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 ییرتبه سوم جنا یده،: برگز تگ 

 

 :خالصه

قتل، محکوم به حبس ابد   یپرونده  یک   یبه عنوان مضنون اصل  یِاستال  ِسویل
در صدد آن است که در  یثاسم یلیثن یت،سال بعد از محکوم . دهشودیم
 یلرا اثبات کند و قاتل اص  یلِسو  گناهییب   یل،خود به عنوان وک  یپرنده  یناول

 زندان کند. یرا روانه

 

 :مقدمه

شباهت فاحش  یک متفاوت باشند،  دیگر یک و عدالت هر چقدر هم با  عشق
راِه  یتمقابلش قرار گرفته، در نها یکه سد  یادارند. هر دو به ماننِد رودخانه

 .یابندیخود را م

*** 

 یاول: تالق  فصل

 

 ۲۰۱۰ُرم/ ساِل  ایتالیا،



 

 
5 

 رمان یکانجمن  یسندهسرمد نو ینرماِن َژرف | مت
 

نامتراکم  یدرآمده بود. ابرها یمات و کدر یشهر به رنگ آب  آسمان
آن را هم گرفته بودند   یشدِن همان مقدار تناژ آب   یدهد  یجلو  رنگ،یخاکستر 

 .کشیدندیبه کام ظلمت خود م  تر یشمغموم را ب  یآن کرانه  یه،به ثان  یهو ثان

 یاتروکهکردن آب بود. کانال آب م  چکه  یصدا  شد،یم  یدهکه شن  ییصدا  تنها
 یو تاالرها گذشتیو خرابه م یمیقد ییهامجموعه ساختمان یانکه از م

نمانده بود،  یباق  شانیهاول یاز معمار یزیچ یگر که د  یرنگ  یریو ش یسنگ 
که با   فاشخ یا. دستهکندینم یزندگ  ینجاا یکه کس  کردیاز آن م یتحکا

آن  یکنج خارج   شکل و بدون سقف از  یمربع یقدم گذاشتِن پسرک در اتاقک 
 در آن منطقه بودند. یاتح یهاتنها نشانه یدند،پر  یرونب

کرده   یط  یسوف  یِب به تعق یها با تاکسکه ساعت  یو خم یچراِه پر پ انتهای
 یدر بر گرفته شده و پسر کوتاه قامت  یدهبلند، انبوه و درهم تن یهابود با کاج

 یهااز ستون یکیپشت  شد،یم یدهسرش د یرو یدارنقاب یکه کاله مشک 
 بود. یستادها یکانال آب   ِی به ضلع شمال یمنته

برد و  یفش. پس دست درون کدیدینم یزیقطعًا چ یگماتآست یهاچشم با
 آورد. یرونپدرش را ب ِی شکار یندورب

ساختمان خرابه  یناز ا یاتاق  یکه پنجره  گاهییهتک یدو آرنجش را رو هر 
 کرد.  یک را به چشمانش نزد یشهادست یانم ینبود، حائل و دورب

بود،  یچیدهپ به سمت چپ یاباناز خ ی. تا وقت کردینم یدااز آن دختر پ اثری
 زده بود. یبشکجا غ  فهمیدیاما حاال نم پاییدش؛یم یچهارچشم
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 ییکه دم غروب به جا  ییها. با پر زدن کالغشدیآب تکرار م یچکه صدای
 به باال کشاند. یننگاهش را از پشت دورب کردند،یپرواز م یگر د

 ی. برخالف تمامیکاماًل خراف  یبود، با تفکر  یآدم حساس یشههم او
 دوستانش!

 یادفر   یطمح  یهاداشت و تالطم  یانشانه  یاه،آن موجود خبررسان و س  قار قار 
 .یستکه خبر   زدندیم

را از آسمان  نگاهش یچید،پ یسنگ  یهاداالن یانکه م یاخنده یصدا با
 ینشدورب  ییشهدر آن نبود، گرفت و معطوِف ش  یکالغ   یگر که د  یرنگ   یاُسرمه
 کرد.

 آب! یناله و شالق و باز هم چکه یه،و گر  یادخنده و ضبحه، فر  صدای

 یبزاق  یهاغده یشروروبه یر تصو یدِن داد و با د ییر تغ یرا کم موقعیتش
 دهانش خشک شدند.

که از آن   یمتحرک  یر تا آن نقطه داشت؛ اما تصو یادیز یباً تقر  یفاصله شاید
 یصدا یواضح و منزجر کننده بود که حت  یبه قدر دید،یشفاف م ییرهدو دا

 ! یدشکسته شدِن قلب دخترک را هم به گوش خود شن

 شده بود. ینزم یخِ اما م کرد؛یم یو کار داشتیبرم یقدم یدبا 

از قرار گذاشتنش با  ییآمده بود تا آتو جایندختر به ا یبتعق یبرا هرچند
 یزیچ  ینشاهد چن  دیدیاما به خواب هم نم  یاورد؛ب  یر گ  اشیفرض  یمعشوقه
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بد  یچارهنسبت به آن دخترک ب اشیقدر هم که احساس باطنشود. هر چه
 هم نبود. یدنشزجر کش یدِن به د یبود؛ اما راض

 یبه جاِن سوف  یانهحشبود که و یچه کس پوشیآن مرد تمامًا مشک  اصالً 
 ِی فلز  یصندل یمردک رو گشایید؟یرا م یشهاعقده گونهینافتاده و ا

 یکه مقابل او با طناب   یگریمرد د یه،ثانپنج ینشسته و به فاصله یازدهزنگ 
 .زدیم یلیس وقفهیبود را ب  بسته شده یگرید یکلفت به صندل

از دست پسر  هایلیتعداد س کهیزمان  یقه،دقپانزده  ً یبابعد از تقر  مرد
اندام درشت ی. ظاهر یستادو ا یدقامت در رفته بود، دست از کارش کشکوتاه

به تنش بود و کاله و ماسکش سر و  رنگییمشک  ِی و چهارشانه داشت. باران 
 که کنار   ینزم  یاز رو  اییلهعقب رفت و م  ی. مرد کمکردیم  یصورتش را مخف 

 .یدشکم دختر کوب یبر رو بود، برداشت و یشهاچکمه

 یبود تا پلکش بپرد و باالخره کار یپسرک نوجوان کاف  یصحنه برا همین
حالت بدوِن   یدِن اما با د  ید؛کش  یرونرا از شلوارش ب  رنگشیانقره  یلکند. موبا

را  یاضطرار یهامربوط به تماس یفرستاد. دکمه یلب لعنت  یر آنتن آن ز
 :یدو کالفه غر   صبی. عشدینم  برقرار   یا تماستماس گرفت؛ ام  یسفشرد و با پل

 خوری؟یم یبه چه درد یلعنت  یپس تو -

 .زدیتر در دل غر مو عاجز  تر عصبی

که   یآن مردک روان   کرد؟یچه م  جاینا  یبود؟ سوف   یکدام جهنم  یگر د  جااین»
راه افتاده بود؟   یدنبال آن دخترک مغز فندق   ییبود؟ چرا خود احمقش به تنها

 «کرد؟یناکجاآباد چه م ینوسط ا یدرا فرستاد که برود؟ حاال با یچرا تاکس
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 صدا؛یداشت ب  یطور که سعتماس حرکت کرد. همان یبرقرار از عدم ناامید
را درآورد و برعکس  اشیپشت سرعت ممکن راه برود، کوله ترینیشاما با ب

گرفت و   یطرف کانال جااتاق برج آن ترینیک انداخت. در نزد اشینهس یرو
 کرد.  شنبود را رو یدهتولدش خر  یبرا یکه پدرش به تازگ   یدست  یندورب

باز کند، نه اسباب ضبط  اشیکارگردان  یکه قرار بود گره از آرزوها دوربینی
 در حال وقوع بود. یشهاچشم یشود که جلو یتیجنا

مشت در  یک . مرد و مردانه برود و که جلو برود  جرئتش را نداشت صادقانه
موجود   یهاتآن خرت و پر   یانتنها صالحش م  یبزند. نه وقت   یدهان آن روان 

حالت ممکن،  ترینینانهببود که در خوش یکوچک  یبیج یچاقو یفش،در ک
 .انداختیصورت مرد م یخش کوچک رو یک 

او کند. اگر  یکه خودش را فدا  یقدراما نه آن سوخت؛یم یسوف  یبرا دلش
جهت بود   ینکرد تا ماجرا را ثبت کند، از ا  یمتنظ  یسنگ   یرا رو  ینشهم دورب
 خسته بفرستد.آن عاشق دل یکه برا

نبرده   یدر حال وقوع بود، پ  یشهاچشم  یکه جلو  یاهنوز به عمق فاجعه  گویا
تاب و تواِن   شدند،یتر ملحظه بلندهبکه لحظه  هایییادو فر   هایهبود؛ اما با گر 

 یسنگ   یآن راهروها  یانم  یدردناِک سوف   یها. ضبحهدادیتحمل را از دست م
تر جلوه برابر بلند هزار را  یادشو هر فر  شدندیمنعکس م پیچیدند،یم
 .دادندیم

را  اشیشکار یندوباره دورب یش،روروبه یدر محوطه یرنگ نور زرد یدنتاب با
را سرخ   بود، محوطه  یمیقد  ینماش  ترمز آن  یکه نشانه  یبرداشت. نور قرمز 
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مباشر آن  یادست و هم شک یشد، ب  یادهپ که از آن  یدارکرد. مرد ماسک 
 بود. یروان 

که با طناب بسته شده بود،   یمرد  ِی به صندل  یلگد  یده،نرس  وارد از راهتازه  مردِ 
 کند.  یدان آشغال یروانه یکشرا پس از اسباب یخال یکارتن  ییزد. گو

 پرتاب شد. ینزم یرو یات،از ح ینشان دادن عالئم بدون یچارهب مردِ 

 یشجلو یسنگ  یوار و با د یدنداتفاقاِت پس از آن لرز یدنپسر با د زانوهای
 برخورد کرد.

 شوکه بود. طرفیندور تند و پسر در ا یور  یز چکانال همه  طرفآن

شکم آن دخترک فرود آمد، پسرک   یا  ینهوسط س  ییکه جا  ییچاقو  یضربه  با
 .یدنسبتًا بلند کش یادیناخودآگاه فر 

اش را روشن کرد و به سمت قوهکه متوجه صدا شد، بالفاصله چراغ  مردی
 صدا گرفت.

که از آن   یمتحرک  یاهِ جسم س یطرف چرخاندش تا روو آن طرفینا قدر آن
 .یدمتوقف شد. چاقو را انداخت و به دنبالش دو کرد،یمکان فرار م

پشت کانال، چشم، چشم را  یحتم داشت که در آن جنگِل هرس نشده پسر 
را  یهر احتمال یر که بر تمام تنش غالب شده بود، تصو  یاما وحشت  دید؛ینم

 .آوردیم یشهاچشم یجلو

قلبش از شدت ترِس  ِی داخل هاییوارهگرفته بود و د پناه یدرخت  پشت
 کرده بودند.  یزششروع به ر یزی،آمجنون
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 ِی آن باران  یر را از ز یشها. دستزنان دست از تقال برداشتنفسنفس مرد
 و گفت: گذاشتیشپهلوها ینبلند طرف

. وگرنه یرو فراموش کن یدید ینجاکه ا  یزیموش احمق! بهتره هرچ یآها -
 !یسپرده بش یبه فراموش جاینکه هم  کنمیم یکار

قدم به سمت مخالف پسر و  یکاش را برداشت و انداخته یر گ هایدست
 یمحکم پا یموافق قتلگاه برداشت؛ اما نرفته دوباره برگشت و مهر 

 زد: یشهاحرف

 ! کنمیکه م  دونییم -

 ی شده در حفره  یختهر یالواضح و مخوف مرد، قلب س  یدتهد  یدنبا شن پسر 
 را حس کرد. اشیشکم

 است.  یدهچه د  شدیش نمباور   یقدر قمر در عقرب شده بود که حت آن  چیز همه

ماه را  یداد و آسمان را نگاه کرد. ابرها جلو یهدرخت تک یرا به تنه سرش
هم پشت  یتجنا ینا یقتحق یدفکر کرد که شا ینپوشانده بودند و او به ا

 ابر پنهان بماند.

که که   ینه! پسر پرحرف  یاآمده حرف بزند  یشاز اتفاقات پ یدبا دانستینم
 .دادیم  یهرو  ییر تغ  یدحرف بود با  اکسید،یاز کربن د  تر یشدهانش، ب  یخروج 

 ینآخر  یقرار داشت؛ اما همچنان صدا یدورتر از سوف  یلیخ یشحاال جایگاهِ 
 . پیچیدیدر گوشش م یسوف  یهاضبحه
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اعتراف روز قبلش به  ی. صدایچیدتر در گوشش پاضحو بار ینا یسوف  یصدا 
 که جواب دخترک را با »من هم« داده بود.  یآلود و جذاب آن پسر اخم

 ییمههرچند نصف و ن یلبخندها یدل خودش برا یفکر کرد که وقت  ینا به
 یکس  یصورتش را فقط رو یو به پهنا یرینش یهااو خنده رفت،یاو قنج م

 که حاال غرِق خون بود.  زدیم

بود که هم زنده   یفقط سوف   یبند دلش را پاره کرد. به راست   یدجد  ایشورهدل
 ینشسوهان روحش شود. انگار با دستاِن خون  توانستیمرگش م  بودن و هم

 !ُشستیدر دِل آشوب پسر، رخت م

آغشته   یدکه پس از هربار فرود چاقو به بدن سف  جانییو ب   یفظر  هایدست
 یشنامحسوس، حقارت را ب یسرد، تنها با لرزش یتخت فلز  یخونش رو به
 .کردندیدر تماِم وجودش حل م یشپ از 

 تر ینچرک یچ،ه شدیاما دلش پاک که نم ُشست؛یم در دل پسر رخت کسی
 .آوردیرا در م یشهااز قبل اشک 

*** 

 ۲۰۲۰ُرم/ ساِل  بیا،یبِرب زنداِن 

قرمزرنگ  ِی انشسته و به در نرده حرکتیو ب  یمشک  ِی س-یوفرماِن ک پشت
 مقابلش، زل زده بود.

هرز  یساعت آونگ  یزد. چرا که عقربه یرونب یتر پ یزود از خانه یلیخ صبحِ 
دوباره   یی،جاجابه  مترییلیدرجه چرخش، بدون م  ۳۶۰شده بود و بعد از هر  
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 یدو به زندان برسد، شا  یفتداگر راه ب  کردیم  یال. خچرخیدیدر همان نقطه م
 جلو برود. تر یع ساعت هم سر 

اش داشتند و تا سر شانه  یرهت  ییشهبورش که ر  یموها  ینماش ییینهآ   درون
رنگ داشتند، سرخ  یاکه هاله  اشیرا، مرتب کرد. به چشمان سبزآب   رسیدندیم

مدت خوابش  مضطرب بود که کل ی. شب قبل به قدریدنگاه کرد و آه کش
 ماند. یدار و مانند جغد بَنُبرد 

گرفت   یمبود که تصم یدهپهلو چرخ پهلو به آن ینخواب از ا در تخت قدر آن
 یاتاقش، پرونده را برا ِی کوچک و چوب   یر تحر  یز و پشت م یایدب یروناز آن ب

 کند.  یباِر چندم بررس

. کردیرا م کار ینهم برد،یکه بود هروقت از استرس خوابش نم نوجوان
که  ی. کتاب نشستیم یز و پشت م خزیدیم یرونپتو ب یر آهسته از ز
 کردیم یشنهادبه او پ  یرشیروانیاتاق ز  یهاانبوه کتاب  یاناش از مشوهرخاله

دست از  کرد،یاش را ُرند نمشده تعداد صفحات خوانده یرا باز و تا وقت 
 .کشیدیخواندن نم

دستش بود که ُرند کردن  یر قطور ز یاها، پروندهآن رمان یبه جا حاال
 .کشیدیها طول متا مدت یدصفحاتش شا

شان از وکال سر به عهده گرفتنش جدال داشتند و همه یاریکه بس  ایپرونده
 یفعل رو ترینیرممکناو غ یاما جا زدن برا زدند؛یجا م یروزی،از پ یدناام
 بود! ینزم
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که وقت  کردیانداخت که حاال باال آمده و اعالم م یدبه خورش نگاهینیم
که داشت، از اعتماد به نفس پر   ی. با وجود تمام استرسیدهرس اشیاروییرو

 یجاناز جنس ه  یزیچ  شدند،یاحساسات متناقض باعث م  ینهم  یقاً بود و دق
 تِه دلش بجوشد.

 یچرم  یفو با برداشتن ک  یدبورش کش  یدر موها و ابروها  یبار آخر دست   برای
 شد. یادهپ ینرنگش از ماش یمشک 

آزاد کرد و بعد از  یرنگ کت و شلوارش بود را کمکه هم  یاکروات سرمه  گرهِ 
 راه افتاد. یپر فشار، به سمت در ورود یخارج کردن نفس

قرمز رنگ باز و وارد   ِی و مجوز به نگهبان، در آهن  یینشان دادِن کارت شناسا  با
 شد.

 یفصل نارنج  ینا یلشدل یدزندان که شا یگرفته  یگذشتن از محوطه  حین
 !آیدینم به زندان ینارنج  فکر کرد که رنگ  ینرنگ بود، به ا

 یپالتو یک  یبایی،فصِل رنگارنگ و ز یناست که در چن یننرمالش ا احتماالً 
 یهاپل یو رو یچیشالگردنت را چند دور گردن و دهانت بپ ی،بزرگ بپوش

 .یبزن  قدم یشهر لعنت  ینا یبایز

و با  یرددستت را بگ ی،را فراموش کرد یتهاباشد که اگر دستکش یکس  یا
 جا بدهد. یشپالتو بزرگ یبدست خود در ج

 !آمدیبه زندان نم پاییز،
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چشمش، به مامور بور  ورود به ساختمان مد نظر و چک شدن مردمک  با
انگشتش منتظر بود،   ر یدوختن نگاهش به آن دکمه که ز  یمقابلش که به جا

باز شد و قبل از گذشتن از  یکینگاه کرد. در الکترون پایید،یاو را م سرانهیرهخ
 ییرد که گوکینگاهش م  یجور  رنگشیعسل  یهاکه با چشم  یدر، رو به مرد

را هم   اشیاستخوان   یهاسلول  یلباسش را، که حت   یهسه ال  یر نه تنها پوست ز
 پس از درگاه گذشت.رفت و س یاغرهچشم دید،یم

 یهاپا و کفش یو صدا داشتیمقدم بر  تاریک یمهو ن یلطو ییراهرو در 
به  یدنبا رس یتاً چندباره، نها یهاشدن . بعد از چک شدیپاشنه بلندش اکو م
 در توسط مامور  ییگرهتعلل کرد؛ اما با گرفته شدِن دست یدر اتاق مالقات کم

 و باز شدن در، داخل شد. یککش

 یندورب یک و  یفلز یدو صندل یز،م یک که به جز  شکلییمربع اتاق
 در آن قرار نداشت. یگرید یز کنج اتاق، چ  یبستهمدار 

به  توجهیو خسته، ب  تفاوتیب  ید،سف یشد که با صورت  یمرد قفل نگاهش
و به  قرار داده یبشرا تا مچ در ج یشهانشسته، دست یصندل یورودش رو

 از پنجره زل زده بود. یرونب

رنگ  یرهت یچرا که با حفاظ  کشید،یم یدککه تنها ناِم پنجره را   ایپنجره
 پوشانده شده بود.

که   شدیمرد مقابلش هم متوجه م یهاشدِن دست یدهجوان، بدون د وکیل
شکلش را  یفِک و یمشت کرده است. حت  یبشنازک ج یپارچه یر ها را زآن
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 یاستخوان   یهاگونه  یر شده ز  یجادکِم ا  یرا از گود  ین. ادادیهم محکم فشار م
 بود. ینو خشمگ ی. مرد عصبفهمیدیمرد م یزده یرونو ب

 یهااز چشم ینور یچکه ه  یندبب توانستیمچشم در چشم شدن هم  بدون
 .شودیو کدرش ساطع نم یاقهوه

نور  ینا یدبود تا کل ینجارفته بود؛ اما او ا مرد به قهقرا یهاچشم یدام نور 
 یخودش را معرف  ییرسا یشود. پس دستش را به سمِت او گرفت و با صدا

 کرد:

 هستم.  یثاسم یلیثن -

*** 

 یتدوم: ابد فصل

 

به سمت او گرداند   یبه دست منتظر مقابلش، تنها سر خود را کم  توجهیب   مرد
 ت مشتاق و پر اضطراب دختر دوخت.را به صور  اشیخال ِی او چشماِن قهوه

 یفلز   یمعطل مانده بود، جمع کرد. صندل  یز م  یباال  ییدستش را که جا  دختر،
آن  یاز ال یکاغذ  ید،کش  یرونب یفشاز ک یاو نشست. پوشه یدرا عقب کش
 ی،فلز   یز م  ییهپا  کنار   یفشگذاشت. همزمان با گذاشتن ک  یز م  یبرداشت و رو

کاغذ   ید، رویکش  یرونب  اشیکلفت و مشک   یپالتو  ِی داخل  یباز ج  یسیخودنو
 گذاشت و گفت:

 باشم. یتونبه بعد وکل یناز ا تونمینامه، موکالت ینا یبا امضا -
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 یگرفت جواب   یممرد تصم  کهینرد و بدل شد، تا ا  یانشانفقط سکوت م  مدتی
 بدهد.

 یحباشد که ترج یادر دن یکار  ینلب باز کردن آخر  رسیدیم به نظر  هرچند
 را از هم باز کرد و گفت:  اشیدهچسب  درشت بهم  یهاانجام دهد. لب  دهدیم

 ندارم.  یلبه وک یازین -

به  یلیث،تمام و بدون نگاه کردن به ن یگفت که با سرد  یرا در حال ینا مرد
 بود. یرهنامشخص خ یانقطه

 ید؟آزاد بش ید: دوست ندارنیلیث

 زد و گفت: یشخندیجمله ن ینا یدنبا شن مرد،

 .بینمینداشتن نم یاز دوست داشتن و ن ینب یربط  -

 مقابلش باشد، ادامه داد: از دختر  یمنتظر جواب  کهینسپس بدون ا و

آوردن  یرونب یکه عرضه  یکارت و طمع  یصحر  یمثل همکارها یکیتو هم  -
 .خونهیمن رو نداره و فقط رجز م

 :یدلب غر  یر ز یجد یلیو خ ایستاد

. نه حوصله دارم و نه یریوقتم رو نگ یگهو د یبر  ینجاپس به نفعته از ا -
 تر یلعنت   یهاجمله  ینو هر بار ا  یاتاق لعنت   ینا  یامدوست دارم که به خاطر تو ب

 رو، تکرار کنم. یمتکرار یهارو بشنوم و جواب

 زد: یادفر  یشاقهوه یهاچشم کردن  با تنگ  بالفاصله
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 باز کن. نگهبان، در رو -

 رفت، در بسته و اتاق ساکت شد. یرونب مرد

 یشپ یقیکه مرد تا دقا  ییچشمانش رو به جا یبا چرخاندن سبز_آب  نیلیث
که چطور حالش را خوب کند تا   کردیفکر م یننشسته بود، تنها در اتاق به ا
 !یاورد؟خودش هم سر از زندان در ن

 یلیثو نه اعصاب دارد. ن یبود که مرد، نه اخالق درست و حساب  یدهشن قبالً 
 »بدعنق« را مشاهده کرده بود. یاز فرد یازنده یامروز نمونه

ب . خورسیدیبه نظر نم یدچندان بع یند،از او بب یواکنش ینچن ینکها احتمال
 یلیثکه ن دانستیم یدبا کارش با او سخت است؛ اما او هم دانستیم

 سخت است! یآدم روزها یث،اسم

نگه داشته بود، بلند شد،  یطوالن  هایییهکه ثان یدادن نفس یروناز ب پس
 را برداشت و از اتاق خارج شد. یسنامه و خودنووکالت

 *** 

ق نداشت را باز کرد و چفت آن به اتا  یکه چندان شباهت   یقفل در اتاق   نگهبان
به هشت  یکشد که نزد ی. مرد وارد سلولیدکش  یمانند بلند یژ ق یرا با صدا
 .کردیم یدر آن زندگ  یر ماه اخ

مشدد  یکردن در سلول تک نفره را مجازات  یزندگ  یان،تمام زندان شاید
 یکو بار  یک اتاق تار  یک در    دادیم  یحبود که ترج  جاینا  یاما کس  دانستند؛یم
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وقتش را با چند کتاب، فکر کردن و سکوت  ییدر چهار، به تنها یمدو و ن
 بگذراند.

بود که  ینه کس یگر اش، دساله ینچند یبندو هم یقلئو، رف ِی از آزاد بعد
 یلیکنند و نه دل  یالوگدعوا، د یابدون ختم شدن به بحث  یکدیگر بتوانند با 

 صحبت شود.مه یدیکه با آدم جد  دیدیم

 یهاتهمت یدنخنجر خورده بود که با شن یخود یرِ و غ یاز خود یحد به
 .شدیهم نم یر گدل یحت  یگر به خودش، د یگراند

 یدن با شن زدند،یاوقات استراحت در محوطه ندامتگاه قدم م ِی که ط   زمانی
 یچارهب یک . متلک انداختن شدیو رد م زدیم یتنها پوزخند یشانهامتلک 
 خنده هم داشت! یگر د ییچارەب یک به 

که با خواب هم   هاینشده بود، فقط خسته بود. از آن مدل خستگ  تفاوتبی
 !یرد. الزم داشت بمشودیبرطرف نم

آن  یروان  یک یهم به آرامش برسد. نه وقت  یردشک داشت اگر بم هرچند
مصرف  یهودهپاک را آلوده و ب یژنو اکس کشیدیخودش نفس م یبرا یرونب
 .کردیم

 یخشک و بدرنگ  یشده و پتو یدهبالشت کوب یک که تنها   یکیتخت بار روی
 یهقرار داشت، نشست و با تک یشبه موکت بود تا پتو رو یهشب یشتر که ب

 ِی مشک  یموها یانبلندش را م یهازانو، انگشت یدادن دو آرنجش رو
 .یدها را کشآن میمحکیمهانداخت و با چنگ ن اشیقهشق
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و خوانده  یدهعاشقانه شن یرا فقط در شعرها یتابد یەواژ  یش،ده سال پ تا
به حبس محکوم   یز،خودش ن  یتابد  یکه روز  گذشتیبود. از ذهنش هم نم

 را بکشد. اشیوجود ییرەذره ششود و ذره

 گر یکدیدو عاشق به  یوقت  بود،یکنار »دوستت دارم« م  ایینهقر  یدتنها با ابد
تلخ   یەواژ   یبرا  یهالمضاف  یک. نه  هایماندن   یبرا  یصفت   یا  کردندیاعتراف م

 زده بسازند به نام حبس ابد! یخ یبیترک یگر د یکحبس، تا کنار 

 *** 

 ۲۰۱۰ِاس/ ساِل -یجِ  ِی باشگاِه سوارکار 

 

طبقات سمت راست برداشت، بلند و رسا از   یدر، دست از بررس  ه  تق  یصدا  با
 گفت:  خانهینتِه ز

 داخل. یاب -

 بلند گفت: ییاز کارکنان باشگاه در سالن را باز کرد و با صدا یکی َمت،

 اومد قربان. ینکه منتظرش بود  یداریخر  -

و به سمت او آمد. با زدن کف  یدپر  یینپا رنگ یخردل ییهچهار پا یرو از 
 مخالفش گفت: ه  نشا یدست راستش رو

ترم و باهام جدًا خسته شدم از بس که بهت گفتم من ازت کوچک  َمت!  -
 راحت باش.
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کردن   یآمد و بعد از ط   یرونب خانهیناز ز  ینو چرم یمشک   یهابا چکمه  پسر 
 یبه زردرنگ   یلما  یاپسته  یهاکه اطرافش را چمن  ینه چندان بلند  ِی راه خاک 

 داد. یر مس ییر تغ یفروش یهاسبپوشانده بود، به سمت اصطبل ا

مقابل اصطبل نشسته   ِی چوب   یقآالچ  یر که ز  یدو_سه مرد کت و شلوار  یدند  با
و  یاورداشاره زد تا اسب ها را ب یبودند، به سمتشان پا تند کرد. به هارد

 ها رفت تا صحبت کنند.خودش هم به سمت آن

 ییمختلف، که جا یرام شده از نژادها یهابه اسب یکوتاه، نگاه   یاز گپ بعد
 یدشانو منتظر انتخاب شدن توسط صاحب جد یستادهوسط آن محوطه ا

 بودند، انداخت.

را نوازش و  یبایشتراش و زها رفت و گردن خوشاز آن یکیسمت  به
 را شروع کرد: شانیمعرف 

 ی،متر قد، رنگ بدن خاکستر  یگرادا! نژاد عرب، صد و شصت و هفت سانت   -
! به خاطر استقامت یورو هزار یزدهس یمتق یان،نر  ی،زغال یرنگ چشم مشک 

 مسابقات استقامت و پرش مناسبه.  یبرا  یفظر   یو جثه  یدشد  یدر برابر گرما

 را شانه زد و گفت: یاسب بعد رنگ یمشک  هاییال یشهاانگشت با

 متر قد، رنگ  یصد و شصت و دو سانت  ی،اسکاتلند یزینبلک گلد! نژاد فر  -
و  یورتمهباوقار، مناسب مسابقات  یادیز یان،ماد دست،یک  یبدن مشک 
 !یورو هزار یازده یمتدرساژ. ق

 ادامه داد: کرد،یبراق به اسب نگاه م یاقهوه یهاکه با چشم  یدرحال بعد
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 محبوبه. یلیخ شییو رفتار طال شیبلند و مشک  هاییالبه خاطر  -

به سمت  یقدم یگر اسب د یمعرف  یمقابلش زد و برا یبه مشتر چشمکی
 چپ برداشت:

متر قد، رنگ بدن  یترکمن، صد و چهل و هشت سانت  ینراون! نژاد کاسپ -
 !یوروهزار . دوازدهیاهزاغ، رنگ چشم س یمشک 

داشت، نوازش  یدرنگ سف یاسب را که خط  یچشم ها یانم کهدرحالی
 گفت:  کرد،یم

اگه...   یول  کنم؛یم  یشنهادظرتونه، راون و گرادا رو پمد ن  یاگه مسابقات قدرت   -
. 

کاره  یمهاش نبه محوطه، جمله یسمامور پل یادیتعداد ز یورود ناگهان  با
که مرد قدم از اما قبل از آن یاورد؛درب یهماند. به َمت اشاره کرد تا سر از قض

 یدن پوش بدون یبه کاراگاه بود و حت  یهشب یشتر را که ب یقدم بردارد، مامور
مقابل  کرد،یجلوه م تر باال یریناش از ساهم مشخصًا درجه ینظام یونیفرم
 .یدخود د

را برانداز کرد.  یلباشد، فاتحانه ِسو یدهرس یتیانگار که سر بزنگاه جنا مرد
 یرونرا ب یزانآو رنگیاو نقره یادست انداخت، از کمربندش دستبند حلقه

گرفت.   یلآن را به سمت ِسو  یکش،بار  یهالب  یرو  یو با لبخند مضحک   یدکش
 گرفتیبود را م  ندهراون جا ما  یمات شده که رو  یِل ِسو  یهادست  کهیدرحال

 گفت:  کشید،یم یاسرد و نقره ه  به حصار آن حلق یهاز ثان یو در کسر 
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 ینیو فلو برنارد یاستال ی! تو به جرم قتل عمد خواهرت سوف یاستال یلِسو -
 !یبازداشت 

*** 

 سوم: شرط فصل

 

 ۲۰۲۰ُرم/ ساِل  بیا،یبِرب زنداِن 

و شفاف را  یسبزآب  یهاکه باز شد، قدم داخل نگذاشته دوباره آن چشم  در 
اگر  ی. حت آمدی. صاحبشان دو هفته بود که مرتب به مالقاتش میدد

را برساند  یغامشپ سپردیبه مامور گارد زندان م یا کردیدرخواستش را رد م
 .آمدیو روز بعد دوباره م رفتیاز رو نم یاید،ن یگر که د

انگار  کرد،یچنان نگاهش م اشیگرد و براق سبز_آب   یهاو با چشم آمدمی
 اش.و چند ساله ینبدهکار چند یلباشد و ِسو یطلبکار

سنت  یکپس گرفتن  یبرا یحت  یکه کس  گذشتیم یبود! چند سال عجیب
که مطرود عالم و آدم شده   شدیم  ی. مدت شدینم  یچشو پاپ  یگیر ناقابل هم پ

 بود.

دختر که به هم خوردند به خود آمد. بدون پا بلند کردن،  یفرد مژگان
که و جلو آمد. به محض آن یدکش  ینرنگش را به کف زمکم  یآب  هایییدمپا

کالفه   ی، گردن کج کرد و با نگاه بسته شد یبلند یدر پشت سرش با صدا
 گفت:



 

 
23 

 رمان یکانجمن  یسندهسرمد نو ینرماِن َژرف | مت
 

 ی؟خسته نشد -

 .کشمیتا تموم نشه پا پس نم کنم،یرو شروع م یکار  ی: وقت نیلیث

 گفت:  یاز قبل؛ اما با همان صورت خنث  تر حوصلهیب  ِسویل

 شروع نشده. -

 وقته شروع شده! یلی: خنیلیث

 برآورد:دم  یلیث،کالم ن  یانپرت کرد و م یصندل یخودش را رو ِسویل

 !برییم رو سر محوصله -

 !یستینکه شما قاتل ن  دونمیم : مننیلیث

 ش هستم.! من قاتل خواهرم و معشوقهکنییاشتباه م -

 را در مشتش گرفت و ادامه داد: یراهنشپ از  ایتکه

 .ینجامکه ا  ینههم یبرا یقاً دق -

 .شهینم یلباشن. بودن دل یدهستن که نبا ینجاا هایلی: خنیلیث

 ی؟خب که چ  -

 متقاعد کردن نداشت. یامخالفت و  ِی . نایداز دختر پرس خونسرد

غر  یاناله، اعتراض و  یاد،فر  یدنمنتظر شن وار یک اتومات یلیثن هایگوش
 بینِی یشاز طبق پ یبارها ثابت کرده بود که خبر  یشروبودند؛ اما مرد روبه

 .یسترفتار کردن، ن یلیثن
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 . یرموکالتتون رو به عهده بگ ین: بذارنیلیث

 ی؟باش یزدهمیس ی: دوست دارِسویل

 ی؟چ  -

 کنم؟یکه عزلش م  یباش یلموک یزدهمینس یدوست دار گمیم -

 باشم. یلتونوک ینشد. چون قراره آخر  یف! عدد موردعالقمه؛ اما حیزدهس -

سرش را به عقب   ید،مقابلش را خوب کاو  یکه دو سبز_آب   یشاقهوه  هایچشم
 .یدپرت کرد و بلند خند

 اومد. : خوشمِسویل

 ی؟: از چ نیلیث

رو  یژگیو ینباشه؛ اما ا ینجوریا یدمبا یل،وک یهاز اعتماد به نفست!  -
کرده   تر خاص هایکه تو رو نسبت به قبل  یزیچ دونیی. میندار یتتوناکثر 
 .یادنم خوشم زننیکه جا م  یی. از کساکنییم یپافشار کهینا یه؟چ

 . یدرو امضا کن ینخوبه! پس ا -

هم از همان راه آن را پس   یلوکالت را به سمتش هل داد و ِسو  یبرگه  نیلیث
 فرستاد و گفت:

 امضاش کنم. بینمینم یلیاما دل -

 بهتون بدم؟ یدرو من با یل: دلنیلیث

 !یادم یمنطق  به نظر  -
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 .ارزهیاما به امتحانش م دم؛یم بهتون حق -

از امتحان کردن  یهم اعتماد ندارم و تو دار یتبه واقع یگهامتحان؟ من د -
 زنی؟یحرف م باهام

 یادبه نظرت چاقو م یزیباشه. هر چ ی. خصوصًا اگر کارینهزخم خوردن هم -
 یول گرفتی؛یگل اشتباه م  یرو با ساقه یلمد یهدشمن. تا قبلش  یو هر آدم

. اگر دوست ییرهتغ  ییهپا  یسک،بگم که ر  یداما با  سازی؛یحاال از کاه هم کوه م
 .ینکردن به خودتون بد  مادفرصت اعت یکم یدکنه، با  ییر تغ تونیزندگ  یندار

 !یهشرطبند ییگهاسم د یسک،من ر یبرا -

ت که خود یجورداره اون ی. بستگ یهجور شرطبند یهما  یهمه ِی زندگ  -
 بده. یتباز خوادیکه م  یطوراون یبذار یا یکن  یباز خواییم

از دست دادن و شرط بستن داره، نه  یبرا یزیکه نه چ  امیاون آدم اما من -
 برنده شدن. یبرا اییزهانگ

از  یکیپا انداخت.  یپا رو یلیث،حاکم شد و ن یانشانسکوت م یهثان چند
 بورش را باال داد و گفت: یابروها

 !یاداز جا زدن خوشتون نم ینگفت  فکر کردم -

 .یستنن یاما کاف  یاد؛م خوشم یزهاچ یلی: از خِسویل

 شین؟یم یر پ یندار دونستینیم -

 باشد ادامه داد: یجواب  گفت و بدون آنکه منتظر   نیلیث
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دست از  یوقت  روح یه. کنینینم ،ییو تقال یدینکش  پا پس ین،شد یدناام -
 .شهیم یر بکشه، پ یز همه چ

و من اون سمت، اصاًل   ینشسته بود  یز سمت م  یناگر تو ا  دونهیم  ی: ک ِسویل
 نه؟ یا یها بزن حرف ینباز هم از ا یرتکه با روح پ  یاوردیدووم م

 ینداشته باشه؛ وقت  یفرق  یز م سمت اون یاسمت  ینا یدشا دونه؟یم یک   -
 !یماهامونها و نکردهمجازاِت کرده یر گدر  یهرکدوم به نحو

که   کردیم فکر   ینبه ا یلیثو ن  بدون جواب فقط نگاهش کرد  یهچند ثان  مرد،
 شد؟یم یعاد یدها عادت نداشت؛ اما باشدن یرهخ ینبه ا

 شکست: ربطیب  یابا جمله یلرا ِسو شانیناگهان  سکوت

 .یشتر هات بو حرف اندازهیم یکس  یادهات من رو چشم -

به لبش  یاما لبخند کوچک  ید؛چشم دزد ید،را که شن یلِسو هواییب  یجمله
 کرد.  یمرد تداع  آشنا را در ذهن یلبخند یادنشست. لبخندش هم 

 بحث را برگرداند و گفت: یتموقع فرار از آن یبرا نیلیث

  یارم؟ب یلدل یدهنوز با -

را در  اشیااه آمده باشد، نگاِه قهوهو انگار که کوت یدکش  یقعم ینفس ِسویل
 قفل کرد و گفت: یشروبراِق روبه هاِی یسبزآب 

 هم صادر شده. یپرونده ده ساله که بسته شده و حکم قطع -
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درخواست بدم  تونمیم ین،نامه رو امضا کنوکالت ین. اگر اشهی: باز منیلیث
معتبر و قابل استناد هستن  یکه دارم به حد  یپرونده مجددًا باز بشه. مدارک 

 بگم که... . تونمیش موافقت کنه. مدوباره یانبا جر  یکه دادگستر 

 یه؟بپرسم هدفت از به عهده گرفتن وکالت من چ تونمیم -

و حداقل نصِف  یتالیاکل ا یباً معروف که تقر  یپرونده یه یتو یتموفق -
 .یمبعد یهاپرونده یاعتباره برا یه شناسن،یم یکاییآمر  یسهامدارها

 حد شهرت دارم! یندر ا دونستمینم یکا؟و نصف آمر  یتالیاکل ا  -

 باال انداخت و ادامه داد: ابرویی

 ی؟ندار یامن نقشه یهاعموم و سهام یهاپول یبرا گییم یپس دار -

 :یدغر  یشهااندند یاناز م یجد یلیدر جواب، خ نیلیث

 برام ندارن. یتیاهم ینتر کوچک   -

 !یلی: اوه جدًا؟ فکر کردم وکِسویل

اما   یدین؛تا حاال وکال رو چطور د  دونمی! نمیلموک  یه. من  یندرست فکر کرد  -
 !یندسته نذار یه یتو یهبهتره من رو با بق

 نکردم. یبنددسته -

 .ینکار رو ندار  ینچون حِق ا ین؛هم بکن یدنبا -

در حال پخش  یجمه یالسر  یک را روشن کرده و  یزیونانگار که تلو ِسویل
 پا انداخت و گفت: یپا رو یافته،
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 وکالتت رو قبول نکنم؟ ترسییچه جسور! نم -

 نه من. یین،بترسه شما یدکه با  ی: اون نیلیث

 یدم؟ُزبده رو از دست م یلوک یهچرا؟ چون  -

 آمده باشد، اضافه کرد: یادشبه  یزیار که چبعد انگ و

 و مشکوک! -

را تنگ کرد. چند لحظه  اشیآب فشرد و چشماِن سبز  هم یلب رو نیلیث
 گفت:  یلِسو ینکهسکوت برقرار شد تا ا

 اما دوست دارم امتحان کنم. -

 رو؟ ی: چ نیلیث

 دختر با اعتماد به نفس رو! یه یهااعتماد کردن به حرف یسکهر -

حداقل  گیرن،یم مورد قضاوت اشتباه قرار  بار  یه یها وقت آدم کردمیم کر ف -
 .دارنیدست برم یگرانخودشون از قضاوت د

 و گفت: یدآرام خند ِسویل

 .یدیداره که با احترام تمام، جوابم رو م خنده یلیخ -

 گیره؟یتون نمخنده یگه: پس اگه راحت حرفم رو بزنم دنیلیث

 بشم! یمیدوست ندارم صم -

 یمیته؟صم یراحت حرف زدن، نشونه -
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 .احترامیهیب  ینشونه نباشه، پس یمیتاگر صم -

 نباشه. ینقصد من ا یدشا -

. یستن  ها مهمکه قصد آدم  یدمباور رس  یندر آوردم به ا  ینجاسر از ا  یاز وقت   -
 همونه. شنوه،یهات مو گوش بینهیهات مکه چشم  یهرچ 

شده و قصد نجات  یداشپ یهوییکه   یلیشما بودم، به وک یمنم اگه جا -
صادقانه  ینو! اکنمی. پس خوب درکتون مکردمیدادنم رو داره اعتماد نم

  یست؟محکم ن یلدل یهاما تبرئه شدن خودش  گم؛یم

به ذهنش   یجلوتر آمد. انگار که فکر   یگرفت و کم  یرا از صندل  اشیهتک  مرد،
 باشد، شروع به صحبت کرد: هیدرس

تو  ذارمیم وقت من. اونگناهمی. تو بهم ثابت کن من ب یمقرار بذار یه یاب -
 .یباهام راحت صحبت کن

 : و اگه ثابت نکنم؟نیلیث

 .ینجاا یان یگهافتاد، د بیایبِرب کالهتم  -

قصدش فقط   یشرومرد روبه  ینکهنفسش را پرفشار خارج کرد. حدس ا  نیلیث
 ندارد، چندان سخت نبود. یبه آزاد یدام یااست و ذره یسرگرم یجادا

 ِی گرفت مرد را در باز یمنشست و تصم یصندل یتر روشل یکم دختر 
 کند.  یهمراه  هدفش،یب 

 یگهد  یز چ  یه. به جز راحت حرف زدن،  یستنن  یچندان جالب  هایینه: گز نیلیث
 .خوامیم هم
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 ی؟: چ سویل

 .گمیم تونیبعد از آزاد -

را فراموش کرده بود.  تلفظش زبانش هم یناآشنا که حت  یا! کلمهزادیآ 
 اتیروز آزاد یمعکوس برا را با شمارش یتزندان است که روزها یتخاص
که محکوم به حبس ابد شود،   یموقت. کس  یهاحبس  یاما فقط برا  ی؛بگذران 
 .شودیخالصه م در روز مرگ اشیآزاد

 بود! ینبود. فقط واقع آزار نبافسرده و خود ِسویل

 : قبوله.ِسویل

در جواب لب  کرد،یم یرا هالل اشی_آب سبز  یهاکه چشم  یابا خنده نیلیث
 زد:

 ممنونم! یشاپیشپ -

اما هرچه   یست؛دختر خوش برخورد مقابلش چ  یخنده  یلدل  دانستینم  مرد
ها که سال  یزی! چیبه او القا کرد. حس شاد کردن کس  یندیبود، حس خوشا
 تجربه نکرده بود.

