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داستان اول:

شکار جوراب



خیابان هرک���ول پوآرو، پالک 4 جز ص���دای کامپیوتر 
صدای دیگری نمی آمد.

»ِلئوُپ���ل« ناراح���ت جل���وی تلفن نشس���ته بود. دس���تیارش 
»فیلیبرت« نشسته چرت می زد و دلش لک زده بود دوباره روی 

پشت بام خانه های شهر بپرد.
-  پیش پیش!!! فیلیبرت، چرت نزن ... اگه یکهو یه مشتری بیاد 

و ببینه که چرت می زنی، درباره ی ما چی فکر می کنه؟
-  یه ماهه که اینجاییم و جز پستچی هیچکی نیومده آژانس ما.

در
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لئوپل برای سی صدمین بار تکرار کرد:
-  نباید ناامید بش���یم، باالخره توی این شهر یکی پیدا می شه 

که کارآگاه بخواد.
لئوپل دلش می خواست همه چیز همیشه راست وریس باشد.

اتاق تازگی ها رنگ شده بود و مرتب و تمیز، انتظار مشتری را 
می کشید.

کتاب »دانش نامه ی کارآگاه های باهوش« روی میز دِم دست 
بود، درست کنار کامپیوتر و پرینتر. توی اتاق چند تا گلدان گل هم 

بود با چند تا آب میوه برای پذیرایی از مشتری ها.
لئوپ���ل ح���دس م���ی زد ک���ه همین وقت ه���ا یک مش���تری به 

آژانسشان می آید و باالخره همین طور هم شد.
خانم���ی با جثه ی کوچول���و و الغر در اتاق را ُه���ل داد و بازش 
کرد. خیلی قرص و محکم به اتاق آمد و رفت س���مت صندلی ها 

که بنشیند.
لئوپ���ل بدون اینکه از آمدن اولین مش���تری ب���ه آژانس هول 
ش���ود، کمی صبر کرد، نفس عمیقی کشید وگفت: »سالم خانم! 

به آژانس فیلئو خوش اومدین. چی کار می تونیم براتون بکنیم؟«

-  من به کمکتون احتیاج دارم! روی تراس خونه م اتفاق عجیبی 
می افت���ه: هر بار که جوراب هام رو روی بند رخت پهن می کنم تا 

خشک بشه، غیبشون می زنه!
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فیلیبرت شیطنت آمیزگفت: »خب بند رختتون رو ببرین تو اتاق! 
یا دست کم فقط جوراب هاتون رو توی اتاق پهن کنین.«

لئوپ���ل چپ چپ به فیلیبرت نگاه کرد و گفت: »هنوز ایش���ون 
برامون توضیح ندادن که چرا جوراب هاشون غیب  می شه.«

-  بهتره این جوری بگم یکی بدون اینکه از من اجازه بگیره، اون ها 
رو قرض می گیره!!! می دونین چرا می گم قرض می گیره؟ آخه بعد 

از چند روز جوراب هام دوباره روی بند رخت پیداشون می شه!
-  چه عجیب!

-  این رو هم باید بگم که این بال، فقط سر جوراب های راه راهم 
می آد.

-  چقدر عجیب! شما خودتون حدس می زنین دزد جوراب های 
راه راهتون یا همون کس���ی که اون ها رو یواش���کی برای چند روز 

ِکش می ره، کی می تونه باشه؟

-  خ���ب، به گمونم یکی از همس���ایه هام باش���ه، ام���ا نمی دونم 
کدومشون؟ باالی آپارتمان من، سه طبقه ی دیگه هم هست.

فیلیبرت پیش خودش فکر کرد که اولین تحقیق پلیسی ش���ان 
خیلی س���خت و پیچیده نیست. پیش���نهاد داد که تندی بروند و 

خانه ی آن خانم را از نزدیک ببینند.
***

نزدیک آپارتمان آن خانم که ش���دند، لئوپل کار را بین خودش 
و فیلیبرت تقسیم کرد:




