جواب معماي اس�کلت پالتوپوش مهدي اولين کس��ي بود که با جزئيات اعالم کرد که هاش��م
از ديوار باال آمده و آنجا را آتش زده .و چون نوبخت ميدانس��ت هاش��م نيمه فلج است و نميتواند از ديوار باال
بيايد ،بلوف زد که مقداري از پرز لباس مجرم روي ديوار مانده .مهدي ترس��يد و خواس��ت فرار کند و فرارش
او را لو داد .برنده اين معما :فرناز اسالمي از يزد با تلفن 0901)***(0539
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زيباترين جاي دنيا چگونه ميتواند باشد؟ سرزميني بکر و زيبا وحال ما با طبيعت چه کردهايم؟!

پرينتي که از تلفنهاي آژانس گرفت ،متوجه ش��د
که کمال ش��بها با شمارهاي به طور طوالني مکالمه
داش��ته .کاراگاه شماره را ردگيري کرد و به اسم و
آدرس طاهر رس��يد .به آن آدرس سر زد .گفتند
طاه��ر از ديروز غروب رفته و برنگش��ته .نوبخت
پرينت تلفن طاهر را ه��م گرفت و فهميد آخرين
تلفنش به فروش��گاه رفاه بوده ،چند شب پيش هم
وقتي که فروشگاه تعطيل بوده ،طاهر به رفاه زنگ
زده بود .نتيجه گرفت مخاطب طاهر بايد کس��ي
باشد که شبها در فروشگاه اقامت دارد.
کاراگاه ب��ه فروش��گاه رف��ت و از مدي��ر آنج��ا
پرسوجويي کرد .مدير گفت تنها کس��ي که شبها
در فروشگاه ميخوابد ،پيرمردي است به اسم معين
که از چند س��ال پيش سرايدار و کارگر آنجاست.
نوبخت از او خواس��ت صدايش کند .معين پيري
مؤدب و خجالتي مينمود .نوبخت پرسيد :׳׳طاهر
کي��ه؟׳׳ معين گف��ت :׳׳از همواليتيهاس��ت .آدم
صاف و س��المي نيس��ت .خالفي کرده؟׳׳ نوبخت
گفت :׳׳ديش��ب بهت تلفن زده .چکارت داشت؟׳׳
معين گفت :׳׳اصرار ميکرد بياد پيش��م .ميگفت
صاحبخونه جوابش کرده و تا جاي جديد پيدا کنه،
ميخواد چند شب مهمون من باشه .روم نشد بگم
ن��ه .گفتم فردا بايد از آقاي نجفي بپرس��م .خدا رو
شکر ديگه تماس نگرفت.׳׳ نوبخت گفت :׳׳از کار و
بارش و پاتوقش و رفقاش چيزي ميدوني؟׳׳ معين
گفت :׳׳طاهر برعکس اسمش خيلي ناپاکه .حالل
حروم س��رش نميشه .گاهي زنگ ميزنه و تا جايي
که بتونم جواب نميدم .خيلي وقت بود که باهاش
حرف نزده بودم .خالفي ک��رده؟׳׳ نوبخت گفت:
׳׳اگه بهت زنگ زد ،بکش��ونش اينج��ا .به من هم
خبر بده .درباره اينکه من اومدم اينجا هيچي بهش
نميگي.׳׳ معي��ن گفت :׳׳ملتفم آقا .خالفش چيه؟׳׳
کاراگاه گف��ت :׳׳بعدًا خودت ميفهمي .حواس��ت
باشه حرفايي رو که زديم ،به هيچکس نگي.׳׳ معين
گفت :׳׳خاطرجمع آقا.׳׳
کاراگاه از فروش��گاه کمي خريد کرد .خريد بهانه
بود .ميخواس��ت گشتي بزند شايد چيزي ببيند و
نديد .از فروش��گاه به دفتر کارش رفت .بين راه به
آژانس زنگ زد و پرس��يد از کمال خبري ش��د؟
گفتند خبري نشده ،تلفنش را هم خاموش کرده.
وقت��ي که کاراگاه نوبخت به فروش��گاه آمده بود،

