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اگر می خواهید کارآگاه شوید...

تعقیبوگریزبهجاهایخوبشرسیدهبود.کاوهوشایانهنوزنامحسوس
دنبالشمیرفتند.شــایاندردفترچهاشیادداشتکردتوینایلونیکه
دستمنوچهرخاناست،یکآناناسهمهست.ایننکتهمیتوانستدر
تحقیقاتبعدیمهمباشد.بقیهیچیزهایتوینایلونمعلومنبود،بهجز
یکقیچیکهدســتهاشازباالبیرونزدهبود.آناناسوقیچی.شــایان
اینرانوشــتودفترچهراتویجیبشگذاشت.تعقیبادامهپیداکرد.
منوچهرخانپیچیدتوییککوچه.کاوهوشایانسرکوچهایستادند.وقتی
منوچهرخانتویکوچهیدیگریپیچید،دنبالشرفتندوســرکوچهی
دومیکشــیککشــیدند.این»کشیککشــیدن«راازیکیازفیلمهای
باحــالکارآگاهییادگرفتهبودند.آخرفیلم،وقتیکارآگاهداشــتبرای
همــهدربارهیقاتلوجنایتتوضیحمیداد،باصدایمحکمورمزآلودی
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گفت:»دوساعتجلویدِرخانهیمتهمکشیککشیدم.«
کاوهوشــایانفکرکردندچهباحال!بعدازآن،هربارسعیمیکردند
یکطوریازاینکلمهتویحرفهایشــاناستفادهکنند:»شایانبیابریم
کشیکبکشــیم؛کشیککشیدنتتمومنشد،پســر؟!هروقتخواستی

کشیکبکشی،خبرمکن!«
حاالهمداشتندکشیکمیکشــیدند.سوژه،یعنیهمانمنوچهرخان،
جلوییکخانهایســتاد.باالیخانهتابلوییزدهبودندکهرویآننوشته

بود:»مؤسسهیآموزشیگلآرا«.
شایاناسممؤسسهراهمنوشت.منوچهرخاننایلونهارازمینگذاشت
ودستیبهسرومویشکشید.موکهنه!وسطسرمنوچهرخانطاسبودو
دورتادورسرش،چندالخمویسیخوخاکستریداشت.درعوض،سبیل
کلفتیداشتکهتارویلبهایشراپوشاندهبود.منوچهرخانسبیلشرا
همدســتکشید.شایاناینراهمیادداشتکرد.منوچهرخاننگاهیبه
اطرافکرد.شایانوکاوهسرشانرادزدیدند.باالخرهدرزد.چنددقیقه

بعد،زنمیانسالیدررابازکردوبادیدنمنوچهرخانلبخندزد.
-دیرکردیمنوچهرخان!

صدایزننرمونازکبود.
منوچهرخانگفت:»کلهپاچهِکزمیدادم.دیرشد.«

صدایمنوچهرخانَکتوکلفتبود!
زننگاهیبهنایلونیکهرویزمینبود،انداخت.

-پسامروزمیخوایآناناسگلدوزیکنی!
شــایانباتعجببهکاوهنگاهکرد.منوچهرخانگفت:»بلهدیگه.اون
دفعهگلسوســنزدم،سوسنخانوم!خیلیقشــنگشد.باخودمگفتم

ایندفعهمیوهگلدوزیکنم!«
سوســنخانمگفت:»خیلیخوبه.اتفاقًاتیمورخاندورهیگلدوزیش

تمومشد.دارهملیلهدوزییادمیگیره!«
منوچهرخانرفتتو.دررابستند.

کاوهچرخیدطرفشایان.
-نگفتم؟

چشمهایشایانگردشدهبود.
-گفتگلدوزی؟یعنیمنوچهرخانکلهفتهروتوقصابیشگوشت

شقهمیکنه،جمعههامیآدکالسگلدوزی؟
کاوهسرتکاندادکهیعنیگفتهبودمکه!

