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جعبه ی موسیقی بنفش

گذشته مجسمه ی مریم مقدس  که شب  کشیش به ستونی چوبی 
از روی آن دزدیده شده، اشاره می کند و می گوید: »همین جا بود. از 

ُکمیسر را به طرف اتاِق جواهرات و اشیای  همین جا ُبردندش!« و بعد 
کلیسا می برد. معلوم است دِر اتاق به زور باز شده و شیشه اش  قیمتی 
هم شکسته، چون مقدار زیادی خرده شیشه  روی زمین ریخته است.

کشِو یک میِز قدیمی می گردد و عکسی از مجسمه ی  کشیش توی 
دزدیده شده پیدا می کند و با ناراحتی می گوید: »این  شکلی بود.«

ُکمیسر با دیدن عکس می گوید: »اثر باارزشی است. یادم هست 
کتاب تاریخ هنرمان هم چاپ شده بود.«  عکسش در 



جعبه ی موسيقی بنفش  15  14   کميسر کوِگل بليتس

»بی نظیر و بدون جایگزین است. همه ی دنیا برای داشتن چنین 
اثری به ما حسودی می کردند.«

ُکمیسر همین طور که سبیل هایش را ِفر می دهد، می گوید: »دزدها اشتباه 
کرده اند. فکر نمی کنند چنین مجسمه ای را همه می شناسند؟ وقتی  بزرگی 

کتاب های هنر منتشر می شود، به این راحتی  ها  تصویر آثار هنری در 
گزارش هایی  نمی شود آن ها را در بازارسیاه فروخت. تازه! با خبرها و 

که در روزنامه ها منتشر می شود، همه می فهمند مجسمه ی مریم 
مقدس دزدیده شده.«

گیج شده، می پرسد: »بله، اما این موضوع چه  کمی  که  کشیش 
کمکی به ما می کند؟«

»دزدها تالش  می کنند مجسمه را بفروشند. فکر می کنم به زودی با 
شما تماس بگیرند.« 

 این طوری فکر می کنید؟«
ً

کشیش با امیدواری می پرسد: »واقعا
گر مجسمه پیدا شود،  کنید و بگویید ا گهی چاپ  »باید در روزنامه آ

مژدگانی خوبی می دهید.«
کوِگل  بلیتس درست می گوید. ده روز بعد، نیمه های شب، تلفِن 

گوشی را برمی دارد. نمی تواند  کشیش با ترس  کشیش زنگ می زند. 
حدس بزند صدای خشِن پشِت تلفن برای برگرداندن مجسمه چه 

مبلغی می خواهد.
کشیش باید مبلغ درخواستی را به مرکز شهر ببرد و برای  شنبه ی بعد 

کت وشلوار سیاه بپوشد. رمز هم  این که شخص ناشناس او را بشناسد، 
گفتن این ها تلفن را قطع  جعبه ی موسیقی1 است... ناشناس بعد از 

می کند.
کند.  کشیش می گوید حرف های مرد را مو به مو اجرا  کوِگل  بلیتس به 

کردن پول تمام تالشش را می  کند. بخشی  کشیش هم برای جور 
کمک بنیاد  از پول را عالقه مندان به هنر می دهند و بخش دیگر با 

خیریه، یک روزنامه ی محلی و یک بانک جمع می شود.

کشیش را  کت و شلوار مشکی  کوِگل  بلیتس  در روِز تعیین شده 
کشیش  ُکمیسر در لباس های  می پوشد و به محل قرار می رود. البته 

اصاًل راحت نیست و هر لحظه ممکن است شلوارش پاره شود! 
که برای خرید به مرکز شهر آمده اند، راه  ُکمیسر البه الی آدم هایی 

کدام شان ممکن  می رود. صد نفر از جلِو چشمش رد می شوند. هر 
کند؟ است باج گیر باشند. چه طور باید از بین این همه آدم او را پیدا 

۱.نوعیابزارموسیقیاستکهباگرداندندستهاشآهنگپخشمیکند.
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همین موقع مرد نوازنده ای پیدایش می شود و بساط موسیقیش 
کوِگل  بلیتس یواشکی نزدیک می شود.  گوشه ای پهن می  کند.  را 

