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نکته ای که در مورد کارآگاه های بسیار زبده و باهوش صدق می کند این است 
که همه ی آن ها ُخل وِچل هستند.

مثاًل نِرو ُولف1 را در نظر بگیرید.  
او کارآگاهـی به شـدت چـاق بـود کـه نمی توانسـت از سـاختمان محـل 
سـکونتش در نیویورک پایش را بیرون بگذارد. فقط در خانه اش می نشسـت، 
به گل های ارکیده اش رسـیدگی می کرد، روزی چهار لیتر نوشـیدنی مصرف 
می کـرد، و غذاهـای چرب ونـرم و خوشـمزه ای را کـه سرآشـپز مخصوصـش 
می پخـت می بلعیـد. بنابرایـن آرچـی گودویـن2 را اسـتخدام کـرده بـود تـا 
بتوانـد پیگیر کار مراجعینش باشـد، به امور تحقیقات رسـیدگی کند، دنبال 
سـرنخ ها بـرود، و افـراد را به سـمت خانـه اش بکشـاند تـا در آنجا به شـیوه ای 
گسـتاخانه مـورد بازجویـی قـرار بگیرنـد. آرچـی از همـان ابتدا یـک پلیس 
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1. Nero Wolf 2. Archie Goodwin
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 یـا سـرباز بـوده، و بنابرایـن کار کـردن بـرای ُولـف کاماًل مناسـب وضعیتش
بود.

نمونه ی دیگری از این دست شرلوک هولمز است. او فردی عجیب وغریب، 
و رهیــده از دام اعتیاد به کوکایین بود که تمام شــب ویولن می نواخت و در 
اتاق نشــیمن خانه اش آزمایشگاه شــیمی به راه انداخته بود و مدام دست به 
آزمایشات مختلفی می زد. شاید اگر دکتر واتسون نبود، هولمز سرانجام روزی 
مرتکب قتل و جنایت می شــد. دکتر واتســون به دنبال یک جراحت جنگی 
بازنشسته شد، ســپس برای هولمز اتاقی اجاره کرد، و در پایاْن خوْد دستیار 
کارآگاه و تاریخ نویســی سرشناس شد. مدرک پزشکی و تجربیات بی شمار او 
در عرصه ی جنگ، باعث شــد مهارت ها و ویژگی های اخالقی ای کسب کند 
که الزمه ی سر و کار داشتن با هولمز بود. حداقل، من به آن شکل که آرچی 
و واتســون با کارفرماهایشــان زندگی می کردند با آدریان مانک1، یکی دیگر 
از کارآگاهان بســیار باهوش، زندگی نمی کنم. اما همچنان روی حرف خودم 
ایســتاده ام که این کار برای من سخت تر از هر کس دیگری است. یک دلیل 

مهم این که من به شدت آن ها توانمند نیستم.
اسم من ناتالی تیِگر2 است. قبل از این که به استخدام آدریان مانک دربیایم، 
مشاغل عجیب وغریبی را برای خود برگزیده بودم، اما به هیچ وجه مامور سابق 
اف بی آی یا دانشجوی خوش آتیه ی جرم شناسی یا بهیاری موفق نبودم. البته 
قبــول دارم که اگر در زندگی واقعی چنین مشــاغلی را انتخاب نمی کردم؛ و 
مثاًل در قالب شــخصیت یک کتاب یا مجموعه ی تلویزیونی جای می گرفتم، 
مسلمًا می توانستم به موفقیت های چشمگیری دست پیدا کنم. قبل از آشنایی 
با مانک، در کافی شاپ کار می کردم، بنابراین بعد از یک روِز سخت کاری اگر 
می خواستم می توانستم با نوشیدن یک فنجان قهوه ی داغ خستگی را از تنم 
1. Adrian Monk 2. Natalie Teeger
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بــه در کنم. اما هیچ وقت ایــن کار را نمی کردم، چون مادری تنها و زنی بیوه 
بودم و تمام َهم وَغم من نگهداری و بزرگ کردن دختر دوازده ساله ام بود، لذا 

سعی می کردم بالفاصله خودم را به خانه برسانم. 
اگــر قبل از کار کردن برای آدریان مانک، از وضعیت زندگی کارآگاه های 
بســیار باهوش و سرشناس آگاه می شدم، مسلمًا چنین شغلی را برای خودم 
انتخاب نمی کردم. متأســفانه بعد از آشنایی با مانک بود که در زندگی چنین 

