان به تن و عینک بی دســته ای به چشــم 

داشت.
دش گفت: »شما... شما کی هستین!«

پیرمــرد روزنامــه را پاییــن آورد و توی چشــم های دش زل زد 
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و گفــت: »ســالم مأمور د.ک1۴. مــن ناظر مأموریت تو هســتم و 
می خواستم شخصاً بهت تبریک بگم. مؤسسه ی بین المللی چشم 
بابت کار عالی ات بهت تبریک می گه. شــما امتحان رو با بهترین 
نمره قبول شدین مأمور.« و بعد رفت و به صورت غیر منتظره ای 
میان جمعیت گم شــد. دش با چشــم های گــرد بی حرکت ماند. 
آگاتا او را تکان داد و پرســید: »چی شــده پسرعمو؟ چرا خشکت 

زده؟ زیادی هیجان زده شدی؟«
دخترعمویــش، مثــل همیشــه درســت حدس زده بــود، دش 
آن قدر خوش حال و هیجان زده بود که نمی توانست چیزی بگوید.

پایان
معماحلشد...

پلیــس آمیتاو چاندرا را با دســت و دهان بســته تــوی کمد بزرِگ 
خانــه ی دشــپند پیدا کــرد. مرواریــد بنگال را تــوی یک چکمه ی 
ُگل دوزی شــده پنهــان کرده بود. راهب ســانگالی فوری خبردار 
شــد و همه ی اهالی روســتا را جمع کرد تا مروارید را با مراسمی 

ویژه به معبد کالی برگردانند.
آمیتاو چاندرا و پسرش نَوین هم در راهپیمایی جشن رنگارنگ 

شرکت کردند و عاقبت با هم آشتی کردند.
درست پشت سر آن ها آگاتا و همراهانش راه می رفتند.

نَوین چاندرا از بچه ها پرســید: »چرا شــما همــراه من به بمبئی 
نمی آیین؟ می تونم توی فیلم ُپرفروش بعدی ام به جفتتون نقش بدم. 
کلی بهتون خوش می گذره! بمبئی شهر شگفت انگیزیه و هیچ چیز 
هیجان انگیزتر از صحنه ی فیلم برداری یک فیلم توی بالیوود نیست.«
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دش می خواســت جواب مثبت بدهد که آگاتا قولشــان را به 
او یــادآوری کرد. »ببخشــید نَوین، اما ما باید یک  راســت بریم به 
دهلی نــو.« ایــن را گفــت و حلقــه ی گل جعفــری1 دور گردنش را 
مرتب کرد که مردم چوتوکا به او هدیه داده بودند. »می خواهیم 

بریم و پدر و مادرم رو غافل گیر کنیم!«
به نظر می رسید که نَوین حسابی تحت تأثیر قرار گرفته است. 
ماجراهای چند روز پیش باعث شده بودند که به خیلی از چیزها 
دوبــاره فکر کند. با چهره ای درهم گفــت: »بچه ها هیچ وقت نباید 
یادمــون بــره که پــدر و مادرها چقــدر مهم انــد. و یک وقت هایی 
بایــد به نصیحت هاشــون گــوش داد، می دونین؟ بیشــتِر وقت ها 

حرف هاشون درسته!«
ـ م. 1. از خانواده ی گل آفتاب گردان است و محل های گرم و آفتابی را دوست دارد. 

دش و آگاتا سری تکان دادند و خندیدند.
عمــو ُردیارد و چندلر پشــت ســِر آن ها راه می رفتنــد و ُردیارد 
داشــت از چندلر درس ُمشــت زنی می گرفت و توی هوا مشت 
می زد. دائم می پرســید: »باید شونه ام رو این طوری نگه دارم، یا 

این طوری؟ این طوری! درسته! نه؟«
پیشخدمت هم برای صدمین بار در سکوت سر تکان می داد. 
دیگــر خیلی به حرف های ُردیارد توجــه نمی کرد، چون او تمام روز 
داشــت درباره ی مشــت زنِی خوب چندلر حرف می زد و ســؤال 

می کرد.
خورشید که پشت رودخانه غروب کرد، مراسم به یک مهمانی 
عالی تبدیل شد و با غذاهای خوش مزه ای از مهمان ها پذیرایی 
شد. تک تکشان با ذوق و شوق تا ِخرِخره از غذاهای محلی خوردند.
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واتســون، بی اینکــه حتی برای لیســیدن ســبیلش بــه خودش 
زحمت بدهد، بشقابی پر از ماهی تازه ی گنگ را بلعید.