شــایانتویدفترچهاشنوشــت:»منوچهرخــانگلدوزیمیکنهو
تیمورخانرفتهمرحلهیملیلهدوزی«ودفترچهرابست.پروندهمختومه

بود.اینهمیککشفتازه.یککشفمحشر!
دوبارکفدستهایشــانرابــههمکوبیدندوبعــد،بهنوبت،کف

پاهایشانرا.
تاحاالکشفکردهبودندآقاساالری،سوپرِیمحل،پولهایشراپنهان
اززنشمیبردمیدهدمادرش؛اســفندیارخانسوادخواندننداردوالکی
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روزنامهدســتشمیگیرد؛پسراولموســیوبایندریاندروغمیگویدکه
معافشــده،بلکهفراریاست؛نوشینخانمکهحاالآرایشگرمحلاست،
قباًلفالگیربوده؛رســتمگوالخازمرغوخروسمیترسدوحاالهماین

کشفآخرشانبود:منوچهرخانکالسگلدوزیمیرود!
بههمهیاینکشــفهاهمباهمینکارآگاهبازیهارسیدهبودند.اول
تویمحلمیگشتندوسوژهراپیدامیکردند.بعد،بهقولشایان،میرفتند

تویکارش.
همیشــههماینطورینبودکهحتمًاازکارطرفسردربیاورند.بعضی
وقتهــاهمبعدازروزهاوحتیهفتههاکارآگاهبازی،هیچچیزعایدشــان

نمیشد؛آسوپاس،دستازپادرازتر،ُشلوشفته!
امــاپروندهرانمیبســتند،همانطوربازنگهشمیداشــتندتاوقتی
دیگر...چونبهقولکارآگاِهفیلمیکهخیلیدوستشداشتند،»همهحتمًا

یهرازیدارن!«
ازکشفهاچهاســتفادهایمیکردند؟هیچی!بههیچکسهمهیچی
نمیگفتند.فقطهمینجالببودکهسوژهراپیداکنند،تعقیبکنند،حدس
بزنند،باذرهبینودفترچهبرونددنبالش،کشفکنند،ثبتکنندوپرونده

راببندند.همین.بهترازالکیتوکوچههاپرسهزدنبودکه!
یکبارآقایمحمودی،معلمعلوم،تویمدرسهگفتهبودبچههابایداز
االنبرایشغلآیندهشانتمرینکنند.گفتهبودمثاًلاگرمیخواهنددکتر
بشــوند،ازاالنبروندآناتومیبدنانســانرایادبگیرند.اگرمیخواهند

وکیلبشوند،ازاالنکتابحقوقبخوانند.آقایمحمودیشغلکارآگاهی
رامثــالنزدهبود،اماازهمانزمانشــایانوکاوهتصمیمگرفتندتمریِن
کارآگاهیکنند،چونمیخواستنددرآیندهکارآگاهشوندودفترکارآگاهِی

»کشفگسترشایانوکاوه«راراهبیندازند.
دســتهاتویجیبوسرخوشازبهنتیجهرســیدنپرونده،داشتنداز
کوچهمیزدندبیرونکهیکهوبابایکاوهجلویشانسبزشد.اینوقتروز!
برزخبود.ازهماننگاهاولمیشــداینرافهمید؛موهایسبیلشمثل
سبیلگربهجســتزدهبودباالواخمهایشتویهمبود.نگاهشکهبه

بچههاافتاد،ایستاد.
-اینجاچیکارمیکنین؟

کاوهگفت:»اومدهایمهوابخوریم...«
باباپرسید:»توکوچهیخودمونهوانبود؟«

شایانگفت:»سالم!«
بابایکاوهسرتکاندادوبعد،بادستراهکوچهرانشانداد.