افرادی دقیق شدم.
می دانم دارید پیش خود چه فکری می کنید. نِرو ُولف و شرلوک هولمز هر 
دو از شخصیت های داستانی بوده اند و حضور واقعی نداشتند، پس من احیانًا 

چگونه می توانستم از آخر و عاقبت دستیاران آن ها درس عبرت بگیرم؟
مسئله اینجاست که من نتوانستم هیچ کارآگاهی را در عالم واقع پیدا کنم 
که مثل مانک باشد، و هیچ کس هم نتوانست در این زمینه مرا راهنمایی کند. 
تنها منابعی که می توانستم به آن ها رجوع کنم، همین داستان های پلیسی و 

کارآگاهان خیالی بود. 
این درســی بود که من از آن ها گرفتم: وقتی پــای کمک به کارآگاهی 
زبده به میان می آید، می توانید مأمور ســابق پلیس، یا یک پزشــک باشید یا 
از توانمندی های دیگری بهره مند باشــید؛ روی هم رفته هیچ فرقی نمی کند. 
زیرا هر چیزی که باعث می شود رییس شما در حل معماهای قتل توانمندتر 
شــود، عرصه را بر زندگی اطرافیان ـ به خصوص خود شما ـ تنگ تر می کند. 
هرچه قــدر هم تالش کنید تا خود را از این مخمصه برهانید، باز هم به جایی 

نخواهید رسید و هیچ چیز تغییر نمی کند.
این موضوع به خصوص درمورد آدریان مانک بیشــتر صدق می کند، چرا 
که او دچار انواع و اقسام اختالالت وسواِس فکری ـ عملی است. تا زمانی که 
مثل من روزتان را با او شب نکرده و به تجربیات شخصی دست پیدا نکرده 
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باشــید، نمی توانید از اضطراب ها و هراس های شــدید او مطلع شوید. خدا 
کمکم کند.

در زندگی او همه چیز باید دارای نظم و ترتیب خاصی باشد، همراه با برخی 
قواعد محرمانه که فقط بــرای مانک معنا دارد. مثاًل، هنگام صبحانه خوردن 
می بینم که تمام دانه های سبوس دار و کشمش را که از پاکت برشتوک داخل 
ظرف می ریزد جدا می کند، آن ها را می شمارد تا قبل از خوردن مطمئن شود 
که به ازای هر چهار سهم دانه ی سبوس دار، یک سهم کشمش در کاسه است. 
حتمًا می پرســید که از کجا به چنین مقیاسی دست پیدا کرده است؟ از کجا 
فهمیــده که قصور از چنین قانونی به معنای تبعیت نکردن از قوانین طبیعی 
حاکم بر کاینات است؟ من هم نمی دانم و راستش را بخواهید اصاًل نمی خواهم 

که از چنین موضوعی سر دربیاورم.
ضمنًا آقای مانک از میکروب  و آلودگی به شدت َبَدش می آید، البته نه به آن 
اندازه که نتواند پایش را از خانه بیرون بگذارد یا با افراد دیگر نشست وبرخاست 

کند، اما انجام این مهم برایش بسیار دشوار است.
مانک هنگام رفتن به رســتوران، سرویس قاشــق و چنگال و ظرف های 
غذاخوری را هم با خودش می برد. وقتی به سینما می رود همیشه یک صندلی 
تاشــو همراهش هست، زیرا نمی تواند تصور کند روی صندلی ای بنشیند که 
هزاران نفر قبل از او روی آن نشسته اند. وقتی فضله ی پرنده ای روی شیشه ی 
جلویــی اتومبیلم افتــاد، او به 911 تلفن زد و درخواســت کمک کرد. البته 
من می توانســتم بدون هیچ مشــکلی به راهم ادامه بدهم، اما خودتان باید 
تابه حال ســرنخ ماجرا به دستتان افتاده باشد. سر و کار داشتن با عادت های 
عجیب وغریب مانک و ایفای نقش واســطه ای میان او و دنیای امروزی، کاری 
بسیار پرتنش و دشوار بود. و من هر روز بیشتر از روز قبل احساس خستگی 
می کردم. بنابراین ســروقِت خواندن کتاب هایی درباره ی نرو ولف و شرلوک 
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هولمز رفتم؛ آن هم به این امید که بتوانم به اطالعات سودمندی دست پیدا 
کنم و قدری از فشار کاری ام بکاهم. 

ولی هیچ نکته ی مفید و به دردبخوری پیدا نکردم.
درنهایت به این نتیجه رسیدم که تنها راه، فرار کردن از این مخمصه است. 
باید خودم را از دسترس مانک دور می کردم. البته نه برای همیشه، چون باید 
اعتراف کنم که به رغم دشواری های رویارویی با این مرد، از او خوشم می آمد. 
ضمنًا این کار به اندازه ی کافی وقت آزاد در اختیار من قرار می داد که بتوانم 
به دخترم برسم و در کنارش باشم. تنها چیزی که احتیاج داشتم این بود که 
چند روز مرخصی بگیرم و جایی بروم که مانک نتواند دســتش به من برسد، 
و من هم بتوانم استراحت کنم. مشکل اینجا بود که من از توان مالی چندان 

خوبی برخوردار نبودم تا بتوانم از این همه هیاهو دور باشم.
اما باالخره فرشته ی آرزوها دلش به رحم آمد.

یک روز که داشــتم صندوق پســتی ام را نگاه می کردم، چشمم به بلیط 
دوســره ای به مقصد هاوایی افتاد. این بلیط را َکنُدس1 بهترین دوستم برای 
من فرستاده بود. او قصد داشت مراسم ازدواجش را در جزیره کائوآیی2 برگزار 
کند، و از من دعوت کرده بود تا به عنوان ســاقدوش در این مراســم شرکت 
کنم. َکنُدس که می دانست من به لحاظ مالی در تنگنا هستم، همه ی هزینه ها 
را خودش تقبل کرده بود، ضمنًا اقامت هفت روز و شــش شب را در یکی از 
هتل های جزیره که اتفاقًا محل برگزاری عروسی هم بود برایم در نظر گرفته 

بود.
مــن خیلی راحت می توانســتم از مادرم بخواهم به خانــه ام بیاید تا این 
یک هفته ای را که من در ســفر هستم مراقب جولی باشد. اما پیدا کردن یک 

نفر برای مراقبت از آقای مانک، دشوارترین قسمت کار بود.
1. Candace 2. Kauai
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ابتدا به یک موسســه ی خدماتی روزانه زنــگ زدم. به آن ها گفتم دنبال 
کسی هستم که هم منشی گری کند، هم بتواند در طول روز مانک را با ماشین 
این طــرف و آن طرف ببرد و هم درنهایت از مهارت بین فردی بســیار باالیی 
برخوردار باشــد. اما آن ها گفتند که این موسسه فقط افرادی کاماًل عادی و 
معمولی را اســتخدام کرده است. مطمئن بودم که مانک پیش از پایان هفته 
حســاب همه شان را می رســد و از همه بدتر این که من دیگر نمی توانم برای 
درخواســت نیروی کار به این موسســه مراجعه کنم. مهم نبود، چون من از 
قبل برنامه ی سفرم را ریخته بودم و می توانستم گرمای شن های ساحل، بوی 
خوب لوسیون نارگیلی، و صدای زیبای خواننده های محلی را با تمام وجودم 

حس کنم.
تنها کاری که از دستم برمی آمد این بود که خبر را به گوش مانک برسانم.
البته نگذاشتم که مانک تا روز قبل از پرواز، از این خبر مطلع شود. حتی 
روز قبل از ســفرم هم نمی دانســتم که وقت مناسب برای این کار چه زمانی 
است. هنوز در جست وجوی زمان مناسب بودم که سروان ِلالند استاتل ِمیر1، 
همکار ســابق مانک در اداره ی پلیس سان فرانسیسکو زنگ زد و درخواست 

کمک کرد.
با این تلفن احســاس کردم در بد مخمصه ای افتادم. استاتل میر زمانی 
مانک را به مشاوره می خواند که خود نمی توانست از راز جنایت پرده بردارد. 
اگر مانــک را در میانه ی تحقیــق و تفحصی رها می کــردم و به مرخصی 
می رفتم، مسلمًا دیوانه می شد )به عبارت بهتر، دیوانه تر از همیشه می شد(. 
استاتل میر هم که اصاًل خوشــحال نمی شد، به خصوص اگر مرخصی رفتن 
من به این معنا بود که حواس مانک پرت شــود و راز جنایت برای همیشه 

مکتوم بماند.
1. Capt. Leland Stottlemeyer
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خــودم را نفرین کردم که چرا از قبل چیزی به مانک نگفتم ولی بعد دعا 
کردم که کاشکی موضوع قتل بسیار ساده باشد و زود به نتیجه برسد.