 کرد.  یز را ر  اشیاو چشمان قهوه  یدکش  اشیمشک   یدرون موها  یدست   ِسویل

 ...؟یلوک شناسییقدر م: منو چهِسویل

 کرد.  یپرسش یمکث  آورد،ینم یاداسم دختر را به  کهیو بعد درحال گفت

 !یثاسم یلیث: ننیلیث
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 یلیث؟ن شناسییقدر م: منو چهِسویل

 باال پراند و جواب داد: یاشانه تفاوتیب  نیلیث،

 ... .یدبا یلوک یهکه   یاونقدر -

 ی؟دار ی: چه مدارک ِسویل

 ها اتفاق افتادن.که قتل  یاز روز یلمف یسر  یه -

 یآب   یفشرد. مثل قطره  هم  یرا رو  یشهاها چشمجمله  ینا  یدنبا شن  ِسویل
از جا بلند شد تا به سمت در برود؛ اما برگشت و با  روغن داغ، یاِن م یختهر

 :یدرو به دختر غر  یتعصبان

 !ینمتنب یگهدوم، د یینهگز   -

 : چرا؟نیلیث

 را نشانه رفت و گفت: یلیثبا انگشت اشاره ن ِسویل،

 محکوم کنن. یخودیفقط تونستن من رو ب یلعنت  هاییلماون ف -

 یه. یستقتل گرفته شده، ن یکه از صحنه  هایییلم: اما منظور من فنیلیث
که زمان اتفاق افتادن قتل، اونجا  ییجا یمداربسته یناز دورب یلمف یسر 
 .ینبود

 را با شوک عوض کرده بود. یشحاال جا یلِسو عصبانیت

 . یننجا نبوداومد، شما اصاًل او یشاون اتفاق پ یوقت  گمی: دارم منیلیث
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 یلیثن یهاحرف یبه در آرام گرفت. منتظر ادامه یکنزد ییجا یستادها مرد
 بود که دختر ادامه داد:

 ۵:۳۶فرستاده، قتل ساعت  یسپل یناشناس برا یهکه  هایییلمطبق ف -
شما   کهیحالاتفاق افتاده. در   ۲۰۱۰شنبه، نوزده اکتبر سال  عصر روز سه  ییقهدق

انبار بدون  یمداربسته یندورب هاییلمف یعصر تو یهیقدق ۵:۴۳ساعت 
کارخونه شرق ُرم   ین. اینشد یدهورشکسته د یباتقر  یکارخونه  یهآمد ورفت

 ییُرم. از اونجا ِی که قتل درش اتفاق افتاده، جنوب غرب   یقرار داره و کانال آب 
در  تونستینینم فاصله دارن که مطمئناً  یکه محل کارخونه تا کانال به حد

 یقهخودتون رو در عرض هفت دق  اییلهبا هر وس  یا  ینآن واحد هر دو جا باش
قتل اتفاق  یوقت  ینکهگرفت. ا  شهیم نتیجه یهپس فقط  ین،به انبار برسون

شما بهشون   یتمحکوم  یکه برا  هایییلمف  ی. از طرف ینافتاده اصاًل اونجا نبود
عدم وجوِد مدرک موجه  یلاصاًل واضح نبودن و فقط به دل استناد شده،

 یمشونسوال ببر   یر ز  تونیمیراحت م  یلیازشون استفاده شده. پس خ  اییگهد
. یمکن یمتنظ یتوقت، شکا یدادستان پرونده و قاض یزسایوو بابت سنار

 هم  یژور  یئتو اگر درخواست ه  برهیاحتمال برد پرونده رو باال م  یناا  یهمه
 .یمبگم که برنده ما هست ینانبا اطم تونمیم یم،کنب

 :یدکه تا آن لحظه فقط شنونده بود پرس  ِسویل

 شدن؟ اونم بعد از ده سال؟ یداپ یهوییتا حاال کجا بودن؟  هایلمف ینا -

رو، هر چند  هاشونیلکه فا  دونینیشده بودن. م یرهذخ یوآرش ی: تونیلیث
 .یمکن  شونیابیباز یماما خوشبختانه تونست کنن؛یپاک م بار،یک  وقت
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 اون روز  دونستمیخودمم نم یاون انبار بودم؟ حت  یکه تو  یدیاز کجا فهم -
 کجا بودم!

 یهوشیبه خاطر اثر ب ینپرونده شده، گفت یوستاقرارتون که پ یتو -
که توش   یامنطقه یاز حوال  یآدرس کل  یه. فقط  یینکجا  یقاً دق دونستینینم
تون خونه یتو یسکه پل  یطبق شواهد ی. از طرف ینداد یسرو به پل ینبود
 هایکهل ین،بود یدهاکتبر پوش ۱۹روز  ینکه ادعا کرد  یلباس یکرده، رو  یداپ

بگردم   ییاون منطقه دنبال جا  یسخت نبود تو  یادبه جا مونده بود. ز  یلگازوئ
 .شدهیم یدارنگه یلکه گازوئ

 نه؟ یسپل یول ی؛کن  یدارو پ هایلماون ف یتو، تونست  ینکها یست؟ن یبعج -

 .یستن یرممکنچرا هست؛ اما متاسفانه غ -

 تکان داد و گفت: یسر  ِسویل

 .یستقانع کننده هم ن -

 به شکاک بودنش زد و جواب داد: یپوزخند دختر،

 ینبذارم، نه موکلم! هر وقت اومد یقانع کردن قاض یرو برا یمبهتره انرژ -
 .کنیمیبا هم صحبت م یرونب

 یم؟هم با هم صحبت کن یرون: قراره بِسویل

 کرد و گفت:  یز ر چشم نیلیث

تون کار کرده، نه تنها پرونده یکه شش ماه رو یلیحرف به وک ینزدن ا -
 .کنهیم هم یشترشب کنهینم رو برطرف یشخستگ
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)خسته  یقهوه یه یدم،رو شن یلعنت  یقاض چکش اون ی: هروقت تقهِسویل
 .کنمی( مهمونت میدنباش

 لطفتونه!  یتنها -

. یدلبش ماس یرو یده،نرس یشازد؛ اما اثرش به چشماِن قهوه یلبخند مرد،
 :یدپرس یتو با جد یدرا در هم کش اشیپرپشت مشک  یابروها

 شه؟یم یچ  یپس قاتل سوف  -

 کهین. ایهک  یماز خودش به جا نگذاشته که بدون  یمدرک   یچ: متاسفانه هنیلیث
 یعنوان اتفاق  یچبه ه یعنیو طبق برنامه کارش رو انجام داده،  یقدق قدر ینا

بعد از  تونهیکه م یهروان یهقتل اولش هم نبوده! فقط  یدشا ینبوده. حت 
 شکنجه... .

 : ادامه نده!ِسویل

اش، مقابل ناخواسته حظگیمالیمتوجه ب  یلیثو ن یدبلند و محکم غر  ِسویل،
مکث کرد و سپس   یشد. کم  یامده،ن  که هنوز هم با قتل خواهرش کنار   یبرادر
 :یدآرام و محتاط پرس یبا لحن

 یستین؟ن مشکوک یبه کس -

 : نه.ِسویل

 ید؟مطمئن -

 یچمقابلش باال کشاند و بدون ه براقِ یمهو ن ینگاهش را از سطح فلز  ِسویل
 گفت:  یحس
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 نبودم. ینجااالن ا دونستمیه ماگر  -

 و ادامه داد: یزد پوزخندی

 به جرم قتل اون، نه خواهرم! یهم بودم؛ ول یدشا -

 زد و گفت: یپلک  ناباور  نیلیث

 یه؟انتقام شخص یدوره -

 ح... . هاییاعتماد به قاض ی: نه. دورهِسویل

 !یسه -

عمود کرده بود، با  اشینیدهان و ب یهمانطور که انگشتش را رو نیلیث،
 تر لب زد:کنج اتاق آهسته  ینبه دورب ینگاه 

تون دارن، نگه ینجاها ابه جرم اهانت به گردن کلفت یناگه هوس کرد -
 .ینادامه بد تونینیم

از  یکیگذاشت. دستش را مشت کرده،   یز م یآرنج دست راستش را رو مرد
 شمرده و منزجر گفت: یآزاد کرد و با لحن یانشانم را از  یشاهانگشت

 لعنت، به، همشون! -

 یفخم کرد و با کف دسِت لط یینرا به سمت پا انگشت قد علم کرده نیلیث،
را احاصه و زمزمه  یلِسو یدو سف یاستخوان  یده،دور دست کش اش،یو گندم
 کرد:

 .بمونه جاینهم ین! بهتره بزارینیهتنفر سنگ -
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سرِد  ینِ . کف زمزده ینمکه کمرم رو خم کرده و زم  ینهقدر سنگ: آره. اونِسویل
 .جاینهم

 یابروان مشک  یباال ییصورتش گذاشت و از جا یکف دو دستش را رو  مرد،
پنهان شد. نفس  یدهکش  یهاآن دست یر ز اش،یگوشت   یهاو کلفتش تا لب

 به آه بود. یهشب یشتر که ب  یدکش  یقیبلند و عم

خود  یگذشته یادرا به  یلیثن یل،ِسو ییدهد یبآس یوجهه ینا دیدن
زندان  یهادر مالقات یزیکیتماس ف یتکه اگر محدود یانداخت. به طور

خود به   ِی مرد را نسبت به سالمت عقل اگر   ی. حت کردیاو را بغل م  یدنبود، شا
و مثل  کندیجزه مآغوش گرمش مع گفتیم یشههم یتر . پانداختیم شک 

. کردینم یهگر   یاستال یلاما ِسو آورد؛یرا بند م یشهاآتش، اشک  یآب رو
 .ریختیم فقط از درون اشک 

 هل داد و گفت: یلو خودکار را به سمِت ِسو یدکش  یقعم ینفس نیلیث

 تلف نشده. ینجاا ین،از ا یشتر تا وقتتون ب یننامه رو امضا کنوکالت ینا -

با  یلیثگرفت و ن  یشهاانگشت  یاِن به او انداخت. خودکار را م  ینگاه   ِسویل
 نامه بود.وکالت یکه شد در حال امضا  یبه مرد یرهکوچک خ  یلبخند

 یدیجد هاییامپ را روشن کرد و در جواب یلشآمد، موبا یرونزندان که ب از 
 آمده بود نوشت: یشکه برا

 نامه رو امضا کرد.وکالت -
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رنگ ضرب گرفته فرماِن کرم یمنتظر ماند. با انگشت رو یکم  ینماش پشت
 آمد: یدیجد یامپ یبود که صدا

 !یلیثن ی. خسته نباشیانجام داد یکارت رو عال  -

 *** 

 عطف یچهارم: نقطه فصل

 

 ۲۰۲۰ُرم/ سال  ی،مرکز  دادگستری

که مختص حمل و نقل   یبزرگ   ینماش  یضدگلوله  ینکاب  ییباز شدن در کشو  با
به   ییزیسرد باد پا  یلیآمد و بالفاصله پس از س  یینبود، از دو پله پا  یاندانزن

سوال  یگر د یک بند رو شد که پشتبهخبرنگار رو یادیصورتش، با تعداد ز
چه  یقاً که دق  شدنمیمتوجه  یحت  یادشان،ز یاز همهمه یلو ِسو پرسیدندیم
 .گویندیم

خورده باشد،  یانگار که تلنگر  دار،یشن یهاو حرف ینتوه یک شل با
 شدند. تر یناب یشهاو چشم یزتز ت یشهاگوش

 ننگ! یلکه -

 ی؟اهنوز زنده یخواهرت رو کشت  ینکهبعد از ا یچطور -

 ی؟از خودت آزاد بش تر یمتقلب و عوض یلوک یهبا  یدار یدهنوز ام -

 شود. دهیکش  یشبود تا به ده سال پ یجمالت کاف  ینا یدِن شن دوباره
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*** 

 ۲۰۱۰اکتبر، سال  ۲۰_ِاس، ُرم/ یجِ  ِی سوارکار باشگاهِ 

 یه،چپاندند که در عرض چندثان  یسیپل  ینضرب و زور پسر جوان را در ماش  به
 شروع به حرکت کرد. یرکشانآژ

و مبهوت بود که مغزش اصاًل قدرت پردازش نداشته  یجگ یبه قدر ِسویل
 خود مرور کند. یکرد از اول برا  یباشد. سع

رام  یهامشغول فروش اسب یشعمو یدر باشگاه سوارکار یشپ یقیدقا او
محاصره   یسیپل  هاییلموارد باشگاه شدند. آنجا را مثل ف  هایسشده بود که پل
بند زد و گفت خواهرش را کشته دست  یشهاجلو آمد، به دست  یکردند، مرد
 .ودب یکه از او نام بردند، چه کس  یگریمرد د دانستینم یاست! حت 

خواهرش که زنده بود. قرار بود شب گذشته   زدند؟یحرف م  یزیاز چه چ  اصالً 
امروزشان با   یاضیامتحان ر  یبماند تا برا  ینوالر   اشیمیدوست صم  یشرا پ

 .هم درس بخوانند

مچ  ساعت بسته شده دور  یاش را باال آورد و رول شدهبهم قف هایدست
 بایستیاالن م  یبود. سوف   یقهانداخت. ساعت ده و چهارده دق  یدستش نگاه 

و ساعت   شدیراس ساعت هشت شروع م  اشیاضی. امتحان ربودیمدرسه م
داشت. پس االن در حال گوش دادن به مبحِث  یمیدوم را کالِس ش

کالس  یکه ساعِت بعد قرار است برا دانستیم یها بود. حت لیدروکسیه
 کند.  یبازخوان  یتالیاییمعروف را به زبان ا یهااز رمان یبخش یات،ادب
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خواهرش خبر داشت.  یو درشت زندگ  یز که از ر  یبود! کس یبرادر ینچن او
را با شخص  یاحمق سوف  هاییسپل ینآمده بود و ا یشپ یمطمئنًا اشتباه 

 اشتباه گرفته بودند. یگرید

را نگاه کرد.  یرونب ینماش ییشهتکان داد و از ش یاتشذهن یرا برا سرش
 که سمت راستش نشسته بود با تاسف نگاهش را از او گرفت.  یسرباز

ساختمان  یهابا عجله از پله یشدند، مرد یادهپ یناز ماش ینکهمحض ا به
 .زد یشبه ساق پا یدبه او لگ یدنآمد و با رس یینپا یسپل یستگاهِ ا

 یهاافتاد و مرد با نفس ینزم یضربه را نداشت، رو ینکه انتظار ا ِسویل
 گفت:  یتوسکان  یلهجه یماندهمنقطع و با ته

 یپسره کشتییم خودت رو هم یدبا یخواهرت رو کشت  یبزدل! وقت  -
 !یعوض وجدانیب 

*** 

 ۲۰۲۰ُرم/ ساِل  ی،مرکز   ِدادگستری

 بود. یستادهضرب گرفته و منتظر ا یشهادرب آسانسور با کفش جلوی

 یهابا خط رنگ یمشک  یکه ردا ییمرد آشنا یدنبا د یلیث،باز شد و ن در 
 کرد.  یلب غرولند  یر به تن داشت، درست مقابلش، ز  یشهاشانه  یرو  ییطال

 داخل؟ یاینم -

 یلیثباز ماندن در آسانسور را نگه داشته بود، گفت و ن  یدکمه  کهیدرحال  مرد
 گذاشت.  یانقره داد و قدم داخل اتاقک  یروننفسش را پرفشار ب
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 ی؟دار یچه حس -

 .یدپرس یلیثبه محض بسته شدن در از ن مرد

 ی؟چ  ی: برانیلیث

 !یو دفاع کن یستیمن با یجلو یدبا یت،انفراد یپرونده یناول یبرا کهینا -

زد   یبود، پوزخند  یستادهکه سمت چپش ا  یسوال دادستان قدبلند  یدنشن  با
بودند تا هشت طبقه باال  تر یقو یکم هایشیهخود فکر کرد اگر ر یشو پ

مردک  ینکه ا  شدینم یسوار آسانسور شک یب  یاورند،ها را تاب برفتن از پله
 بود و پخش هگذشت  کار   حال بهم زن هم داخلش باشد؛ اما متاسفانه کار از 

 دادینشان م  کرد،یم  تر همرا حال بهم زن  یانشانم  یکه فضا  یمیمال  یقیموس
 تحملش کند! یگر د یکم  یدبا

 رو به او کند، گفت: ینکها بدون

 داشته باشم؟ یحس یدبا -

 :یدپرسدوباره  یلیثو ن یدخند الفورس

 ین؟دار یشما حس -

 : معلومه!الفورس

که چشمش را   یکارتازه یلِ دو چشم وک یاِن همانطور که نگاهش م دادستان،
 ادامه داد: یشهابا تر کردن لب چرخید،یگرفته بود م
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 یتگرد و سبز_آب  یهاکه قراره با اون چشم  کنمیفکرش رو م  یوقت   دونیینم  -
 .دهیبهم دست م یچه حس ی،ه کنارائ تویهو دفاع یبهم زل بزن 

 چشمانش را با انزجار بست؛ اما با حفظ ظاهر جواب داد: نیلیث،

 .ینباش هایناز ا تر یاحرفه کردمیهمه سابقه؟ فکر م ینبا ا -

 چرخاند و گفت:  ینهرا از پشت گرفت و رو به آ   یلیثن  یهاجسورانه شانه  مرد،

مثل تو، کار و  یحاضره با وجود همکار ی! ک ینبب ینهآ  یخودت رو تو -
 بمونه؟ یباق  یاحرفه یهرو جدا کنه و  شیزندگ 

 اندازد،یمرد را ب  یهاداد تا دست یرا تکان  یشهاکه شانهبعد از آن نیلیث،
 شد و گفت: یرهخ اشیدر چشماِن خاکستر

 قرارم ندادن! یر تحت تاث ینو ظاهرب یسطح  یهاآدم وقتیچه -

شده  یخ یرفت و مرد مغرور سنگ رو یرونم توقف آسانسور باعال یصدا با
 را تنها گذاشت.

که  دادیرا تکان م یشپاها ینشسته بود و عصب رنگ یاقهوه یصندل روی
 یلرو گرفت و به وکبهنشست. نگاهش را از رو یشزانو یرو یگندم  یدست 
 یحنو براقش را من  شکلیخط   یهالب  بخش،یناناطم  یداد که لبخند  یجوان 
 .کردیم

 یمهوسط ن یچوب  یقیقا ی،لحظه چنان آرام شد که انگار آن منحن یک ِسویل
ها را تماشا و ستاره یدهآن دراز کش یباشد و او تنها در انحنا یز ون یهاشب

 .کندیم
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 او شد. یهازد و نگاهش معطوف چشم یها پلک تکان خوردن آن لب با

چرا قباًل متوجه نشده بود؟ نکند  درخشیدند؟یآنقدر م یشههم هایشچشم
 بود؟ یز خود ون یلیثن

 کنند.  یداپ یتجل یتلئو، در واقع یهاچرت و پرت شدینم باورش

 یشپ از  اییهشان سر رفته بود، نظر حوصله بیایبکه در ِرب  ییاز روزها یکی
شخص  یک مختص  یانگشت  طور که هر اثر : همانگفتیخود ساخت که م

! و یاستکوچک و بزرگ دن  همه شهر  ینا یانشهر م یک هم  ی، هر آدماست
 دبیاریحجم از ب ینباشد. وگرنه ا یانهدر خاورم یشهر  یل،حدس زده بود ِسو

 بود! سابقهیب  یدر زندگ 

 یاخنده اش،یبندهم یمناسب و به جا یفبود که تنها به توص یلِسو ینا و
 تلخ کرد.

 !یل: ِسونیلیث

 یصورتش تکان  یرو یزیون یقبود. قا یلیثاسمش به خود آمد. ن یدنشن با
 گفت:  یتانشخورد و کاپ

 رو بسپر به من! یز نزن و فقط همه چ هم یحرف  یچنداشته باش! ه استرس -

 رو بسپر به من.« یز چهمه فقط»

وقت بود از زباِن  یلیکه خ  یا. جملهبا خود تکرار کرد بار ینجمله را چند این
 یداشت که آن را بشنود؛ ول یاز ن حد مرگ بود؛ اما حاال تا سر  یدهنشن یکس

! یازن دن  ترینرحم یشده بود. از زبان ب   یلشوک  یکه به تازگ   ینه از زبان دختر 
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دادگاهش  یبرا ن حاال همیهم یکه ده سال ترکش کرده بود و حت  یکس
 بود. یامدهن

مالقات در زندان باز  یغامپ یبرا گاهیچکه ه  یدوختن به در سال چشم ده
 .انداختیبه در دادگاه نگاه م یچشم یر نشد بس نبود، که حاال هم ز

 از سرش یاناو ل یزافکر ل بود،یدادگاه م یمنتظر را یدکه با  یدرست وقت  چرا
 افتاد؟ینم

روشن و  یچراغ شروع دادرس هایشان،یبر صندل یژور یئتگرفتن ه  یجا با
 آغاز شد. یعلن یمهن یجلسه

را  یفشظر  ینک نشسته بود، ع البدلیچند دادرس عل یاِن که م  یاصل قاضِی 
 ثابت و شروع به صحبت کرد: یشهاچشم یرو

 یقتل سوف  یلکه سابقًا به دل  یاستال یلِسو یجلسه پرونده ینا یامروز ط  -
 یلبه حبس ابد محکوم شده بود، طبق درخواست وک ینیو برنادو فل یاستال

شش  ینظر دفتر شعبه ییدمدرک موثق و محکم با تا یادعا مدافق و
 خواهد شد. یدگیمجددًا باز و رس ی،مرکز  یدادگستر 

رو به الفورس، دادستان پرونده، شرح مجدد اتهام وارده را درخواست  سپس
 کرد. 

دستش،  یانم یو با گرفتن کنترل کوچک  یستادا یلیثبه ن یبا نگاه  الفورس
 شروع به صحبت کرد:
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از ساعت دو بعدازظهر که از باشگاه  ۲۰۱۰اکتبر سال  ۱۹روز  ی،استال یلِسو -
مدت فرصت   ینا  ینشده و ط   یدهد  یتوسط کس  یگهرفته، د  یرونب  یسوار کار

مورد نظر که قتل در اون  ه  متروک یرو داشته که خودش رو به کانال آب  ینا
ساعت  راس یو خواهرش سوف  یلتماس ِسو یناتفاق افتاده، برسونه. آخر 

خواهرش که با مرد  یل،ظهر همون روز ثبت و اعالم شده. ِسو یقهیدق ۱:۵۳
و بعد از  کشونهیاون مرد رو به اونجا م یندر ارتباط بوده و همچن اییگهد

به حکم شقوق  یاستال یل. ِسوسونهیر و آزارشون به قتل م یتو اذ یریدرگ
به علت قتل  یتالیا،ا یفریقانون ک ۵۷۷ یەو اول ماد ۵۷۶ یەدوم از ماد

به مجازات مشدد  ینیو برناردو فل یاستال یخواهر خودش سوف  یرحمانهیب 
خواستار  یعموم یحبس ابد محکوم شده. من به عنوان مدع  یعنیقتل، 
 مجازات هستم. ینا یهادام

بزرگ سمت چپ دادگاه، ادامه  یتور شروِع پخش، رو به مان ه  ن دکمفشرد با
 داد:

کرده و ده سال   یلمبرداریقتل ف  یهاز صحن  یبه طور تصادف   یشخص ناشناس  -
ما فرستاده.  یدادستان  یهشعب یپست به صورت ناشناس برا یقاز طر  یشپ

هستش  یاستال یلِسو پوشیاهمرد س ینا بینید،یم یلمف یهمون طور که تو
 .یدهکه داره دو مقتول رو آزار م

و  یلعنت  هاییلمآن ف یدنداشت از د یبسته سع یهابا چشم ِسویل
خراش خواهر گوش یهاضجه یدنکند؛ اما شن یریمنزجرکننده جلوگ

 آوردیچشمش م یبود را جلو یدهکه کش  ییهاعذاب ەیذر بهذره پناهشیب 
. انگار کردیخود، دردش را حس م با تمام گوشت و پوست یشتر ب یو حت 
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جا فرو و دوباره از همان کشیدندیم یرونب کردند،یفرو م شبه قلب ییچاقو
دار شده بود. حتما قبل از آن هم ضجه خش  یفشلط  یقدر صدا! چهکردندیم

 زده بود.

چرا  اشیزندگ  ِی س یهمرد در اواسط ده یککه   کردیفکر م ینبه ا ِسویل
داِغ  یدنه بخاطر سن بود، نه غرور. شا دانستیکند؟ م یهگر  توانستینم
و  سوزاندیکه شعله بکشد، مثل آتش م  یعاقبت به خشم بزند. داغ  یادیز

بود و به  یدهوجودش خشک یانهم مثل جر  یل. اشک ِسوکندیخشکت م
که   هایت. از آن مدل عصبانیزدم  یرونب  یتاز تمام روح و تنش عصبان  یشجا

که به   سوزدیقدر مآن هایتیقهو شق شودیتمام بدنت ناخودآگاه منقبض م
مثل پتک  ییکه افتاد صدا  یک . تمام مراحلش را از حفظ بود! تافتدیم یکت

ترک  یادز ار ات از فشکه جمجمه  کوبدیقدر مو آن پیچدیدر سرت م یآهنگر 
 .خوردیم

 یصندل  یرو  طرفینا  قرار،یکه ب   یدرا د  یلیثکه قطع شد، چشم باز کرد. ن  صدا
 بود. یقاض ەیمنتظر اجاز 

 :یدرو به او پرس یقاض باالخره

 کنید؟یاتهام وارده به موکلتون رو قبول م یل،وک -

 و گفت: یستادا نیلیث

 .گناههی. موکل من ب کنمیرد م -

 ید؟دار ی: چه دفاع قاضی
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و شروع به صحبت  یدکش  یقینفس عم یل،کوتاه به ِسو  یاز نگاه  پس نیلیث
 کرد:

صادر و پرونده   یشپرونده ده سال پ  ینا  یینها  یرا  دونیدیهمون طور که م  -
مدارک  یدمختومه، با یپرونده یک  یەباز شدن دوبار  یبسته شده. قطعًا برا

 یرو  ینه،صرف وقت و هز   یەاجاز   یمرکز  یارائه بشه تا دادگستر   یقابل قبول
بهشون  یفعل انکه دادست یکنه. مدارک  مجدد اون مورد رو صادر  یدادرس

قاتل با پوشوندن  یتموثق هستن. هو یر کاماًل ناواضح و غ کنهیاستناد م
به موکل من،   یهشب  یباتقر   یکلیو قد و ه  یستن  یصصورتش اصاًل قابل تشخ

اکتبر   ۱۹موکلم، عصر    یش. طبق اقرار ده سال پیستها نبودن اون  یکیبر    یلدل
رو به   یزیخروج از باشگاه چ  از نداشته و بعد    یمساعد  چندان حال  ۲۰۱۰ساِل  
 ینزم یُرم بعد از تصادف  ینایکوالت  یابه و یک نزد ییکه جا  ینداره، تا زمان  یاد

. گردهیبه خونه برم ینو با گرفتن ماش یشهسر پا م یخوردن و کمک رهگذر
 یانتونستن اون شخص رهگذر  یو دادستان  یسپل یشمتاسفانه ده سال پ

دادگاه  یشاهد ازشون درخواست کنن که تو نوانکنن تا به ع  یداراننده رو پ
بفهمم. طبق  یزاییپرونده تونستم چ یقدق یشهادت بدن؛ اما من با بررس

 ۵:۳۶فرستاده، قتل ساعت  یسپل یکه اون شخص ناشناس برا هایییلمف
که ساعت   یاتفاق افتاده. درحال  ۲۰۱۰  اکتبر سالِ   ۱۹شنبه،  عصر روز سه  ییقهدق

انبار بدون  یهمدار بست هاییندورب یلمف یعصر موکل من تو ییقهدق ۵:۴۳
 شده! یدهورشکسته د یباتقر  یکارخونه  یهرفت و آمد 

را پر  یتور مان یاز رم که صفحه ایهنقش یقرمزرنگ نوک خودکارش را رو نور 
 کرده بود، انداخت و گفت:
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که دو قتل توش اتفاق   یکانال آب   کهیخونه شرق رم قرار داره، درحالکار   ینا -
فاصله   یمحل کارخونه و کانال به حد  ینکهرم واقع شده. ا  یافتادن جنوب غرب 

 یله  با هر وس یادر آن واحد هر دو جا باشه  تونستهیدارن که موکلم مطلقًا نم
کاماًل واضح عدم به انبار برسونه،   یقهخودش رو در عرض هفت دق اییهنقل

قتل و زمان وقوع قتل اثبات  هیصحن یرو تو یاستال یلحضور موکلم ِسو
 .کنهیم

قرمزرنگ دور  یزریمداربسته را پخش کرد و با چراغ ل یندورب هایفیلم
زد و  ی. رو به دادستان پوزخندیدکش  یفرض اییرهدا یل،ِسو یهآشفت یەچهر 

 گفت:

 ندارم.  اییگهعرض د -

 :یستادا الفورس

 باشه؟ یآدم، خوِد استال ینندارن. از کجا معلوم ا یادیوضوح ز هایلمف ینا -

 جواب داد: نیلیث

 ییکشور اروپا  یحجم از شباهت چهره، تو  ینبا ا  یتالیایی_ایکاییچند نفر آمر   -
مربوط به هم   یزمانبند  یکدر    یقاً مهاجر داره، دق  یاکه کمتر دورگه    یتالیامثل ا
بعد   یدبه چند اسال  تونمیم  ید،مورد رو هم بخوا  یناگر آمار ا  کنن؟یم  یزندگ 

 استناد کنم!

 کرد و گفت:  یرو به قاض سپس
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 ییجهبا نت ینکاماًل واضحه و ا یلمف یالبته که تلوتلو راه رفتن موکلم تو -
 داره. یکاماًل همخون   یششده سال پ هاییشآزما

 :یدت و پرسانداخ یدستش نگاه  یر ز یبه پرونده قاضی

 ینثابت کرده که موکلتون مواد مخدر مصرف کرده و به هم  یشآزما  ییجهنت  -
 یناز ا  یزده. چطور  یتجنا  ینخودش نداشته و دست به ا  یرو  یکنترل  یلدل

 کنین؟یموضوع رفع اتهام م

و دادستان حال حاضر  یشدادستان ده سال پ یساز یو: اگر به سنارنیلیث
 ید؛توسط موکل من ندار یتجز قبول وقوع جنا اییگهقطعًا راه د یدتوجه کن

موکل من بعد از باشگاه  ینکهچطور؟ ا ینیدمسئله رو بب اییگهاما اگر جور د
 یاماده چطور، دونیمیکه ما نم  یقیبه هر طر یامورد سوءقصد قرار گرفته 

 ییو مختل کنه تا بتونن اون رو به جااون ر  یاریشده که هوش یقبهش تزر
موکل من بندازن. فکر  یر تقص یتدور ببرن و پنهانش کنن و بعد از انجام جنا

 شه؟یکل ماجرا عوض م  کنیدینم

 احتماله! یهفقط  ینا -

 یلصحبت وک هیبا هشدار به او خواستار ادام یو قاض یدبلند غر  دادستان
 ادامه داد: یلیثشد. ن

موکل من، درصد  یەپروند یشده تو یمهخون ضم شیآزما ییجهنت -
 یهاکننده یهوشب یهکه از دست یمسد یوپنتالاز مواد مخدر و ت یمشخص

استفاده  یگهد یبه همراه داروها تونهیکه م  دهیهستش رو نشون م یدیَور
 یتخصص  یو کارشناس  یکه بررس  یشگاهیمکرر با آزما  یهابشه. بعد از تماس
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 یدمها ارجاع داده شده بوده، فهمبه اون یشکه ده سال پ  یهقض ینا بهاجع ر 
از مورد اعالم شده در پرونده   یشتر ب  یزیچ  یشاتدر آزما  یمسد  یوپنتالدرصد ت

نوشته شده.  یپرونده کمتر از مقداِر واقع یسهوًا به اشتباه تو یابوده و عمدًا 
شش  یشعبه یاومده باشه، دادستان  یشپ یمسئله عمد یناگه ا یقتدر حق

 !یرهرو به عهده بگ یتشمسئول یدبا

تنفس  یقهبعد از ورق زدِن صفحات پرونده و تکان دادن سرش، ده دق قاضی
 کرد.   اعالم

را نشانه گرفته بود و  یلیثن اش،یشهاز هم تر یزبینت یهابا چشم الفورس
 داد. یلشکج تحو  یامطمئن از احتمال برد، تنها خنده یلیثن

نشسته بود و  اشیصندل یرد که ساکن و ساکت فقط روبه موکلش ک رو
 .چرخیدیمقابلشان م یز م یسطح چوب  یرو هدفیب  یشهامردمک چشم

 آنجا نبود. زد؛ اما انگار حواسش یشچندبار صدا نیلیث

ثابت شدند و به  یشهااش، مردمک شانه یرو یفیقرار گرفتن دست لط با
 سمت صاحب دست برگشت.