-خونه!
کاوهمشــتکوچکــیزدبهبــازویشــایانکهیعنــیخداحافظو
عیــنجوجههاییکــهدنبالمادرشــانراهمیافتند،بیشــلنگتختهو

لنگولگدانداختن،راهافتاددنبالبابا.
معلومنبوداوقاتباباازچهتلخبود،چونوقتهایدیگردوســتهای
کاوهراطوریتحویلمیگرفتکهخــودکاوههمکیفمیکرد.بهخانه
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کهرســیدند،بابامســتقیمرفتتویانباریوچنــددقیقهبعد،صدای
ِخرتِخرتَاّرهکردنچیزیبهگوشرسید.

َاّرهکردننشــانهبود؛هروقتبابابیحرفمیرفتتویانباریوچیزی
راَاّرهمیکــرد،یعنیعصبانیبود.عمومرتضیموقععصبانیتِفرتِفرت
ســیگارمیکشــید.مامانوقتیعصبانیمیشــدیککالهــی،ژاکتی،
شالگردنی،چیزیپیدامیکردومیشکافت.عزیزاینجوروقتهاتندتر
تســبیحمیچرخاندوازهمهبامزهتر،عموناصر،شــوهرعمهزریبودکه
وقتیعصبانیمیشد،جیشــشمیگرفت.یعنییکهووسطعصبانیتو
دادکشــیدن،بهشفشــارمیآمدومیدویدتویدستشویی.بهخاطر

همین،کسیعصبانیتهایشراجدینمیگرفت.
چندماهبعدازفوتحاجروزبه،صاحبکارخانه،کارخانهتعطیلوبابا
خانهنشینشدهبود.اینموضوعکالفهاشکردهبود.چندروزیرفتهبود
کارگریسِرســاختمانویکیدوروزهمرفتهبودمیدانترهبارجعبههای
میوهراخالیکردهبود،امااینکارهاکهکارنمیشد.حتمًاامروزهمبایکی
ازاینصاحبکارهایتازهبهدورانرسیدهدعوایششدهبودکهاینطوری

ناراحتبود.

بابا سلبریتی می شود

خانهساکتبودکهاینهمخاصیتشبهاییبودکهباباحوصلهنداشت.
شبهاییکهحوصلهداشت،مامانکلیماجراداشتبرایتعریفکردن؛
اززاییدندخترهمســایهیسرکوچهگرفتهتادعوابامیوهفروشمحلو

خواندنیکمطلبجالبدرتلگرامباصدایبلند.
ولیمامانهمدســتشآمدهبودکهامشببایددرسکوتساالدشرا
درســتکند.باباصدایتلویزیونرازیادکرد.داشتاخباراستانینشان
مــیدادکهالبتهتویخانهیکاوهاینهاچندانطرفدارینداشــت.بابا
زیاداهلاخبارگوشکردننبود.اوعاشــقمسابقههایاطالعاتعمومی
بود؛ازاینمسابقههاکهمجرییکسؤالمیخواَندباچهارتاگزینه،بعد
شــرکتکنندهگزینهییکراانتخابمیکندومجریطوریمیپرسد:

»مطمئنی؟«کهیعنی»عزیزم،غلطه!«.
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بعدشرکتکنندهمیگوید:»گزینهیدو؟«
مجریمیگوید:»یهکمبیشترفکرکن...«

شرکتکنندهمیپرسد:»سه؟«ومجریمیگوید:»دارینزدیکمیشی!«
شرکتکنندهمیگوید:»چهار.«

مجریفریادمیزند:»آفرینبهاطالعاتتون!«
باباامامعمواًلهماناولجوابدرسترامیگفتوخیالهمهراراحت