عمو ُردیارد ســیر شــده بود و همان طور سِر پا داشت خوابش 
می بــرد. مــدت زیادی توی جنگل راه رفته بود تا مایا را به بخش 
محافظت از ببرها پس بدهد و بعد با هواپیمای آب نشینش پرواز 

کرده و برگشته بود.
به چندلر گفت: »این بار تو خلبان اصلی می شــی اســالگر1!« و 
چندلر را روی صندلی خلبان نشاند. »می دونی چطور باید از روی 

آب بلند بشی؟«
دش مجبور شد نظرش را درباره ی اوج گرفتن قبلی شان عوض 
کند. این بلندشدن، بدترین اوج گیری هواپیما در تمام عمرش بود!

چندلــر تا یکی دو مایل؛ مثل یک ســلمانی ناشــی نوک همه ی 
درخت ها را کوتاه کرد و بعد باالخره از میان ستاره های درخشان 

به سمت دهلی نو رفت.
ســحر بــود کــه بچه هــا از ســروصدای واتســون کــه صبحانــه 

می خواست، بیدار شدند.
آگاتا که از دیدن نور صورتی طلوع خورشــید حیرت کرده بود، 
1. اسالگر به مشت زنی می گویند که مدام روی پا جابه جا می شود و بعد از مشت زدن جای خود را عوض می کند 

ـ م. و بهترین نوع مشت زنی است. 

پرسید: »تمام شب پرواز می کردیم؟«
عمو ُردیارد مثل همیشه شاد و سرحال از کابین خلبان برگشت 
و داد کشــید: »من یک کم خوابم بــرد و این مرد بزرگ راه رو گم 
کرد. االن داریم از باالی هیمالیا می گذریم!« خندید و ادامه داد 
که: »به قله ی اورســت ســالم کنین!« بعد بلندبلند زد زیر آواز و 
هدفــش بیدارکــردن چندلر بود که روی صندلی مســافر خوابش 

برده بود.
ساعت هشت صبح بود که در دهلی نو فرود آمدند.

آگاتا با چشــم نِت به مامانش زنگ زد و تلفن را گذاشــت روی 
بلندگو. »سالم مامان!«

ربکا کارآگاه جواب داد: »سالم آگاتای عزیزم! حالت چطوره؟«
»من عالی ام! گوش کنین! می خواهم شما و بابا را غافل گیر کنم!«

»چه خوب، جریان چی هست؟«
آگاتــا گفــت: »من تــوی دهلی نو هســتم مامان! همــراه دش، 

واتسون و چندلر و البته عمو ُردیارد!«
صدای غرغری از بلندگو به گوش رسید. دش نزدیک تر رفت 

و گوش داد.
آگاتا پرسید: »قضیه چیه مامان؟ مشکلی هست؟«
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»نه، مشــکلی نیســت عزیزم... فقط این فیِل نر یک کم بدقلقی 
می کنه.«

دش جیغ کشید: »فیل؟«
خانــم کارآگاه حرفش را ادامه داد: »ما امروز آزاد بودیم. برای 
همین فکر کردیم سوار فیل بشیم و بیاییم تاج محل! پدرت خیلی 

خوب می تونه اون ها رو هدایت...«
آگاتا خندید و دش از ناراحتی سرش را گرفت توی دست هایش.

مادر آگاتا با ذوق و شوق گفت: »شما هم می آیین پیش ما؟«
دش سراسیمه پچ پچ می کرد: »نه! بگو نه! االن تنها چیزی که 
الزم دارم یک هتل با یک اســتخر، یک نوشــیدنی خنک و یک کم 

استراحته!«
آگاتا جواب داد: »خوش حال هم می شــیم! خیلی دوست دارم 

تاج محل رو ببینم!«
دش روی صندلی وا رفت و سرش را گرفت. وقتی نام خانوادگی 

آدم کارآگاه باشد، استراحت معنایی ندارد!
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