ولی متأسفانه این گونه نبود.
دکتــر الیل داگالس1ـ  از معروف ترین جراحان قلب دنیاـ  در حین انجام 
عمل قلب باز بر روی استال پیکارو2، پرستار سابق بیمارستان، توسط یک  نفر 

مسموم شده بود.
دکتر داگالس در میانه ی عملی موفقیت آمیز و جلوی چشم ده ها پزشک 
و دانشــجوی پزشکی که شاهد عمل قلب بودند، خودش دچار حمله ی قلبی 
می شــود و در دم جان سپرد می سپارد. در همین حین، دکتر تروی کالرک3 
ناچار می شــود به سرعت دست به کار شــده و عمل را ادامه بدهد تا از مرگ 

بیمار جلوگیری کند. دکتر کالرک عمل را با موفقیت به پایان می رساند.
اما هیچ کس نتوانســته بود حدس بزند که دکتر داگالس به قتل رسیده 
است؛ تا این که نتیجه ی کالبدشکافی روز بعد همه چیز را برمال کرد. بنابراین 
تا امروز، تمام شــواهدی که می شــد در اتاق عمل پیدا کرد از میان رفته بود. 
اتاق عمل کاماًل تمیز شده بود، وسایل جراحی ضدعفونی و مالفه ها نیز شسته 
شده بودند، ضمنًا بالفاصله بعد از پایان عمل جراحی هر چیز دیگری که آنجا 

باقی مانده بود را به عنوان شیء آلوده دور ریخته بودند.
درست است که هیچ مدرکی باقی نمانده بود، اما مظنونین مسلمًا بی شمار 
بودند. و صدالبتــه اولین و اصلی ترین مظنون دکتر کالرک بود؛ یعنی همان 
کسی که جان استال پیکارو را نجات داده بود و همه او را به چشم یک قهرمان 
می دیدنــد. البتــه ناگفته نماند که رقیب کاری دکتر داگالس هم به شــمار 

می آمد.

1. Dr. Lyle Douglas
3. Dr. Troy Clarck

2. Stella Picaro
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دکتر داگالس دشمنان زیاد دیگری هم داشت. او از نوعی بیماری روحی ـ 
روانی رنج می برد که می توانســت خیلی راحت دیگــران را به بازی بگیرد و 
احساســات خیلی از افراد را جریحه دار کند؛ از جمله کســانی که عضو تیم 
جراحی او بودند، پزشکانی که شاهد اعمال جراحی اش بودند، و حتی بیماری 

که هنگام مرگش زیر دست او بود.
اما نه اســتاتل میر و نه دستیارش، ســتوان َرندی دیشر1، نمی توانستند 
پی ببرند که دکتر داگالس چگونه پیِش روی چندین شــاهد مسموم شده، 
بی آن که کســی متوجه این مهم بشود. آن ها به شــدت گیج شده بودند و به 

همین خاطر مانک را به کمک طلبیده بودند.
آن هــا خیلی مختصر مانک را در جریان قــرار دادند و بعد همگی راهی 
صحنه ی قتل شــدند. در مسیر بیمارســتان می توانستم برنامه ی سفرم را به 
اطالع مانک برســانم، اما می دانستم اگر دست به چنین کاری بزنم، او دیگر 

نمی تواند تا پایان روز بر روی مسایل پیش رویش تمرکز کند. 
به بیمارستان که رســیدیم مانک اصرار کرد تا قبل از ورود به اتاق عمل، 
یک دســت لباس جراحی تمیز روی لباس هایش بپوشــد، روی سرش کاله 
بگذارد، ماسک و عینک محافظ بزند و از دستکش استفاده کند و حتی روی 

کفشش یک جفت کفش نایلونی بکشد.
همان طور که همراه مانک پشت درهای بسته ی اتاق عمل ایستاده بودیم، 
به شوخی به او گفتم: »نکنه می خوای خودت رو به جای اون جراح جا بزنی و 

بعد وارد روحش بشی تا ببینی چی باعث مرگش شده؟«
مانک جواب داد: »نه، من فقط دارم کاری می کنم که عفونت به جایی از 

بدنم نرسه.«
»ولی بیماری قلبی که مسری نیست.«
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