میکرد.اهلکتابومجلهیعلمیبود.
امااینبارطوریبادقتبهاخبارخیرهشدهبودکهکاوهشککردنکند

میخواهندتویاخبارهمسؤالعلمیطرحکنند!
تلویزیوناولچندمردرانشــاندادکهدراتاقیبامبلهایزرشــکی
نشستهبودندوباهمحرفمیزدند.بعدیکمسابقهنشاندادکهبیندو
تیماستان،یعنیفجرسپاسیوبرقشیرازبرگزارشدهبود.بعد،یکدفعه
بابارانشــانداد.کاوهخشکشزد.باباتویتلویزیونبود؛ایستادهبودو
یکنفرمیکروفونراگرفتهبودجلویدهانش.صورتشسرخشدهوروی
پیشانیاشعرقنشستهبود.پشتسرش،چندتاازهمکارهایشایستاده
بودندوپشتسرهمهشان،کارخانهبودوتابلویش»کارخانهیریسندگی

وبافندگیروزبه«.
باباتویتلویزیوندادمیزد:»تمــومجوونیمونرواینجاکارکردیم.
مازنوبچهداریم.یکینیستبهدادمابرسه؟چیمیخواهیممگه؟«

همکارهایباباآنپشتقیلوقالمیکردند.

ماماندســتازخردکردنخیارهابرداشــتوخیرهشدبهتلویزیون.
دوربینومیکروفونرفتســراغیکیدیگــرازهمکارهایبابا.همکاربابا
آرامتروشــمردهترحرفمیزد،میگفتازوقتیحاجروزبهفوتکرده،
حقوقنگرفتهاندوحاالهمکهکارخانهراتعطیلکردهاند،بیکاریبیشــتر
ازحقوقنگرفتناذیتشانمیکند.میگفتمیخواهندکارخانهراهبیفتد...
یقهیباباوزیربغلهمکارشخیسعرقبود،یعنیطوریشرشــرعرق
میریختندکهمیشدبهعنواننمادماهمردادعکسشانرابزنندرویتقویم.
یکدفعهصدایهیاهوبلندشــد.دوربینچرخیدوماشــینسیاهیرا
نشاندادکهکمیآنطرفترنگهداشتوآقاسامان،پسرصاحبکارخانه،
باساکیدردستازآنپیادهشد.آقاسامانهنوزلباسسیاهعزایپدرش
تنشبود.کارگرهادورماشینجمعشدند.آقاسامانباتعجببهکارگرها
ودوربیــنومیکروفوننگاهکرد.بعد،کارگرهاراکنارزدوبهطرفیکیاز
انباریهایکارخانهرفت.دوربیندنبالشرفت.تصویرتکانهایشدیدی
میخورد،معلومبودفیلمبردارداردمیدود.احتمااًلفیلمبردارراجوگرفته

بودوخیالکردهبودداردمستنِدشکارآهوتوسطپلنگمیسازد.
دوربینکهنزدیکترشــد،آقاســامانکفدســتشراگرفتجلوی
دوربین.تصویرقطعشــدوبعدگزارشگررانشــاندادکهمیکروفونرا
گرفتهجلویدهانخودشوروبهدوربینمیگفتپسرصاحبکارخانه،
آقایسامانروزبه،راضیبهمصاحبهنشدهاست.بعدگویندهیخبرآمد

واخبارهواشناسیگفت.



که کرم، عجیب است  »به عقیده ی یک 
کتاب هایش را نمی خورد.« انسان 

هوپا،ناشرکتابهایخوردنی
گور بخشی از شعر »کرم های شب تاب« اثر رابیندرانات تا

نشرهوپاهمگامباناشرانبینالمللی،ازکاغذمرغوببازمینهیِکِرماستفادهمیکند؛زیرا:
اینکاغذنورراکمترمنعکسمیکندودرنتیجه،چشمهنگاممطالعهکمترخستهمیشود؛

اینکاغذسبکترازکاغذهایدیگراستوجابهجاییکتابهایتهیهشدهباآن،آسانتراست؛
ومهمترازهمهاینکهبرایتولیداینکاغذدرختکمتریقطعمیشود.

به امید دنیایى سبزتر و سالم تر