 .کردینگاهش م یحرف  یچبدون ه نیلیث

 ی،قبل  ینبود. نگاه ها  یشهانگاه  ییه. مثل بقفهمیدینم  یزیاز نگاهش چ  مرد
غر زننده بودند؛  یکننده، هشداردهنده و حت دهنده، آرام یناندلسوزانه، اطم

 .فهمیدیرا نم یلشو مرد دل کردیدر دلش آشوب به پا م یکی یناما ا

 افتاد. ییناش پااز شانه یلیثدادستان دست ن یسرفه یصدا با
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درخواست باز کردن پرونده  یتو هایشبه اون آزماراجع  ید: بادادستان
 !نوشتییم

 کردم؟یکار رو م  ینا ید: چرا بانیلیث

 رو داشته باشم. شیتا آمادگ  -

 رو؟ رد کردنشون رو؟ یچ  یآمادگ  -

 و ادامه داد: یدرانه خندناباو نیلیث

شما  یفهی! وظیندادستان رو فراموش کرد ییفهشما انگار هدف و وظ -
! چرا یهپرونده موکل من قربان ینا یهستش نه متهم! تو یاز قربان  یتحما

کردم تا گند ده سال   یم رو، رو مبرگ برنده گیدیحاال م شین؟یمتوجه نم
 مروز . ایستن یراه  یگهد کردین؟یم یالپوشون  یجور یهتون رو شعبه یشپ
 یتشکا یو بعدش ازتون به دادگاه ادار شهیپرونده با برد من تموم م ینا
 .کنمیم

 زد و گفت: یپوزخند الفورس

 !یثمن دادستان نبودم اسم یشده سال پ -

با دادستان ده سال  یفرق  یچدر عمل ه کنمیو فکر م ین: االن هستنیلیث
 !ینندار یشپ

و  یفهگفت و از لحن و نگاهش، اوج تاسف نسبت به اهماِل وظ نیلیث
 .شدیمقابلش، ابراز م یستادهدادستان ا درایتییب 
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 نگاهییم. بعد از نآمدیعضالت صورت دادستان کاماًل به چشم م انقباض
رگشت و در به او نداشت، ب یو موکلش که اصاًل حس خوب  یلیثبه ن یعصب
 نشست. یگاهشجا

در  یزیجلسه را اعالم کرد. پس از نوشتن چ یادامه یبعد قاض دقایقی
 :یددستش رو به دادستان پرس یر ز یپرونده

 کنید؟یم یابیرو چطور ارز یتجنا ینانجام ا یمتهم برا ییزهدادستان! انگ -

 و گفت: یستادا یگاهش. در جایدکش  یقینفس عم الفورس،

 یستکه ب  یترش با مردخواهر کوچک  شهیکه متوجه مبعد از اون یاستال -
آروم  ی. احتمااًل براشهیم یتره در ارتباط است، عصبان سال از خودش بزرگ

اما متاسفانه کنترلش رو از دست  کنه؛یکردِن خودش مواد مخدر مصرف م
 . یدهم

 :یدحرفش پر  یانو م یستادا نیلیث

 دو مقتول با هم وجود نداره. ِی بر ارتباِط قبل یبنم یمدرک  یچاما ه -

 به او ادامه داد: توجهیبدون مکث و ب  الفورس

. خبریمیاون سه نفر رد و بدل شده ب  ینکه ب ییهاما از حرف ی،از طرف  -
و  شهیم یکاماًل واضحه که اون از هردوشون عصبان   ینکه بوده، ا  یزیهرچ

قتل خواهر   یعنیممکن؛    یتجنا  ترینع یبعد از شکنجه کردنشون، دست به فج
 .زنهیم که عاشقش بوده،  یخودش و مرد
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زد   یناباور  یاز رو  یپوزخند  یشرومرد روبه  هاییوسازیدر جواب سنار  ِسویل
 یدبخش ینانبه او اطم یشهابا فشردن پلک   یلیثو دستانش را مشت کرد. ن

 .کندیرا درست م یز که همه چ

 یکه برا  ییکاغذها  یلیث،ن ی،از جانب قاض یهدفاع یاز درخواست ارائه بعد
بلند شد.  اشیصندل یاز قبل آماده کرد بود، برداشت و از رو یسوال ینچن

نگاه انداخت که سلول به سلول  یقبل از آنکه شروع به صحبت کند، به مرد
 است. گناهیب  زدندیم یادوجودش فر 

کردن خود و خاموش کردن   آرام  یانداخت و برا یز م یکاغذها را رو  خیالبی
 و گفت: یستادا یبه قاض یلمتما . سپسیدکش  یقعم ینفس اشیآشفتگ 

اون خبر  ییزهانگ یاذهن موکلم نبودم که از قصد و  یتو یشمن ده ساِل پ -
! طور ین. شما هم همیستمذهن قاتل هم نبودم و ن یتو یداشته باشم. حت 

بازداشت شد،  یشموکلم ده سال پ یکه وقت   ینهبگم ا تونمیکه م  یزیتنها چ
 ینِ حرف الت یرهاون گ یشده. رو یداپ رنگ ینارنج  یمو یرهگ  یه یبشج یتو

خواهرش  یموکل من اون رو برا یجهبار تکرار شده و در نت ین)س( چند
مو  ییرهگ  یه یدکه خواهرش رو کشته روز بعد از قتل با  ی. چرا کسیدهخر 
در  یده،خر  یزیچ ینخواهرش همچ یکه برا  یباشه؟ چرا کس یدهش خر برا

بکشه   وموهاش ر   یخواهرش رو شکنجه کنه و به حد  یدعرض چند ساعت با
بشه و اون رو بکشه؟  یدهد گاهشیجگ  ییهاز پوست سر ناح ییهاکه بخش

رو تحمل کرده که نه تنها مقصرش نبوده، بلکه   یفریموکل من ده سال تمام، ک
که باتوجه   خوامیمنصفه م  یئته  یاون اتفاق هم بوده. از شما و اعضا  ِی ان قرب

ضح و چه بسا یروانه مدارک غ ی،و واقع ینیبه مدارک و شواهد ع
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شدن،  یدادرس یستمس یارائه و باعث خطا یشکه ده سال پ  یاخوردهدست
و من، موکلم و تمام شهروندان شهر و کشور  یدصادر کن یانصاف را یتبا نها
 داره. یانجر  که عدالت، هنوز هم  یدباور برسون ینرو به ا

گذار   یر تاث ییانیهبا وجود ب یداشت که قاض یدام یانههنوز هم واه الفورس
 بدهد. یلبه مجرم بودن ِسو یآخر را ییهو دفاع یلیثن

پچ پچ  یهاشست و صحبتن  یصندل یرو  یینها گیرِی یمتا زمان تصم  نیلیث
از  یشفکر کرد که واقعًا ب ینرا تماشا کرد. به ا یو قاض یژور یئتماننِد ه

که  یزیپرونده تالش کرده است و تنها چ یندر ا یتموفق یبرا یشههم
با  یلِسو یحکم تبرئه یدنببخشد، شن یانرا پا اشیخستگ  تواندیم

 خود است.  هایگوش

 .یدباد وز یپنجم: وقت  فصل

 

به   ییشرح نها  یمنصفه، برا  یئتبا ه  یخصوص  یجلسه  یقیبعد از دقا  قاضی
 .یستادندآخر ا حکم یدنشن یبرگشت و تمام حضار برا یگاهشجا

 را آغاز کرد:  یشهاچشمانش برداشت و صحبت  یرا از رو  هایشینک ع  قاضی

 یلهوس  ینبد  ییبخش جنا  ِی ششم دادستان   یُرم، شعبه  ِی مرکز  یفرِی دادگاِه ک  -
 یلمتهم ِسو ۶۹۷۵_۲۰۸۵ یشماره ی. پروندهداردیم خود را اعالم یِی نها یرا

و  یاستال یپرونده سابقًا به علت قتل خواهر خود، سوف  ینکه در ا یاستال
مشدد قتل عمد به علت   ازاتبه مج  یینها  یشده و با را  یگر دست  ینیبرناردو فل
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و مدت ده سال از مجازات   حبس ابد محکوم  یعنیبا مقتول؛    ینسبت خانوادگ 
مدافع  یلارائه شده توسط وک یدکرده است، با توجه به مدارک جد  یرا سپر 

 باشد،یسابق م یذکر شده که خالف شواهد و مدارک را یپرونده به شعبه
پرونده همچنان   یمنصفه، اگرچه متهم اصل  یئته  یمجدد و را  یضمن دادرس
 یتالیاا  ِی قانون اساس  یزدهمطبق اصل س  یاستال  یلِسو  یزندان   ماند،یمجهول م

از اتهام وارده تبرئه  یتالیا،ا یفریقانون ک ۵۷۷و  ۵۷۶ یو مفهوِم مخالِف ماده
 .شودیم

*** 

 ساعت بعد« یک»

 ید؟پرونده رو به عهده گرفت ینکه ا  شدیچ  یثخانم اسم -

 ید؟تون موفق بشپرونده یناول یتو ینچطور تونست -

 تونه؟پرونده ینداره که اول یقتحق -

 شناختید؟یرو از قبل م یاستال یآقا -

 ید؟بد یحروند باز شدِن مجدِد پرونده توض یدرباره شهیم -

و  ییز سرد پا یزد، هوا یرونب یواند اییشهاز در ش ینکهبه محض ا نیلیث،
 یننمانده بود از همهمه و تجمِع ا  یزیخبرنگار به استقبالش آمدند. چ  یگروه 

به  یژناکس گذاشتندیحجم از خبرنگار که دورش را احاطه کرده بودند و نم
 شود. هوشیب  برسد، گناهشیب  هاییهر
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آمد و در همان حال شروع به  یینرا پا یدادگستر  یهاپله یسرعت ادامه با
 صحبت کرد:

معروف هست   یبه قدر  یشونا  یاما پرونده  شناسم؛ینم  یشونمن شخصًا ا  -
 خواهان به عهده گرفتنش باشه. یلیکه هر وک

 .یستادنداز او ا یتتا نفس بکشد و خبرنگاران هم به تبع ایستاد

دادگاه  یتو یشههم یقتو قطعًا حق یذره کاردان  یهذره شهامت،  یه: نیلیث
 !یروزهپ

 یاما لبخند دهند؛یم یشهکل  یها چقدر بوحرف ینکه ا  دانستیم خودش
 را از سر گرفت: یشهاصحبت یزد و ادامه

 یامروز از اتهام وارده بهشون، تبرئه شدن و به زود  یاستال  یخوشبختانه آقا  -
 یتو گناهیاما موکل من ده ساِل تمام از عمرش رو ب  شن؛یاز زندان آزاد م
جبران  یممکن گذرونده و ما تقاضا یطشکل و شرا ترینیع زندان، به فج
بشه تا  یداپ لیقاتل اص یبه زود یدواریم. امیمکرد  یو معنو یخسارت ماد

 یچباور بمونن که ه  ینبر ا  یبه آرامش برسه، هم افکار عموم  ینهم روح مقتول
به اشتباه  گناهییب  یچه ینکهتر او مهم مونهینم مجازاتیب  یتیجرم و جنا

 . ممنون از همه! شهینم یگریمتحمل مجازات د

 ینیبوق ماش  یحرکت کرد که با صدا  ینگ جدا شد و به سمت پارک  یتاز جمع 
تر طرفآن  یکه کم  یو براق   یخورد و نگاهش به سمِت مرسدس بنز مشک   یکه

 پارک شده بود، افتاد.
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 هاییشهاما در پِس آن ش  یند؛را بب  ینکرد داخل ماش  یو سع  یدسرک کش  کمی
 یو منتظر شد. راننده یستادا یجه. در نتشدینم یدهد یز چ یچه یمشک  تماماً 
سرش   یکم  یلیثکلمه، در عقب را باز کرد. ن  یک   یشد و بدون حت   یادهپ  ینماش
 ینکه داخل ماش  خصیش  یدنانداخت و با د  یرا نگاه   ینکرد، درون ماش  را خم

را صاف کرد و  اشیدهخشک یبند آمد. گلو یانشسته بود، نفسش لحظه
برداشت. داخل نشست و سرش را به  ینسمت ماش یل و آرامش یهاقدم

 گرفت.  یینپا یاحترام کم ینشانه

 یدست و خوش یاقهوه یلاستنو یپپ کهیدرحال ین،درون ماش یانسالِ م مرد
 را برانداز کرد. یلیثلبش نگه داشته بود، ن یگوشه

. پدر دادیم  یلیثرا به ن  یندیحس آشنا و ناخوشا  ی،گندممو جو  بد مرد بوی
کارامل و شکر   یرینیبه ش یش. آن موقع بوکشیدیمواد م ینهم از هم یتر پ

بلوط و کاج  یاما حاال فقط بو آمد؛یداغ شده بود و به مزاقش خوش م
 .خوردیسوخته به مشامش م

 :یچیدپ ینماش یدر فضا یظ،دود غل یاندار مرد مسن مخش صدای

 ازت کنم. یتشکر درست و حساب  یه یدبا -

گرفت و   یگر د یکام  یفتد،دود گرفتنش مکث ب یانم آمدیانگار که دلش نم و
 سپس ادامه داد:

 .خورهیم فردا شب بعد از ده سال خونه شام یلبه لطف تو، ِسو -
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به جز تشکر  یگرید یز قطعًا هدفش چ ید؟را بگو ینکرده بود که ا  صدایش
 یبسته یِط مح یداد تا هوا یینرا پا ینماش ییشهش یکم  یلیثکردن بود! ن

 صحبتش شد. یمنتظر ادامه تر یقدق یعوض شود و بعد با نگاه  ینماش

 زد و گفت: یصدادار یتک خنده استالی،

 تر یشب  یجسور  آدم  ینبا همچ  خوامی. میایب  شام  یبرا  دوست دارم تو هم  -
 آشنا بشم.

 دارم که... . یصخصو یاجلسه فرداشب : از لطفتون ممنونم؛ اما مننیلیث

 . تا بعد!بینمتیم -

باشد،   یدااش هودر چهره  یشوخ   یااز لبخند و    یگفت و بدوِن آنکه اثر   استالی
حرکت را که  ینا یلیثبه راننده کرد. ن یاسرش را به جلو برگرداند و اشاره

به راه افتاد و دور  یممال یبا سرعت  یهاز ثان یدر کسر  ینشد و ماش یادهپ یدد
 شد.

*** 

 ُرم بیا،یبِرب زنداِن 

 .کردیم یباز یشپا یر ز یداده بود و با سنگ  یهتک ینکاپوت ماش  به

 ی؟اومد -

 یچارهشد و دست از سر سنگ ب یدهکش یروناز افکارش ب یلِسو یصدا با
 گفت:  حالتیب  یابرداشت. به سمتش برگشت و با چهره
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در زندان دنبال   یام و اومدم جلوپرمشغله  یلوک  یهباورت نشه؛ اما من    یدشا  -
 ام!موکل تازه تبرئه شده

 یرا رو اشیدست  یفداد. ک یلشتحو اییمهنلبخند کوچک و نصفه یلِسو 
انداخت. بعد از آن که در جلو را باز کرد و دستش را به  ینعقب ماش ِی صندل
 کرد و گفت:  یلیثداد، رو به ن یهآن تک

 گرسنمه.  یلی. خیفتو راه ب ینفًا بشپرمشغله! لط یلخانم وک -

 ینبود، درون ماش حالتیکه همچنان صورتش ب   یبه دختر  توجهیب  سپس
 نشست.

 کرد و گفت:  یبورش خال هاییچتر  یر ز ییبازدمش را جا نیلیث

 ی؟هست  یک   ی! فکر کردیلعنت  ِی استال -

بود متعجب  یدهکه حرفش را شن یلغرزنان پشت فرمان نشست. ِسو و
 :یدپرس

 کنی؟ینم  یتترت اصاًل احترامم رو رعابه عنوان بزرگ  کنیینم  حس  ی؟لعنت   -

که بهش   یستن یزیچ یریضمنًا پ یادته؟با هم!  یمقرار داشت یه: ما نیلیث
 .یکن  افتخار 

 !نظیرتیممنون از استقبال ب  -

برداشت و با خنده و  یلونینا یرا باز کرد، پاکت  ینداشبور ماش ید،خند نیلیث
 گفت:  یطنتش
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کوچک   ییآمدگوجشن خوش یه یتبه مناسب آزاد خوامیهنوز مونده. م -
 برگزار کنم! هم

 همراه شد. یلبه صورت ِسو یدرنگینرم و سف یر پن یدناش با کوبختِم جمله و

در حال پاک کردن صورتش با دستمال بود؛ اما  یلبعد ِسو ییقهدق چند
 :یدغر   ی. عصبشدیم  یدادر صورتش پ  یر پن  یاتکه  باز هم  رد،کیهرچقدر پاک م

 !یهچه رسم یگهد ینا -

 یکره وقت   یکرده بود که تو  یفدخترخالم تعر   یادمه.  دونستمی: منم نمنیلیث
جالب اومد.  بخوره. به نظرم یدنتوفو م یر بهش پن شه،یآزاد م یزندان  یه
 کردم.  یشتو عمل یرو ینهم یبرا

و دستمال درون دستش  یریچنان با صورت پنکه هم یبه مرد نگاهینیم
 وار ادامه داد:بود، انداخت و زمزمه یر درگ

 !ییر تغ یالبته که با کم -

 بار سرش را تکان داد و گفت:تاسف ِسویل

شدن؛   یواله  یامروز  یهاجوون  بودم  یده! شنیااست، نه ما کرهکره  ینجانه ا  -
 بودم. هیدند یک از نزد یول

 زورگو! یرمردپ ین: خب حاال ببنیلیث

 چشمانش را گرد کرد و با ُبهت پاسخ داد: ِسویل

 من؟! -
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تا به چپ  زدیراهنما م کهیکرد و درحال  یک را بار اشیچشمان سبزآب  نیلیث
 گفت:  یشهتر از همآرام ییبا صدا یچدبپ

 .یهتون ارثخانواده یتو ییزورگو -

 : چطور؟ِسویل

 .یمعموت دعوت شد یشام خونه -

 یم؟شد -

 ی؟رو متوجه شد ینفقط هم من یجمله از  -

 ی؟داره تو دعوت بش یلیچه دل -

 تشکر. -

 !یو تشکر؟ چه جوک  یاستال یکوبج -

 ... .ییآشنا یدو شا -

 ی؟آشنا بش یکه بخوا  یمگه نامزدم -

عرض  ید! بایاستال یاقا کنییم رو نثارم یعیتباعث افتخاره که شوخ طب -
 .یامم ییآشنا یبرا یلکنم که به عنوان وک

 !یبر  یدنبا -

 .شمیم یبترغ یشتر ب ید،نبا گییم یوقت  یبرم؛ ول خواستمینم -

 ندارم. یشوخ  -
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 :یددر جواب پرس یلیثگفت و ن  یز تحکم آم مرد

 ی؟داشت  یکِ   -

 سکوت یانشانم یقهزمزمه کرد. چند دق یلب خطاب به او، بداخالق  یر ز و
 گفت:  یلِسو ینکهبرقرار شد تا ا

 .بینیشیکه فردا م  گمی. بهش میمصحبت کن یکم یدامشب با -

 یاستال یخانواده یالعادهفوق یز م مشتاق نبودم سر  قدر هم: اوننیلیث
 .ینمبش

 :یدبحث را عوض کرد و پرس حوصلهیب  یلپوزخند به لب گفت و ِسو نیلیث

 ی؟دار یگار س -

 .کشمینم یگار : سنیلیث

سرخ  یاقهوه یهاکالفه و نگران بود. با انگشت شست و اشاره، چشم  ِسویل
 :یداش را فشرد و عاجزانه پرسو خسته

 شه؟یم یپرونده چ  ین،بعد از ا -

 .یمجبران خسارت کرد ی: تقاضانیلیث

 ی؟چ   یصادقانه؟ سوف   یپول؟ عذرخواه   شه؟یجبران م  یمن با چ   یعمر رفته  -
 شه؟یم یداقاتلش پ

 تریناییشهنداشت بدهد. دهن باز کرد و کل  یاما جواب   کرد؛یدرکش م  نیلیث
 موجود را به زبان آورد: یجمله
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 !شهیمطمئن باش عدالت برقرار م -

 را کج کرد و گفت: یشهاتمسخر لب یدر جواب به نشانه مرد

 عدالت مرده! یشهر لعنت  ینا یتو -

 یداتا به ِصرِف منفعل بودن، توازن پ مونهینم! منتظر یه: عدالت گرفتننیلیث
 !یشدنبالش و بخوا یبر  یدکنه. با

متحمل بشم،  مجازات رو من اگه هم کنه؟یم یچه غلط  یسپل یقاً پس دق -
 شه؟یم یاون چ  ییفههم خودم دنبال عدالت برم، وظ

 یدنبال عدالت. با باز کردن دوباره ینبود که تو بر ینمنظورم ا ینکهاول ا -
همه رو با  ینکهبسپار. دوم ا رو به خودشون یشپس باق یمشپرونده خواست

شدم تا  یداپ من یلهمه وک ینا یندسته نزار. همونطور که از ب یه یهم تو
شماهان. اگه بهت   ر هم هستن که به فک  هایییستالش کنم، پل  یتآزاد  یبرا

 ی؟کردم، چ   یداپ یسهاز آشناهام که پل یکیبگم مدارک رو با کمک 

در تضاد بودند، باال  یدشرا که با صورت سف اشیمشک  پرپشت یابروها مرد
 انداخت و گفت:

 ! کننینم یدمکه ناام  یمثل خودت دار ییقطعًا تو آشناها -

. چند افتدیب  ینچ یراستش کم یزد که باعث شد گونه یلبخند محو نیلیث
 :یدپرس یلیثن ینکهبرقرار شد تا ا شانیانسکوت م یقهدق

 کنی؟یم یکار چ یه،قاتل ک یروز بفهم یهاگر  -

 نظر گرفت و گفت: یر را ز یلیثن رخیم، نبرداشت گاهیکهسرش را از ت ِسویل
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 پرسی؟یم یسوال ینچرا همچ -

 .بدونم خوامی. فقط مینجوری: همنیلیث

 یستی؟کنجکاو ن  یادیز -

 قطعًا نه. یل،وک یهبه عنوان  -

گرفت و به  یشرو یشپ یابانشد، نگاهش را از خ یمرد که طوالن  سکوت
 :یدداد و پرس یلِسو یجد یچهره

 کنی؟ینگاه م ینجوریچرا ا -

و دوباره  یردرا تکان داد و باعث شد نگاهش را بگ ینماش انداز دست
 .را نگاه کند یشروروبه

نظر گرفته بود،  یر را با دقت ز یلشوک یهاالعملعکستماِم  کهیدرحال ِسویل
 پاسخ داد:

 ینواما ا یدی؛سوال رو پرس ینکه ا  گذرهیسرت م یتو یچه فکر دونمینم -
 یکه اون با سوف   یهکه ممکنه باهاش بکنم هزار برابر بدتر از کار  یبدون، کار

 .کرد

 کج گفت:  یاتکان داد و با خنده یسر  نیلیث

 مقابله به مثل، به سبک روم باستان! -

و  یدکوب ینفرماِن ماش یرو یقتشو یرا به نشانه یشهاکف دست سپس
 ادامه داد:
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 !یمراه دار یتو یگهقاتل باهوش د یه -

 یناز ا  یشتر زندان گذروندم. ب  یرو تو  یمسال از زندگ. من دهیست: مهم نِسویل
 .تونمیم هم

 خورمیقسم م ینسخ شده؛ ول یتالیاا ینِ از قوانوقته که  یلیدرسته اعدام خ -
بلکه  گیرمینه تتها خودم حکم اعدامت رو م ی،انجام بد یااگر کار احمقانه

 .اندازمیخودم طناب دار رو دور گردنت م

. از ینجات من  یکه تو فرشته  شمیجدًا مطمئن م  یکار رو انجام بد  یناگه ا  -
 .کنییبد خالصم م یزایچ همه

 ی؟چ  خوب رو نشونت بدم یزایچ اگه -

 ی هابده! فقط با درجه یز وجود نداره. همه چ یخوب  یز کدوم خوب؟ چ -
 متفاوت.

 !ینبدب یآقا یالزمه طرز فکرت رو عوض کن یدشا -

 یابانخ  ِی در دو متر   یاقرمز نگه داشت. چشمش به دکه  را پشت چراغ  ماشین
که پشت دخلش نشسته بود، اشاره کرد که   یاخورد. با دست به پسربچه

 :یدپرس یلشود و از ِسو یکنزد

 برات؟ بخرم یگار س -

از بچه  یگذاشت و با لبخند ییدتا ینگرفت. پس سکوتش را پا جوابی
 کرد.  یگار س یدرخواست پاکت 
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آلود راه خواب ِی و چشما یژامهکردن، با پ یگرمکه دست ی: صبح روزِسویل
 ی. قدش اندازهببرمش باشگاه که با خودم  کردیافتاده بود دنبالم و اصرار م

. بهش رسیدیشورلت م یباال یبه پنجره یقد بلند یکم. با پسر بود ینهم
خطرناکه و  براش. گفتم االن برمتیم یاب یگفتم که برو هروقت بزرگ شد

کرد گفت من  یه. گرشهیم یسونمثل عمو ج یوفته،اسب ب یاگه از رو
. میرییو م شییم یر بشم. گفت اگه من بزرگ بشم تو پ بزرگ خوامینم

گفت آره! اون بزرگ نشد؛ اما   هاست؟یآسون  ینمگه مردن به ا بهش گفتم
 نمردم؛ اما اون... . شدم. من یر من پ

د نداشت فکر کند تا بفهم یاز به دست شوکه مانده بود. ن یگار پاکت س نیلیث
آن مرد از دختر فوت  شک ی. ب زندیحرف م یراجع به چه کس یلکه ِسو
 یبرا یامنتظر کلمه یل. ِسویدچه بگو دانستی. نمگفتیم یانا،اش، لشده
 از جانب دختر بود؟ یدلدار

پدر و مادرم رو بهم  یآسونه. نه سالم بود که جنازه قدر ین: ُمردن همِسویل
سالم بود که  ۲۳تحمل کردم.  یتازه اولشه. نه سالم بود؛ ول یندادن و گفتن ا

رو نتونستم تحمل  ین. اینمرو نذاشتن بب یاناو چندماه بعد ل یسوف  یجنازه
 هنوز نتونستم تحمل کنم. چرا تحمل کردن انقدر سخته؟  یسالمه؛ ول  ۳۳کنم.  

زبان  شان،یرگیشده بود که ت یمغموم و یاغرق در چشمان قهوه نیلیث
غرق  چالهیاهاز قبل در آن س یشتر بودند. هر لحظه ب یدهدختر را بر  یدلدار

که مرد کنار  ی. نه تا وقت کردینجات خودش نم یبرا ییاما تقال شد؛یم
 .یافتیتحمل کردن م یبرا یدستش، عاجزانه راه 
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 *** 

 یدفصل ششم: ترد 

 

شده  یرهخ یستالی،کر   یگود  یانهمرنگ خون، م یع آن ما یهجوم دوران  به
را از  یبطر  یمستخدم، کِ  یدنفهم یدر افکارش عرق بود که حت  یبود. به حد

 و او دور کرد. یوانل

و  رسیدیبه گوشش م یر دهان مرد پ یانم یپختهیمهن یماه  یدنجو صدای
 به لب نشانده بود. هایشتوجهییب  یلِ به دل یپوزخند یلِسو

از   یلنداشت ِسو  یادبه    یکه حت   یخودخواه   یبود. عمو  یشهمثل هم  جیکوب
 متنفر است. یاییدر یغذا

گرفتن موافقت او با   یکه برا  یداشت امشب هم مثل هجده سالگ  دوست
را  یشجلو ریسِی یبدنش گذاشته بود و تماِم آ  یولوژیک ب یازدواجش، پا رو

بود را ببلعد تا فقط  یند، لج کند و هرچه ماه بدون اشتها در دهانش چپا
 مرد قطع شود. یهادندان یانها مآن تکه یدنجو یصدا

در هم مچاله  یشهاپشت سر هم بعد از غذا، روده یهااگر از عق زدن حتی
که   کردینم یزندگ  یعمارت جهنم یندر ا یزاییل یگر . دیردبم یحت  یاشود و 

 بزند. یوانگیبه خاطرش دست به د
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. از یدکوتاه کش  یغ چند ج یرایی،پذ یگوشه  ِی و چوب  یمیقد ِی پاندول ساعت
عمارت گذاشته  ینآلود پا در ااشک  یبا چشمان  یکه در نه سالگ   یهمان شب

 ابراز کرده بود. یلِسو یزندگ  یرینتک اتفاقات تلخ و شبود، وجودش را با تک 

 ییههو ش یسوارکار ینساعت اول ی،خواهرش سوف  بزرگ کردن تک  ساعت
ساعت پدر شدن و  ی،ساعت فداکار ی،ساعت عاشق  ِیل،گابر  یبایشاسب ز

 !یحاال هم ساعت آزاد

 عوض شود؟ یشساعت هم عوض نشده بود، چرا انتظار داشت عمو حتی

و  یدکش  یرونرنِگ دور آن ب ییقالِب طال یاِن با نشخوار دستمال را از م مرد
 کردِن دهانش گفت:  یز تم ینِ ح

 .خوریمیباهم شام م یمدار شهیباورم نم -

 :یدمقابلش انداخت و پرس ِی و خال یدبه بشقاب سف ینگاه  ِسویل

 شه؟یت نمچرا باور  -

 پرت کرد و پاسخ داد: یز م یدستمال را رو مرد

افتاده که  یر هزارتو گ یه یتو یلِسو گفتیسابقم. م یلوک یادته؟رو  یشلم -
 نداره. یراِه خروج  یچه

 .ینانجام نداد یکار  یگهو د ینکرد  رو گفت، شما هم باور  ینا ی: شلمِسویل

 بکنم. تونستمینم یکار  -

 .یکار رو خوب انجام داد  یه ینرو کشتم! ا یکه سوف   یکرد  باور  -
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 .ینبود یز اندازه برام عز  یهبه  ی. تو و سوف یدرکم کن یدبا -

 ی؟بودم که طالق دخترت رو ازم گرفت  یز عز  -

که نکنه خواهرت   یاون اواخر خودت هم شک کرده بود  نبود.  یراحت   یمتصم  -
آدم،   یه. قدرت  کردییتالش نم  یگهکه د  یکرده بود. خودت هم باور یرو کشت 

و باورت رو  کنهیم یفتضع کنه،ی. مرددت مکنهیکار رو م  ینا یگهد یکیبا 
 .ینابود شد بینییم یای،. تا به خودت مشکنهیم

 یاهفلفل س یایی،صدف در یجات،که از سبز   یتالیاییا یپاستا ی: نوع ریسیآی
 .شهیدرست م یاییخارپشت در یپاستا و گوشت نوع  یتند، رشته

 باال پراند و گفت: ییابرو ِسویل

 کنه؟یم فکر  ینطوریا یاستال یکوبج -

 یمترادف واژه را چنان در دهانش چرخاند که انگار  یاستال یکوبج یکلمه
 قدرتمند باشد.

 گفت:  یسردخون یتداد و در نها یهتک اشیبه صندل مرد

ها خودت وقت  یقدرت خودت، بعض  یول  ده؛یجواب م  یگهد  یکی  یقدرت رو  -
 .کنهیم یفرو ضع

 ی،نداد  ییر رو تغ  اتیمیقد  یهادادِن فکر سخته. اگر هنوز هم فکر   ییر : تغِسویل
 نداشته باشم. یبهم بگو که ازت انتظار

 انتظاراتت رو براورده کنم. یمثل قبل ازم بخوا تونییو م یتو برگشت  -
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 یکه تو  رمیرو م یهمون راه  ی. من فقط دارم ادامهیستدر کار ن یبرگشت  -
 نداشتم. ینقش یچانتخابش ه

اومده  اشی. بهتره حاال که خود لعنت من به شانس اعتقاد دارم دونی،یم -
 .یسمتت، پسش نزن 

 یاتفاق  ی،اتفاق  یچنداشتم. ه یبه شانس اعتقاد وقتیچبرعکس من ه -
زده که بهم ربط  یکی یسوِت شروعش رو من نزده باشم؛ ول ید. شاافتهینم

 .زنمیو مر  یانشو خودم سوِت پا کنمیم یداداشته. من اون ربط رو پ

 ی؟کرد  یداپ اون هم ی؟ربطت به اون دختر چ  -

 کدوم دختر؟  -

باهاش نباشه و خودش   ی. اگر کسیهاحرفه  یتجربه نداره؛ ول  ینکه. با ایلتوک  -
 .خوامشیراه رو اومده باشه، م ینا

 خوام؟یم یمن چ  دونییبحث از خواستن شد. تو م -

. شناختیرا خوب م یشانورا جمع کرد. نقطه ضعِف هرد یشهالب پیرمرد
 و گفت: یستادا ید،را عقب کش یصندل یبلند یبا صدا

کنن.   یر رو دادم تعم یتپدر یخونه یهاستراحت کن. مدت جاینامشب هم -
 همه بهتره.  یبرا  طوریین. ایکن  یاونجا زندگ   تونییو م  شهیتا فردا حاضر م

 انتخاب کنند؟ یشداشتند به جا یهمه سع یراً همه؟ چرا اخ یبرا بهتر 

 شد. یر اس یلدسِت ِسو یاِن م یشها برود که بازوبرگشت تا به سمِت پله مرد
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 کجاست؟  یزا: لِسویل

 سوال رو نپرس! ینا یگهد -

 گی؟یچرا بهم نم -

 .یریسراغش رو نگ یگهروز طالقتون بهت گفتم د -

 حاال که تبرئه شدم بگو کجاست. -

 .یر بودتکنگوش  قباًل حرف -

 نکرد. ینگه داشتنش اصرار یبرا یلو ِسو یددستش را کش مرد

بود که در حال حاضر نبود. جوان، عاشق، صبور، احمق. حاال؟   یزهاچ  یلیخ  قبالً 
 .کندیخاک افتاده و جان م یکه رو  یاخسته ِی فقط ماه 

 *** 

 یادستش گرفت و چرخاند. در با صد  یاِن را م  یدو سف  یگرد در چوب   یدستگیره
بود که کنج اتاق  یاکه به چشمش خورد، تخته  یزیچ ینباز شد و اول یقژقژ
جا آن یو قرمز رو یآب  یکبا ماژ یخط سوف نشسته و دست اییهپاسه یرو

 مانده بود.

تنها اتاِق عمارت بود که دست نخورده نگهش داشته بودند. اتاِق  ی،سوف  اتاق
 یخال یانابه اتاق استراحت مهمان شده و اتاق ل یلحاال تبد یزااش با لدونفره
 اش، قفل بود.ِست کودکانه ییهاز اثاث
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که دخترک همان   یدکش  یجمالت  یرا دلتنگ و محتاط رو یشهاانگشت نوک
ها را نوشته بود. تخته آن اش،یدهو کش یفظر  یهاآخر با انگشت یروزها
 ی هاتا بلکه با پاک کردن نشانه انداختیکن در چشمش چنگ مپاک

به سمتش نرفت و در عوض   یلرا هم پاک کند؛ اما دست ِسو  یادشدخترک،  
 نشست. اشیارغوان  خوابتتخ یرو

رف سقف و کف اتاق از شش ط یوار،. انگار که چهاردکردیخفقان م احساس
 اش کنند.و دست انداخته بودند تا خفه شدندیم یک به هم نزد

ها را باز نگه دارد. در هر آن  توانستیچشمانش را ببند و نه م  توانستیم  نه
 .شدیم یدر ذهنش تداع  یسوف  یو چشمان عسل یدهدو حالت صورت کش

. ردآویدر م  یشو سر از راز ده سال پ  کردیزودتر خودش را جمع و جور م  باید
که   ییبه کانال بود. از آن جا یرفتن سوف  یلدل یدنکار در نظرش فهم  یناول
احتمااًل  گذراند،یم اش،یمیدوست صم ین،را با والر  یشاوقات روزها یشتر ب

 جا رفته بود.او خبر داشت که چرا به آن

کرد در کشوها و کمد،   یتوسط قاتل نابود شده بود. پس سع یسوف  موبایل
هوشمند،   هایبا وجوِد گوش  ۲۰۱۰کند؛ اما مسلمًا در ساِل    یدادفترچه تلفنش را پ

 یدفتر قطور یادِ . ناگهان به کردیرا در دفتر ثبت م یشهاشماره یکمتر کس
داشت   یادبه    یلو ِسو  کردیجا با خودش حمل مآن اواخر همه  یافتاد که سوف 

 است. یدهرا د یکردِن آن سوف   یهنگام مخف  بار یک که 

 یهاز بق  یشتر ب  شانیکیو همه را امتحان کرد.    یستادکف اتاق ا  یهاپارکت  روی
اتاق،  یز م یاز رو یکوچک   یچِی زانو نشست و با برداشتن ق ی. روکردیناله م
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دفتر  یلباال آمد و چشماِن ِسو یاچوب قهوه یدرز پارکت زد. تکه یر آن را ز
و خاک  یدهپوس یک پالست یانم زد،یم یابه قهوه یشتر که برا   یچرم و نارنج 

 شکار کرد. یاگرفته

بلند شد و باعث شد سرفه کند.  یدهپوس یک را که برداشت، گرد پالست دفتر 
سمتش پر از داستان و دلنوشته است و  یک دفتر را ورق زد و متوجه شد 

اول خاطرات روزانه را باز  یاند. صفحهرا خاطرات روزانه پر کرده یگر د یسمت 
 کرد و شروع به خواندن کرد:

 «۲۰۱۰ یمِ  ۵»

 . یسمدفتر بنو ینا یخاطراتم رو تو یگرفتم از امروز، گاه   یمتصم -

*** 

 «۲۰۱۰ یمِ  ۲۱»

سالشه، همسن منه و حاال ۱۸  یا. جولشهیمادر شد. اصاًل باورم نم  یاامروز جول  -
 اما عاشقش شدم. یم؛کوچک داره. هنوز اسم انتخاب نکرد  کره اسب  یک 

 زد. ورق

*** 

 «۲۰۱۰ یجوال ۷»

هنوزم دوست  یول یوالست؛ه یهبچه  ینکرد. ا یتماذ یلیخ یاناامروز ل -
 به هم قدر ینعمه و برادرزاده سنشون ا یشهکه چطور م  یبه. برام عجیهداشتن
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. شهیم یمحسود یاناجوونه. به ل یلیپدر شدن خ یبرا یلباشه. ِسو یکنزد
 کاش بابا و مامان زنده بودن.

 زد. یو لبخند تلخ  یدکش  یانااسم ل یرو دستی

*** 

 «۲۰۱۰ یجوال ۱۵»

 یبه خونه یتر استوارت و پ ین،امروز به کالس نرفتم و در عوض با والر  -
که اونجا   خورمیباباش برد. قسم م ی. اون من رو به گلخونهیماستوارت رفت

 از بهشت بود. یکهت یک 

*** 

 «۲۰۱۰سپتامبر  ۱»

 یتمام شد. تو کردم،یکه فکرش رو م  یزیتابستون زودتر از چ یالِت تعط -
 یگهروزهات قشنگه، د  یاوقات وقت   یرو ننوشتم؛ اما گاه   یادیدفترم خاطراِت ز

. اگر یمهساِل زندگ رینیبات. امسال زکنیینم یدافرصت ثبت کردنشون رو پ
رو   ۲۰۱۰کنم، قطعًا    یرو دوباره زندگ   یچه سال  بعدًا ازم بپرسن که دوست دارم

 .کنمیم انتخاب

گرفتن   یسال، برا یککه نه ماه از   دیدیبه خواب هم نم یحت  یچارهب سوفِی 
 یکه کمتر از دو ماه بعد از روز  فهمیدینکند. از کجا م یتکفا  اییجهنت ینچن
 تا نفس بکشد؟ ماندیزنده نم یگر ها را نوشته بود، دجمله نیکه ا
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 «۲۰۱۰سپتامبر  ۴»

 یحت  تونمی. نمیوفتهنمونده تا قلبم از کار ب یزیاستوارت بهم اعتراف کرد! چ -
گفت دوستم داره،   بهم یوقت  ینکها تر یبدستم نگه دارم. عج یخودکار رو تو

 ینطوریا یدوستش ندارم؛ ول کنهیاحمقم. حتمًا فکر م یلیکردم. خ  فرار  من
 .رهتراحت یلی. نوشتن دوستت دارم از گفتنش خیستن

*** 

 «۲۰۱۰سپتامبر  ۱۴»

کردن   یمونهم همراه یتر و پ ین. البته که والر ینماس یمامروز با استوارت رفت -
 !یدیمخند یلیبود. خ ی. روز خوب یمنکن یتا ما کار

*** 

 «۲۰۱۰اکتبر  ۱۸»

دفتر رو  ینا یلروز ِسو یهباالخره به استوارت گفتم که دوستش دارم. اگر  -
ام باهاش مدرسه یاِن استوارت گفته که بعد از پا کنه؟یم یبخونه چه برخورد

متقاعدش  تونهیهتر م. اون باندیمی. به هرحال دوست صمکنهیصحبت م
 اعتماد داره. یلیکنه. اون به استوارت خ  یمخالفت  یلکنه. شک دارم که ِسو

عاشق شدِن  یاکتبر باز گردد، قطعًا برا ۱۸با خود فکر کرد که اگر به  ِسویل
و   فرستادی. شب، اجبارًا او را به تخت خواب نمکردیخواهرش جشن به پا م

 .زدندیم حرف دیگر یک در عوض تا صبح با 
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. یدندخز   یینپا  هم  یو پشت بندش، قطرات بعد  یددفتر چک  یرو  یاشک   قطره
 ترک خوردند. یشهااتاق از لرزش شانه هاییوار سر بر دفتر گذاشت و د

 *** 

 طرف لطفًا. ینمنتظرتونن. از ا یاستال یآقا - 

 یبزرگ  یخانه یضکوتاه؛ اما عر  یرا از راهرو یرشمس یاستال ِی دنباِل منش به
کج   رفت،یم  تر که مرد قد کوتاه  یبه خانه نداشت، به سمت   یکه چندان شباهت 

 .کرد

که دکور شده   ییهامجسمه یاقصر بود و  یک جا مثل مهم نبود آن برایش
 یزیاند. تنها چشده  یداریخر   یگزاف   یمتو به چه ق  یحراج   ینبودند، در کدام

 تواندیراحت م یلیخ دانستیبود. م یز چ یک  کرد،یم مهم جلوه یشکه برا
 یکوبج قدر آنقرار بدهد؛ اما هنوز  یر تجار را تحت تاث ینتر از پرنفوذ یکی
 یچه فکر   ینش،عبوس و اخمگ  یکه بداند در پِس چهره  شناختیرا نم  یاستال
 دارد.