کسی باید  که چه  ُکمیسر نیست. همین طور  نوازنده اصاًل حواسش به 
کند؟ را پخش می کند، سیگاری روشن می  کند. پرداخت 

گیج شده، اما به راهش ادامه می دهد. می داند ِاشکالی  ُکمیسر 
وجود دارد، اما نمی فهمد چه اشکالی همین موقع فال فروشی نزدیک 

کشیش؟« می آید و می گوید: »فال نمی خواهید، آقای 
کیِف پولش می گردد، فال فروش می گوید: »هر چی  وقتی دنبال 

کمی هم بیش تر برای یک جعبه ی موسیقی بنفش!«  کن،  داری رد 

کیف پولش می گردد. دست دست  کوِگل  بلیتس با خونسردی دنبال 
که البه الی مردم قایم شده اند، فال فروش  می  کند تا همکارانش 

را ببینند. اما آن ها فقط نوازنده و جعبه ی موسیقی بنفش را زیرنظر 
گرفته اند.
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کشیش!« باالخره  فال فروش با عصبانیت می گوید: »بجنبید، آقای 
کیف پول را از جیب چهارمش بیرون می آورد. فال فروش با  ُکمیسر 
ُکمیسر می قاپد، اما قبل از این که بتواند فرار  سرعت آن را از دست 

ُکمیسر آستینش را می گیرد و می پرسد: »مجسمه ی مریم مقدس  کند، 
کجاست؟«

کجا قرار بود  »خب، معلوم است، توی جعبه ی موسیقی بنفش. 
باشد؟«

ُکمیسر سرش را برگرداَند و مرد نوازنده را ببیند، فال فروش با پول ها  تا 
ُکمیسر برای خبر دادن به همکارانش  گم می شود.  البه الی عابران 
سوت می زند، اما دیگر خیلی دیر شده. فال فروش رفته و نوازنده 

گم شده است. فقط جعبه ی موسیقی بنفش  هم به شکل مرموزی 
همچنان سرجایش است.

مجسمه ی مریم مقدس بدون هیچ آسیبی در جعبه ی موسیقی 
که دسته اش به هیچ دردی  است. یک جعبه ی چوبی بنفش 

که توی  کوچکی  نمی خورد، چون موسیقی با دستگاه پخش صوت 
جعبه جاسازی شده، پخش می شود.

ُکمیسر محکم به پیشانیش  بعد از این که مجسمه پیدا می شود، 
گیجم! از اولش متوجه شدم ِاشکالی در  می کوبد و می گوید: »چه قدر 

کار این نوازنده هست!« 
کالهبردار، درحالی که می خواستند با پول های  دو هفته بعد دو 

کمی  ُکمیسر عصبانی  دزدی قایق موتوری بخرند، دستگیر می شوند و 
آرام می شود.
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سؤالی از کارآگاهان جوانی که می توانند خوب فکر  کنند:
ُکمیسر کوِگل  بلیتس چه طور باید متوجه می شد جعبه ی موسیقی کار 

نمی کند و تقلبی است؟

دزد پیژامه پوش

در یکی از روزهای تابستان، درجه ی حرارت دماسنج به آخرش 
گرم ترین روز سال را نشان می دهد. پرونده های روی میز  رسیده و 

ُکمیسر  کوِگل  بلیتس به بلندی قله ی اورست شده اند، اما  ُکمیسر 
کردن و رسیدگی به پرونده ها را ندارد. کار  حال و حوصله ی 

یکی از همکارانش، لئو  پلیچ، پیشنهاد می  کند قبل از شروع پاییز، 
چند روز مرخصی برود تا حال وهوایش عوض شود: »باید به مغزت 

کریسمست هم  کنی، وگرنه تعطیالت  کمی استراحت  باد بخورد و 
خراب می شود!«

لئو پلیچ که هفت بچه دارد، می داند کوِگل  بلیتس باید کجا برود؛ ویالی 
خودش در ساحل دریای بالتیک بهترین جا برای استراحت است. 

پاسخ:

نوازنده 
به جای این که 

دسته ی ارگ را بچرخاند، 
مشغول روشن کردن سیگار 

بود، با این حال از ارگ 
موسیقی پخش می شد.