چاپلين

صبح بخوابي.׳׳ و بلند ش��د و گفت :׳׳بذار سهمت رو
جدا کنم.׳׳ اين کار را خيلي س��ريع و حرفهاي انجام
داد و س��هم کمال را در جعبهاي که رويش نوشته
ش��ده بود کمال ،ريخت .س��هم خ��ودش را هم در
جعبه ديگري ريخت .کمال او را بوس��يد و بيدليل
گفت :׳׳تو برام مثل برادري.׳׳
فردا غروب يکي از همکارهاي کمال به بقيه گفت:
׳׳شنيدين چي شده؟ يه دکتره بود که دو ماه پيش
به��ش خونه فروختيم؟ ديش��ب دزد به خونهش
زده .س��رايدار رو هم کش��تن.׳׳ کمال خودش را با
گوش��ي مش��غول کرده بود و وانمود ک��رد خبر را
نش��نيد .به طاهر پيام داد که پليس حتمًا سراغش
خواهد آمد .طاهر جواب ن��داد .کمال به بهانهاي
از آژانس بي��رون رفت .چند بار به طاهر زنگ زد
و بيدارش ک��رد .و گفت :׳׳باي��د از تهرون بريم.׳׳
طاهر گفت :׳׳شلوغش نکن .گيرم که بيان آژانس
و چيزي بپرس��ن .تو خونس��رد ميگ��ي آره .خونه
رو من بهش��ون نش��ون دادم .کليده��ا رو دادم به
خودشون .فقط حرفت نبايد دو تا بشه .هرچي هم
که پرس��يدن ،بايد تيز ج��واب بدي .نبايد با مکث
ح��رف بزني.׳׳ کمال گفت :׳׳م��ن ديگه به آژانس
برنميگ��ردم .ميام س��همم رو ميگي��رم و ميرم
شهرستان.׳׳ طاهر گفت :׳׳شايد منم باهات اومدم.
با پولي که از ديش��ب گيرمون مياد ،ش��ايد ديگه
الزم نباشه بريم ماهيگيري .شايد با هم زديم به يه
کاسبي نون و آبدار.׳׳
کم��ال زنگ خان��ه طاهر را زد ام��ا او خانه نبود.
فلنگ را بس��ته بود .کمال فهميد رودست خورده.
براي چيزهايي که تا آن روز دزديده بود ،نقش��هها
داشت .حاال همه چيز به باد رفته بود .ديگر امکان
نداش��ت بتواند آن خانه نقلي را بخرد .غيرممکن
بود فروش��گاه بزند و ماش��ين بخ��رد و دوباره به
خواس��تگاري زن سابقش برود .اين دومين بار بود
که دار و ندارش را باخته بود .چند بار به خودش با
فاميلي پاکباز فحش داد .و براي طاهر خط و نشان
کشيد .ردش را زد و فهميد در يکي از فروشگاههاي
رفاه پيش همشهري خودش رفته.
همانط��ور که کمال فک��رش را کرده بود ،نوبخت
با کمي پرس��ش و پاس��خ متوج��ه آژانس امالک
ش��د و فردا صبح به آنجا رفت و معلوم ش��د کمال
آن خانه را به دکتر فروخته .س��راغش را گرفت،
گفتن��د دم غروب رفته و ديگر برنگش��ته .حدس
نوبخت به يقين تبديل شد .نوبخت از آنها خواست
عکس کمال را بدهند .مدير آژانس گفت :׳׳عکس
نداش��ت .يه مرد س��ي و هفت هش��ت سالهست،
س��بيل پرپش��ت و ابروي کلفت داره.׳׳ نوبخت در

کمال به کوچهاي رسيد .طاهر از تاريکي بيرون
آمد .ساک کوچکي دستش بود .خالي بود.
قرار بود به خانهاي بروند و ساک را پرکنند.
بيحرف راه افتادند .کاله بافتني به سر
کشيدند .دستکش نازکي هم به دست کردند