 ت،یموقع ینبه نفع خودش استفاده کند؛ اما ا یتنبود که از موقع خودخواه
 از دستش بدهد. یانساِن عاقل یچنبود که ه یتیموقع

اجازه  یحت  یکلفت و مخمل یها. پردهیدده در پنج رس یباً تقر  یاتاق  به
و  یککالس یونیشود. اتاق را دکوراس یدهد یرونب یمنظره دادندینم

چوب در اتاق به کار رفته بود  یقدراز چوب بلوط پوشاند بود. آن رنگ یاقهوه
 د.دهیرا قلقلک م اشینیبه آن ب یهشب ییبو کردیحس م یلیثکه ن
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 !ی. اومدیلیثاوه ن -

گفت که کاکتوس محبوب و هم قد خودش را برانداز   یدرحال یانسالم مرد
 سرش را خم کرد. یاحترام کم یدر جواب تنها به نشانه یلیثو ن کردیم

 گفت:  کرد،ینش را در هم گره مدستا کهیدرحال مرد

 که نداره با اسم صدات کنم؟  یاشکال -

 .یدازش استفاده کن یادقرار باشه ز کنمینم اما فکر  یست؛ن ی: مشکلنیلیث

 .ینصدات کنم. بش یادبه بعد ز یناز ا یدشا -

 یتانیاییمبلمان چرم و بر   ینشست و دو فرد درون اتاق رو  یصندل  یرو  نیلیث
 گرفتند.  یوسط اتاق جا

 ده یبا سابقه یلیدروغ بود؛ اما ظاهرش از وک یست،معذب ن گفتیم اگر 
 کم نداشت.  یزیدستش بود، چ یر ز یآمالف  یاییماف یهاسال که پرونده

نشدن فضا بحث را باز کند. دستانش را مودبانه   ینسنگ  یکرد برا  یسع  نیلیث
 قفل کرد و گفت: یشپا یرو

 یه؟ش چبرنامه یرون،اومده ب یلحاال که ِسو -

 نظر گرفته بود پاسخ داد: یر حرکات دختر را ز ینتر طور که کوچک همان مرد

 .زنهینم با من حرف هایز چ ین. راجع به ادونمینم -

 یست؟ن ینجا: مگه انیلیث
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باشد.   اشیسابق و پدر  یدر خانه  یدحاال با  یلِسو  دانستیم  یدر حال  پرسید
 بودند. صحبت کرده یکدیگر با  یلفنصبح همان روز ت

از  یآب  یهااشراف به راه یلکه به دل  یتالیاا ِی ساحل یاز شهرها یکی: آمالفی
 است. یافرار، قاچاق و ماف یبرا یچند طرف، مکان مناسب

 انتظار داشتم باشه. -

 ادامه داد:  زدیرا آتش م  یپشپ  کهیپا انداخت. درحال  یگفت و پا رو  استالی

خوب  یکه به زود  یدونماما م یست؛سابق ن یلاون ِسو یگهچرا د دونمینم -
 سابق. ِی استال یلبه همون ِسو گردهیو برم شهیم

پسر  یه یگهکه مثل قبل نباشه؛ چون اون د  یعیه. طببرهیزمان م ی: کمنیلیث
روحش رو از جسمش  یحبس ده ساله و طوالن  ین. ایستساله ن ۲۳_۲۴

 ... .یدو شا اعتمادهیتر کرده. ضمنًا به همه ب هخست

نگاهش کرد؛ اما  یرهفقط خ یلیثسر داد و ن یشکلفت از گلو  یاخنده مرد
او را  یشدار بوده و که نحرفش خنده یکه کجا  کردیفکر م ینداشت به ا

 یانرا نما یشاش، زباِن کوچک تِه گلوخنده یقباز کرده و دو خط عم طور ینا
 کرده است.

 .هاستیما استال یهمه یتخصوص ینا -

به جلو خم شد و آهسته  یکم  اش را جمع کردو گفت و سپس خنده مرد
 گفت:
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. چه برسه کنهیخودش هم اعتماد نم ییهبه سا یحت  وقتیچه یاستال یه -
 دست کمک به سمتش دراز کرده! یهوییکه   یبه آدم

 گفتیم یشههم یتر . پشده بود یخوب متوجه منظور استال یلیخ نیلیث
که خودش را   یداوضاع را بر آن د یحاً اما ترج گیرد؛یمنظور جمالت را زود م

را به  یناش، ابور و نازک باال داده یبزند و با ابروها یجیو گ یدنبه نفهم
 فهماند. یاستال

دوخت، عقب  یلیثن یرا به چشمان سبز_آب  اشیعسل ینگاِه برنده استالی
 زد و گفت: یهرفت و به مبل تک

و  یرو گرفت  یلِسو یهنوز برام حل نشده که چرا پرونده دونییخوب م -
 .یآزادش کرد

 و گفت: یدناباورانه خند نیلیث

کارهام، به جز دادگاه،   یبرا  وقتیچاما من ه  ی؛چ   یا  ایدیلمنتظر دل  دونمینم  -
 .یارمنم یهتوج یکس  یبرا

 ادامه داد: اشیمدادکت نوک  ید شد و با بستن تک دکمهبلن سپس

بهتر باشه  ید. شایادم نکردن، از دروِن خود آدم یااعتماد کردن  کنمیم فکر  -
 .یریدبگ یجد یشتر رو ب یهاون سا

داد. با  یلشتحو یرا در نگاه مرد پا به سن گذاشته چرخاند و لبخند نگاهش
 یهاچوب یرو اشیمشک  هایبوتیمن یو صدا یدگفتن »روز خوش« چرخ

 کف اتاق آهنگ رفتن را نواختند.
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 ِی وارد اتاق شد. استال  یاناستوارت ت  یلیث،بعد از رفتِن ن  یقهدق  یککمتر از    در 
اش چانه  داد،یهم فشار م  یکه هر دو فکش را محکم رو  یدد  یبزرگ را در حال

 پرش داشت.  یچپش کم یگونه  یو باال تر شدهبرجسته

تک به تک  توانستیم یبه راحت  ی،استال یر کردن براسال کا یاِن از سال بعد
 یانبود و استوارت ت یعصب یاستال یکوبکند. ج  یز را آنال یشکارها و رفتارها

بود که  یستادهو ساکت ا ینهسبه. دستماندیم یمنتظر دستور بایستیم
 گفت:  یاستال

 کن.  یقش تحقدرباره -

را  یزد تا دستور استال یروناحترام خم کرد و از اتاق ب یبه نشانه یسر  تیان
زنگ  یلشنشده بود که موبا یر ها سرازبگذارد. هنوز از پله یانبا چند نفر در م

 خورد.

 الو! -

 استوارت! -

صله بود؛ اما بالفا یدهبم و خسته را نشن یصدا ینها بود امدت اگرچه
تماس  یاش انتظار داشت که به زودصاحبش را شناخت. بعد از خبر تبرئه

 را نه. اشیاما آمادگ  یرد؛بگ

 فشرد و گفت: اشیخی ِی چشماِن آب  یرا رو دستانش

 ی؟دار یکار چ -

 .بفهمه یسترئ ینکه. بدون اینمتبب خوامی: مِسویل
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 گفت:  اهمیتیرا عمدًا استفاده کرد و استوارت کالفه و ب  یسرئ یواژه

 حرفت رو بزن. -

 کجاست؟  یزال دونیی: تو مِسویل

 .یستزن تو ن یگهبهت بگم؟ اون که د یدچرا با -

! او یراحت  ین. به همیددر قلبش کوب ییبدتر، چاقو یارا مثل پتک و  حقیقت
ترک شدن داشته  یندر ا ینقش یاخودش بخواهد  آنکهیزنش نبود. ب  یگر د

 باشد.

 حق دارم بدونم. ی: مِن لعنت ِسویل

 کجاست.  دونمینم -

 یوونهمن رو د  خواینیو فقط م  دونینی. هم تو و هم عموم. هردو میدونیم  -
 .ینکن

 بهم زنگ نزن. یگه. دخورهیحالم ازت بهم م یکاف   ی! به اندازهیلِسو -

 تماس را قطع کرد. و

 بارهیک آن مردک زال به  ینکه. اکردیرا درک نماستوارت  وجهیچبه ه ِسویل
 یرقابلاو را غ ی،منطق  یلاز او متنفر شد، آن هم نه با دل یلیدل یچو بدوِن ه

 .دادیدرک نشان م

شده بود  یوانه. مگر دیستن یقاتل سوف  یل،متوجه بود که ِسو یآدم عاقل هر 
 بکشاند؟! که خواهر خودش را به کاِم مرگ
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به او حق  یکم  یانشان،م یو عالقه یعد از خواندِن دفتر سوف الزم بود ب شاید
 ی. حتمًا از اتفاقات پس از زندان کردیبا او صبحت و متقاعدش م  ید. بادادیم

 یکه کمکش کند. حت   گفتیبه او نم  یزیچ  یچه  یششدنش خبر داشت. عمو
 بوده و آزاد شده است. گناهیکه ب   دادینم یتاهم

 یایدبه مالقاتش ب  ییآشنا  ی،آن که روز  امیدیتحمل کردن، ب   ییسال را تنها  ده
 ُمرده گذرانده بود. یااست بخواهد بداند، زنده یحت  یا

 یدچگونه بر سر راهش قرار گرفت. شا  یلیثبفهمد که ن  توانستینم  وقتهیچ
 کرد،یم  فکر   یشهقدر هم که همآن  یافقط خدا او را رسانده بود تا باور کند که دن

 اعتماد نداشت. یکس  یچبه ه یگر ها بود که داو سال یول یست؛بد ن

 *** 

از  یشهکه هم  یفروشگاه  یرا جلو ینخسته کننده، ماش ِی روز کار یک از  بعد
که کنار   یدرا د  یتر دوم، پ  یفپارک کرد. داخل که شد در رد  کردند،یم  یدآن خر 
 بود. یستادها یندهمواد شو یقفسه

 !یتپ م: سالنیلیث

نرم کننده   یپشت بسته  یزیجوابش را داد؛ اما نگاهش همچنان محو چ  پیتر 
 راستش انداخت و غر زد: یپا یکالفه و خسته، وزنش را رو  یلیثبود. ن

 ید؟خر  یایمباهم ب یشههم یدچرا با -

 دختر.  یستمو من مستخدم خونت ن  کنیمیم  یزندگ   با هم  یم،چون ما دو نفر   -
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گفت و چرخ را   گذاشتینرم کننده را دروِن سبد م یبسته کهیدرحال پیتر 
 جلو برد تا شامپو بردارد.

 بخورم. یزیچ یه رمیم . منی: حاال هرچ نیلیث

 تکان داد و گفت: ی. سر رودیکار در م  یر که طبق معمول از ز  دانستیم پیتر 

 یلی؟ن یماشتباه کرد یتتترب یکجا  -

 بردارد و هم  یتا هم خوراک   رفتیعقب م-که عقب  یبرگشت و در حال نیلیث
 گفت:  داد،یرا هم نشان م یشهاکه لثه  ینمک  یابا خنده یند،را بب یتر پ

 .ینکرد  و لوسم ینداد یتبهم اهم یادیکه ز  ییجااون -

شد و به  یرهبه دختر خ یفتگی. با شیدنددرخش یتر پ یخاکستر  چشمان
 .یدصداقتش خند

 ینپشت ماش یدخر  یهااساز کردن پاکتساعت بعد هر دو در حال ج یک 
 بودند. یلیثن

ام و تو، . من شلختهیدخر  یایکه دوست دارم باهام ب  یلهدل ینبه هم یقاً دق -
 .یکردن محشر   یسازمانده  یتو

 یخاکستر   یبا موها  یو در حال باز  یستادها  یلیثکه کنار ن  یگفت در حال  پیتر 
 رنگش بود.

 تو؟ یحِ : تفر نیلیث
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سر از  یلیثبرداشت. ن اشیخاکستر  ینگاهش کرد و دست از سر موها پیتر 
 شد و ادامه داد: یرهخ یتر پ یکمر در صورت برف بهآورد. دست یرونصندوق ب

 یدنشونو چ  ینتا پاکت سنگبرداشتن هشت  یبچه برا  یهاز    یدنکش  یگاریب  -
 .ینداخل ماش

ا درشت کرد و متعجب ر   اشیگذراند. چشماِن خاکستر   اطرافش را از نظر   پیتر 
 :یدپرس

 ی؟است؟ منظورت خودت بچه یبچه؟ ک  -

 !یقاً : دقنیلیث

 ! یلاز منم بزرگتره ن یکلت. تو هیخیالب -

 ندارم. یو دفاع  یقتهخب راستش، حق -

 غرولندکنان گفت: آورد،یدرم یهگر   یادا کهیصندوق را بست و درحال در 

 وگرنه... . گرسنمه. لطفًا بگو که غذا خونه حاضره،  یلیخ یتپ -

 وگرنه؟ -

 !کنمیم یکار که چ  دونییم -

 یابه خاطر لحن متناقض با ظاهر دختر، بامزه یتر شرورانه گفت و پ دختر 
 یتر بود، انداخت و رواز او بلند یکه کم  یلیثینثارش کرد. دست دور گردِن ن

کننده بودند وگرنه در نظر ختر گمراهد یرسم یها. کت شلوار یدسرش را بوس
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در اتاقش را   شبیمهبود که ن  یاسالههنوز هم همان دختر پانزده  یلیثن  یتر،پ
 .کردیم یرموز و درخواست کلوچه و ش زدیم

شان متوقف کرد، متوجه ساختمان یروبهرا رو ینماش کهینبعد هم دقایقی
 یابانپارک کرد. از سه خ تر عقب یاز خودش، کم یتشد که به تبع یلندکروز
نگران نکردِن   یباشد. برا  یاش شده بود؛ اما احتمال داد تصادف تر متوجهعقب

با پسر به سمت  ها،پاکت شد و بعد از برداشتن یادهپ یناز ماش یعاد یتر،پ
را پشت  نفر یک اما ذهنش فقط  کرد؛یعجوالنه قضاوت م یدخانه رفتند. نبا

 .دیدیم یبتعق ینا

 *** 

ها بود که نبود. سال یقگذشته است. خوابش عم یقهچند دق دانستمین
کند.  کارییچه تواندیاست؛ اما نم یدار ب کردی. حس مخوابیدیدرست نم
 یاکه وزنه  یبه جانش افتاده، طور ینسنگ ی. انگار که بختک دیدیم کابوس

 کرده باشند.  یزانبه قلبش آو یتن یک 

کرده   یخشد. بدنش    یدهکش  یرونو تارش ب  یرهزنگ تلفن از کابوس ت  یصدا  با
 یلیثرا برداشت و همانطور که پاسخ ن یلشخشک شده بود. موبا یشو گلو
کرد. هنوز لب به حرف زدن باز نکرده بود که   جمع   یاش را کمحوله  داد،یرا م
 :یچیددر گوشش پ یلیثآرام حرف زدِن ن یصدا

 !یاستال اومده یشپ یمشکل یه -

 .یادب یشپ یمشکل هایزود ینبه ا یستن قرار  کردمی: فکر مِسویل
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 !اییاستال یاز خانواده یکه عضو  یتا وقت  کردییاشتباه فکر م -

 و گفت: یدکش  اشینمناِک مشک  یدر موها یتخت نشست. دست  یرو کالفه

 شده؟ یچ  -

 .کننیم یبم: دارن تعقنیلیث

 ی؟زد یمن! چه گند یخدا -

 شماهاست. یشمنشا گند پ فعالً  -

 .یامروز صبح بهت گفتم که بهتره نر  -

 .رمیم منم گفتم -

 بکن. یفکر  یه! حاال خودت ینآفر  -

»بداخالق«  یتوانست زمزمه یلبرقرار شد و ِسو یانشانلحظه سکوت م چند
 شد،یحس م یشکه در صدا  یرا بشنود و پس از آن دختر با کالفگ  یلیثن

 گفت:

 !یادنم یشپ اتفاقات هم ینا ینه؟ اگه دست بردار یا کنییم کمکم  -

 که دست بردارم؟  یچرا انقدر اصرار دار -

 .یارمتب یروناز زندان ب یامهام هدر بره و دوباره بزحمت خوامیچون نم -

 ه؟دار  یبه تو چه ارتباط  -
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 شم،یم  یبدارم تعق  یتلعنت  ی! به خاطر تو و اون پروندهیلِسو  یاحمق   یلیخ  -
رو   ینمماش  یینهاومدم دنبالت، آ   ینکهبعد از ا  یروز مشکوک دارم، د  یهاتماس

 تو... . یشرکت شکوندن؛ ول یتو

 یاِی من وارد دن یپرونده یخود با کار کردن رو ِی دختر خوب، تو به خود -
. یراه برگشت داشته باش  کنمینم  فکر   یگهو حاال بدتر، د  یمن شد  یالعادهفوق
 یاِن اطراف یکن جلو  یسع بهت بگم ینکهکنم جز ا  یواست کار تونمینم منم
 .یاحمِق کودن به نظر برس یهمن 

 ادامه داد: یمکث با پوزخند ینفس گرفت و پس از کم یک 

 !یاالن هم هست  ینهرچند هم -

 ی. او قباًل در دورهیزدفرو بر   یلیثدروِن ن  یزیبود تا چ  یحرف کاف   ینا  شنیدن
 یدنشانچرا توقع شن  دانستیبود؛ اما نم  یدهرا شن  یبدتر   یهاحرف  یکارآموز
 قدر سخت بود.آن یلاز ِسو

 به اصطالح کودن از زندان آزادت کرد. ینا گی؟یم یچ  فهمیی: منیلیث

 !ی؟شد یلوک یشهامت چجور ینا : واقعًا کنجکاوم بدونم باِسویل

تماس را  یلیثانداخت و دست آخر، ن یتپاراز یانشانلحظه سکوت م چند
 قطع کرد. یابدون گفتن کلمه

 یقتاً بلند شد. حق یشتخت پرتاب کرد و کالفه از جا یرا رو یلشموبا ِسویل
را   یلیثاطرافش بود که شک داشت ن یهاآدم  ییر و تغ  یلشاهد تبد  یقدرآن
 در کدام دسته جا دهد. یدبا
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 یتحاال با عصبان ینکرد. هم یشانها را پر زد و آن یشدر موها چنگی
را از دست  اشیباارزش زندگ  یهااز آدم یگر د یکیبا زباِن خود،  موقعش،یب 

 داد. 

*** 

 هفتم: سقوط فصل

 

 ظر نشسته بود.رستوران، منت یرنگ و چوب  یخردل ِی صندل روی

در وجودش  یجان. هدیدیها مبود که بعد از سال یدوست  یناول استوارت
 حالتشیچهره ب  یرو یها بود که اثر تر از آن حرفبود؛ اما خسته یچیدهپ

 نه! یامناسب باشد  تواندیدوست م یواژه دانستینم یبگذارد. حت 

 یاِن م یستادهد زال، امر  یافکارش غرق بود که قامت کوتاه؛ اما چهارشانه در 
که چشماِن   تفاوتیب   یاو با چهره  یدرا د  یلسالن ظاهر شد. ِسو  یدرگاه ورود

و خودش را  یدرا کش یجلو آمد. صندل دادندیرا سردتر جلوه م اشیخی  ِیآب 
 آن انداخت. یرو

 .یدمتوقته ند یلی! خیان: استوارت تِسویل

در چشماِن  یرهکرد و خ  یلِسو یپخته یبه چهره یبا تمسخر نگاه  استوارت
 گفت:  یشاقهوه

 زندان بهت ساخته. -
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 یقی. دقابزند  ربطیب   یحرف   ینکهداد سکوت کند تا ا  یحنگفت. ترج  یزیچ  ِسویل
 ییداشت استوارت چه غذا یادهنوز هم به  یلبعد غذا را آوردند. البته که ِسو

 دوست دارد.

به جاِن   یشهادست  یانشده م  هیختبا خشم ر  یشروبهبود پسر رو  مشخص
تا  گذاشتیکارد و چنگال افتاده بود و به زور در دهانش م  یر تکه گوشت ز

 نزند. فقط مشغول باشد و حرف

دوستش   یگر د  شدیم  یسال  بود که ده  یدوست   ییرهبه دست، خ  یوانل  یلِسو  و
 نبود.

 کجاست؟  یاناو ل ی: قبر سوف ِسویل

از همان ارتفاع  یو استوارت، کارد و چنگال را طور یدپرس یناگهان  ِسویل
 .یچیددر سالن پ یشدر بشقاب رها کرد که صدا مترییچندسانت 

 اونجا! یفکرش رو هم نکن که بر  ی: حت استوارت

 جفتشون. یبرادرشم. خانواده من گی؟یم ی: چ ِسویل

 !یکه خواهرت رو کشت   یهست  یتو برادر -

 رو گفتم. یناز هزاربار ا یشتر ! بکار رو نکردم احمق  ینمن ا -

 .کنمینم که باور   گمیم بار یک منم هزار و  -

 !ینکرد رو، باور  یباور کن یکه دوست نداشت   یزاییچ یشههم -

 موضوع باهات صحبت کنم. ینراجع به ا خوامینم -
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. یبگ  ها رو بهمحرف یسر  یهکه   یرو نداشت  ینتو جسارت ا یه؟چ دونییم -
با اون  یسوف  یباور کن ی. دوست داریرو بفهم یقتحق ترسییم هنوز هم

 تره.کرده؛ چون باورش راحت  یمرد، بهت نامرد

 !خورهیحالم ازت بهم م -

 حرف تازه بزن. یه -

 . خورهیم حالم ازت بهم -

 زد و گفت: یپوزخند یلِسو 

فکر  یبه چ  یدار فهممیهم، م بینمتیم یوقت  یاستوارت. حت  دونییم -
 دونمی. نمیفهممتهنوز هم خوب م یول یماز هم دور شد ید. شاکنییم
 ... .یشد؛ ول ینکه ا  شدیچ 

 یشده . آب خشک سوختیاستوارت م یدر گلو ییمکث کرد. جا ِسویل
اما سوز  ید؛سر کش یمقدار یوانش. دست برد و از لکردینم یدهانش کمک 

 .شدیکم نم  یشگلو

عذاب  ینطوری. ایکه ازش متنفر باش یهست  یکس: تو فقط دنبال ِسویل
 .شهیوجدان خودت کمتر م

 .یلخفه شو ِسو -

 احمق بود. یفقط عاشق تو یسوف  -

 شه؟یزال م یهعاشق  ی. ک یلنگاه به من بکن ِسو یه. گییدروغ م -
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 ی؛پشت سرش رو باور کرد  یهاکه چطور تموِم حرف  کنمیهنوز هضمش نم  -
از من  خوایی. اگر میخودش گفته بود دوستت داره، شک کرد کهیناما به ا

رو  یاقتشل یددوستت داشت. شا یباش. فقط بدون که سوف  ی،متنفر باش
 .یستن ینجاا یگهکه د  ینههم یو برا ینداشت 

 یدفتر  یش،روروبه یبه مرد درهم شکسته نگاهییمجا بلند شد و بعد از ن از 
ته بود را، به سمت استوارت هل داد و که از همان ابتدا کنار دستش گذاش

 رفت.

. فقط خوردیچشمانش تکان م یخیو نه مردمک  زدینه پلک م استوارت،
 دانستیمانده بود. جرئت باز کردنش را نداشت. م یمیآن دفتر قد ییرهخ

سال باشد، دوباره خواهد ده ینا یکه خالف تصوراتش ط  یندبب یزیاگر چ
 شکست.

. یستادا  ید شد تا برود؛ اما سه قدم مانده به درگاه خروج بلن  یشاز جا  ناگهان
 برگشت، دفتر را برداشت و از رستوران خارج شد.

 شک یزد. ب   یشخندین  ید،به دست، خروجش را که از رستوران د  یگار س  ِسویل
 .گرفتیاستوارت بعد از خواندِن آن دفتر طرفش را م

کرمش و خشنود   یلتوپا یبانداخت. دست در ج ینزم یرا رو یگارشس تهِ 
 اش، آن مکان را ترک کرد.رفتن نقشه یشاز درست پ

*** 

*** 
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 ُرم ینو،فالم یسپل ایستگاه

 بلند گفت:  ییکوتاه، با عجله در اتاق سرگرد را باز کرد و با صدا  یاز دو تقه  بعد

 ینم؟موکلم رو بب تونمینم یکوفت   یلبه چه دل ینبگ شهیم -

 یه؟موکلت ک -

 .یاستال یلِسو -

توام   یانداخت و با لحن  یشروروبه  یز م  یزد. خودکارش را رو  یپوزخند  سرگرد
 با تمسخر گفت:

 !اییعصبان  یلچه وک -

 یکم  داد،یم  یهتک  یشجلو  ِی مشک   یز م  یکف دستانش را رو  کهیدرحال  نیلیث
 :یدغر  یشهادندان یاِن کرد و از م  تر یک خود را به سرگرد نزد

 یمواقع یتوگرنه عصبان یرو با خودت مرور کن یهروندبهتره زودتر حقوق ش -
 .بینییرو م

 کارها کرده که اگر گزارش کنم، کارش تمومه.  یلیخ یاستال یلِسو -

 جواب داد: یلیثبا حفظ همان پوزخند مزخرفش گفت و ن مرد

 .افتینیدردسر م یچون خودتون هم تو کنی؛ینم اما تو گزارش -

از کجا   دانستیکه نم  یبا اعتماد به نفس  فکرش،یموکل ب   کار   یدنشن  رغمعلی
 ادامه داد: آید،یم

 .یستن یجد با دوتا سرباز اونقدرها هم یریو درگ یسلباس پل یدنپوش -
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 تا با انگشتانش بشمارد، اضافه کرد:   آوردیکه دست راستش را باال م  یحال  در 

 یهمه گزارش تو  اون  یناز باون حادثه    یهافقط گزارش  یاتفاق   یلیخ  یوقت   -
تون حذف شدن. همون موقع شده یگانیبا یهاپرونده یوِن اون سال، م

و  یفهانجام وظ یکاماًل واضح تو ین،اتهام کرد یمبهش تفه یاشتباه 
مدرک که   یبهتون نگفت، کل  یزیچ  هم  کسیچو ه  یناهمال کرد  یقاتتونتحق
 یز و هزارتا چ  ینگذاشتجاشون    یو مدرک جعل  ینحذفشون کرد  یاتفاق   خیلی

 .یرهجفتمون سر م یکه اگر بگم حوصله  یگهد

 .یدکوب  یز م یبه ناگه دستش را رو و

 .دونمیرو م هاینا ی: من همهنیلیث

 گفت:  رفت،یکه رو به محو شدن م  یبا پوزخند سرگرد

کنار اون موکل   رییم تو هم یگهد یچون دفعه ی؛نکن یبهتره با من باز -
 احمقت!

 ای؛یباز ینتر بشم که تو هم وسط امطمئن شهیکارهات فقط باعث م  ینا -
 !رمیدارم راه رو درست م یعنی

 انداخت و ادامه داد: اشینهس یرو یبج یبه تگ اسم درج شده نگاهی

 ینی؟سرگرد روتسول گمیدرست م -

 !یرونبرو ب -

 گفت:  یدکش  یز م یلوسا یرو یآرامش تمام دست  با
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کوچولوت   یهاو به سرباز   دارییاالن اون تلفن رو برم  ینو تو هم هم  رمیم  -
 رو درست انجام بدن. یفشونکه وظا  گییم

 پشتته؟ یک   -

پاک  یشیرا نما اشیچشماِن سبزآب  یاشک گوشه کهی. درحالیدخند نیلیث
 پاسخ داد: کرد،یم

از  یکیتره و تو رو به عنوان احمق یپشت تو یکدوم احمق  دونمینم -
 .ینهگذاشته؛ اما من، پشتم فقط ا  یباز ینهاش وسط امهره

زد. بالفاصله پس از   اشیقهگفت که با انگشت اشاره، دوضربه به شق  یحال  در 
به مرد  یجد یکرد و بعد از انداختن نگاه   اش را جمع اش، خندهجمله اتمام
 اتاق را ترک کرد.  یش،روروبه یعصب

 یمکتین یکه رو  یدرا د یو مرد یستادها ابعد، پشت نرده ییقهدق بیست
 یینساکت نشسته و با دستانش سرش را که پا  یسرد و فلز   هاییلهطرف مآن
که روز قبل، هر چه از دهانش درآمد، در   ینداخته، قفل کرده بود. همان مردا

 بود. یدهصورتش کوب

ها، باز هم نبود که با وجود آن حرف یشب یبود و احمق  یلحق با ِسو شاید
و پشت سرش را  رفتیبود، م یلیثن یجا ی. هر کسآمدینجاتش م یبرا

نه از طرف  هملفن ساده، آنت یک با  ینکه. چه برسد به اکردیهم نگاه نم
 .یایدهمه راه را ب ینموکلش، ا
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 یبه صدا یل،بازداشتگاه موقت را باز کرد و توجه ِسو یادر نرده نگهبان
 آن جلب شد و سرش را بلند کرد. ییدهنخراش

 نگاهش کرد. یحرف  یچه یو ب  یستاداو ا یپا یجلو نیلیث

 کنی؟یم یکار چ ینجا: تو اِسویل

 یادبهش م  یلیدزد خ  یدچون اومدم موکل قدردانم، که لقب جد  ید: شانیلیث
بهش بگم، که  یرستاندب یمسخره یهاو مثل معلم یارمرو از بازداشت در ب

که دست به  شییانقدر دلتنگم م دونستمی! نمیادن ینجاا یگهتعهد بده د
 !ینیاحمق رو بب ینتا زودتر ا زنییاحمقانه م یکارها

 یعصب یلمرد گفت. ِسو یشیناز لحِن پ یدرا عمدًا و به تقلاحمق  یواژه
 گفت:  اشیکلفت مشک   یابروها یدنکش  را تکان داد و با درهم یشپاها

 من خبرت نکردم. -

 .دونمیم -

 نشست و ادامه داد: یمکتن یفاصله کنارش رو با

 یقتحق  یحرف   یچرا. تا وقت   تفاوتیاما ب   یل؛ِسو  یستمن  یامن آدم بخشنده  -
. چون من از کننیم یانشچطور ب یگرانکه د  یستنداشته باشه، برام مهم ن

که طرف   یدیو هنوز نفهم یمطمئنم. برعکس تو که منو خوب نشناخت  خودم
. ینجامکه ا  لیلهد  ینبه هم  یقاتوام، من تو رو خوب شناختم. از تو مطمئنم و دق

رو نپرس؛ چون  یلش. دلیارینامطمئن سر درب یجا یهدوباره از  خوامینم
اسمش   یکه دوست دار  یزیهرچ  یا  یجور غرور کار  یه  ید. شادونمیخودمم نم
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احتمال رو در  ینتر مشکوکم، فقط راحت من کنییاما اگر فکر م ی؛رو بذار
رو  هاینهگز  ینتر راحت یشههم کنن،یفکر نم یادکه ز یی. کساینظر گرفت 
تو اوج ساده بودن،  یچیدهپ یجواب معماها کهیدرحال. کننیانتخاب م

 .یستدسترس ن یقدرها هم تواون

 :یدغر  حوصلهیسر بلند کرد و ب  ِسویل

. اصاًل یمن رو درک کن تونییحرف نزن. تو نم ینانبا من از احتمال و اطم -
 .یستیمن ن یچون جا تونیینم

هفته هم از آزاد  یک  یاحمقانت وقت  یکارها  یندرکت کنم. ا تونمیآره نم -
 کنه؛یدور م  یاصل  یر کارها فقط تو رو از مس  یندرکه. ا  یرقابلشدنت نگذشته غ
 یدبا ی،کن یداقاتل خواهرت رو پ خوایی. اگر واقعًا میستیاما تو متوجه ن

 .یوفتیدردسر ن یو راحت تو یمواظب باش یشتر ب

 !کنهیم یقمداره تشو یک   ینبب -

کارهات، به  یاسکه مق یهست  یوونهقدر دچون بهم ثابت شد اون یدشا -
. تو اصاًل شهینم ختم یوهاشونو دستبرد زدن به آرش یسلباس پل یدنپوش
 !ی؟کرد  کار   یچ  دونییم

 .یلیثن یستمهم ن برام یزیچ یگهد -

 نابود بشه؟  یدبا  یگهد  یکی  یوقت   ی،خودتو نابود کن  خواییباشه. چرا م  یدبا  -

 زودتر تمومش کنم و راحت بشم. خوامیام. مچون خسته -



 

 
96 

 رمان یکانجمن  یسندهسرمد نو ینرماِن َژرف | مت
 

تموم  یچطور ینهاما مهم ا شه؛یم تموم یز چ. باالخره همهشهیتموم م -
 . شهیم

 یهاها را باال داد. لبزد و آن  اشیمشک   یبه موها  یکالفه و خسته چنگ   مرد
 خشکش را تر کرد و گفت:

 کارییچو فقط نگاه کنم. نگاه کنم و بگم ه یستمبا ینکهواقعًا متنفرم از ا -
 از دست رفت. یز چانجام ندادم. انجام ندادم و همه

 وار ادامه داد:زد و زمزمه پوزخندی

 مونده باشه. یزیالبته اگه چ -

 یاصول یطول بکشه؛ ول یکم ید. شایفتهب یاتفاق  ینهمچ یست: قرار ننیلیث
 .یهراه کوتاه و خاک یهمنظره بهتر از و خوش یراه طوالن  یه. ضمنًا رهیم یشپ

 که سرگرم کننده باشه؟  یمدار یجرم -

 سرش را تکان داد و گفت: نیلیث

 آره. -

 . چرا؟دییکمک م  یشنهادبهم پ مستقیمیر غ یدار -

 چون دوست دارم. -

 آمده باشد، گفت: یادش یزیانگار تازه چ بعد

 برات. خبر خوب دارم یه یراست  -
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 یلیانداخت. خ  دادند،یکه خبر از لبخند م  اشیبه چشماِن هالل  ینگاه   ِسویل
 شده بود. یبهوقت بود که با خبر خوب غر 

 را بست و ادامه داد: اشیکت کرم  ی. تکه دکمهیستادا نیلیث

 یخدا اون تعهدنامه ی. محض رضاکننیآزادت م یگهد ییقهتا چند دق -
 نکن. یکار  یچتا چند روز ه یحاً رو امضا کن. برو خونه و ترج یلعنت 

با انگشت  کهیکرد و درحال  یلکه برود؛ اما دوباره رو به سمت ِسو  برگشت
 یستادهکه نگهباِن ا  یطور گرفت،یم در صورت مرد را نشانه ییاش جااشاره

 نشنود، زمزمه کرد: یرونیدر سالن ب

 یبفهمم بدوِن هماهنگ   یه. فقط کافکردم  یدرو تهد  هایساز حد پل  یشوز بامر   -
 خورمی. قسم مدمیم یلت. خودم تحویکرد  یهام کارخالف حرف یابا من 

 .یاستال یلِسو

*** 

شهر  ِی تئاتر مرکز  ِی ساختماِن سنگ  یشب گذشته بود که جلو یازدهاز  ساعت
کرده بود که استوارت، آدرس کار خودش را    یخواندن دفتر سوف  ید. شایدرس

 یش( برایمن حساب کن یرو تونیی)م یرا با جمله یزاو شماره تماس ل
 فرستاد.

 .شدیم  هم  یشتر و تعدادشان ب  زدندیم  یروناز سالن ب  ینه چندان کم  جمعیت
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صحنه برگشته است.   یکه به رو  یدموقع که استوارت آدرس را داد، فهم  همان
که   ینداشتند، الاقل با کار یمشترک موفق  ِی خوشحال بود. اگر زندگ  یشبرا

 دوست داشت، سرگرم بود.

قدم از   ینکه. قبل از اباریدیتئاتر شهر م  یجلو  یهافرشسنگ   ینم رونم  باران
و  یستادها یانشانم هم یزاآمدند. ل یینها پاقدم بردارد، چهارنفر از پله

 یرو کرد،یم یباز یانابا ل یلِسو یکه وقت  ییها. از همان خندهیدخندیم
 .نشستیم یشهالب

طور . همانیدباران به گوشش رس  یانم  یزال  یممال  یتر شده بود. صداتند  باران
دو  یبرا گرداند،یبرم یفشظر  یچانه یرا تا رو دارشیقهژاکت  یکه لبه

 تکان داد. یکردند، دست   یکه خداحافظ   ینفر 

تر؛ شکسته یدکه شا  یتر در دست گرفت تا جلو برود و با زن را محکم چترش
زل   اشیسابقش بود، صحبت کند. در چشماِن سبز_آب   یباییاما هنوز هم به ز

 ید،نفر درد دلش را بگو  یک  یزده و از خودشان حرف بزند. اگر قرار بود تنها برا
 رد.کیدرکش م یشهکه هم  یبود. کس یزاقطعًا ل نفر یک آن 

نبود که انتظارش  یزیچ یشروروبه یر برداشت؛ اما تصو ها قدمفکر  یندر هم
 . یدرا بوس یزال یدرا د ییرا داشت. چترش از دستش افتاد و مرد آشنا

*** 

 یهشتم: فروپاش فصل
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 یبه اندازه یزا،آنجا کنار ل اش،یدوست و همکالس ترینیک نزد ینو،فاب دیدن
 اش کرد.شوکه یفتد،ب که درون آتش  یخی

 یفاصله گرفت و به سمت   یزارا صاف کرد، از ل  اشیکت طوس  ییقهقدبلند    مرد
به هم قفل  اشینهس یو دستانش را رو یستادپنجره ا یر گباران یر ز یزا. لیددو

 کرد.

 یرو یقت،حق ِی شده بود که همچون شالق ناگهان  یباران  یساما خ ِسویل؛
 رنگشییگردو  یپالتو یبرا از ج یلش. موبازدیضربه م یشهاصورت و شانه

 گذشت،یکردنش نم  یرهساعت هم از ذخ یککه   یاو با شماره یدکش  یرونب
و جواب   یدکش  یرونب  یفشرا از ک  اشیکه گوش  یدرا د  یزاتماس گرفت. از دور ل

 داد:

 الو. -

بود تا چشمانش را ببندد و به  یسال کاف بعد از هفت  یمشمال  یصدا یدنشن
آرامش   یگریساده، به وجود د  یکلمه  یکبا    یکس  شودیفکر کند که مگر م  ینا

 کند؟  یقتوام با اضطراب تزر

 سالم. -

. تلفن را از گوشش فاصله داد و به آمدیباال نم یششوکه شده، صدا زن
 از دهانش خارج شد:  یمهنصفه ن یبعد کالم  یانداخت. کم  یاش نگاه صفحه

 ی؟...خودت یلِسو -

 آره خودمم. -
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 ی؟تماس گرفت  یچطور یی؟تو کجا -

 دونستی؟یمن آزاد شدم. نم -

 ی؟چطور ی؟آزاد شد -

 تر کرد و حواب داد: یلب ِسویل

 بودم. بهت که گفته بودم. تبرئه شدم. گناهیب  -

 آخه؟ یچطور یول -

 یی؟. کجادمیم یحتوض ینمتبب -

 من... . -

 :یدپرس کرد،یم یشاز دور تماشا کهیدرحال ِسویل

 ینمت؟بب شهیم -

 .تونمیمن...نم یل،ِسو -

 چرا؟ -

 وقته. یر د -

 چرا؟ -

 ی؟. تو خوب یرهگفتم که د  -

 ی؟جدا شد چرا ازم -
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از آن وحشت داشت.  یشهشد که هم یمخاطب سوال یزا،و ل یدپرس ِسویل
کرده و   یانطغ بارهیک دلش به  یهاتمام حرفحالش اصاًل خوب نبود. انگار 

گره  یشدرز کردن، در گلو یروناما قبل از به ب یزند؛بر  یرونب خواستندیم
گرانش   بهبه خود و دلش فرستاد.    ی. لعنت رفتینم  یین. بزاقش پاخوردندیم
 کردیو تالش م  دادیدلش را باال م  یر فروکش کردِن دردش، ز  یکه به جا  ینزم

 .یزدبر یرونا بر  یز چهمه

 و جواب داد: یدکش  یقیعم نفس

 کنم!  یقاتل زندگ  یهبا  تونستمینم -

 قاتل! -

 زمزمه کرو و ادامه داد: یبا تلخند مرد

اگه خودم بگم آدم  یحت  ی. گفت کنیینم که باور   یگفت   روز دادگاه اول بهم -
 شد؟ی. چ کنییر نمکشتم، تو باو

 تو بود! یهبر عل یز چهمه -

  یادته؟ ی،قول داده بود یهتو بهم  -

آمد و از  یینپا را هم یگر د یتحمل کند. چند پله توانستی. نملرزیدیم لیزا
 یشهااو اشک   ییلهو به وس  یزدصورتش بر   یدور شد؛ بلکه باران، رو  یر گباران
 کند.  یهرا توج

 من...من ازدواج کردم. یل،ِسو -

 ی؟چ  -
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. انگاز خزیدینم یرونب یانشاناز م یاما صوت  خورد؛یم هم به هایشلب
 شد،یکه محو م  ییبپرسد، با صدا  یزیگذاشته باشند تا چ  یشگلو  یر ز  ییچاقو
 :یدپرس

 ی؟با ک  -

 یعیطب یز چ یچشوکه شود؛ اما ه یابود که انکار کند و  ینا اشیعیطب شاید
 نبود. یگر وقت بود، که د یلینبود. خ

 من خوشبختم. یری؟رو نگ سراغم یگهد شهیم ی؟نپرس شهیم -

 زمزمه کرد: یلگفت و ِسو  پشت سر هم لیزا

 .یزال شهینم -

 حق منه که دوباره ازدواج کنم. ین. ایمجدا شد ما هفت ساله که از هم -

 ... .ذارمینم واست؟ من یهراحت ینبه هم ی؟چ  من -

 من رو نترسون. -

 :یدناباورانه پرسزد و  یاخندهتک  ِسویل

 تو، من رو؟ یا ترسونمیمن تو رو م ترسونمت؟یم من -

 !یلِسو -

را بست و خودش را   یسشخ  یا. چشمان قهوهیدلبش ماس  یمرد رو  یخنده
قدرت، فقط   ییفانهتسلط ظر   ین. اشدیکلمه الل م  یک   ینلعنت کرد که با هم

 !آمدیبرم یزااز ل
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 :یچیدزن در گوشش پ صدای

 .یو بهم فکر نکن ینیمن رو نب یگهودت بهتره که دواسه خ -

. کنمیفکر نم کسیچبه ه یو سوف  یانافکر نکنم؟ من ده ساله به جز تو و ل -
 نخواه. رو ازم یستمکه بلد ن  ینکنم. کار بهت فکر  یستممن بلد ن

پارک کرد. از  یزال یپا یآورده بود، جلو یرونب ینگ را که از پارک ینماش فابینو
 :یدشد و پرس یادهپ ینماش

 یزم؟عز  یستادیبارون ا یر چرا ز -

که تماس قطع شد.   یدنکش یاما طول ید؛را از پشت تلفن شن یشصدا ِسویل
 یبند تنش از جا. بندیدو گز  یداش را درون دهانش کشباران خورده یهالب

ده بودند، که نه تنها به پشتش، به تمام وجودش خور  یتمامنا یهاخنجر 
 .سوختیم

از   یکیو    ترینیمیکرد و تمام خاطراتش، با صم  ینامهفوم  یزمزمه  یسخت   به
 دوران دانشگاهش را باال آورد. هاییو همکالس دوست ینتر قابل اعتماد

 *** 

 ی؟بر  خوایی! کجا میپچه خوشت -

 یپت داده بود و دختر را در  یهتک یلیثبه درگاه اتاق ن کهیدرحال ید،پرس پیتر 
 .کردیبرانداز م اشیررسمیغ

 موکلم. یشپ -
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 وقت شب؟ ینا -

. تو که بهتر از دنیوقت شب انجام م ینو مهم رو، ا یسر یکار  یقرارها -
 آنجلو! یآقا دونییمن م

انداخته   یزشم  یکه رو  یاعطر زدن به خودش، جواب داد و پوشه  ینح  نیلیث
 بود را برداشت.

 ها؟لباس ینبا ا -

 تکان داد و گفت: ی. سپس سر یدپرس پیتر 

 .یکت و شلوار بپوش  ی،کار  یقرارها یبرا دادییم یحقباًل ترج -

به   یتر پ  یروچپاند، روبه  رنگشیزرشک   ِی را در هود  ییچشو سو  یلموبا  نیلیث
 زد و خطاب به او گفت: یهدر تک

 متنفرم؟ یاز چ  دونییم -

 ادامه داد: کرد،یم یرنگ بازکرم  یهپوش ی.که با دکمهیدرحال سپس

حرف زدن، به  یرمستقیمفکر کنه با مچ من رو گرفتن و غ یکس کهینا -
 .رسهیم اییجهنت

 دختر باهوش! گه،یرو م یز چ. نگاهت همهیدمرس یجهوقته به نت یلیخ -

 :یدکالفه از کنارش رد شد و غر   نیلیث،

 دوباره شروع نکن. -

 قطع کن. یلرتباطت رو با ِسو. ایهکاف  جاینتا هم -
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 :یدمتوقف شد و پرس یخروج  یبه راهرو یدهنرس یلیثمحکم گفت و ن پیتر 

 و چرا؟ -

 .گمیچون من م -

داشت مثل روز  ینظر گرفت که سع یر را ز یتر پ یو چشمان خاکستر  برگشت
 اول متقاعدش کند؛ اما در جهت عکس!

و  نشستندیصورتش م یرو کردیلج م یکه وقت   ییهازد. از همان لبخندی
 . زمزمه کنان لب زد:کردندیم یچشمانش را هالل

 .کنمیبه خاطر تو شروع کردم؛ اما به خاطر تو تمومش نم یدشا -

 همراه خودش نداره. زیی. جز دردسر چیلیثن شناسمیرو م یلمن ِسو -

 و من عاشق دردسرم!  -

از  گذاشت،یدست م یکه اگر دست رو  یتیماند و موقع یتر رفت و پ نیلیث
 .شدیکنترلش خارج م

*** 

شخص  ینکهکالفه از ا یل. ِسوپیچیدیممتد زنگ بود که در خانه م صدای
 یهاو کوسن هایشهخورده ش یانندارد، از م یدندست کش یالپشت در خ

در  یلشوک یچهره یدنبرسد. با د یفونگذشت تا به آ   ینشده کف زم ختهیر
 بهدوباره  ی،ورود یآن قاب کوچک، دکمه را فشرد و پس از باز کردن در چوب 

 انداخت.  یشاش را روسمت کاناپه برگشت و تن خسته
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کنار در را   یدهایمرد، مجموعه کل یک تار یبه محض ورود به خانه یلیثن 
 یچشماِن ملتهب یرو اشیبا گذاشتن ساق دست استخوان  یلفشار داد. ِسو

 که به سوزش افتاده بودند، واکنش نشان داد:

 روشن نکن. -

را خاموش کرد. به  یهبق یمن،نش یگر چراغ کوچک کنج د یک به جز  نیلیث
 برداشت و گفت: سمت مرد قدم

 .یامم خبر مهم یه یبرادادم که آخر شب  یامعصر پ ی؟خواب بود -

 هایییشهش  حس کرد و ناباورانه، خورده  یشپا  یر را ز  یزیِجرق چِجرق  صدای
 . با تعجب گفت:زدندیم که در نور کم المپ، برق  یدرا د

 چه خبره؟ ینجاا -

 اصاًل حوصله ندارم. ی؟بر  شهیم -

 هاییبطر   یلیث،ن  یل،ِسو  یگرفته گفت؛ اما برخالف خواسته  ییبا صدا  ِسویل
 :یدنشست و پرس یشرووسط مبلمان روبه یز م یرا کنار زد و رو یخال

 شده؟ یزیچ -

با  یلصورتش برداشت. ِسو یو از رو یدکه جواب نداد، دستش را کش  مرد
 یاستال  یلماتش برد. ِسو  یلیث،نگاهش کرد و ن  یرهو قرمز، خ  یدهدر  یچشمان 

 کرده بود!  یهگر 

*** 
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دود  یپپ ینشسته بود و طور ینهشوم یروراک روبه ِی صندل یرو پیرمرد
 .ُبردیم یگر د یو به جهان  کندشیم یادن ینهر کام از ا ییگو  کرد،یم

که به همراه استوارت وارد اتاق شده بود، پشت سرش  یقامت خوش پسر 
شروع به  یجد یلیکار آمده باشد، خگزارش  یرائها یو انگار که برا یستادا

 صحبت کرد:

 یککوچ  یلیخ یو دو ساله. پدر و مادرش رو وقت  یستب یث،اسم یلیثن -
ُمرده. شوهرخاله   یشاش بزرگش کرده که سه سال پبوده از دست داده. خاله

 .ینجاستاش اخودش با پسرخاله  یول  کنن؛یم  یزندگ   یالناش مو دخترخاله

 دستش؟ یر اومده ز یچطور یلِسو یوندهپر  -

 یثبودن. اسم یتیاجاست ِی از شرکت حقوق  یلِسو یرِی تسخ یدو تا از وکال -
برتر و  ی. انگار جزء دانشجوها و کارآموزهاکنهیهم تو همون شرکت کار م

 یتالیا،معروف ا یهارقابت و جدال به خاطر پرونده رغمی؛ چون علنخبه بوده
 وکالتشه. ینهبعد از گرفتن پروا یشانفراد یپرونده ینمورد، اول ینا

 یمیه؟صم یلچقدر با ِسو -

 هم رو مالقات کردن. یباردر ارتباطن و چند یتلفن دونمیکه م  ییتا جا -

 کنه؟یکار م  یاچه پرونده یدر حال حاضر رو -

معروف  یلیخ دادگاه اول، یتو یت. انگار با موفقینبزرگ زم یتا پروندهسه -
قبول  یفریک یفعاًل پرونده یباهاشن؛ ول یخواستار همکار هایلیشده. خ

 .کنهینم
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 چرا؟ -

 .یستمشخص ن یلشدل -

 .یبر  تونییم -

 :یدپرس یکوباز ج ینهاز اتاق کار خارج شد و استوارت، دست به س اریس

 کنید؟یم امر  یچ  -

را  یز م یتوتون رو ِی چوب  ی. جعبهیدکش  اشیجوگندم یدر موها یدست  مرد
اش، مورد عالقه یخوشبو هاییاسوخته را، با قهوه یهاماندهباز کرد و ته

 عوض کرد و گفت:

خودمون. قبل از  ِی حقوق  یوکال یِم تو ت یادب خوامیباهاش صحبت کن. م -
 .خوامشیبشه، م یر د ینکها

*** 

 !یدیباالخره فهم -

 بودم. خبر یفقط من ب  ازدواج کرده. دونستییپس تو هم م -

گذاشت.   یز م  یبرداشت و رو  یدو بطر   یمن،کنج نش  یز م  یگفت و از رو  ِسویل
 .یدرا باز کرد و نوش یبرداشتن به خودش نداد. سر بطر  یوانزحمت ل

 دونستمیبهت نگفتم. واقعًا سخت بود. نم یزی: من رو ببخش که چنیلیث
 بهت بگم. یچطور
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و براق شده بود،   یسخ  یدن،از نوش  ینکهرا با وجود ا  اشیگوشت   یهالب  مرد،
 منقطع گفت: یبا زبان تر کرد و با نفس اشیشگیطبق عادت هم

همه بال سر من  ینشد؟ چرا ا طوریینکردم که چرا ا  فکر  یلی...خدونییم -
 رو پس یو خودم خبر ندارم. دارم تاوان چ  یادهم هنوز قراره ب یداومد و شا

 دم؟یم

. از کنهیم یداتاوان گرفتن و پس دادن پ یبهونه برا یه یشههم یا: دننیلیث
 بوده و تا آخر هم ادامه داره. یناول هم

 فکر  یناوقات به ا یاما گاه  زارم؛یبهش ب  یهشب یزیاز خرافه و هر چ من -
 شدم! یننفر یدکه شا  کنمیم

رش که بو یدر موها یسرش برداشت. دست  یرا از رو اشیکاله هود  نیلیث
. به سمت اپن رفت و بعد از یدنمناک شده بودند کش یباران کم یلبه دل

 گفت:  یوانیبرداشتن ل

 ین. از پس ایرو پشت سر هم گذاشت  هایتاز موقع یلی. خیهست  یتو قو -
 !یایبر م روزها هم

 ی؟بودن خسته شدم چ  ی: اگه بگم از قوِسویل

 اشاره زد و گفت: کنسول  یز م یشکسته رو ییینهبا سر به آ  نیلیث

بگم   یدبا  یچ   دونمیمن واقعًا نم  یل،ِسو  ی؟رو شکوند  یینهآ   ینا  ینهم  یبرا  -
. راکد گذرهیکه زمان م  ین. ادونمیرو م یزیچ یه یکه از دردت کم کنه؛ ول

گذشت زمان درستش  گمی. نمیزهچ ینگذرا بودنش، بهتر  ینو هم یستن
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کمرنگ  نممطمئ یاست؛ ولچون احمقانه کنییفراموش م گمی. نمکنهیم
 .کنیینم . تو هم قول بده پررنگششهیم

 وار گفت:تکان داد و زمزمه یقول، سر  یواژه یدنبا شن ِسویل

 بهم قول داده بود. -

 یناز ب یحرف. حرف هم که به راحت  یعنی: بخوام صادق باشم، قول نیلیث
 .رهیم

 ادامه داد: تکان و یدورِن دستش را دوران  لیوان

 یه و  دنیم یگهبه همد ییهاقول یهمطلوبه،  یتوضع یها، وقت آدم -
 .کننیخرابش م شه،یکه عوض م  یتاما وضع ذارن؛یم ییقرارها

 عوض شد، خرابش نکنن!  یتکه وضع  ینهقول ا یفلسفه -

 یلیخ یارا قبول داشت؛ اما دن نگفت. از تِه وجودش، آن حرف یچه نیلیث
 .چرخیدینم یات،فلسف یرو وقت بود که

 یدرهم شکسته یوجهه ینکشاند. ا  یروناو را از فکر ب یلمحزون ِسو لحن
 نبود. یندخوشا یشبرا وجهیچبه ه یلِسو

اما نفرت به مرور.  افته؛ینگاه اتفاق م یه یعشق تو کردم،یفکر م یشههم -
عمارت عموم، عاشق دختر عموم شدم.   یماومد  یکه واسه زندگ   یمن همون شب

 یادکه منو   یسبزآب  یهامو بلوند با چشم ِی پرورشگاه  یهدختر پونزده سال یه
که اون روزها   مایتیحس ح  یبودمش؛ ول  یده! قبل از اونم دانداختیمامانم م
 یمشکل یهرو تحمل کنم؛ اما  ینمباعث شد بتونم مرگ والد گرفتم،یازش م
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 یبهش بگم. حت  کردمیود که ازم بزرگتر بود و جرئت نمب ینداشتم. مشکل ا
من  یسال بعدش بچه دار شد هم جرئت نکردم بهش بگم؛ ول یک  یوقت 

 کردنیفکر م یچ  بهمراجع  یگراند یادوسش داشتم. برام مهم نبود خودش 
اشتباه کردم که  یدمهجده سالم شد، بهش گفتم و فهم یپس باالخره وقت 

که من داشتم،   یهمون ترس  یقام منو دوست داشت و دقزودتر نگفتم؛ چون اون
برعکسه. عشق به  یدمبگه؛ اما تازه فهم کردیاونم دچارش بود که جرأت نم

بودم که  ینتر عاشق یوقت  منلحظه.  یه یو نفرت، تو افتهیمرور اتفاق م
 بهش اعتراف کردم؛ اما اون زن حاال کجاست؟

بلند شد.  یشو طلبکارانه از جا یگفت. عصب  یبلند یآخر را با صدا یجمله
 یپر کرد و رو یآب  یوانرفت. ل یخچالو به سمت  یداپن کوب یرا رو یبطر 

 .یختسرش ر

را را باز کرد و سرش  یزر در فر  یدنکش یمبهوت کارش شده بود که طول نیلیث
 :یددرونش فرو برد. دختر با بهت پرس

 کنی؟یم یکار چ -

مغز داغون و قلب  ینا یشام گنجاجمجمه ! انگار سوزهی: سرم داره مِسویل
جفتشون رو  حجم از درد رو، نداره. دوست دارم ینتحمل ا ام،ینهس یتو

 !یرونبشکافم و بکشمشون ب

 :یدآورد و غر  یرونب یز را از فر  سرش

 یشتر بره، با وضوح ب  یادم  یز چ  همه  ینکها  یچه مرگشه؟ چرا به جا  یلعنت   ینا  -
 شه؟یچشمام پخش م یجلو
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حالت   یدرونگرا که تو  یهبه عنواِن    یول  یارم؛هوش  گییمن! تو م  ی: خدانیلیث
 .یحراف شد یلیخ ید،ازش حرف کش یدبه زور اسلحه با یعاد

 !یارممن هوش -

 و گفت: یدخند نیلیث

 البته که آره. -

. یدلبش ماس  یدختر رو  یدر صورتش شده بود. خنده  ییجا  ییرهاما خ  ِسویل؛
 گفت:  یلرا باال آورد که ِسو یوانشمرد، ل یمعذب شده از نگاِه ناخوانا

 بخند! -

 ی؟چ  -

 بازم بخند! گمیم -

جزء به جزء صورتش  یطور که نگاهش را روشد و همان تر یک نزد مرد
موکلش   یکنزد  یبود که از آن فاصله  بارییناما اول  یلیث؛گفت. ن  چرخاند،یم

 و مبهوت مانده بود. دیدیرا م

اش را جلو برد و . انگشت اشارهشدندیتر مبراق یهبه ثان یهمرد ثان هایچشم
دستش را  یلیثکه ن  یمآهسته و مال یگذاشت. به حد  یلیثن چشم یگوشه

که   یاز حد نگاه مغموم یشب ینیاما از سنگ کرد؛یپوست خود حس نم یرو
، توان چرخیدیم یشهاچشم یانم متر،یسانت  یتر از سکم یادر فاصله

 واکنش نشان دادن نداشت.
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بود. به  یشروروبه یکه حاال تنها منظره  کردیم فکر  اییرهت یابه رنگ قهوه
 یختهر یمشک   یبودش. به موها  یدهکه تا حاال ند  یلِسو  یخط مژه  یخاِل رو

 ... .کهین. به اشدیم یافت یانشانم یدکه چند تار سف  اشیشانیپ یرو

 :یدافکار پر  یانم یلِسو صدای

 . درست مثل تو!افتادیم ینهاش چچشم یگوشه  خندید،یم یوقت  -

*** 

 نهم: آِلکتو فصل

 

با نگاه،  یه. چند ثانیدرا د منیوسط نش ِی که باز کرد، لوستر چند ضلع  چشم
 وصل کرد. دیگر یک رئوسش را دنبال و در عالم انتزاع به 

. سرش کردیخشک شده و درد م یدن،خواب ینزم یبه خاطر رو کمرش
 کرده باشند.  یزانشآو یُتن یک  یوزنه یک بود که انگار  ینسنگ یقدرآن

 یاسرش گرفت و بلند شد، که پوشه یباال ِی فرض یرا از ستاره نگاهش
 .یدآن کنار سرش د یرو یارنگ و برگهکرم

 برگه بود: یرو یکوچک   یادداشت

 آدرس.« ین. برات سوپ درست کردم. بخور، بعد برو به ایمکه نخورد  شام»

 ورقه نوشته بود، سر خورد. یینکه پا  یبه آدرس نگاهش

 ِورانو! قبرستان
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د که پدر و مادرش در آن دفن شده بودند. بو یآدرس همان قبرستان  دقیقا
 بود. یدهخواب شانینمدت کنار والد ینتمام ا یسوف 

*** 

از پا درآورد. به  یجاکفش کنار  حواس،یرنگش را ب  ینخود هاینیوباالنس
 هاییخورد. پسر با خاکستر  یکه یتر پ یدنسمت اتاق خودش رفت که با د

 یگره خورده رو یبا دستان  یده،غرق خونش که مشخصًا کل شب را نخواب
 .کردینگاهش م یرهکنار تلفن نشسته و خ  اش،ینهس

 ی؟بود یلِسو یکل شب رو خونه  -

 آره. -

 از قبل کرد. تر یتر را عصبپسر بزرگ ینگفت و هم  قیدانهیب  نیلیث

 !یلیثخدا ن یمحض رضا -

 جواب داد: یلیثزد و ن یادفر  پیتر 

 تونستمیباهم ازدواج کردن. نم یزاو ل ینوبود فاب یدهحالش خوب نبود. فهم -
 باشم و ولش کنم. یعوض یه

 کنی؟یم یکار حواست هست چ -

 کنم؟یم یکار چ -

 یدکش  یقیکنترل خود چشمانش را بست. نفس عم  یبود؛ اما برا یعصب پیتر 
 معنادار جواب داد: یبا نگاه  یلیثن هایی_آب در سبز  یرهو خ
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 .کنییم یکار چ یدار دونییم خودت بهتر  -

 ! اون فقط موکلمه.یتساکت شو پ -

 خودتو گول نزن. یول یست؛ن نه مهم یا یمنو گول بزن  -

 ی؟بگ  خواییم یچ  -

بزرگ بودن که  یهاش اونقدر. دشمنیستن یآدم درست  یلِسو یگمم دارم -
 یخوب  یزندان حبسش کنن. ابدًا باهاش به جاها یتونستن ده سال تو

 .یفاصله رو باهاش حفظ کن ید. بارسیینم

 !یاد؟م من ازش خوشم ینکنه تو فکر کرد ینمبب -

 یتر از جانب پ یجواب  منتظر  ینکهبعد بدون ا ی. کمیدبه کمر زد و خند دست
 چشمانش ادامه داد: ِی در خاکستر  یرهباشد، خ

 .کنمیکه در حال حاضر بهش فکر م  یزیهچ  ینآخر   شیعشق و مشتقات کوفت  -

 یریتحر   یز م  یرا رو  ینماش  یدبه اتاقش رفت و در را محکم بست. کل  عصبانی
نبود   یدااز چوبش پ  یسطح   یش،بازمانده رو  یهاها و پروندهکه با وجود کتاب

 به اتاقش بتابد. ینور صبحگاه  یتا کم یدانداخت و پرده را کش

 یزیچ خواستینم یحاً ترج یول کند؛یم یچه غلط  ستدانینم هم خودش
که محور   یلشامِل ِسو  یحت   یکس  ین. ایدبگو  یبه کس  اشیراجع به حِس درون 

 .شدیم و متناقض بود هم یباحساسات عج ینا ِی اصل

 .دیدیرا فعاًل در خودش نم یزهاچ ینفکر کردن راجع به ا توان
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درس خواندن،  یبرا یزیرهنگام برنامه اشیمیداشت مثل عادت قد دوست
 موکول کند. یبعد یموضوع را به اول هفته ینفکر کردن به ا

 ییمشوش که هرکدام به سو یمانده بود و افکار یتر طرف در، پ آن
 .کشاندنشیم

ن را جبرا  یلبه ِسو  اشیاز بده   یاها، ذرهخوشحال بود که بعد از سال  یطرف   از 
 نداشت. یلیثو ن یلِسو یکیبه نزد یحس خوب  یگر د یکرده، از طرف 

 اما حاال وقتش نبود. مامد؛ینم ماه پشت ابر  دانستمی

*** 

 یونانی یر انتقام در اساط یالهه پایان،ی: خشم ب آِلکتو

. یدرسان یلششب بود که با سرعت خود را به دفتر وک ییقهدق ۱۱:۲۰ساعت  
لرزان خواسته بود هرچه زودتر خودش را  ییا صداتماس گرفته و ب یلیثن

 برساند.

 یبرق و باران، وقت  ِی قطع یدر بحبوحه یدگفته بود، فهم  که دختر   یزیچ طبق
گرفته و از طرف   یدآمیز تهد یامیدر ساختمان شرکت حضور نداشته، پ یکس

 کرده است.  یافترا در دفترش  ییهاقاتل نشانه

 یلبه دل آورد، یادجا به همه یکِی طبقه شد که با تار ۱۲ساختمان  ِی الب  وارد
 فصل ُرم، برق قطع شده است. ینا یدو باران شد یاِپیپ یهارعد و برق

 .یدرسان هشتم ینفس خود را به طبقهآسانسور و با نفس خیالبی

 .یچیددر گوشش پ ینالدور یاپرا یقِی موس صدای
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 .زدیم  که عرض اتاق بزرگش را قدم  یدرا د  یلیثیله ناتاق را باز کرد و بالفاص  در 

 شده؟ یچ  -

بورش فرو برد  یموها یانانگشتاِن دست راستش را م یلیثو ن یدپرس ِسویل
 و به عقب فرستاد. مضطربانه جواب داد:

 .یناونجا رو بب -

را  یشنگاِه نگراِن وکل یر . مرد مستابیدیپنجره به داخل م یقاز طر  یکم  نور 
 یدهکش  یشهابکتا  یقرمزرنگ رو یکه خطوط   یدرس یادنبال و به کتابخانه

 شده بود.

قرار داشت و از واکمن  یکتابخانه، کتاب   یروکوچک و کم ارتفاع روبه  یز م روی
 .شدیپخش م یقیموس یاکه کنارش بود، قطعه  یکیو کوچ یمیقد

 و اسم کتاب با نور چشمک یر غرش آسمان گم و تصو یانم یقیموس نوای
 .شدیم یدازنش پ

 .یدکش  اشیدهبر دهان خشک یدست  رفت،یم یز که به سمت م  طور همان

که که بارها و بارها   یداد. کتاب   یشرا برداشت و نگاهش را به جلد آشنا  کتاب
 !یانخوانده بود، ِدم

 نخورد. شبه چشم یانشانه یچکرد و ورق زد؛ اما ه  بازش

 .ینفهرستش رو بب -
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فهرستش عالمت خورده   یاِن م  یهااز فصل  یکی.  یستادگفت و کنارش ا  نیلیث
ها دورشان پاراگراف یانکه م  یموردنظرش را باز کرد و حروف  یبود. صفحه

 اش را به خود جلب کرد.بود، توجه یدهقرمز رنگ و نازک کش اییرهدا

ناآشنا   یخط با همان رنگ قرمز و دست  یل،ابناِم فصِل ق  یر صفحه؛ اما، ز  باالی
 نوشته شده بود:

 !خواهدینم یدآسمان، دو خورش یک  -

 اما منظورش را نه. فهمید؛یرا م مفهومش

 کرده. مطمئنم!  یدتهد یرمستقیمغ -

 گفت!  یقینبه  یک نزد یباً تقر  یبا ظن نیلیث

 یه؟ک  یداما منظورش از دو خورش دونم؛یم -

 .ییهم حتمًا تو یکیخودش،  یکی -

 دفتر تو گذاشته؟ یپس چرا تو -

 .دونمینم منظورش منم. واقعاً  ید. شادونمینم -

 یه؟کار ک  یعنی -

 یدهکه خط کش  یحروف! حروف   ینبود برق از کار افتادن؛ ول  به خاطر   هایندورب  -
 .ینرو بب

ده بود را کنار ش  یدهکش  یرهکه دورشان دا  یحروف   یلش،وک  یبه دنبال گفته  مرد
 :یدبر  یشتر که نفسش را ب  یدرس یاو به واژه یدچ هم
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 «استالی»

 هندل یک : اثر جرج فردرینالدور اپرای

 : اثر ِهرمان ِهسهِدمیان

 

*** 

 دهم: قاتل عاشق فصل

 

تلفن شد. با  اییشهش یوسک . وارد کیددو یرونساختمان دوازده طبقه ب از 
 یهادکمه  یانگشتش را رو  جانیقرمزرنگ را برداشت و ب   ینفس، گوش-نفس

آن فشار داد. بعد از چند بوق تماسش جواب داده شد؛ اما تنها   یاسرد و نقره
 شد. یدشسکوت بود که عا

 .یلشدفتر وک یکتاب رو گذاشتم تو  ی،طور که خواسته بودهمون -

 که انگار از صاحب تماس مطمئن شده باشد، باالخره لب باز کرد:  مرد

 .یبرام باش یخوب  یک شر  تونییکه م  ی! بازم ثابت کردیترپ ینآفر  -

مطلق بود که در آن اتاقک   یخفگ   ینو ا  یچیدمرد در گوشش پ  دار خش  صدای
 .جویدیاش را مکوچک خرخره

 .شمیتو نبودم و نم یک شر  وقتیچمن ه -

 .کنمیفکر نم ینطورین ااما م -
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 .دمیبرات انجام نم  یهم کار  یگه. دکنییفکر م  یکه چطور  یستبرام مهم ن  -

 خنده زمزمه کرد: یانو م یدخند مرد

 ... .یگهد -

 آرامش تمام ادامه داد: با

 یشگیدارن هم هاتیگهکه، د  بینییاما م گی؛یها رو محرف ینهر بار هم -
 .شنیم

قدر محکم فشار داد، که دستش از و آن یختمشتش ررا در  اشعصبانیت
 به سوزش افتاد. یشهاناخن یزیت

 ی؟هست  یده ساله دنبال چ  کنی؟یتمومش نم ی؟خسته نشد -

 .یسوال بپرس تونییبهت گفته باشم که م یادنم یادم -

رو برمال   ییتهو  تونمیراحت م  یلینداره. فقط بدون خ  یتیجوابت برام اهم  -
 کنم.

 !ی؟کار رو نکرد  ینا یش. چرا ده سال پتونییاما نم خوای؛یم یبهتره بگ  -

رو که دفتر روبه  یک باران خورده، به ساختمان بلند و تار  ییشهاز پشت ش  پیتر 
 انداخت. یاش در آن بود، نگاه دخترخاله

بهت قول .  کنمیرو درست م  یز چ. همهتونمیم  نباش. االن هم  انقدر مطمئن  -
 !دهمیم

 گفت:  یز تمسخرآم مرد
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ها، ! عاشقیشهخودشه. درست مثل هم یجاسر  یز چ. همهیستن یازین -
 .کشنیم ها آدمو قاتل شنیم عاشق

 ی؟قاتل عاشق چ  یه -

 !کشهیم با عشق -

از حد آشنا بود.   یشب  یتر که به مشام پ  یی. بودادیپوزخند م  یحرفش بو  این
 زد. یهتک یوسکک  اییشهش ییوارهدچشمانش را بست و به 

 کنه.  فکر  ینطور ا تونهیمثل تو، م یروان  یهفقط  -

 ییرهاتاقش را کنار زد و وارد بالکن شد. خ یقهوه به دست، پرده یوانل مرد،
 مقابلش گفت: ماه آسمان

 دن؛یم  هاست که به خورد مغزمرو دکترها سال  ین! ایزماحمق و عز   یتر اوه، پ  -
 یهانقش آدم یهبق یجلو یشهنخواستم عاقل باشم. هم وقتیچاما من ه

رو بدون که  ینخودم باشم. ا خوامیکردم؛ اما خسته شدم. م  یعاقل رو باز
مثل من و  ییهایبه روان  یا! دنیترپ چرخوننیها نمرو، فقط عاقل یادن

 داره. یاز ن یم،هست مونیو که خود واقعمثل ت ییهااحمق

 دی؟ینشونه م یلبه ِسو یچرا دار -

 باال پراند و جواب داد:  یازده بود، شانه  یهتک  همانطور که به درگاه بالکن  مرد،

 رو دوست دارم. یچون باز -

 .دییم یها رو باز. آدمکنیینم یتو خودت باز -
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طعمش  یبه تلخ  ید،نوش یواندرون ل یکرده یخ یدنیاز نوش ایجرعه
 زد و گفت: یشخندین

. گمیم یلرو به ِسو یقتدارم حق بار یندادنم. ا یباز یکاف   یقباًل به اندازه -
 .سازهیفقط قاتل م شهیقطع نم یرهزنج ینرو بدونه. ا یز چهمه یدبا

کش و انتقام باشه؛ اما آدم یقتدنبال حق ید! شایستمثل تو ن یلِسو -
 .شهینم

درونش از آن ارتفاع   یالس  یطور که قهوهکرد. همان  یبرا جلو برد و ش  لیوان
 کرد:  زمزمه ریخت،یم یینپا

رو بفهمه که از مرگ  یزی. با اون کتاب قراره چین! فقط صبر کن و ببشهیم -
 تره.خواهرش هم دردناک

 یچشم بر هم بگذارد، رو یاکه لحظهآن بدون یل،روز گذشته بود و ِسو یک 
 یاه تمام س ینشسته و به صفحه یزیونتلو یجلو رنگ یاسرمه یکاناپه
 .کردیدود م یگار مانده و س یرهخ یشروروبه

آن کتاب را در دفتر  یاصاًل چه کس فرستاد؟یم راهنما یشبرا یدبا یکس  چرا
 یاز خودش برا یانشانه یدبا یچرا قاتل سوف  کردیگذاشت؟ درک نم  یلیثن

 او بفرستد. آن هم بعد از ده سال!

برمال  یشقاتل را برا یتنبود و داشت هو یشخص اصاًل قاتل سوف  ینا شاید
 .کندیکار را م  ینمعما ا که چرا در پس  شدینم یناما متوجه ا کرد؛یم
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. کردیم ییخودنما یشوجل یز م یرا فرستاده بود؟ کتاب رو یانچرا ِدم اصالً 
 ِی گذار  از عالمت یداشت. حت  یکتاب و ارسالش هدف   ینحتمًا از انتخاب ا

 هم! یلصفحات و فصل قاب

او   ید،د یو اگر مورد مشکوک  یردنظر بگ  یر را ز  یشاستوارت سپرده بود عمو  به
 بگذارد. یانرا در جر 

 نبود. کرد،یم که فکر   هایییچیدگیبه آن پ یز چ یچهم ه شاید

 یروزها یبه اندازه یگر د یل،به دست قاب یلو قتل هاب یبرادرکش داستان
 یکه در کتابخانه یینداشت. روزها یتجذاب یشبرا یو نوجوان  یکودک 
و برخالف پدرش، که قباًل   کردندیاش بحث مو جاناتان درباره  یزابا ل  یشعمو

بود،  دهاو بازگو کر  یخود برا یر کتاب مقدس را به تفس یهاتمام داستان
 یکس  یجلو  ینکه. پسرک هم بدون اکردیم  یتحما  یلاز قاب  یکوبج  یشعمو

 یلکه خودش کدام است. هاب  کردیفکر م  ینبه ا  یالتشدر تخ  یاورد،به زبان ب
 یل؟قاب یا

و منش جاناتان، باعث   یزامهر ل  یش،عمو  یهاخواندن  یبا وجود ُکر   یتدرنها  و
را که حاال جلوه  یلیِسو یل،و حماقت هاب لیشجاعت قاب ینب یحششد ترج

 بسازد. کرد،یم

است. تنها  یچه کس یقاً دق «یکه »استال  کردیم فکر  ینطول شب به ا تمام
و  یشعموها ی،استال یسونو ج یاستال یکوبج شناخت،یکه م  هایییاستال

 و جاناتان بودند. یزال
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بود و با وجود  ینینش یلچر و و یماریها در بستر بکه سال  یسونج عمویش
 خواستیاگر م ینسبتًا ساکت و آرام او داشت، حت  یتکه از شخص  یشناخت 
نصف  یبیرا نداشت. پسرش جاناتان هم چونان س یکار  ینچن ییتوانا هم

که به  گذشتیم یادیو مدت زمان ز مانستیشده از وسط، به پدرش م
 رده بود.مهاجرت ک سهفران

و  یکوبج کردند،یخطور م یکشکه به ذهن تار  یمشکوک  هاییاستال تنها
قابل  یرا هم در دسته یزادور بود، قطعًا ل یدر گذشته یبودند. اگر روز یزال

که افتاده بود، اعتمادش تمام و   یاما با وجود اتفاقات  گذاشت؛یاعتمادها م
 کمال از او سلب شده بود.

الزم   یلاما ِسو  لرزید؛یم  یشلفن برخالف کالمش، صداآن شب پشت ت  اگرچه
 با خود فکر  یشهکه هم  یتا زن  یندو صادقش را بب یداشت چشمان سبز_آب 

 را دوباره بشناسد. شناسدیم یشتر از همه ب کردیم

 یامپ یمقابل، روشن و ناِم استوارت به عنوان ارسال کننده یز م یرو موبایلش
 را باز کرد. یاماش نقش بست. پصفحه یرو

 یههم    یکوب. امروز صبح جییتو  یامشدم که مخاطب اون جمله و پ  مطمئن»
آسمان دو  یکتو گذاشتن.  یکه برا  یامی. با همون پمشکوک گرفت یبسته
عکس سه نفره نوشته بود. متاسفم؛  یه یرو بار یناما ا خواهد؛ینم یدخورش

 .« یناما عکس رو بب
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 یکوبج یشخندان پدر، مادر و عمو یرا باز کرد و چشمش به چهره عکس
پدرش، قبل از آن  یشگاهدر آزما ینشعکس گرفته شده از والد ینخورد. آخر 

 شد! یکه ابد  ییسفر کوتاِه کذا

داشت او را در  یو سع بود یلطرفدار قاب یش،که عمو  یاز همان بچگ  باید
خودش،  ِی زندگ  یلقاب زدیداستان جلوه دهد، حدس م یروز نظرش جسور و پ

 باشد که برادر و همسر برادر خود را کشته است. یکوبج یشعمو

بار به صدا درآمدِن زنگ   ینغرق فکر بود که متوجه نشد، پس از چند  یحد  به
مقابلش  یلیثود آمد که نبه خ یارمز در را زد و وارد شد. لحظه یخانه، کس

استوارت شوکه شده بود که زمان و  یهااز حرف ینشست. طور یز م یرو
 مکانش را از دست داده بود.

دستان  یانکه تنها خاکسترش م یو سرد یدهرس یلتر به ف یگار س دختر،
 یگاریمانده بود را، آهسته گرفت و در جاس  یمرد باق   ییدهپر و رنگ   یاستخوان 

سوخته در جا  هاییگار انداخت. با شمارش تعداد س یز م یرو یستالیکر 
 برآورد. یبلند را با دم یقشنفس عم یگاری،س

 یام؟م یک   یشاز پ دونییم ی؟رو چرا باز گذاشته بود یاطدر ح -

 ی؟ک   -

توجه به سوال اول دختر  یو ب  یدکش اشیمشک  یدر موها یدست  ِسویل
 .یدپرس

 .ینیروتسول -
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 کرد؟  یگر که من رو دست  یسیهمون افسر پل -

تو، شواهد و مدارک  یپرونده یتو یشسال پ که ده  یسیهمون افسر پل -
 گذاشت.  یجعل

 خب؟ -

 .قرار شد فردا اصل پرونده و شواهد رو بهم بده -

 شون داشته؟نگه یمطمئن -

خودشون  یشپ یاصل یهااز مهره یزیچ یه یشه، هموسط یهاقطعًا! مهره -
 .دارنینگه م

 شد؟ یراض یچطور -

از ابرواِن  یکیدرهم قفل کرد و با باال پراندن  ینهس یدستانش را رو نیلیث،
 بورش گفت:

 !ی؟شک دار یثاسم یلیثن هایییبه توانا -

طور که نگاهش به جلو خم شد. همان یرا از مبل گرفت و کم اشیهتک ِسویل
 جواب داد: یتبا جد چرخید،یم یلیثن ِی دو مردمک سبزآب  ینب

 !یلیثفقط تو رو باور دارم ن ی،همه شک و ناباور ینا یناالن ب -

نگاه دختر هم،   اش،یجمله را گفت و لحظات بعد  ینا  یلکه ِسو  یلحظات   تمام
 آمد.به حرکت در  یاهماهنگ با آن دو مردمک قهوه
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و  زدیقدم م یبه ذهنش آمد که با کس یاز بچگ  یمحو و ناگهان  تصویری
مادر فوت  یا. احتمااًل پدر کردیرا با او هماهنگ م یشهامشتاقانه قدم

 یکه حافظه ییبود که از آن روزها یریتصو یناول یناش بودند. اشده
 ایشنداشت، بر   یادآوریشانبه    یلیسپرده بود و م  یبه فراموش  اشیدهدردکش
 . شدیم یتداع 

حرف و حس پنهان شده بود که قطع نگاهش از  یافتو در یانب یر درگ جوری
 یبود. چه احمقانه برا  یدقطع ام  یمغموم؛ اما مصمم، به سخت  ِی اآن دو قهوه
و با  کردیگانه انکار مبود و چه بچه یمنطق  یهدنبال توج اشیتالطم درون 

دارد   یلیهر دل  ،موکلش نشسته است  یدر خانه  ینجا،حاال، ااگر    گفتیخود م
 ناخواسته! یبه جز کشش

قرار داشت،  یمنکه کنج نش  یزیم آتش زد و به سمت یگرید یگار س ِسویل
 را برداشت و شروع به صحبت کرد: شانیرفت. قاب عکس خانوادگ 

که  مکردیفکر م یننتونستم بکنم، به ا کار یچرو کشتن و ه یسوف  یوقت  -
بار از  یناول ی. برایننکه اون روز رو بب یستنخداروشکر مادر و پدرمون ن

 یشتر ب  یداون روز با  بینمیم کنم،یم  نبودشون خوشحال شدم؛ اما حاال که فکر 
هم زنده بود. شک  فیها زنده بودن، سو. اگر اونبودمیناراحت م یشهاز هم
 ندارم!

 یز م یها را به پشت روابتک ق-طور که تک . همانیدکش یقیعم نفس
 گفت:  خواباند،یم
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 یهبا  یمده ساله که هر روز زندگ یمتنفر بودم؛ ول یز از سورپرا یشهمن هم -
 .شهیالعاده شروع و تموم مفوق یز سورپرا

 زد، ادامه داد: یگارشبه س یکه پک از آن بعد

بگم حدس زده بودم. در   خوامینشدم. نم  یز امروز اصاًل سورپرا  دونی؟یاما م  -
هم بهتره بگم دوست نداشتم.   یدجرئتش رو نداشتم حدس بزنم. شا  یقت،حق

که عموم، پدر و مادرم رو   زدمیرو م ینحدس ا یست،اصاًل برام قابل تحمل ن
. کنمیم  ورپرایز که خودمم دارم خودم رو س  ینجاستا  یبعج  یکشته باشه؛ ول

 کنم!   یکار چ خوامیم نمدویم یگهچرا آرومم؟ چون د دونییم

زنگ در بلند شد و مرد به سمت در رفت. به محض باز کردن   یبعد صدا  کمی
 یدبه شماره افتاد. نفهم  یشهابود، نفس  یستادهکه آنجا ا  یشخص  یدندر و د

 را نگاه کرد. یو در سکوت، فقط آن چشمان سبز_آب  یستادجا اچقدر آن

 داخل؟ یامن -

 یالجورد  یرهندر کنار رفت و زن با پ  یاز جلو  یزا،آرام و پر مالحت ل  یصدا  با
 یپدر  یکرده بود، وارد خانه  یجادبلوندش ا  یبا موها  یباییز  یببه تن که ترک

 شد. یلِسو

 بهت بدم. یزیچ یهاومدم باهات صحبت کنم و  -

 !ینجاا یحاال خودت اومد یول ینی؛من رو بب خوایینم یگفت   -

 گفت:  یلو رو به ِسو یدکش  یقینفس عم لیزا
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. گمیم یدارم چ  دونستمی. شوکه بودم و نمخوامیبابت اون شب عذر م -
 .یمصحبت کن یکم یدبه عنوان دخترعمو و پسرعمو با کنمیم فکر 

طور که زد و زن همان یانشانم یماندهیبه تنها نسبت باق  یپوزخند ِسویل
 .یدکش  یروناز آن ب یطیکوچکش را باز کرد و بل  یفک  شد،یم یمنوارد نش

 .یایب تونییم ی،. اگر دوست داشت یمآخر هفته اجرا دار -

 یکه از رو  یدرا د یدختر  یرد،بگ یلتئاتر را به سمت ِسو یطاز آن که بل قبل
با چشمان  یدختر  ییرهخ یزا. چشمان لیستادوسط مبلمان بلند و ا یز م

 یجادا یباییز یهارمون  اشیبا پوست گندم یببور که عج یو موها یسبزآب 
 :یدکرده بود، ماند و پرس

 شما؟ -

 گفت:  یللب به حرف باز کند، ِسو یلیثن ینکهاز ا قبل

 ... .یلموک یثاسم یلیثن -

بزند؛ اما  یکرد حرف   یسع اشیدر چشمان هالل یرهسمت دختر رفت و خ به
ق دستش را دور دختر انداخت و سا یستاد،. کنارش اشدیمتوجه نم یلیثن

 ادامه داد:

 نه چندان دور، نامزدم! اییندهو در آ  -

*** 

 یقهمردد در چهار دق ی: پایازدهم فصل
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که دم  ینهارخور یز م یصندل یناول ی. روگذشتیم یقیدقا یزا،رفتن ل از 
دم و بازدم مرد  شنید،یکه م  ییدستش قرار داشت، نشسته بود و تنها صدا

 .زدیم یگارشس ییمهبود که به نخ نصفه و ن یدارجان یهاُپک  یانم

خودش هم!  یهابه گوش یبود، شک داشت. حت  یدهتر شنکه قبل  یزیچ به
 یل بود. ِسو ینهم یقاً را نداشت هم، دق یدنشکه انتظار شن یزیچ ینآخر 
 ییندهبه آن حال افتاده، با زبان خود او را نامزد آ  یزاکه به خاطر ل  اییاستال

 بود! یمضحک  یکرد؟ شوخ   یخود معرف 

کوتاه، به  یپلک  یحت  ی،حرکت  یناز کوچکتر  یغ نشسته و در یصندل روی
ِست کرده، زل زده بود.   اشیگریبراقش که با کت شلوار ج  یمشک   یهاکفش

شده از فکرش  ینگقرار گرفت، سر سن یشپاها یکه جلو  یگر د یدو جفت پا
 را باال کشاند.

 منو ببخش! -

 یت،در آن وضع یلیثن یاما برا رسید؛یبه نظر م یانهجودل ید. شاگفت  مرد
خواهش ممکن  ینتر احمقانه ی،فعل دستور یکبخشش آن هم با  یتقاضا

 هم فشرد و گفت: یرا رو یشها. پلک رسیدیبه نظر م

به اون   یشپ  ییقهبشنومش! چند دق  خوامیدوباره بگو. م  ی؟گفت   یچ   یزابه ل  -
 ی؟گفت   یزن چ 

 .خوامیمن...من واقعًا عذر م یلیثن -
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 ینکها یا یزد یبا من حرف  یبدون هماهنگ  کهینا خوای؟یعذر م یچ  یبرا -
 ی؟از اعتمادم سوءاستفاده کرد

 ... .یحبزرگش نکن. بذار توض کنمیخواهش م -

 یست؟بزرگ ن -

 زد و در جواب خودش گفت: ی. پوزخندیدپرس نیلیث

و  اهمیتیب  اییاز نظر هر استال یگراند ِی نبود که زندگ  یادمآره خب.  -
 !یکهکوچ

 ی؟شد ینطوریچرا ا -

 بودم. طوریینمن هم -

راست  ی. با انگشت اشاره به شانهیستادمرد ا یروبلند شد و روبه یشجا از 
 زد و ادامه داد: یاتک ضربه یلِسو

 .بینییکه هست نم  یطوررو اون یچکسکه ه  ییتو ینا -

کردم.   یشو عمل  یدلحظه به ذهنم رس  ینکردم. تو  یکار درست   دونمیباشه م  -
 .یارمم کم  ییجاها یهمنم آدمم.  یلیثن

 !یستم؟ن من آدم ی؟من چ  -

 کردم.  یمن که عذرخواه  -

 یزل بزند و بپرسد چرا کار  یادر آن چشماِن قهوه  یرهدوست داشت خ  نیلیث،
دارد؟  یتیظرف یهر کس فهمیدیباشد؟ چرا نم یکه الزم به عذرخواه   کندیم
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در  اییهکه اگر ثان  دانستیاما م چرخید؛یدر دهنش م یگر د یهزاران چرا
درک   یبه پا  ه،و ابلهان  کردیشود، درک شدن خود را فراموش م  یرهنگاهش خ

 . دادیو حق را هم به او م شستنیاو م

که اجازه   یاز خودت عذر بخوا ید! تو بایلِسو یکن  یعذرخواه  یدنبا از من -
 یلهکه بهت اعتماد داره رو وس  یو انتقامت از اون زن، کس یتالف  یبرا یداد

. ینیرو بب یگرانکه د یریبگ یاد یدکردن با یعذرخواه  ی. به جایقرار بد
هات، چه که حرف  یدرک کن ید. بایلو سه سالته ِسو ی! تو سینیدرست بب

 کنه.  یانتبا اطراف تونهیم ییکارها

ندارم؛ اما واقعًا قصدم  یتیآشغالم و من شکا ِی عوض یه یبهم بگ  تونییم -
 آزار دادنت نبود.

 .یستن ها مهمکه قصد آدم  یگفت   خودت بهم یروز یه -

 بود، مگه نه؟ یچ  که منظورم  کنیی! درک مشناسییتو من رو م یول -

 درشت جواب داد: یناباورانه و چشمان  یبا لبخند نیلیث

هات هم و خواهش یدنسوال پرس ی! حت یلِسو یتو خودخواه  -
هات . لبکنییم یینتع یدچرا، فقط با پرسییست. نمخودخواهانه

تو رو   که قراره فقط  بیننیم  یلیثیهات، من رو ناما چشم  کنن؛یم  یعذرخواه 
شکستن خودم  یز،چاگر اون  ی. حت یز همه چ یدرک کنه و بهت حق بده. برا

 باشه!
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 یشکه در آن موج و گلو  یخفقان  دانستیمثل قبل نبود. نم یگر آنجا د هوای
که   یافروخورده یهاحرف یابود  یلِسو یگار به خاطر دود س زد،یرا چنگ م

 ها را بروز داده بود.از آن یفقط درصد کم

 یاخفه و  یاز تالش در جهت خوددار یا ماند،یجا مآن یگر د ییهثان یک اگر 
راه سوم را  یانشان،. مشدیم یز صبرش لبر  یاز عجز در تحمل کردن، کاسه

 .زدیماندنش را م یپا یفرارش، را یانتخاب کرد. آدم رفتن نبود؛ اما پا

سمت  یک جوانش، تنها به  یلوک یهاالعملها و عکسمرد، با حرف فکر 
 را گرفت. یلیثن یشود، بازو یر نداشت؛ اما قبل از آن که د یقینشد.  یدهکش

 ...نکنه...تو... .یلیثن -

 گم شده بودند.  هایشیدهبر  یماندهیلب زد؛ اما انگار باق  بریدهیدهبر  ِسویل

تش را برداشت . کیدبه صورت ملتهبش کش ینداد و تنها دست  یجواب  نیلیث
از خود   غلتیدند،یکه در خون م  یلیثن  هاییسبز_آب   یدنبا د  یل،تا برود و ِسو

 شد. یزار ب

جو محصور  و آن یدبه خود جنب یلیثدختر افتاد و ن یناتوان از بازو دستش
 را ترک کرد.

 *** 

 ییچهکه شهر را از در  یبود و طور یستادهاتاقش، در اداره ا یپنجره پشت
 یخطوط افق   یانبا دو انگشت پر و کوتاهش م  یند،شکل بب  یلوز  یهاچشمک 
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و دوباره از اول با  بستیبعد فاصله را م ی. کمانداختیکرکره فاصله م
 .کردیرا نگاه م یشپا یر ها، شهر زچشمک کرکره

قرار گرفت کارش   یز م یداغ و مطبوع قبل از ظهر که رو یدر و قهوه یتقه با
 هم، وسوسه نشد تا چشم از آن منظره و دست از آن پنجره بکشد.

 ینبود که در ع ی. مقصر شهرنداشت یدناو نبود که توان دست کش مقصر 
 ِی آِب مانده، صدا ی. بودادیبه خون م یهشب ییگول زننده، بو  هایییییباز

 افتاده. به شماره یهاآسمان و نفس یشالق، رنگ شفق 

 یاداز  وقتیچبودند که قرار نبود ه یتر زادگاه پ یر اخ هاییادگاریتنها  ها،این
 ببرد.

خاطرات را  فالن خواهمیم ییکه تا بگو  یستن یو انتخاب  یاریاخت فراموشی
بله قربان!  ید،نود درجه خم شود و بگو ینه،فراموش کنم، ذهن دست به س

 خاطرات است. یتدر جهت تثب یخود گام ی،فراموش یتالش برا

 یفکر بهبود، به رکود یمدار ذهنش به جا یه،که هر روز و هر ثان  یزمان  تا
 کرد؛ینم یداعذاب پ ینکم کردن ا  یبرا ینه تنها راه  نشست،یم یز آم یر تحق

 کردیکه نم  یزار کمک . دست و پا زدن در لجنرفتیدر ِگل فرو م یشتر بلکه ب
کثافت از   یبو کهوقت بود   یلیو خ کشاندشیم به قعر کثافت یشتر ب یچ،ه

 در وجود خودش! ییاز جا ی. حت خوردیم یتر به مشام پ یاهر فاصله

*** 
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قهوه حلقه کرده و  یتازه یواِن آشپزخانه نشسته، دستانش را دور ل یز م پشت
 درآورد. یشبود، چگونه باز به عمارت برود و سر از کار عمو یندر فکر ا

 فکرییآوار شود و با ب   یاستال  یکوبنابالغ بر سر ج  یجوانک نداشت مثل    قصد
 یا کردیم انکار  یاکه از او داشت، حتمًا   یتر کند. با شناخت را خراب یز چهمه
که بدون مطلع شدن از راز کشتِن پدر و مادرش،   کردیآب م  یر سرش را ز  یطور
 بدوِن دردسر در نطفه خفه شود. یز چهمه

 یکه پا  دیدیکه امروز کرد، صالح نم  یکند؛ اما با کار  یکار  توانستینم تنها
و  باز هم گرفته شد یلیثن یادآوریباز کند. با  یهرا باز هم به قض یلیثن

 نبض گرفت. اشیقهشق

زنگ خانه، وادارش  توقفیب  یافکارش مربوط به دختر غرق بود که صدا در 
 کرد از جا بلند شود و در را باز کند.

مقابلش داشت، به   یر را در تصو  یدر رفت و انتظار هرکس  یبه سو  سالنهسالنه
 رفته بود. یروناش باز خانه یتکه چند ساعت قبل، با آن وضع  یشجزء وکل

 ی،ورود ِی پس از باز کردِن در چوب  یهرد و چند ثانمکث دکمه را فش یکم  با
 یدبه سمت صورتش هجوم آورد، او را بوس مقدمهیکه کاماًل ب   یدرا د یحجم
اش گونه  یرا رو یلیس یفشود، سوزش خف یهوشقبل از آن که ب یلیثو ن

 حس کرد.

 *** 
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فرو رفت.   ینرم و خنک   یشمیاز صورتش در بالشت ابر   یمیو ن  یدپهلو چرخ  به
اما  آمد؛ی. خسته بود و خوابش میدتار و پودش کش یاز سرد یقیدِم عم
و خواب را   بستیرفته در ذهنش نقش م-که به بار آورده بود، رفته  یافتضاح 

 .کردیم دور  اشیاز چشمان سبزآب 

به گردنش   یرا باز کرد. دست   اشیمشک   یرهناول پ  یبلند شد و دکمه  یشجا  از 
 که کتش را کجا گذاشته است.  کردیفکر م ینو به ا یدکش

. کنار اپن یافترا در آشپزخانه  یلرفت. ِسو یرونبلند و از اتاق ب یشجا از 
 کرد.  یشو از پشت تماشا یستادا

نشد. با تک  یلیثغرق کارش بود که اصاًل متوجه حضور ن یبه حد مرد
 جلب کند. را صاف کرد تا توجه مرد را به عقب یشگلو  یاسرفه

فرض و سابقش  یشرو به رو شد که به حالت پ یلیثیبرگشت و با ن ویلِس 
 بود. اشیواقع ینسخه ید،که عصر از او د  یاهمان چهره یدبازگشته؛ اما شا

 زد. یهپشت سرش تک ینتدستانش را به هم قالب کرد و به کاب مرد

ه، بدبختان یابودم که خوشبختانه  یدهرو ند پرواتیب  ی! فقط نسخهیثاسم -
 .یدماون رو هم د

به چشمانش زل زد  بارید،یها مو انکار از آن خبرییکه ب   یبا چشمان  نیلیث
 :یدو پرس

 زنی؟یحرف م یاز چ  -

 متعجب کرد. یاسوالش، تک خنده یدنبا شن مرد
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 یست؟ن یادت یبگ  خواییم -

 باشه؟ یادم یدبا یچ  -

 داد و گفت: یهکمرش تک  ینرا به طرف دستانش

 کنی؟یم یکار چ ینجاا یستبرات سوال ن ینمبب -

 کنم؟یم یکار چ ینجابپرسم. من ا خواستمیچرا اتفاقا م -

 کشاند.  یمنرا گرفت و به سمت نش یلیثطاقتش طاق شد. دست ن ِسویل،

 ! چه خبره؟یلِسو یهِ  -

 !بوسییخونم و من رو م یایم ینکهخبر ا -

 یزیبود. مشخص بود که چ  یز چهمه  یایمانش گودختر الل شد؛ اما چش  زبان
 داشته و دارد. یادخوب به  یلیرا فراموش نکرده و خ

حاِل ناخوشش بگذارد   ِی پا  کردیم  . فکر یاوردب  یشبه رو  یلنداشت ِسو  انتطار 
 نپرسد. یزیو چ

را شکار  یوار د یسر خورد و چشمانش ساعت رو یشپا کنار  یکاناپه روی
عوض شده  شانیشگیهم ینشست. جا یز م یرو یشجلو هم یلکردند. ِسو
جواب  یلو ِسو پرسیدیبود که م یلیثن ینا یشههم. هم یتشانبود. موقع

 .دادیجواب پس م یدبود که با یلیثاما حاال ن داد؛یم

 ی؟بگ  یزیچ خوایینم -

 ندارم. یحرف  -



 

 
138 

 رمان یکانجمن  یسندهسرمد نو ینرماِن َژرف | مت
 

 .یمحرف بزن یدبا یول -

 فقط فراموشش کن. -

 خوای؟یم یطور ینتو ا -

 خوام؟ینم یو چ  خوامیم یچ  برات مهمه که من -

 . امیعوض احساسیب  یهحرف نزن که انگار  یمعلومه که مهمه. طور -

 و ادامه داد: یدکش  یدشبه صورت سف یگفت و سپس دست   ِسویل

. با یهات بزن ا حرفمن رو ب  خواستییکه کردم، م  یامروز صبح به خاطر کار  -
جواب  ینداشت. حاال خودت به جا اییدهفا یکردم؛ ول یعذرخواه  کهینا

 .کنییدادن، صورت مسئله رو پاک م

 داره؟ اییدهکردن فا  یبه نظرت عذرخواه  -

متاسف بودن؛ اما راستش  یشههمه متاسفن. در واقع هم یم،زندگ ینه. تو -
 .کنهینم کسیچبه من و ه یمتاسف بودن کمک  یرو بخوا

هم قصد ندارم   یننداشت. به خاطر هم  یدهفا  یتکه عذرخواه  فهمییم  پس  -
 کنم.  یازت عذرخواه 

طور  یه. یکردن نداشته باش  یعذرخواه  یبرا یلیدل یادبه نظر م یشتر اما ب -
 کردم، نه تو.  یمن کار گار که ان  کنییم نگاهم یحق به جانب

که فقط من   یبه خاطر حس خوادیچون دلم نم ید. شایستن یطور ینا -
 بهت دارم، معذبت کنم.
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 یحس  نسبت به من  کنییم  . چرا فکر یبهحرف زدن راجع بهش هم عج  یحت   -
 ی؟دار

 . مطمئنم!کنمینم فکر  -

 یدی؟رس یجهنت ینچطور به ا -

 ی؟سانقدر سوال نپر  شهیم -

 یدفراموش کردن مشکل، با یبه جا یم،کن  کار   باز هم با هم خواییاگر م -
 یمونکار یباشم و بهت بگم رابطه یعوض یهمثل  خوامی. نمیمحلش کن
 تمومه.

 .ستیراههبه جزء اون، ب اییگهراه حل داره. هر راه د یهحل شدنش فقط  -

 که منتظر نگاهش کرد، ادامه داد:  ِسویل

 .یفرصت بد بهم یدبا -

 فرصت؟ -

 جواب داد: یجد یلیثاما ن ید؛پرس یخندبا تک  مرد

 فرصت. یهآره،  -

 .یاحمق  یهتو فقط  -

 احمقه. جویینهک  یهعاشق احمق، بهتر از  یه یول یستم؛ن گمینم -

دل دختر را  رش،یگد یداد؛ اما نصفه یلشتحو اییمهلبخند نصفه ن ِسویل
 .کردیآشوب م
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 انداخت و گفت: یوار د یبه ساعت رو یگرینگاه د نیلیث

 !یقهچهار دق -

 ی؟چ  -

 نگاهش کرد. یجد یلیخ یلیثو ن یدپرس یجگ  ِسویل

. یتو نشد  یول  یم؛موضوع بش  ینا  خیالیبهت فرصت دادم که ب   یقهچهار دق  -
 دونیی. مکنمینم یکه کردم عذرخواه   یبهت بگم. بابت کار ینوپس بزار ا

رو  یقتچرا؟ چون من باهات صادق بودم. ازت استفاده نکردم. فقط حق
 نشونت دادم.

 یناالن به ا تونمینم ! منیادمتوجه بشم تو چرا از من خوشت م تونمینم -
 کنم،یکه دارم تحمل م  یدرد یشتر که ب  یکنم. نکنه فراموش کرد  فکر  یزهاچ

 یلینبودن، تحمل خ هایندارم؟ اگر ا یزاکه به ل یساسات لعنت به خاطر اح
 تر بود. برام راحت یزهاچ

. لبش کردیاش مکه از درون خفه  ی. دردکردیدرد م یلیثن یینهدر س جایی
 بعد جواب داد: یو کم یدرا داخل دهانش کش

 تر باشه.کنار تو راحت  یزیتحمل هر چ کنمیم اما من فکر  -

من تحملت رو از دست  . کنار یستی. تو هنوز متوجه نکنییم کر اشتباه ف -
 .دییم

 گیری؟یم یممن تصم یچرا به جا -
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حلش   یبتون   ییکه تنها  یستن  یزیچ  ینام. امسئله  ینطرف ا  یهچون منم،    -
 .شییم یتفقط خودت اذ ی،کن

 روز دو طرفه بشه. یه یدشا دونی؟یاز کجا م -

 گفت:  یمنانبعد با اطم یو کم یدکش  یناباورانه آه  مرد،

 .شهینم -

 یاداز دستم برم ینکن، هرکار یکار  یه. یلمن رو امتحان نکن ِسو یلجباز -
 انجام بدم، تا فقط بشه.

. تمومش کن، یلنه تحم یحه! دوست داشتن، ترجیلیثن اییوونهتو جدًا د -
 بشنوم. یزیچ خوامینم یگهد

داد. قبل از  یرونرا رو به صورت دختر ب یظشو غل یقکام عمتمام دود   کالفه
اش جمله یلیث،خشک و مکرر ن یهاآنکه حرفش را ادامه بدهد، با سرفه

 بسته نشده فرو خورده شد.

 ی؟خوب  شد؟یچ  -

طور . همانزدیحرف نم  یلیثن  یول  ید؛زد، پرس  یصورت دختر که به کبود  رنگ
 .یددو یودور  یبه سمت در چوب  کردیکه سرفه م

 رفت. دختر  یلیثشد و به سمت ن یاطداغ به دست، وارد ح یدنینوش لیوان
به عقب  یش،هاشانه یسبک رو یاش نشد. به محض افتادن جسممتوجه

 برگشت.
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 یانمعطل مانده م یاسپر  یاما رو یل؛پتو کرد، چشماِن ِسو یبرا تشکری
 خشک شده بود. یلیثدستان ن

از چشمان   یشده با نگران   یقخوردِن تلف  یکهاز    یکه رنگ   کردینگاهش م  جوری
 .شدیبازتاب م یشاقهوه

 ی؟چرا بهم نگفته بود -

 .یستمهم ن -

 داد، دختر زمزمه کرد: یو نه جواب  یدپرس یکه نه سوال  ِسویل

 منه؟ یبرا یواناون ل -

دهانش برد تا بخار  یک آن را نزد یلیث،را به سمتش گرفت و ن یوانل ِسویل
 گون صورتش را نوازش کند. م و مطبوعش پوست سرد و گندمگر 

 اش را با زبان تر کرد و گفت:خشک شده هایلب

 هام جلوت رو شدن.امروز تماِم ضعف -

 .یستکدومشون ضعف ن  یچه -

ضعف  یکه خودت قبولش کن  یزی. چیرفتم. من همشون رو پذیستنآره ن -
 .یستن قوت هم یاما نقطه یست؛ن

 باال پرداند و گفت: یاشانه مرد،

 باشه. یدشا -

 .شنیم یدهکه د  یستنن یاونجور هایز چ یلیخ یگران،د یداز د -
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 مهمه؟ یگراننگاه د -

 یست،که قرار ن  یگرانید یا یخال یگراِن باشه. د یگرانداره کدوم د یبستگ  -
 بمونن. یخال یگراِن د

 گفت:  یز تمسخرآم یازد و با خنده یلبخند ِسویل

 بخورم. ینهکه قراره قر   امهایییگرانحتمًا من هم از اون د -

 .یلی! تو فقط ِسویستین یگرانتو د -

داشت تا احوال   ینشدر آست  یجواب   یشههم  یلیث. نیدلب ماس  یرو  اشخنده
مقابلش  هاییکه چشم از سبزآب   آشفته کند. بدون آن یرا از هر جهت  یلِسو

 و ممتد. یبردارد، نگاهش کرد. طوالن 

که با برهم خوردن   یدرا د  یلیثیکرد، ن  یدناما باران که شروع به بار  ی؛ک   نفهمید
 زمزمه کرد و داخل خانه شد. یزیچ یش،هالب

*** 

 یچاقوها یگوش خراش ناله یصدا رسید،یم که به گوش ییصدا تنها
 یاستال یخانواده یددستان الق یر بود که به جان تکه گوشت ز رنگیییطال
 تاده بودند.اف

در چشمان پدرش   یسر   یرهحاال بلند شود، با خ  که اگر   کردیفکر م  ینبه ا  لیزا
احتماال  دهد؟ینشان م یاست، مرد چه واکنش خسته شده یدزل بزند و بگو

 بخواب! ی: کمیدبگو یدر کمال خونسرد
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حالت ممکن، احتمااًل   ترینینانهبدر خوش  یم،تمامش کن  یاب  یدبگو  ینوبه فاب  اگر 
چه  یگر تمام د یعنیپشت حرفش  ِی اما معن کنیم؛ی: حتمًا، تمامش میدبگو

 است؟! یمزخرف 

در دهانش   یزیبا غذا دست برداشت و چ  یپدرش که زنگ خورد، از باز  تلفن
 گذاشت.

تلفن را از استوارت  کرد،یطور که با دستمال دور دهانش را پاک مهمان مرد
 اد.گرفت و جواب د

 !یثاسم یلوک -

دندانش درست طعم گس   یر کالم از پدرش، حس کرد گوشت ز  ینا  یدنشن  با
و پس   چیدیاز درختان پشت عمارت م  یرا دارد که قباًل در کودک   ییخرمالوها

درخت کاِل  یو جاناتان، همان پا یلسه نفره، با ِسو یااز باخت در مسابقه
 .خوردیکال م

به  یادکه از خارش ز  یهمان زخم یبه مثابه ی،استال یکوبج یبعد یجمله
 کرد.  یر در دلش سراز ینچرک یخون  یفتد،عفونت ب

از حاال   یگه. تو دیگرفت   یاعاقالنه  یم. تصمیهست   یدختر باهوش  دونستمیم  -
 !اییاستال یکوبج یلبه بعد وک

 *** 

 فصل دوازدهم: ِگرترود 
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رفته   یروناز آن ب  یجهبدون نت  بار،ینو آخر   ینبود که اول  یدر همان اتاق   دوباره
 یاوکالتنامه یهانشسته و بند یرنگ  یاو قهوه یمبل چرم یبود؛ اما حاال، رو

 .کردیم یرا روخوان  خوردیدستانش ورق م یانکه م

ضلع کوچک اتاق  یکه در انتها  یبزرگ  یر تحر  یز از پشت م یکوب،ج چشمان
 .پاییدیرا م یلیثقرار داشت، ن اشیلیمستط

 یز اما همه چ یاورد؛ب یابود تا بتواند بهانه یامقابل، دختر به دنبال نشانه در 
 بود که انتظارش را داشت. یاز آن  تر یو قانون  یزتر تم

اولشان  یکه تا خورده بودند را، به جا  یاشده یمهضم یکدیگر به  صفحاِت 
کوتاه   یز م یرو کشاند،یمرد م یطور که نگاهش را به سوبرگرداند و همان

 مبلمان انداخت. یجلو

 کنی؟یامضا نم -

 .ینضمن قرارداد نذاشت یشرط  یچه -

 آره نذاشتم. -

 چرا؟ -

 چرا؟ یچ  -

 یلتونوک  خواینیمازم    یناگهان   یدتون،که با وجود شک و ترد  یست؟ن  یبعج  -
 قرارداد سالم باهاتون ببندم. یهبشم و 

 قرارداد ناسالم باهات ببندم؟ یهقراره  یچرا فکر کرد -
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 کنین؟یفکر م یخودتون چ  -

 یبهتر  یهابه جواب ی،اگر سوال رو با سوال جواب ند کنمیمن فکر م -
 .رسیمیم

 .یدممعامالتتون از گوشه و کنار شن یدرباره -

که   ییخورد. از آب زالل گرفته تا غذا شهیم یهمه چ  یز،ظرف تم یه یتو -
 یبرا ینجایی. قرارداد ما سالمه؛ اما محتواش نه. اگر ادوننیحروم م  هایلیخ
 کنیی. فکر میچارچوب قانون جلو ببر   یکه معامالت و تجارت من رو تو  ینها

 یای؟از پسش برم

 شرطتونه؟ ینا -

 تونیمی. اونوقت میخودت رو بهم اثبات کن  یهفرصته. فقط کاف  یست،شرط ن  -
عمرت رو با  ییهنباشه بق که الزم ی. طوریمکن سال با هم کار  یهاسال

 .یکن  یزندگ  یتکبر   یاون قوط  یات، توپسرخاله

جان کنده بود،  یشها براسال یتر که پ  یاخانه ی،استال یکوباز نظر ج مسلماً 
 .آمدیم به نظر  یتکبر   یقوط 

گرفتِن   یدکرد؛ اما در آن لحظه در بند ج  یتلق  ینرا توه یکوبحرف ج این
 شمردن وجود داشت. یجد یبرا یتر مهم یزهاینبود. چرا که چ یفاراج ینا

 .شهیم یداپ یادز یلشهر وک ینا یتو دین؟یم فرصت رو به من ینچرا ا -

 .خوامیمثل تو رو م یکی. خوامیرو نم یلیمن هر وک -

 ام؟یمثل من؟ من چطور یکی -
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ه برنده بودن. انگار دست به ب یلهست. م یخاص یلم یههات، چشم یتو -
. یمحکوم به برنده بودن  ذاری،یم ییهر ماجرا یو پا تو زنییکه م  یزیهرچ
 کنمیرو حسش م ینمن و تو وجود داره. من ا ینب یبیشباهت عج یه

 و ادامه داد: یدکش  یقینفس عم جیکوب،

 !کنمیبو کن. من بوش رو حس م -

 ِیرِشکسپ یلیامَهمِلت، اثر و ییشنامه: مادر َهمِلت در نماِگرترود

 یاما مطابق سر  ید؛کش  اشینهبه درون س یقعم یدم ی،از و یتبه تبع دختر 
بود که  اییحه، تنها راو توتون سوخته یاسباِب چوب  یادغام شده یقبل، بو

 .خوردیبه مشامش م

اعتماد من رو جلب  ایدخویکه فقط م  کنمیچرا؛ اما من حس م دونمینم -
 .یدکن

نداشتِن تو به  یا. اعتماد داشتن یندار یَشم خوب  ینه،زم ینمتاسفانه تو ا -
 یبعد یکه مهمه و مرحله  یانمه. اعتماد من به تو و اطرافیستمن مهم ن

باشه. من هم  ی،کن  فکر  ینطوریا یاما اگر تو دوست دار سازه؛یرو م یمزندگ
 خوامیم تاز  ی،شرط ضمن عقد یچ. بدون هکنمیخودم رو بهت ثابت م

 .یرو فسخ و ارتباطت رو باهاش قطع کن یلوکالت ِسو

 چرا؟ -

 یمزندگ یبعد یکه اعتماد من، مرحله  ینجاستنکردن به نفعته. ا یکنجکاو  -
 .سازهیرو م
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است، ونده تموم شدهرو فسخ کردم. اون پر  یلوقته وکالت ِسو یلیمن خ -
 برام نداره. یمنفعت  یچه یگهد

 خوبه. -

برداشت و از  رنگییاسرمه یسخودنو یز،م یرو یقلمدان کنار ساعت شن از 
که دنبالش   یلیثبا مردمک چشمان گرد ن اشیجا برخواست. جرجر صندل

 یتشمرده و محکم به سمتش آمد و در نها  ییهاهمراه شد. با گام  کردند،یم
 .یددستش را به سمت دختر کش

 منتظر نذار. یناز ا یشتر پس اون کاغذ رو ب -

 را گرفت. یسبود، خودنو یکوبج یچشماِن پر جذبه ییرهکه خ  همانطور 

. بالفاصله پس یدکش  اشیجوگندم یدر موها یپا به سن گذاشته، دست  مرد
 :یدشست و فنجان قهوه به دست پرسمبل مقابلش ن یاز امضا رو

 یدی؟شن یزیچ راجع به صبر و تحملم هم -

 نبود جز از جانب خود، ادامه داد: یکه انگار از همان اول منتظر جواب   طوری

رو  یاحرف و عملت برقرار باشن، دن یتره. تا وقت من قرار از قرارداد مهم یبرا -
اون موقع اتفاقات  ی،قرارت زد یر اما اگه بدونم ز کنیم؛یبا هم تصاحب م

 .افتهینم یخوب 

 به در خورد و استوارت وارد شد. یابزند، تقه یحرف  یلیثاز آنکه ن قبل

 .ینجاستا یپریچ یآقا -
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 جواب داد: داشت،یپا برم یپا از رو کهیدرحال جیکوب

 داخل. یادبگو ب -

 :ادامه داد یشخندیبا ن یلیثسپس رو به ن و

 !یتمورد کار ینهم از اول ینا -

 *** 

شب را از خود دور کن و بگذار چشمت در شاه،  ییرهَهمِلت جان! رنگ ت -» 
 یانفرود آمده، پدر بزرگوارت را همواره م یهاپلک  ین. با ابنگرد یبه دوست 

عام است. هرچه زنده است،  یسرنوشت  ینکه ا  دانییخاک مجو. تو خود م
 .«یونددبپ یتع بگردد و به ابداز طب یرد،بم یدبا

از  تر یک صحنه؛ اما چهره اش نزد یدور و بر رو ییگفت. از نما  یزارا ل دیالوگ
 .یندچشمانش را نب یلآن بود که ِسو

خود شباهت داشت   ِی شخص  ِی به زندگ   دلیلیو ب   یهودهب  یز چهمه  دانستنمی
 .کردیم یداپ یشباهت  یزیخود او بود که از هر چ ینا یا

 عام است.« یمن! سرنوشت  یبله بانو -»

 «نماید؟یخاص م اتیدهاست، پس چرا در د ینچن یناگر ا -»

پس از آن  یهابر لبش افتاد. تمام پرده و صحنه یجواب ِگرترود، پوزخند در 
 .زدیاما فقط حرف شبح و روح پدر َهمِلت بود که در گوشش زنگ م  دید؛یرا م
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به دقت بشنو و  کنم،یرا که بر تو فاش م آن چه یبر من دل مسوزان؛ ول -»
و بس ناهنجار   یع. انتقام قتل فجیدناز انتقام کش  یریناگز   یدن،تو پس از شن

 .«یر او را بگ

نشان داد.  یاتوجه یااوِفل هاییوانگیَهمِلت گوش و نه به د یدهایبه ترد نه
 نداشت. یتیاهم یشِگرترود هم برا  یدنزهر نوش یحت 

اما  یل؛کردند و رفتند. ِسو یقتشو یستادند،کردند، ا یهگر  افتاد. حضار  پرده
مغموم نشسته و بدون تمرکز، به  یبا حالت  یصندل یتمام مدت رو یباتقر 
در سرش  ییشده بود. مشخصًا فکرها یرهمات مقابلش خ یر تصو
 .چرخیدندیم

بار نه در نقش مادر  ین. ایستادمقابلش ا یزاچه مدت گذشت که ل نفهمید
جنس نگاِه هم  یزیچ  اش،یچشماِن سبز_آب   بود؛ اما در عمق  یزاَهمِلت، همان ل
تر از آن بود تا بر موج نگاهش سوار شود خسته یلو ِسو زدیِگرترود موج م
 .یندازدراه ب یتا باز هم تالطم

 .یایب کردمیفکر نم -

 :جواب داد یلشان گفت و ِسودر شروع مکالمه لیزا

 .یامب کردمیخودمم فکر نم -

 ی؟چرا؟ انقدر ازم متنفر  -

 ییشنامهنما ینا یز . از همه چمتنفرم! از َهمِلت، پدرش، عموش، مادرش -
 مزخرف متنفرم.
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تکان داد. طبق عادت  یید،تا یبه نشانه یو سر  یدلب به دهانش کش لیزا
 یباال زد؛ اما فقط ابرو یشانیاش را با کف دست از پبلونِد جمع شده یموها

 شد. یلراستش بود که به باال متما

 .یدکش  یقیداد و نفس عم یهتک یلمقابل ِسو یصندل یپشت  به

 .یارهآدم رو از پا درم یدترد -

 احمق بود! یهاون فقط  ید؟کدوم ترد  -

 و ادامه داد: یدخند ِسویل

 نداره.  ییمعنا  ید. تردیریهمون اول کار بگ  یدبا  یری،انتقام بگ  خواییم  یوقت   -

 انتقام؟ -

 ییهابه مجسمه یه. حالت صورتش در آن لحظه، شبیدجا خورده پرس لیزا
 .ساختیبود که جاناتان م

 ی؟از ک  ی؟تو دنبال انتقام -

 .زنمیم حرف از َهمِلت دارم -

 .زنمیمن از تو حرف م -

 یم؟نبود راجع به خودمون حرف نزنمگه قرار  -

 یم؟که صحبت کن  ینجاا یومدیمگه ن -

صحبت   تونیمی. میستهم بد ن  یلیخ  بینمیاما حاال م  یومدم؛قصد ن  ینبه ا  -
 .یمحرف آخر رو بزن یول یم؛کن
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 گذاشته!  یر روت تاث یلیخ یشنامهنما انگار  -

 یایاز دن یشتر ب یچی. هیرونب یا! از صحنه بیستممن مثل َهمِلت احمق ن -
 خانم ِسنزو! ذاره،ینم یر من تاث یرو یواقع

 ِیر ِشکسپ یلیامَهمِلت اثر و ییشنامهنما هاییالوگپرانتز، د یتو مکالماِت 
 هستند.

دهانش خشک   یفتد،بود تا تمام تنش به رعشه ب  یطرز خطاب شدن کاف   ینا 
داشت   یادیز  یهاامانش را ببرد. حرف  یجهشود، چشمانش دودو بزند و سرگ

 بود. یدهبزند؛ اما تمامشان از ذهنش پر  یروز ینچن یتا برا

 ازدواج کردم. ینوبا فاب مون،ییسال بعد از جدا یهمن... -

 .یکِ   یستمهم ن -

 یستم؟برات مهم ن یبگ  یچرا اصرار دار -

 یو عمل متناقضت، سع که با حرف  ییتو ینار ندارم. ابرعکس اصاًل اصر  -
 افتاده. یمهمه که چه اتفاق  یو بگ  یکن  یهکارت رو توج  یدار

 کنم.  یهنکردم که بخوام توج یمن اشتباه  -

 جواب داد: آمیز یهکنا  یبا تلخند ِسویل

اشتباه  ینتقاص ا یول کنید؛یو نم یداشتباه نکرد وقتیچتو و پدرت ه -
 !یمپس داد یاناام و لن رو من، خانوادههاتونکردن

 ی؟چ  -
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 گرفت.  یرا از صندل اشیهتک لیزا

 بگو. یگهبار د یه -

 قدم جلو آمد. یک 

 منم؟ یانامقصر مرگ ل گییم یتو دار -

 شد. یرهخ یزال یو در چشمان سبز_آب  یستادا ِسویل،

 .گمیم که دارم  یزیهچ یقاً آره، دق -

 .یدکوب  یلِسو یینهکف دست به س  با

 ی؟تو کجا بود -

 .یدهم کوب یگرشکف دست د  با

من  یجلو یتو حق ندار ی؟اون موقع که حال هممون بد بود کجا بود -
 .یو منو متهم کن یستیبا

 :یدبر هم نهاد و غر  یعصب یچشمانش را با حالت  ِسویل

من نبود؛  ِی خون  ی. اون دختر، بچهگمیرو م هاینچون نبودم دارم ا یقاً دق -
مواظب   ی. تو حت کردمیگنج ازش مراقبت م  یهتو بودم، مثل    یاگر من جا  یول

ست اگر انتظار داشته باشم مراقب قلب و . احمقانهیخودت هم نبود یبچه
 .یکه بهت داده بودم، بمون   یاحساس

 یگهکه د یکس یبرا بینمینم یلیدارم؛ اما دل یلتمام کارهام دل یمن برا -
 بدم. یحباورم نداره، توض
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 بده. یحرو توض ینا تونهینم یزیچ یچ! هیزال یجا زد یسخت  یوِن تو م -

که من رو قضاوت   یرو هم ندار  ینحق ا  ی،خبر ندار  یزیو از چ  ینبود  یوقت   -
 .یکن

 نه؟ یابرات مهمه که قضاوتت کنم  -

. یلونم ِسورو برگرد یمونقبل ی. قصد هم ندارم رابطهیبرگرد خوامینم من -
 خوامیت رو ندارم. قباًل هم بهت گفتم، مطلبکارانه یهانگاه ینفقط تحمل ا
 .یمعمول یدخترعمو و پسرعمو یه. یممثل سابق بش

نه ما  شه،یم هایمنه روزهامون مثل قد یگهکه د دونییخودت هم م -
 .یمعمول یدخترعمو و پسرعمو

نداشته باشه که با همسر  ییلچندان تما اتیندهنامزد آ  یدآره خب. شا -
 !کنمی. درک میسابقت وقت بگذرون 

که همسر   اشیمیداره که زنش، با دوست صم یلیچطور؟ اون تما ینوفاب -
 سابقش هم بوده، وقت بگذرونه؟

 لب زد: یزادر چشماِن شفاف ل یرهرفت و خ جلوتر 

سکوت کردن،  ی؟بهش عمل کن تونیینم که خودت هم  زنییم یچرا حرف  -
 بهتر از حرف زدن بدون عمله. یلیخ

فرو برد تا راهش   اشیشلوار کتان   یبرا گرفت. دست معطلش را در ج  نگاهش
به پوستش خورد. آمده   یو کوچک   یفلز   یحلقه  ِی و برود؛ اما سرد  یردرا هم بگ

 را پس بدهد؛ اما نتوانست. اشیبود تا امانت 
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بود. نتوانست و حرف آخرش   یزار نبودن ببودن و    یانو شک م  یدَهمِلت، ترد  از 
 را نزده، راهش را گرفت و رفت.

*** 

فرستاده بود تا اصل  یشآدرسش را برا ینیکه روتسول یابانیهمان خ در 
شد. به  یادهپ ینرا به او بدهد، متوقف و از ماش یشده سال پ یهاپرونده

ن سرگرد ساختما یمشرف به در ورود ییراه افتاد که جا یلِسو ینسمت ماش
 ر بود.یگامطابق معمول در حال خفه کردن خود با س یل،پارک شده بود و ِسو

 گرفت.  یجا یکنار  یزد و بالفاصله بر صندل یشهبه ش یاتقه

 یرونخود ب یداده یینپا ییشهرا از ش اشیدهنرس یمهبه ن یگار س ِسویل،
 هاییهر عوض کند تا مبادا یکرد با تکان دستش، هوا را کم  یانداخت و سع

 :یدبه دختر انداخت و پرس ی. نگاه یافتندبه تقال ب یلیث،ن یتطرفکم

 شد؟ یچ  -

 !یاستال یکوبج یلهستم، وک یثاسم یلیثبگم ن یددر کمال تاسف با -

 شدن؟ یاستال یکوبج یلوک یابودن  یثاسم یلیثکدومش تاسف داره؟ ن  -

 شده. یاستال یکوبج یلوک یث،اسم یلیثن ینکها -

 را برداشت. یلِسو یگار و پاکت س یدجلو دست کش به

شدم تا به  یلمنم غرور دارم. وک یول یرم؛رو بگ هایهژست شوال خوامینم -
 یکو اون شر  یکوبو عدالتن کمک کنم، نه به ج یقتحق یازمندکه ن  ییکسا
 .یشعوض
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مدت جواب   یطوالن   یبار تو ینوکالتت ا  ی. منتهکنییکار رو م  ینهم  یدار  -
رو به چند نفر  یقتاتفاقات، حق ینا یفکر کن که بعد از همه ین. به اهدیم

 .دیینشون م

 انگشتانش گرفت. یانو م یدکش  یرونب یگاریس نیلیث

 ی؟شد یگاریس -

 یدهجواب دادن به او، همانطور که دستان کش  یبه جا  یلیثاما ن  ید؛پرس  ِسویل
 :یدپرس کرد،یرا برانداز م اشیو گندم

 یاد؟به دستام م -

خودت بخر.  یبرو برا ی،و خودت رو به کشتن بد یبکش یگار س خواییم -
 منو تموم نکن لطفًا. یگارهایس

 خاموش گرفت. یگار و محکم از آن س یخال یو لب تر کرد. کام یدخند نیلیث

 !کنی؟یم یکار چ -

با  چرخاند و یلِسو ییرهدر چشمان ت یدر جواب، نگاه  یلیثو ن یدپرس مرد
 گفت:  یش،آغشته به ستا ینانیاطم

 !یادم تر یشتو ب یهابه دست یول -

 *** 
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که قصد رکب زدن به سرش زده بود،   یآپارتمان سرگرد  یداخل  یپنجره  پشت
ساختمان   ینگ به پارک  یاباناز خ  ینیروتسول  ینماش  ینکهو به محض ا  یستادها

 تر از قبل کرد.وارد شد، کاله را بر سر خود قرص

 یندازد،را ب یر که حر به دست، نگاهش را در خانه چرخاند. قبل از آن پرده
ساختمان  یشدند و به سمت ورود یادهپ ینکه از ماش  یدرا د یلیثو ن یلِسو

 به راه افتادند.

بند پشت ساساش را از اسلحه ید،که به گوشش رس  یدچرخاندن کل صدای
سرگرد وارد و در  ینکه. به محض ایستادبه کمد ا یلو ما یدکش  یرونکمرش ب

مرد گذاشت و با  ییقهشق یکن را رومجهز به صدا خفه یبسته شد، اسلحه
 تحکم گفت:

 نکردم. یک اون مدارک رو بده به من تا شل -

ندادن اون   دادن و  .یتا کارم رو تموم کن  یاحمقم؟ تو فقط اومد  کنییفکر م  -
 ندارن. یریمردن من تاث یها، توپرونده

 یدارن. پس دهنت رو ببند و اون مدارک لعنت   یر مردنت، تاث  یچطور  یاما تو  -
 رو بهم بده.

 .رسهیچون دستت به اون فلش نم ی؛من رو بکش تونییم -

 یاتفاق   یلیچون خ  رسه؛ینم  هم  یگهد  کسیچاگه دست من نرسه، دست ه  -
 .سوزهیآتش م یچهارده طبقه، توساختمون  ینا

 !یعوض -
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ناچار به سمت  ینی،وارد کرد و روتسول یمرد فشار ییقهنوک لوله به شق با
که منتظرش بود برسد،   یلیتا وک دادیاتاقش روانه شد. هر چقدر طولش م

 موعد مرگش عجله داشت. یدندر گرفتن آن فلش و سر رس یگر مرد د

پنهان شده  یسرش، وارد حمام اتاق شد و از خِم لوله یهمان اسلحه رو با
 درآورد. یزیپشت وان، چ

تاب طور که عجوالنه با لپبالفاصله فلش را از دستش گرفت و همان مرد
 حرکتیکه همچنان ب   یبه سرگرد چشمییر ز کرد،یچکش م یز م یروشن رو
 .کردیشده بود، نگاه م یرهاو خ یبه اسلحه

 تر کرد.حرکات دستش را تند یچید،زنگ که در خانه پ صدای

جاست. مطمئن شد که چرا آن یگر آثار، شواهد و اصل پرونده، بار د یدند با
نبود. کارشان با آن مردک تمام شده و وقتش  یدبه صبر و تهد یازین یگر د

گلنگدن اسلحه،   یدنبود که به درک واصلش کند. معطل نکرد و با کش یدهرس
 کرد.  ک یشل

 کرد،یرا سرخ م یدسف ینکه زم  یسوراخ شده و خون  یشانِی جنازه با پ کنار   از 
و  زدیم زنگ  وقفهیبود که ب  یلانداخت. ِسو یدر نگاه  یگذشت و از چشم

 رفته بود. ییرواما به سراغ واحد روبه یلیث؛. نکوبیدیبه در م

 یینکاله کپش را پا  یزند،بر  یرونب هایهاز آنکه اوضاع بدتر شود و همسا قبل
کرد. در را باز کرد و با آرنج، محکم به   یرا مخف   اشیخاکستر   یو موها  یدکش
 .یدبود، کوب یستادها یشروکه روبه  یلیدر صورت ِسو ییجا
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 .شدیخورد، چشمانش باز نم  اشینیکه به ب  یانشد؛ اما با ضربه  یهوشب  مرد،

شده بود؛ اما  یر ها سرازاز پله یاید،به خود ب یلیثاز آنکه ن یشپ یبه،غر  مرد
 .یددو یبشدختر هم به تعق

که داشتند، به چشمش آشنا  یمرد و مدل خاص رنگ یشمی هایچکمه
و  یمیقد ینماش ید،که رس یاباناما حضور ذهن نداشت. به خ خورد؛یم

 به سرعت از او دور شد. یکیکالس

را ماساژ  اشینیکه با دست ب  یدرا د یلبود. باال برگشت و ِسو یلِسو ننگرا
 .کردیبود و با تلفن صحبت م یستادهجسد ا سر  ی. باالدهدیم

از دستشان رفته بود.  یراحت  ینبودند و مدارک به هم یدهرس یر بود. د شوکه
ها، نام صاحب چکمه یبزند؛ اما با خطور ناگهان  یدهانش را باز کرد تا حرف 

 سخت شد. یشبرا یدنو نفس کش یدخشکش زد. رنگ از رخش پر 

 یکه هنوز گرم بود، تنها گذاشت و به سو  یرا با جسد یلنکرد و ِسو تحمل
 .کردیتمام تصوراتش را عوض م یدکه شا  یددو ییجا

*** 

 : بازگشتیزدهمس فصل

 

تمرکز بر کارشان و تناقض  ینح ی،قانون  یپوش پزشک گان ینمامور سکوت
راه انداخته بود،  یسپل هاییندورب یبردارعکس یکه با سروصدا یواضح 
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سرد  یگاه گرم و نرم به قتل  یخانه یک  یلتبد یاز آن داشت که برا یتحکا
 .کندیم یتکفا  یهو خشک، تنها چند ثان

که حاال با   ینی،مقابل در آپارتمان روتسول ِی خروج  یدر راهرو یاستال ِسویل
اما  زد؛یبه دست و غرق در فکر، قدم م یلنوار زردرنگ بسته شده بود، موبا

 طرف نوار زرد رنگ بود.تمام حواسش به آن

ممتد  یکه مخالف جهتش قرار داشت، صدا  یبا باز شدن در آسانسور همراه
 و خنک را فرا گرفت و سر  یکیسرام ینه بلند، راهروبا کفش پاش ییهاگام

 شد. یدهبه عقب کش اختیار یمرد، ب 

مقابل   یبسته و چشمان آب   یکه دم اسب  یبور  یموها  ی،زرشک   ِی با باران   دختری
 قرار گرفت. یدشد

 یبدهد، کنارش توقف کوتاه  یلبه نگاه متعجب ِسو یتیاهم آنکهیب  دختر،
 ممنوعه شد. یکرد و با باال زدن نوار زردرنگ، وارد آن محدوده

کنار در   یستادهبه مامور ا  توانستیدر آن لحظه م  یلکه ِسو  یالعملعکس  تنها
ناباورانه بود. به سمت در رفت تا او هم وارد شود که  ینشان دهد، پوزخند

 یمتمام ت جا حواسنابه ییشدن با نگهبان بود و سروصدا یز گالو  اشیجهنت
 را به خود جلب کرد. یداخل

 داخل. یادبذار ب -

را ول  یلِسو ییقهبود تا نگهبان،  یدختر زمزمه کرد و دستورش کاف  همان
 کند.
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 بریدهیدهبرآورد و با دست بر  یدهکش  ینوار داخل شد. دم یر خم و از ز ِسویل
ه مقابلش زل زد؛ اما خطاب ب یدر چشمان آب  یرا صاف کرد. عصب اشیقه

 :یدمشغول در صحنه غر  ینمامور

 رسه؟یم یصحنه کِ  ینیبازب یبرا یلعنت  یسر کم  ینا -

 برد و گفت: رنگشیزرشک  یباران  یبزد. دست در ج یلبخند دختر 

 .یستادهروت اروبه یقاً دق -

 *** 

حالت ممکن، مقابل در ساختمان پارک کرد   ینتر را در شلخته  یمشک   اتوموبیل
 .یدجه یرونو از آن ب

را در قفل انداخت. آن قفل  یدخانه کل یها باال رفت و مقابل در ورودپله از 
 لج بلند شده بود. یدنده یآورده باشد، از رو یر انگار وقت گ یلعنت 

 کار اون نباشه.  -

 .کندیالتماس م یبه چه کس دانستیملتمش بود و نم صدایش

از پا درآورد و مقابل همان در رها  حواسیاش را ب سوخته یاقهوه هایکفش
 گشتند؛یم  یشمیبه دنبال رنگ    یشپا  یر کوچک ز  یپادر  یانکرد. چشمانش م
 .خوردیبه چشم نم  یگریرنگ و کفش د  یچخودش، ه  هاییااما به جز قهوه

شسته بودند را با چند قدم ها ناز گلدان یفیرد ینشکه طرف  ییراهرو طول
 کرد.  یبلند ط 
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 یتر؟پ -

ها و بالکن به اتاق یمناز نش کرد،یاش را صدا مکه اسم پسرخاله  طور همان
 :یدسر زد. عاجز نال

 ی؟اخونه یتر،پ -

گرفت و بالفاصله پا تند   یقرار داشت، جواب  یمننش یآشپزخانه که در انتها از 
 تر رفت و از شانهبدون توقف به سمت پسر بزرگ  یدکه رس  کرد. به آشپزخانه

را  اشیمتعجب از رفتار دختر، چشمان خاکستر  یتر . پیدشبه عقب کش
 :یددرشت کرد و پرس

 یل؟ن یهچ -

 خونه؟ ی. چرا زود اومدیت، اونجا نبودرفتم اداره -

 رد گرفته. اومدم خونه استراحت کنم.د یلعنت  یپا یندوباره ا -

 یر کاهو ز  یسترد و خ یهااش را آزاد کرد و برگهگفت که شانه  یدرحال پیتر 
 .شدندیدستانش خرد م

همراهم  یلمبهم، موبا زدییزنگ م ی؟اداره؟ کارم داشت  یرفت  یچ  یتو برا -
 بود.

 آره؟ یاونجا بود -

 کجا؟ اداره؟  -

 .ینیروتسول یخونه -
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 ی؟ک   -

خودش را  یهارا بدهد، پشت سر هم سوال یتر بدون آنکه جواب پ یلیثن
 .دادیو جواب م پرسیدیم

 .یآره؟ مطمئنم خودت بود یخودت بود -

 یلیث؟ن گییم یچ  -

تولد  یبرا یابودن که ِپرس ییهمونا ی،بود یدهکه امروز پوش ییهاچکمه -
 بود. یدهخر  یتو شش سالگ یستب

بود که  یتریپ یچشمان خاکستر ییرهجوابش، خ منتظر  یسبز_آب  چشمان
 دار را هدف گرفته بودند.نم یهادختر، کاهو یبه جا

کوچک نشست؛ اما  ِی نهارخور یز پشت م ِی جوب  ِی صندل یرو هوایب  نیلیث
 یبود که هم پارو و هم جا یقیبه گل نشستن قا یهشب یشتر نشستنش ب

 .کندیرو زدن و نجات از مهلکه نمپا یبرا یدارد؛ اما صاحبش تالش یخالص

  یتر؟پ کنییم یکار چ یدار -

مردد   کرد،یم  یدکه حاال با  یکه قباًل کرده بود و کار  یفکر کردن به کار  ینب  پیتر 
اما در  رفتند؛یاعصابش م یدستش، رو یر ز یکاهوها  یسِی و خسته بود. خ
 باال پراند گفت: یاشانه یکمال خونسرد

 .زنییف محر  یاز چ  دونمینم -

 یرو تو یسافسر پل یهکه امروز   زنمیحرف م یا! دارم از پسرخالهدونییم -
 کشت!  فهمی؟یخودش کشت. م یخونه
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 گی؟یم یچ  فهمییخودت م -

 !یتر. بگو پیبفهمم. بگو که اونجا نبود خوامیم یول فهمم؛ینه، نم -

حس کرد دختر مقابلش، به همان  یتر،ملتمسانه خواهش کرد و پ نیلیث،
 یمهو تار، ن یرهت یهابا کابوس یبرگشته است که در نوجوان  یسابق  یلیثن

 کنارش بماند.  یشتر ب یتا کم کردیو التماسش م پریدیشب از خواب م

 .یاستراحت کن یکم. بهتره اول یستتو حالت خوب ن -

 یبگ   یزیچ  یهن،  جواب نداد  ی. پس بهتره به جایستمخوب ن  دونمیخودم م  -
 تا خوب شم!

. اگه یممشترک داشت  یتمامور  یهمدت کوتاه    یه.  شناختمیرو م  ینیروتسول  -
. فهممیبود؛ اما نم  ینوفالم  یستگاهاشتباه نکنم، سرگرد بخش جرائم خطرناک ا

 بکشنش؟ یدچرا با

مدرک بهم بده؛  یسر یه یش،بهت گفتم قرار بود راجع به ده سال پ یشبد -
 کشته بودنش.  یم،که برس  یناما قبل از ا

و  یلیثکه دختر زد، جمع بستن ن  ییهاآن همه حرف یانمعمول م مطابق
آورتر بود. کارد را با توجه و حرص از همه جالب یشتر ب یتر پ یبرا یل،ِسو

 دستش گذاشت و گفت: یر ز یتخته یرو یتعصبان

بهت گفتم ارتباطت رو با  یلیث؟ن کنییم مقاومت یدنچرا انقدر مقابل فهم -
 یها. بعد از حرفاندازییم دردسر  یخودت رو تو یقطع کن. دار یلِسو
با هم در  یلبفهمه تو و ِسو یهفقط کاف یکوب،و قبول وکالت ج یشبد
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از  ر،که تا آخر عم کنهیم یکار کنه؟یم یکار باهات چ دونیی. مینارتباط
 .یخودت متنفر بش

از همه بهش اعتماد  یشتر که ب  یااز پسرخاله کنمیم یط دارم سعاالن فق -
 داشتم، متنفر نشم.

 یپا یتو یر ت یهآدم بکشم، با  تونستمی! من اگه میلن یدمتر از تو نداحمق -
 .کردمینم یراستم زندگ 

دو  یتر،که پ یدخود بگو یاما دوست داشت با لحن کاراگاه مابانه نیلیث؛
نپخته است. کاهوها  ییطبق عادت غذا یزده؛ ول یرونساعت است از اداره ب

 یآبکش نشده متنفر است. حت  ییوهکه از م  یدر حال کند،یخرد م یسرا خ
کند؛ اما زمان معکوِس   یفآماده رد  یعذرها  یشتا خود صبح برا  توانستیم

قبل  یمساعت و ن یکاش به که ساعت شروع برنامه ییشولباس ینماش
کرد   یتلخ   ِی شان، دهن کج همه  یقرمز بر رو  یخط بطالن   یدنبا کش  رسید،یم
 هر چند کوچک، محکم چنگ زد تا باور  ی،ابه هر بهانه یشهمثل هم  یلیث،و ن

 نکند.

و او،  آمدیبه مذاقش خوش م یشهرا باور نکردن، مثل هم یتر پ یرینش دروغ
شده بود که  یتهوع  یر گدر  زد،یم یشبه تشو تر یشکه ب یکاذب  یاز خوش

همان جا، همچون   یامده،و باال ن  َکندیلخته از هم موجودش را لخته  یهاتکه
 .کردیُمردار، مدفون م
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و عمقش مهم  یاسنداشت شاهرگ منجالب که زده شود، مقدار، مق خبر 
جا را فرا آورش باالخره همهطعن یبو یری،نفوذش را هم بگ ی. جلویستن
 .گیردیم

 *** 

 ی،پا به خانه گذاشته، در کمال خونسرد یکه به تازگ   یسریلورن، کم لوئیزا
طول، عرض  یلبود و ِسو یصد و ده متر  یآن خانه یسرسر  ِی مشغول بررس

 کرده بود.  یاز صد و ده بار ط  یشو قطر آن خانه را ب

 یکه همچون روح   رسیدیبه نظر م یاخسته فقط مرد یلِسو یزا،نگاِه لوئ از 
 .رفتیطرف مبه آن طرفینسرگردان، از ا

 :یدپرس یناگهان  کمیسر 

 ی؟بود ینجاچرا ا -

 و پاسخ داد: یددست از متر کردن خانه کش ِسویل،

 مهم بزنه. یلیحرف خ یه خواستیم -

 مهم بوده. یلیانگار خ -

 :یدپرس بطر یو ب  یگر د یگفت و بالفاصله سوال  لوئیزا

 ی؟و مضطرب  یانقدر عصب یشههم -

 ی؟کار انقدر خونسرد  ینح یشههم -

 !ی؟من رو بشناس یاوه! تو دوست دار -
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 جواب داد: یکاماًل جد  یلاما ِسو ید؛خند کمیسر 

 !شدهیچ  کنجکاوم بفهمم  ینه؛ ول -

 ... .یمبفهم یدکه با  یمما هست ین. ایتو بفهم یستن یازین -

 یرهخ  یلِسو  ییرهمشهود در نگاهش، به چشمان ت  یتیجلوتر آمد، با جد  لورن
 شد و ادامه داد:

 !فهمیمیو م -

 یکور و مان یدهچشم بر هم زدن به دستاِن کش یککه در  ییهادستکش با
نام داشت، صدا زد و لب باز  یکما یارا که گو یارشاش پوشاند و دستشده
 کرد:

 هردو... . یا سرقت مسلحانه، اقدام به قتل -

مشغول  یارش،و دست کردیذکر م یهر مشاهده و قدم، مورد با
 .داشتیبه دنبالش گام برم بردارییادداشت

 ییکه به تنها  یاز مقتول یابازمانده یچدِر گاوصندوق داخل اتاق بازه و ه -
نه.   یاازش کم شده    یزیکه چ  یمتا چک کن  یستدر دسترس ن  کرده،یم  یزندگ 

قفل  یه یاداشته  یدکل  یابه قفل در، وارد خونه شده.  یبیآس یچهقاتل بدون 
 کن ماهر بوده.باز 

 انداخت و ادامه داد: ینگاه  یناش تا زمسمت پنجره رفت و به فاصله به

 یدرصده؛ ول یک  یر توانمند بوده و از پنجره اومده! احتمالش ز یلیخ یاو  -
وجود نداره و تمامًا متعلق به   اییبهغر   یاثر انگشت و تار مو  یچقابل تامله. ه
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 یستباشه ن یکپارکت که متعلق به زمان شل یرو یاز سوختگ  یمقتولن. اثر 
به مدت دو ساعت  نداشته. برق ساختمو  یشرفتهکن پصدا خفه یعنی،  ینو ا

دو ساعت پاک شدن؛  ینمداربسته، در طول ا یندورب هاییلمقطع شده و ف
ساختمون  یتِی هم از ورود به اتاق گارد امن یاشاهد، اثر و نشونه یچه یول

رو از کار انداخته  یستموجود نداره. پس بدون ورود به اون اتاق، از راه دور س
 هکر هم بوده.  یعنیو 

 :یدکرد و پرس  یارشرو به دست یسر،کم  

 کنی؟یفکر م یتو چ  -

 شده. یزیرقتل برنامه -

 تر بده!جواب خالقانه یه -

 ی؟شده، برا یینتع یشسرنوشت از پ -

 ی؟چ  ی. در ازاجاستینسوال هم -

 که طبق گزارش به دست آورده بود را ارائه کرد:  یاطالعات  دستیار،

 ینسالح ب  ترینیجبوده که را  یِبِرتا دست   یهکه ازش استفاده شده،    یااسلحه  -
خود مقتول استفاده  یاز اسلحه یمبگ تونیمیم ینجا. تا ایتالیاستا یسپل

 کرده؛ اما... .

 گفت:  یارشدست یجمله یلدر کنار جسد زانو زد و در تکم کمیسر 

 ها متفاوتن.گلوله  -
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 :یدکش  یقیو نفس عم ایستاد

 !یع و سر یز قتل تم یه -

 و ادامه داد: یهکمرش تک  ینبه طرف ی،باران  یر را ز دستانش

 یخونه یادسوپرسور ب یهبا  طوری،نیاونقدر جسارت داره که ا یک  یعنی -
مطمئن باشه قراره   تر،یقداره و از اون دق  یکمر   یهساسبندش    یکه تو  یسیپل

 استفاده کنه؟! یک سونساب یکنه که از گلوله  یک شل یااز چه فاصله

 آن چشم دوخت و گفت: یتاب خاموش روو لپ ینهارخور یز به م لوئیزا،

. خوامیر حال حاضر روشون نظارت داشته رو مکه د  ییهاگزارش تمام پرونده  -
 زمان ممکن! ترینیع سر  یتو

بود و  یتماش با شخص یبرقرار یکرد که در تالش برا  یلرو به ِسو سپس
 .رسیدیچندان سخت به نظر نم یزالوئ یحدس آن شخص، برا

 کجاست؟  یلتوک -

لورن ادامه  یسر را قطع کرد و کم یلیثن یمانده جوابیتماس بارها ب  ِسویل،
 داد:

 .یستاما حاال ن ی؛بود ینجاا یلتانگار زمان وقوع قتل با وک -

باهاش قرار داشت و من  یلماما پشت در. در اصل وک یم؛درسته بود -
 یشبراش پ یکار مهم یدکجاست. شا دونمیهمراهش بودم؛ اما االن نم

 اومده.
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 .یدشا -

 یلیکه خ  یدنکش یزمزمه کرد و طول داد،یطور که سر تکان مهمان کمیسر 
 گفت:  یجد

و در دسترس   ینبذار  یونمهمتون رو باهام درم  یها و کارهاحرف  ینبهتره ا  -
 .ینباش

 یم؟کار رو بکن  ینا یدچرا با -

 یاخونه  یتو  یدکه با  یهست   یآدم  ترینربطی. ظاهرًا ب خودته  یشجوابش پ  -
 !زنهیم وسطش افتاده، قدم بزنه؛ اما قدم جسد گرم یهکه 

 ی؟به من مظنون  -

 .یداالن نه؛ اما بعدًا، شا -

 یپاشنه  یرو  یده،رفت؛ اما به در نرس  یگفت و سپس به سمت در خروج   لورن
 و گفت: یدقرمزش چرخ یهاکفش

 کارها باهات داره.  یلیخ یلعنت  یسر کم  ینا -

*** 

 و قابل حمل. یمسلسل دست  ی: نوع یدست  ِبِرتا

 .یشرفتهکن پصدا خفه ی: نوع سوپرسور

از  یرتر ز ِی داشتن رنج صدا یلها به دلنوع گلوله ین: ایک ساب سون یگلوله
. در گیرنیقرار م یاماف یبشنوه، مورد استفاده تونهیکه انسان م یفرکانس



 

 
171 

 رمان یکانجمن  یسندهسرمد نو ینرماِن َژرف | مت
 

 یچداغ اسلحه، ه یبه جز آتش حاصل شده از دهانه یک،زمان شل یقتحق
 ندارن. اییگهرد د

اپن گذاشت.   یگرفت و رو  یخدمات   یرویشده را از ن  یکارتن بسته بند  آخرین
گوشزد کرد که   یرفت،م یرونکه ب  یکه برخاست، به پسرک   یهزنگ آتل یصدا
 کند.  یتبه داخل هدا یز را ن اشیهمهمان آتل یناول

 مرد! یهِ  -

 یبه دست، برا یسیگفت. سبِد گِل ِادر یهبه محض ورودش به آتل ِسویل
باز شده؛  ییهاز فرانسه بازگشته بود، به آتل یکه به تازگ   ییاستقبال پسرعمو
منتظر کج کردن  یدارش،تر از خر خسته یچاره،اش آمده و گل باما دکور نشده

قطره  حبش،مقابل خود و صا یگردن توقع مانده بود که آغوش باز شده
 کرد.  یقاش تزرتشنه یهابه آوند یدیام

 من یاد بینییم یسیِادر یهمه سال، هنوز هم وقت  ینبعد از ا یشهباورم نم -
 .یوفتیم

 افتم؟یم یادت بینمیم یسیِادر یفقط وقت  -

و جاناتان هم   یدپرس  گرفت،یم  یکاناپه جا  یتر، همانطور که گوشهجوان  مرد
 و پاسخ داد: یاز او، خود را کنارش جا یتبه تبع

 .افتییم من یادهم  زنییگند م  ینه. تو وقت  -

 افتی؟یم تیچارهب یپسرعمو یادتو اصاًل  ی؟تو چ  -

 !افتم؟یتو ب  یاد امیوونهمگه د -
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. دست یدکش  اشیآب  یرنگ شده یدر موها یبا خنده گفت و دست  جاناتان
 :یدگذاشت و پرس  یلِسو یزانو یرا رو یگرشد

 ؟قهوه -

 یادته؟. کشیدیمیپشت عمارت م که با هم  ییها! از اونیگارس -

 .یادمه یبره؛ ول یادمتالش کردم  یلیخ -

 بره؟ اون روزها رو؟ یادترو  یچ  -

 هام رو.احمق بودن -

 ها دلتنگم!اون موقع  یمن برا یول -

 .یستممن ن یول -

 یلگفت. ِسو  یجد  زد،یرا آتش م  یشهالب  یانم  یگار همانطور که س  جاناتان،
 :یدپرس اشیدر چشمان به لطِف لنز، آب  یرهزد و خ یخندتک 

 ی؟پس چرا برگشت  -

 رفتم که برگردم. -

 ی؟کرد  یکار ده سال چ ینتو ا -

 .یگذرون و خوش یسازو روزنامه، مجسمه یگار س -

جاناتان گرفت و قبل از کام  یو برنزه یدهانگشتاِن کش یانرا از م یگار س نخ
 گرفتن لب زد:
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و  یگذرون خوش ی،گذرون و خوش یگذرون خوش یدممن االن فقط شن یول -
 !یخوش.گذرون 

 یا یالنو م یز فراهمه تا ون یشتر ب یگذرون اسباِب خوش یس،پار یباور کن تو -
 ُرم. یحت 

 بد نگذشته. یلیپس خ -

 باشه! یچ  یگذرون از خوش یفتتا تعر  -

 گفت:  یطشدادن دود غل یرونهمراه با ب ِسویل

 نابود شد. یشمن ده سال پ ِی خوش -

 را به دستان منتظر جاناتان برگرداند و ادامه داد: سیگار 

 خالصه. ِی مونده، بدبخت  یهر چ  -

 یبرا  دونیی. میلخوب نبود ِسو  کدوممونیچه  یمن و تو، برا  ینب  یفاصله  -
 برگشتم؟ یچ 

در چشمان   یرهخو   یدمشترکشان پرس  یگار گرفته از س  یقکام عم  یانم  جاناتان
 خود جواب داد: یل،ِسو ِی اقهوه

 پشتت باشم.  یدشا یاکنارت و   ها،یماومدم که مثل قد -

*** 

 یجهچهاردهم: سرگ فصل
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به صورتش خورد و  ییز پا یروزها ینباز شدن در پشت بام، سوز سرد آخر  با
 گشتند یم یلیثین یجوودر جست یک،آن عصر تار یانم بازشیمهچشمان ن

را  یشهاو تماس هایامپ یسرگرد، تمام یکه بعد از اتفاق صبح در خانه
 گذاشته بود.  جوابیب 

 یش،روروبه یر باشد؛ اما تصو ینشمشغول کار و مالقات با موکل کردیم فکر 
 کاماًل خالف تصورش بود.

بام  یمشرف به لبه یبر شانه و آرشه به دست، بر صندل یولنو دختری
شرکت، رو به غروب نشسته و در حال نواختِن  یطبقه وازدهساختمان د

 یاجانکاه به دل هر شنونده ییهابود که سوَزش، گدازه یآلودحزن یقیموس
و  نواختیم یتند یقیفاحش، موس ییریو به ناگه، با تغ انداختیم

 یراهن،. کت و شلوار، پکردیاز آشوب بر آن درد سوزناک اضافه م ایمهحج
بازگشته باشد.  یاز خاکسپار ییبود. گو یدهپوش یمشک  ییهاو کفش کراوات

 یکت و شلوار  ینی،مالقاتشان با روتسول یداشت که صبح برا یادبه  یلِسو
 به تن داشت. به خانه رفته بود؟! ینخود

را که همچون  یفکر کرد که چقدر دختر  ینو به ا یستاددر همان فاصله ا مرد
هرچند کم به  ییسردرآورده و سو اشیلحظات زندگ  ترینیک از تار یفانوس
 .شناسدینم یده،بخش یرشده سال اخ یکنواختو  معنایب  یره،ت یزندگ 

محکوم به قتل رو از حبس ابد نجات  یهتمام،  ِی با لحباز تونییفقط تو م -
 یرو یایو ب یاش رها کنجسد گرم رو وسط خونه یهحال،  ینو در ع یبد

 !یبزن  یولنو پشت بوم تا
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را از   یولنمتعجب از حضور مرد در آنجا، و  یلیث،باالخره لب باز کرد و ن  ِسویل
 و پاسخ داد: یدکش  یقعم ی. نفسیدکش  ییناش پاشانه

. منم به برهیپناه م یگهد یز چ یهبه  شه،یخسته م یزیاز چ یوقت  یهر کس -
 تکه چوب پناه آوردم. ینبه ارتفاع و ا یز،راه گر  یهعنوان 

 ... .یادر یامثاًل جنگل  ی؟فرار کن یبهتر  یجاها یستبهتر ن -

 از آب متنفرم! -

 !ی؟اچرا؟ گربه -

تار بسته بود که انتظار   یپر از غم  یلیث،اما جواب ن  ید؛پرس  یطبعبا شوخ  ِسویل
 .کشیدیزدودن م

 م رو ازم گرفت.خانواده و خاطرات گذشته یا،در -

 اوه، متأسفم! -

 شد، ادامه داد: یکه طوالن   یانشانآهسته زمزمه کرد. سکوت م مرد

 .دونمیهست که راجع بهت نم یزهاچ یلیخ -

 . دونمیم یزهاچ یلیمن خ یول -

 پاسخ داد: یز آمطعنه یشخندیچرخاند و با ن یچشم ِسویل

 یلیانجام وکالته، آره خب. خ یو الزم برا یرسنلاگه منظورت اطالعات پ -
 .دونییم یزهاچ
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و من، وکالت  یشناختنت بد یتو بهم فرصت برا یمطعنه نزن! قرار گذاشت -
 رو قبول کنم. یکوبج

 یداره وقت  اییدهها چه فانه من! شناخت آدم یقرار رو خودت گذاشت  ینا -
 مدام در حال عوض شدنن؟

 داشته. یدهفا یسته قرار نک  یز مگه قرصه؟ همه چ -

 زد و گفت:  یهکوتاِه بام، تک  یوار با قراردادِن ساق دستانش بر د  یلیث،به ن  پشت

که االن   یزیچ اندازی؟یخودت رو به دردسر م یهودهب یزهایچ یچرا برا -
 باشه. تریناهمیتیموقع ب  ینا یگهسال د یدمهمه، شا

 یینپا یاشتباه  یباال و گاه  یکه گاه   یکوچک   یها! پلهیلِسو ینههم یزندگ  -
 یدهم لذت بخشه. سکون، شا یاشتباه  یحرکت، حت  یناما هم برنت؛یم

 یباره؛ ول. کسالتبرهیدرست هم نم یاشتباه نکنه؛ اما به جا یر ها رو درگآدم
 .کرده  وضرو ع هایلیخ یناخواسته، زندگ  یهاشدن یینباال و پا ینا

 !یستخوب ن یهر عوض شدن  -

گذاشت.  یصندل یرا رو یولونو خواست،یطور که از جا برمهمان نیلیث
 کتش را باال زد و گفت:  هایینآست

نداره. ممکنه خوِب من، بِد تو و  یفتعر  یک همه  یبرا یه؟خوب چ یفتعر  -
 یحت  خوادیم . دلمیستمهم ن یر مس یهمن تِه  یخوب تو، بد من باشه. برا

لذت برده باشم.  یزهاچ یسر  یهاز  یرشمس یبرم، تو اگر تهش به جهنم هم
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احساسات، ساده رد نشدم. بهش گره  ینمثل ا یزیکه از کنار چ  ینههم یبرا
 خوردم و به زبونش آوردم.