کم��ال هم تازه رس��يده بود و ميخواس��ت داخل
ش��ود .با ديدن مأمورها پشيمان شد و مدتي همان
اطراف قدم زد .بوي خطر را حس کرده بود .چشم
ب��هراه بود تا ببيند آيا طاهر را دس��تگير ميکنند و
طالها و اسکناس��ها را با خودشان ميبرند يا هنوز
اميدي هس��ت .و وقتي که ديد کاراگاه و سربازها
دس��ت خالي رفتند ،نفسي به آسودگي کشيد و به
آرايشگاه رفت .س��بيلش را تراشيد ،ابروهايش را
کمپش��ت کرد ،خط پيوسته ابرو را تراشيد و تغيير
قيافه داد و به فروش��گاه برگشت .معين را ديد که
در آرامش مش��غول جارو ک��ردن بود .خودش را
به خريد کردن مش��غول ک��رد و کمي دور و برش
چرخيد .معين هم متوجه او ش��د و جاروکنان جلو
رفت و گفت :׳׳کفشات گليه .زمين رو کثيف کردي.
هنوز بارون مي��اد؟׳׳ کمال گفت :׳׳بارون مياد .پام
رفت تو باغچه و گلي ش��د .غرض از مزاحمت يه
امانتي دس��ت طاهر دارم .زنگ زد و آدرس اينجا
رو داد.׳׳ معي��ن گف��ت :׳׳نکنه تو کمال��ي؟׳׳ کمال
گفت :׳׳کمالم.׳׳ معين پرسيد :׳׳کي بهت زنگ زد؟
خوابه.׳׳ کمال گفت :׳׳نيم س��اعت پيش زنگ زد.
آره خواب بود .ص��داش خابالو بود.׳׳ معين گفت:
׳׳برو ته فروش��گاه کنار اون راهرو واس��تا تابيام.׳׳
کمال رفت .معين کمي ديگر جارو کرد .از قسمت
ظروف آشپزخانه کارد بزرگي برداشت .آن را زير
پيراهنش گذاشت و به ته فروشگاه رفت.
کمال را به اتاق سرايداري برد .پردهاي را کنار زد
و جسد طاهر را نشان داد و گفت :׳׳صبح کشتمش.
منتظرت ب��ودم بياي کمک کني ش��ب ببريمش
بيرون .امانتي تو هم پيش خودمه .نصف از تو نصف
از م��ن.׳׳ کمال گفت :׳׳زرنگ ک��ي بودي؟׳׳ معين
چاقو را کشيد و حمله کرد .کمال جاخالي داد و در
سه سوت معين را زمين زد و کارد را به حلق خود او
فرو برد .لباسش خوني شده بود .از جارختي لباسي
برداش��ت و پوشيد .گنجينه را پيدا کرد و خونسرد
بيرون رفت و کمي در راهرو ايس��تاد و فروشگاه را
ديد زد .بهنظرش رسيد همان پليس ديروزي که
لباس شخصي داش��ت ،داخل فروشگاه شده بود و
داش��ت با مدير حرف ميزد .نگران شد که مبادا
وقتي که با س��اک گنجينهاش بي��رون ميرود ،به
او ش��ک کنند .چش��مش به پيرمردي افتاد که با
ويلچرش حرکت ميکرد .فکري به س��رش زد .با
قدمهايي اس��توار سمت او رفت و گفت :׳׳پدرجان
اينجا يه قاتل فراري هست .بيا ببرمت جاي امن.׳׳
و او را هل داد و س��مت اتاق معين برد و همانجا با
يک ضربه ناکارش کرد .پتوي کوچکي برداشت و
روي ويلچر نشس��ت .ساک را روي زانو گذاشت و
پتو را رويش پهن کرد و در کس��وت فلجها چرخ را
چرخاند و وارد قسمت اصلي فروشگاه شد.
حدس کمال درست بود چون نوبخت به فروشگاه
برگشته بود .او بين راه حرفهاي معين را مرور کرد