احساسات خالص؛ اما  ینچقدر از صحبت راجع به ا یل،نبود که ِسو مهم
 رسیدیم  یباالخره روز  رفت،یوحشت داشت و طفره م  یو چند وجه  ینسنگ
 .زدیرا م یشهاحرف بایستیکه م

. عشق جز یلیثندارم ن یکه اسمشون عشقه، اعتقاد  یاحساسات  ینمن به ا -
مخربه و از  یزیهر چ ینداره. افراط تو اییگهد یز چ یچه ی،فالکت و نابود

 خطرناک باشه. تونهیم یاد،دوست داشتن ز یعنیکه عشق   ییاونجا

 تلخ؟ یتجربه یهبه خاطر  کنی؟یم فکر  طوریینچرا ا -

 ینبودم؛ ول یزا. من عاشق لخودمه ِی واقع یدد ین. اگمیبه خاطر تجربه نم -
 دوستش داشتم.

 یتو ِی واقع یهاحرف ها،ینکه ا دونمیم یول شناسمت؛ینم یبگ  یدشا -
 .یستنذهنت ن

 دونی؟یم یچ  یگهد -

پلک چپت رو، زودتر  ی،بهم بد یچه جواب  دونیینم یکه وقت   دونمیم ینما -
 ! بندییاز پلک راستت م

 :یدپرس  یلیث،ن  یاش، به چشمان سبز_آب زد و با نگاِه ثابت مانده  یلبخند  مرد

 ینجا؟ا یکه اومد  یفرار کن خواستییم یاز چ  -

 تلخ! یقتحق یهو  یریندروغ ش یهاز دونستن و ندونستن،  -
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 .یرینهدروغ ش یهاز  یشتر تلخ، ب یحت  یقت،حق یهارزِش  -

 و گفت: یدبورش کش یبه موها یدست  یصالکرد و با است  یمکث  نیلیث

 دونم؟ینم یا دونمیتظاهر کنم م -

 که به ذهنش  یجواب   ینتر . فقط صادقانهزندیاز چه حرف م  دانستینم  ِسویل
 داد: یشروروبه یدختر درمانده یلرا تحو رسیدیم

 خوشم یشتر ب یلیثن ین! من از ایشهنکن و خودت باش. مثل هم تظاهر  -
 .یادم

در دل دختر   یل،سخاوتمندانه از زبان ِسو  یجمله  ینا  یدناز آنکه لذت شن  قبل
مچاله  یهاداشته باشد تا بتواند، بال یفرصت حالج  یاجا خوش کند و 

بار، دو نفر  ینشد و اپرواز کردن آماده کند، در پشت بام باز  یاش را براشده
 بودند وارد و به سمتشان آمدند. یبهغر  یلثن یکه برا

 لورن؟ یزالوئ -

باال   ییابرو  یسر و کم  یداو آنجا پرس  وقِت یتعجب از حضور ب   یبه نشانه  ِسویل
 کمرنگ جواب داد:  یانداخت و با لبخند

 خودمم! دونم،یکه م  ییتا جا -

 یلیثو رو به ن یدکش  یرونکتش ب  داخلِ  یبرا از ج اشییکارت شناسا  سپس
 گرفت.
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. طبق اظهاراِت موکلتون ینیقتل سرگرد روتسول  یپرونده  یسر لورن، کم  یزالوئ  -
 یدبا  ین،داشت  یکه با مقتول تماس تلفن  یکس  ینبه عنوان آخر   ی،استال  یلِسو

 .یمبا هم صحبت کن

 پاسخ داد: کشید،یم یینرا پا اشیکت مشک   هایینهمانطور که آست نیلیث

 .یمدفترم تا راحت باش یتو یمبر تونیمیحتما. م -

بام حرکت کردند؛ اما پشت ِی به سمت خروج  یارشو دست یسر کم نیلیث،
 ییرهخ ی،و کوتاه کنار صندل یرهت یوار زده به د یه. تکیستادجا اهمان یلِسو
 یشپ یدشا یگر،د ییرها شده مانده بود، فکرش؛ اما جا یو آرشه یولونو

 .کردیم یر صاحب ساز معطل مانده، س

 *** 

 ین: بهتر یندبگو یست،انتقام چ یندر جواب سواِل بهتر  یااست عده ممکن
 به آدم و عالم است! یستنانتقام، نشان دادِن خوب ز

 یشبه نما یگراند یرا برا یستنخوب ز یدبا یلدل یناست! به کدام مضحک
مطلق غرق است   ِی در خوش  یکند، آنقدر  یکه خوب زندگ   یاصاًل کس  ی؟بگذار
 یطبل ینکه. چه برسد به اشودیهم نم یستنشز ییوهمتوجه ش یکه حت 

 .اندازدیراه ب  یشبردارد، عالم را خبردار کند و نما

جمله بوده  یک و تنها  یشههم یست،انتقام چ ینبه سوال بهتر  یلِسو جواب
 انتقام، انتقام است. ینو هست: بهتر 
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داشت، امشب   یدهعق  یننسبت به ا  یشک و دودل  یالحظه، ذره  ینتا به ا  اگر 
 یکوب. چرا که چشماِن جیدباال رسان یو تعصبش را به حد یناناطم یدرجه
اش، پا به شده یز عز یبه تازگ  یلکه دست در دست وک  یبزرگ، وقت  یاستال
 یدنباشگاه و شرکتش گذاشت، د یسسالگرد تاس ینو ششم یس ِی مهمان 

 داشت.

مقابلشان توقف کرد و اتصال نگاه عمو  یدنی،نوش ِی حاو ینِی با س یکارخدمت
 قطع شد. یااز وقوع هر حادثه یشو برادرزاده، پ

تا نسبت به تالش مرد در حفظ  رفتیکه م یپوزخند محو یجلو نیلیث
را گرفت. واضح بود که پشت آن لبخند  یندظاهر، بر لبش بش ییانهناش
 .کشیدیلبش را به دندان م یگوشت داخل  ین،نماد

 کرد،یم اشیکه همراه   یدستان مرد یاناز م یدستش را به آهستگ  ساق
 رفت. یرمردو به سمت پ یدکش  یرونب

 .یرهجلوم رو بگ تونهینم یقرارداد یچه ی،قرارت بزن  یر گفته بودم ز  -

 .یستن کنینیکه شما فکر مطور  اون یز چ یچه -

 .کنمیفکر م یکه من چ   یستلحظه اصاًل مهم ن ینتو ا -

 کنم؟  ینقش باز یلِسو یمدت برا یهالزمه  یلتون،اگر بگم به عنوان وک یحت  -

بخندد   دانستیکه نم  یدمضحک و احمقانه به نظرش رس  یدوم به قدر  شوک
 چشمانش محو کنند! یدستور بدهد دختر را از جلو یا

 گی؟یم یچ  یدار فهمییاحمق نباش دختر. خودت م -
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 اما شما نه! فهمم؛یانگار من م -

و  یانوساق یه یتو ی! عجوالنه قالبت رو انداخت یلیثحواست رو جمع کن ن -
 ینگاه به سر قالبت بنداز  یه. الزمه  یریبگ  یهرطور که شده شاه ماه   خواییم

بهت  ینه تنها ماه  رحمیب  یانوساق ینکجاست؛ وگرنه ا یرادتا یتا بفهم
 .کنهیم بلکه تو رو هم داخل خودش غرق ده،ینم

کارها رو   یسر   یهموکلشون،    یتموفق  یالزمه که وکال، برا  ییهاوقت  یه  یول  -
 انجام بدن.

 نه تو. کنم،یم یینالزام رو من تع -

 تون بهتون شک داره؟ اگر بگم برادرزاده یحت  -

به   یلیث،طلب نخورد و چشمان فرصت  یتکان محسوس  یرمرد،پ  یگلو  سیبک 
 موقع شکارش کردند.

اما  یده؛شما و خودش فهم یراجع به گذشته یزهاییچ یه ینکهمثل ا -
 .دونمینم رو هنوز  یاتشجزئ

درون آن به  یع ما زشیخ ییرهدستش، خ یانم یوانبه ل یدوران  یهاتکان با
 شفافش شد و ادامه داد: ییوارهد

 یدلسوز و نگران رو برا  یز عز   یهرو نقش    یمدت   یهمجبورم    یدنش،فهم  یو برا  -
 کنم.  یباز یلِسو

نفس  یک را  یدنینوش ی،عصب یسپرد و مرد با حالت  یکوبرا به دست ج جام
 تازه به جانش افتاده، فرو داد. یشو به همراه تشو یدسر کش
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 یلکوچک زد و سپس به سمت ِسو  یشخندین  یرمرد،پ  ِی به آشفتگ   یرهخ  نیلیث
 حرکت کرد. کرد،ینگاه م یرهها را خکه تمام مدت آن

 رفت؟ باور کرد؟ یشچطور پ -

 یو دختر با خونسرد یدپرس یستاد،کنارش ا یلیثن ینکهبه محض ا ِسویل،
 جواب داد:

 نداره. اییگهون راِه دمجبوره؛ چ -

 جاست! ینا یک   ینبب -

همزمان به سمت منبعش  یدند،را که شن یگر د یشخص یبلند و آشنا صدای
ها ست که با آن  ییو لنزها سبز تازه رنگ شده ی. جاناتان با موهایدندچرخ

 ها کرد تا به او ملحق شوند.به آن  یا. اشارهدرخشیدیکرده بود، در آن جمع م

با کف  یرینز یاستخر طبقه یر دنج عمارت که تصو یه گوشهب ورودشان
و فرا  یلیثآرامش ن یدنپر کش یرا فرش کرده بود، برا یشانپا یر ز اییشهش

 .کردیم یتگذشته، کفا  ینشده یگرفتن وجودش از هراس عاد

به آن  ینوو فاب یزاشد که نه به ورود ل گیرشیبانو تهوع گر  یجهسرگ یقدر به
 هایپرانییهنشان بدهد و نه کنا یتوجه یجمع کوچک و اصطالحًا خود

 .یردبگ یرا جد ینوو فاب یلمحسوس و نامحسوس ِسو

 جانش،یرا داشت. با انگشتان ب   یآزاد و دور شدن از آن جهنِم آب   یبه هوا  نیاز 
 اش یدهپر   یزد و مرد، از رنگ و رو  یلبه ساق دست معطل ِسو  انرژییب   یچنگ 
تا حالش جا   یدسالن کش  یگر به وخامت اوضاعش برده و او را به سمت د  یپ
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متوجه دو   کدامیچه  و،از طرف آن د  یترس و نگران   یاما در آن بحبوبه  یاید؛ب
 نشدند. یدر مهمان  شانیرهخ ییافتهطلب و نقطه ضعف نگاه فرصت

به  ینشاند و با نگران  یوار د یگوشه یهااز مبل یکی یرا رو یلیثن ِسویل،
دختر را   یچشم دوخت. دستان گندم  دختر   روحیخشک و چشماِن ب   یهالب

 ی،لورن به مهمان   یزاکه ورود لوئ  یدبگو  یزیحال زبان باز کرد تا چگرفته و آشفته
 یکوبج یروانه راآخر  یر ت یت،در آن موقع یسر دهانش را بست و وجود کم

 کرد.  یر متح یاستال

و  یستادا هایجمع استال یاناز مهمانان، م یس از عذرخواه جوان پ کمیسر 
 بعد از نشان دادن کارتش، گفت:

 یو مشکوک ده ساله یانه! شما به علت ارتباط مخفیاستال یکوبج یآقا -
قتل  یپرونده یو به عنوان مضنون اصل ینیبا سرگرد روتسول یو مال یتلفن

 . یدبازداشت هست یشون،ا

 

*** 

 یاچشماِن قهوه یِی پانزدهم: برق کهربا فصل

 

 یمه آلود. انتها  یکیو    یکتار  یکیقرار گرفته بود.    یبد ِی دو راه   یانم نیلیث
معلوم نبود.  کشید،یانتظارش را م یزیچه چ یاندر پا ینکهو ا شانیچکدامه
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 دادیدست تکان م یلِسو شان،یکی یکه در انتها  دانستیقدر م ینفقط هم
 آلود.مه یاباشد  یک و مهم نبود که تار

 یمتفرصت را غن یاکند   یتحما اشیاز موکل قالب  بایستیبود که م مردد
 یلِسو  ینقتل والد  یماجرا  یبه او شک کرده، پا  یسشمرده و حال که خود پل

 باز کند. یهرا هم به قض

او را زال  یشود، دست  یسپل یستگاها یروانه یکوباز آن که به دنبال ج پیش
 .یدخلوت از عمارت کش یابه گوشه

 . حداقل فعاًل!یستاما حاال وقتش ن کنی؛یفکر م یبه چ  یدار دونمیم -

 دونیم؟یکه ما نم  دونییم یزیتو چ -

 !کردمیکه فکر م  ینهست یاز اون  تر یما؟ انگار شما دو تا جد -

 به کالِم استوارت، بحث را از انحراف نجات داد: توجهیب  نیلیث

شده تا بتونم  یبدونم چ  یقاً دق یدپس با یست،وقتش ن کنییاگر فکر م -
 .یرمجلوش رو بگ

 ییهابرآورد. انگار گفتن حرف  یدهکش  یاز آنکه لب باز کند، دم  یشپ  استوارت
 یش،ده سال پ  یبود و نبش قبر اتفاقات و روزها یدنشانمنتظر شن یلیثکه ن

 نبود. یندخوشا یشچندان برا

*** 

 تعارف داشته باشد، بالفاصله باز شد. یفقط جنبه ییبه در خورد و گو ایتقه
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 ی؟دار یچه حرف  یثخب اسم -

 .یدپرس یلیثرو به ن شد،یهمانطور که وارد م لورن

 و من جواب بدم. ینبپرس یدشما با کنمیفکر م -

 یاد؟خوششون نم دن،یبهشون حق انتخاب م ینکهها از اچرا آدم -

 شهیمحسوب م یاز امت یفقط زمان  یی،بازجو یتن دست طرف توباز گذاش -
که   یستدستتون ن یتو یمدرک قابل توجه یچاما انگار ه ی؛که سکوت کن

 .ینبه من چشم دوخت جوریینا

که   یهستش. طبق استعالم ینیقتل روتسول یموکلت مضنون اول پرونده -
به مدت ده ساله که مبلغ مشخص و نه چندان   یم،گرفت  یشبانک  یهااز حساب

دو ماهه که  یقاً اما دق کنه؛یم یز به حسابش وار یانهرو به صورت ماه یکم
 قطع شده! یرهج ینا

 اعتراض کرده و موکل من اون رو به قتل رسونده؟   ینیروتسول  یبگ   خواییم  -

 بوده! یچ  یبرا یرهبدونم اون ج خوامیفقط م -

 یک   یقاتل اصل ینکه. ایدهبه قتل رس یشمن ده سال پ موکل یبرادرزاده -
 یل شواهد و مدارک، ِسو یاما با دست بردن تو یست؛بوده، هنوز مشخص ن

که برادر مقتول بوده رو، قاتل جلوه دادن و دادگاه به خاطر قتل عمد   یاستال
خواهر   ود  ینا  یعمو  یاستال  یکوببه حبس ابد محکومش کرد. ج  ی،خانوادگ 
قاتل خواهر خودش   یلاتفاقات باور نداشت که ِسو  ینا  یا وجود همهو برادر، ب

تا بعد  کنهیاستخدام م یرو به عنوان کارآگاه خصوص ینیباشه، پس روتسول
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 یارتباط مال یلیکنه. دل  یگیریماجرا رو پ یناز بسته شدن پرونده هم بتونه ا
مدارکش   یحت .  ینهده سال هم  این  یِط   ینیموکل من با سرگرد روتسول  یو تلفن

 هم موجوده.

را چک  ینیو روتسول یهمانطور که اوراق رد و بدل شده از ارتباط استال لورن
 گفت:  یارشرو به دست کرد،یم

 یزندگ  ییجنا یلمف یههم هستن که درست وسط  ییکسا  یک؟ما بینییم -
 !کننیم

دادِن کف  یهانداخت و با تک یز م یاز آنکه کاغذها را برانداز کرد، رو بعد
 :یدپرس یلیثبه ن یلمتما یز،دستانش به سطح م

 یث؟اسم یلمیف ینا یتو کجا -

 زد و پاسخ داد: یپوزخند نیلیث

 رو دوست ندارم، پس تماشاگرم. یگریباز -

 !یهست  یتماشاگر کنجکاو و نترس -

 گذاشت و زمزمه کرد:  یلوک یبر شانه دست

 !یریرو به دست بگ  یوکنترل سنار  یادبدت نم یاد،ب یشپ  یتشموقع  مثاًل اگر   -

نشون بدم که  یرو جور یتکه واقع  ینهشغل من ا ی! اقتضایناشتباه نکن -
 .گناهیب  یگناهکاره و ک   یتر متوجه بشن ک امثال شما راحت
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به خاطر ذاتشه  یتنشون داده بشه. واقع «ینداره که »جور یازین یتواقع -
 .یثاسم یتهکه واقع

خارج نشده، بسته شد.  یاما کالم ید؛بگو یزیدهان باز کرد تا چ نیلیث
از  یاهر جمله یتکه پس از روا  زدندیاستوارت در گوشش زنگ م یهاحرف

 !یستحاال وقتش ن گفت،یگذشته م

. مشخص چرخیدندینشسته مقابلش م یلدو چشم وک ینب یسر کم  چشمان
 یاناتبه جر   ربطیکه ب   ی. حرف کندیپنهان م  یدر اعماق آن نگاه، حرف   ییبود جا

 پرونده نبود.

 یلیث. نچه مدت گذشت یدگرفت. نفهم  یجا یصندل یگرد کرد و رو  عقب
تاب روشن لپ یهمچنان به صفحه یسر رفت و در بسته شد؛ اما کم یستاد،ا

 مانده بود. یرهکرده، خ  یپتا یک که ما  یلیثو اظهارات ن

 *** 

شک کند؛ اما   اشیناییبود که به ب  یدبع  یپشت در خانه، به قدر  یلِسو  یدند 
 کار خودش باشد، سخت نبود.  ینکهداشت، حدس ا یلیثکه از ن  یبا شناخت 

در گردش؛  یتر پ ییافتهن ییر صورت پخته؛ اما تغ یانهاج و واج م یلِسو نگاه
ثابت مانده بود. عادت   یلچشم راست ِسو  یرو  یتر،پ  یچشمان خاکستر   یول

چشم  یانم چشم یماً مستق توانستینم شد،یم مضطرب یداشت! وقت 
 بگرداند. یگراند
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 یچارگی،حقارت، ب ی،تاسف، دلتنگ  یمانی،از پش کمانیینرنگ یتر پ نگاه
کمانش را در   ینانگار رنگ  یلداده بود؛ اما ِسو  یو ترس در خود جا  یشدگ غرق

 .دیدیروشنش را م ِی فقط خاکستر  یند،شب بب

 یموها یرو ی. دست یداسمش را زمزمه کرد و در آغوشش کش ِسویل،
 کوچک زد.  یلبخند یتر،نکردن پ ییر گذاشت و از تغ  اشیخاکستر 

 رو بهم داد. ینجاآدرس ا یلماشتباه اومدم؟ وک -

 داخل. یامنه. ب یدخترخاله یلیثن یومدی،اشتباه ن -

 واقعًا؟ -

 یمیقد یرا نگه داشته و طول راهرو یتر همانطور که هنوز هم دست پ ِسویل
 .یدپرس کرد،یم یرا ط 

ممکنه   یدنت،د  یاماما فکر کردم اگر ب  ده؛یکالتت رو انجام مو  دونستمیآره. م  -
 !یشد یتاذ یکاف   یبندازمت. به اندازه یگذشته و سوف   یاد

 تر یفضع  یشصدا  شد،یم  یک اش نزدجمله  یانگفت و هر چه به پا  ینهطمان  با
به مقاومت و نه تواِن   یلنه م  یگر اما در دلش بلوا بود. هرچند د  کرد؛یجلوه م
ها از آدم  یلیزود باالخره روز مواجهه با خ  یا  یر داشت. د  یتو شکا  یکارپنهان
حاال تمام  ینهم نیلیث خسته بود که اگر  ی. به حدرسیدیم یزهاو چ
 آورد؛یهم خم به ابرو نم  کردیم  یفتعر   یلِسو  یرا برا  دانستیکه م  یزهاییچ

مرد  یماش را تقدها را گفته و سپس اسلحهبلکه خودش هم تمام ناگفته
 عذاب راحتش کند. ینتا کارش را تمام و از ا کردیم
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نظر داشت؛ اما  یر ها را زبه دو اتاق خانه، آن یمنته یوار از پشت د نیلیث
 یکه به تازگ  یابه ظاهر خونسرد پسرخاله یچهره یرو یشتر چشمانش ب

 .چرخیدیشده بود، م یبهغر  یشبرا

و در حال   رفتندیبه قهقرا م  یشتر رفته بکه بعد از آن روز، رفته  یتر چشماِن پ  نور 
 بر تماِم احتماالت درون ذهنش بود. ییدیحاضر فقط کدر بودند، مهر تا

زل بزند و  یلِسو ییرهکه چطور در چشماِن خسته و ت کردیفکر م ینا به
 :یدبگو

ات رو بهم داد و مجبورم کرد از زندان آزادت کنم؛ اما خودش پرونده یتر پ -»
 کرد.«  یرو مخف  یکه دنبالش  یارو کشت و مدارک و گذشته ینیروتسول

 یتر،د پگذشته بود که نکن اشیلهفکر مسموم هم از مخ ینا یحت  هاتازگی
 را... . یسوف 

از تصورات  پرسید،یرا در ده سال گذشته م یتر که اوضاع پ  یلبم ِسو یصدا با
 شد. یدهکش  یروناش بآلوده

 یاعصرانه یبه لبخند نداشت، بر لب نشاند تا برا یشباهت  یچکه ه  لبخندی
 خود را آماده کند. ین،سنگ

*** 

 همه سال تنهات گذاشتم. ینمن رو ببخش که ا -
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و اسب  کشیدیم یلدو چشم گابر  یانو م یشانیپ یگرش را رونوازش دست
 اشی. مشخصًا صاحب دوست داشتنکردیخم م یینسرش را به پا ی،مشک 

 .کردیرا ابراز م اشیرا فراموش نکرده و با حرکاتش، اعتماد و دلتنگ 

اسب دلتنگ   یهازده و شاهد ابراز عالقه  یهمقابلشان تک  ِی به حصار چوب   نیلیث
 ترش بود.و صاحب دلتنگ 

فرق  اشیقبل یهابا تمام نگاه شد،یم یرهخ یلبه گابر  یاما وقت  یل؛سو نگاه
 تازه آن لحظه بود که حس کرد رنگ  یلیثو ن زدیبرق م خندید،یداشت. م
 است. یافته یدنور خورش یر اش را زمورد عالقه

 !یلِسو یاان قهوهچشم ییکهربا  برق

 رفت،یم یکت و شلوار به فروشگاه  یدخر  یبه بعد که برا یناز ا احتماالً 
فکر کرد که اگر در جواب  ینو به ا یاورنداش را بمورد عالقه رنگ  گفتیم

حتمًا طرف با  یل،ِسو ِی اچشمان قهوه یی: برق کهربایدپرسش فروشنده بگو
 است! اییوانهعجب د یگر د ینا کندیخود فکر م

به زور لبش را به  یکه انگار دست  یبه سمتشان رفت. همان لبخند نیلیث
که همچون  یصورتش کرده بود. لبخند ِی باشد هم، چاشن یدهکش ینطرف
از  یفلسف  یاجمله یدنبا یشهنشست. تلنگر که هم یلِسو یبه گونه یلیس
 نار که ک  شودیکه م  فهماندیبه مرد م  یلیث،ن  جانیلبخند ب   ینباشد! هم  یچهن

 ها از روح او دور!و فرسنگ  یباش یکس

 یتظرف یش،هادم نزدن ینتر از آن بود که دم بزند. انگار همخوددار  نیلیث
 یهاهوا، حرف یبه جا اشینه. درون سکردیم را روز به روز کمتر  هایشیهر
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که   یسک  یخودش متاسف بود که برا یتنها برا یل،ناگفته تلنبار کرده و ِسو
 در کنارش بوده، گوش نبود. یشههم

 یزیچ  یه. خوشحالم که باالخره  بینمیم  ینطوریهات رو اباره که چشم  یناول  -
 .یشده که کنارش شاد باش یداپ

 یمشهود یبعد با نگران  یزد؛ اما کم یدر جواب، لبخند یلگفت و ِسو  نیلیث
 مقابلش، دهان باز کرد: حال و روز دختر  یبرا

درخواست کمک از  یبهت بگم. گفت  یدبا خوامیاگه کمک م یبار بهم گفت  یه -
. یمشکلت رو حل کن ییتنها تونییکه تو نم  یستن یمعن ینبه ا یگران،د

 یک شر   یگهد  یکیرو با    ییتوانا  ینا  خوادیاما دلت م  تونی؛یم  یعنیبرعکس!  
 یبه حرف   ا. پس چر یدار  یاجو به کمک احت  یستلت خوب نحا  دونمی. میبش

  کنی؟یعمل نم ی،که خودت زد

که هست، مشغول کنم. ارزش   یزیاز چ  یشتر ذهنت رو ب  خوامیمن فقط نم  -
 نداره!

و  کنمیم یتتنکن. من رو ببخش اگه اذ  حرف رو تکرار   ینا  وقتیچه  یگهد  -
 طوریینباور کن اصاًل ا یول ؛یفکر کن طوریینا شمیهام، باعث مبا رفتار 

که فکر  یزیاز اون چ یشتر ب یلی. خین. تو و افکارت، برام ارزش داریستن
 .کنییم

 یبرا یستن یازین ی! کاش بدون یلِسو کنییبا کارهات، سردرگمم م -
 .یها استفاده کنجمله ترینیچیدهپ ها، از حرف ینتر ساده
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 خوامیها منم. من مغم  ینمقصر ا  کنمی. حس مینیغمگ  یول  خندی؛یتو م  -
و تمام متعلقاتش  یادن ینا یهام رو، روبه هدفم برسم و تا اون موقع چشم

 .ذارییتو نم یببندم؛ ول

که حاال به خاطرش ذهنت   یمن رو دوست داشته باش یستیتو مجبور ن -
 بشه. یر درگ

 .کردییم مجبورم یدبا یول -

 .یحهترج یست،ن لیدوست داشتن تحم یخودت گفت  -

 دی؟یمن گوش م یهاتا حاال به حرف یتو از کِ  -

که   یهنوز از هجوم جمالت  یلیث. نیز آمبود و نه طعنه یز نه تمسخرآم لحنش
 یداشت، در شوک بود که مرد، با لحن یتازگ  یشبرا یلاز زباِن ِسو یدنشانشن

 مردد ادامه داد:

 یهمنم،  کنمیبهت بگم. فکر م یزیچ یه خوامیم یهاگر خودخواه یحت  -
 باشه؟ یشروع، کاف  یه یبرا کنیی! فکر میادازت خوشم م ییجورا

 ین. اینو هم غمگ یجمله، همزمان هم خوشحالم کن یهبا  تونییفقط تو م -
 .کنهیم یتمها، اذتناقض

 !کنمی. جبرانشون مخوامیبابتشون، معذرت م -

ذهنش  یقی،دقا یو برا رسیدینظر م تر بهزد. هوا گرم یلبخند کوچک  نیلیث
هر  ی،پر شد که اعتراف  یو تنها با مرد یخال داد،یاز هر چه که به زوالش م

 قلبش قرار داده بود. یار چند نصفه، در اخت
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 رو جبران کن. یکه بهم زد  اییلیشروع، اول اون س یبرا -

که   کشانده شد  ییاز بوسه آورد و نه نگاهش به جا یاش نه اسمجمله در 
افتاد که  ییهمانجا یلیث،ن یاما نگاه مرد به محض منعقد شدن جمله ید؛نبا

 نشاند. بر لب دختر  یپوزخند

 یو حال هوا یدندهر دو از جا پر  ید،کش یههکنارشان که ش ِی مشک  حیوان
 اطرافشان کمرنگ شد.

 و پوزخند به لب زمزمه کرد: یدکش  یقینفس عم ِسویل

 ناراحت بشم!  یل،از وجود گابر  یروز یه کردمیفکر نم -

*** 

 بازیشبیمهشانزدهم: عروسک خ فصل

 

 .یمبر  یدبا -

 ی ابروها کرد،یرا نوازش م یلگردن گابر   یل،تماس کوتاه ِسو ینکه ح  نیلیث
 ادامه داد: یلباال انداخت و ِسو یبورش را به حالت پرسش

 ! با لورن قرار دادم.ینیروتسول یخونه -

 شده؟ یزیچ -

 کرده.  یداپ ینیاز قاتل روتسول یرد یه گهیم -
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انداخت که بدون توجه به ارتباط  یلیثبر دل ن یجمله چنان اضطراب  همین
تکان داد و با  یسر حالیی. با ب سوزاندیتمام تنش را م یل،لورن و ِسو

 راه افتاد. یلبه دنبال ِسو کشاندنش،یه سمت جهنم مب ییکه گو  ییهاقدم

که از باشگاه تا   یریتمام مس یفاحِش احوال دختر، ط  ییر متوجه تغ ِسویل
که در آسانسور بودند، شده بود. چشمان کدر   یآپارتمان سرگرد آمدند و مدت 

بورش   دار یشهر  یموها  اش،یدهروشن درهم کش  یابروها  اش،یسبز_آب   یشده
که حال رنگ   اشیبودند و پوست گندم  یختهبه هم ر  پیدر یپ  یهاکه از چنگ 

نا به جا تحت   یهااما دوست نداشت با پرسش  ید؛شده بود. همه را د  یدهپر 
 حالش را بدتر کند. یافشار قرارش بدهد و 

 یوارشبه در و د  یسرسر  یفرصت نکرد نگاه   یبار حت   ینکه آخر  یآپارتمان   در 
 ی،استال  یکوبج  یلوک  یث،اسم  یرو  یلبعد از ِسو  یسر از شد و نگاِه کمبندازد، ب

کرد و   یلخوشحال نشده باشد، رو به ِسو یاداز حضورش ز ییثابت ماند. گو
 گفت:

 !ییباهات صحبت کنم، تنها خوامیگفته بودم م  -

 .یبزن  یکه دار  یجلوش هر حرف  تونییاز خودمونه. م یلیثن -

نبود که   یزیبه همراه خودشان، چ  یبهدخترک غر  گفت؛ اما جمع بستن  ِسویل
افتاده باشد که همه به جز  یی. انگار وسط ماجرایایدخوش ب یلیثبه مذاق ن
 انداخت. ینگاه  یلبه ِسو یرا بدانند. عصب یرتاپیازشخودش، س

 یه؟خود ی،استال یکوبج یلِ وک -
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رو به   توجهیب   یلیثاما ن  ید؛پرس  یلخطاب به ِسو  یلیث،با برانداز کردن ن  لورن
 گفت:  یلِسو

 .یمباشه با هم صحبت کن یاز فکر کنم ن یلِسو -

 زود برم. یدبعد. من با یبرا ینهاتون رو بزارلطفًا حرف -

 ینی؟من رو بب خواستییم یچ  یبرا -

 پاسخ داد: یسر و کم یدپرس مرد

پارک ساختمون    یروکه روز قتل روبه  هایییناز ماش  یکی یاهِ س  یجعبه  یتو  -
 .یمکرد  یدااز قاتل پ یشده بود، رد

 ی؟چ  -

 .ینشپالک ماش -

 گرفت در بحث شرکت کند.  یمو تصم یدکش  یشبه موها یدست  نیلیث

 ین؟کرد  ییرو شناسا یتشهو -

 .یهاستال یکوبج به اسم ین. سند ماشیباً تقر  -

 اش،یرهت یدر موها یدست  یدنبا کش یللحظه سکوت برقرار شد و ِسو چند
 :یدکالفه پرس

 یکوب؟داره قتل رو بندازه گردن ج ینفر سع یه کنمیفقط منم که فکر م -

که   ییها. به پروندهینمتخواستم بب  ینهم  یو برا  کنمیفکر رو م  ینمنم هم  -
جاها ناقص و مجهوله.   یلیبوده، نگاه انداختم؛ اما خ  ینینظر روتسول  یر ز  یراً اخ
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 کنییکه فکر م  ییهاآدم یستو ل یشاتفاقات ده سال پ یاتتمام جزئ یدبا
. فکر یبذار یوندرم معموت خصومت داشته باشن رو، باها یاممکنه با تو 

ممکنه خودش   یمرتبطه و حت   یشبه قاتل ده سال پ  ینیقاتل روتسول  کنمیم
 باشه.

 یدو زدند. حت حبس شد و چشمانش دو یزی،چ یناز فکر به چن یلیثن نفس
نابود کردنش را داشت. آن  ییساله و قاتل، تواناهجده یتریردن به پفکر ک

 آدم کشته باشند. یدر نوجوان  توانندیو ُپر، نم یز ر یدست ها

&nbsp; و ادامه داد: یدلبش کش یرو یلورن، به رسم عادت دست 

 .یلِسو یرو بهم بگ  یز همه چ یدماجرا باز بشه، با ینا یهاگره  خواییاگر م -

 .یدرفت؛ اما قبل از باز کردن در، به عقب چرخ یسمت خروج  به

 ییجا یم،زد ینجاکه امشب و ا  ییکه حرفا  یذارمم یندر ضمن! فرض رو بر ا -
 .کنهیدرز نم

 ادامه داد: یلیث،کوتاه به ن  ینگاه  با

 .یخصوصًا عمارت استال -

به هم  یشکه به جز دلش، دست و پا  یلیثیمتفکر و ن یلِ رفت و ِسو کمیسر 
 لرزش افتاده بود، تنها گذاشت.

*** 

 بایستیاما م ید؛که منتظرش بود فرا نرس  یاانداخت و وارد شد. شنبه کلید
 .آمدیدر م یفیامشب از بالتکل ینهم
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 یاش، جداقرار از پسرخاله یاگرفتن اعتراف و   یبود که برا یننرمالش ا شاید
 اش،یو کار یط اجتماع هر قدر هم که در رواب یلیثاما ن کرد؛یبرخورد م

خانواده  ینا یسقف، برا ینا یر پوست کلفت از خود ساخته بود، ز یتیشخص
 ینکه بدون ا  ودب  پذیرییبهنوز همان دختر کم توقع و آس  یتر،و مخصوصًا پ
 نبود! یلیثاصاًل ن یدخانواده، شا

بر آن نشسته  یتر که پ  یاسالنه به سمت کاناپهو سالنه ینسنگ ییهاقدم با
 گذاشت و زمزمه کرد:  یتر پ یانداخت. سر بر زانو یشبود، رفت و تنش را رو

 کن.  یفبرام تعر  یگهبار د یه -

 یشههم یتر کند، پ یاباشد تا به موضوعش اشاره یاجیاحت ینکها بدون
 کرد؛یرخواست را مد ینو ا آمدی. هروقت سراغش مفهمیدیمنظورش را م

تحملش  یاافتاده، کارد به استخوانش زده و  یشبرا یندیاتفاق ناخوشا یعنی
 تمام شده است.

 تر کرد و گفت: ی. لبیدندخز  اشیقهبور شق یموها یانم یتر،پ انگشتاِن 

 یونکام  یهاتفاق افتاد.  یلعنت  یکنار ساحل که اون حادثه  یمبر  خواستیمیم -
 یلیثاز صخره افتاد. ن  ینتوند و با شما برخورد کرد. ماشش  یاشتباه   ینوارد ال
 یقغر   ینکهپدر و مادرت قبل از ا  یول  یم؛زود نجاتتون بد  یمتالش کرد  یلیما خ

هات رو باز که تو چشم مبود یدوار ام یشهنجات برسه، فوت کردن. من هم
ات حافظه ینکهداشتم. با ا یدام ی،بود یمارستانکه ب یمدت  . تمومکنییم
 یمونیوگرنه پش  گفتمیبهت م  یدها بود که باحرف  یلیبود؛ اما خ  یدهد  یبآس

 !کشتیمن رو م
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ماجرا،  یفچندمش، از دستش در رفته بود؛ اما مطابق معمول، بعد از تعر  بار 
با  ینشان،سکوت ب بار ینا یچنبره انداخت؛ ول یانشانتنها سکوت بود که م

 شکسته شد. یلیثن یهاسوال

مگه هممون   گیره؟یرو م  یگهآدم د  یهآدم، جون    یهکه    شهیم  یبه نظرت چ   -
 شه؟یقاتل م  یهکه اون بچه، بزرگ که شد،    شهیم  یچ   یستیم؟بچه ن  یروز  یه

هنوز وقتش  ی. من رو ببخش؛ ولکنمیم یتتبا سکوتم دارم اذ دونمیم -
ن وقتش باور کن اال یرو بهت بگم؛ ول یز روز همه چ یه دمی. قول میستن
 .یافتهب یاتفاق  یکس  یبرا یناز ا یشتر ب خوادی. دلم نمیستن

 یداپ  ینی،روتسول  یخونه  یرو که باهاش رفته بود  ینیپالک اون ماش  یسپل  -
 دی؟یرو گناهکار جلوه م یکوبج یکرده. چرا دار

تمومش  یدکه با  ی. فقط بهم فرصت بده تا خودم، اونجوریلیثنپرس ن ازم -
خودت رو از   یفته،ب  یاتفاق   یلِسو  یخودت و نه برا  ینه برا  خواییکنم. اگه م

. یادسرتون ب ییبال خوامی. نمیلیثن کنمیدور نگه دار. خواهش م یلِسو
 مخصوصًا تو! 

به ندانستن کند نگاه و تظاهر    یلو مغموِم ِسو  یرهت  به چشمان  توانستیم  نه
تازه شروع   یارابطه  یل،با ِسو  یدکه نگرانش بود بگو  یتریبه پ  توانستیو نه م

 کرده است.

 یو تلخ، به جا رنگ یب  ییهارا مثل قرص یشهاتماِم حرف توانستیم تنها
 شانیبه همراه بغض قورت بدهد و در وجود خود زندان  یقه،هر وعده، هر دق

 کند.
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 !یتر؟پ کنی،یم یکار چ مونیبا زندگ  یدار -

*** 

دست و رنگش، خوش یپصندِل راکش نشسته بود؛ اما پ یرو پیرمرد
 .زدیدستش لق م یاِن خاموش، م

 یاتاق را دوران  یگوشه رنگ یاقهوه ینزم یطور که کرههمان یگر د شخص
 کرد و گفت:  یکوبرو به ج چرخاند،یم

که   یهست   یآدم  ینتر و قدرتمند  ینتر تو باهوش  کردمیبچه که بودم، فکر م  -
احساس  شدیمامانم ُمرد، فکر کردن به تو باعث م یوقت  ی. حت شناختمیم

 نکنم. ییتنها

 زد و ادامه داد: پوزخندی

 ینبه ا  یکمتر شدم و  که بزرگ  ینها هم احمق بودم و هم خام. تا ااون موقع   -
بزرگ رو از چشمم بندازم؛   ِی استال  تونستمیطرز فکرم شک کردم؛ اما باز هم نم

تا بفهمم تو،  ید. طول کششمیتر نمبزرگ شدم که بزرگ یحاال، اونقدر یول
 یدینفهم یکه حت  ق. اون قدر احمشناسمیکه م یهست  یآدم ینتر احمق
 !یخبر داره که تو پدر و مادرش رو کشت  یل،ِسو

لبش  یرو یزیتمسخرآم یشخندن آمد،یم یرمردکه به سمت پ طور همان
که   انداخت،یم  ییهاخط  یکوبج  یاعصاب نداشته  یو رو  کردیم  ییخودنما

 نبود. یندخوشا کسیچه یبرا اشیجهنت

 گذاشت و کنار گوشش زمزمه کرد:  یکوبپهن ج یشانه یرا رو دستش
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من رو هم آسون کردن.  جذابت! کار  یلو هم اون وک دونهیم یلهم ِسو -
وقته  یلی. خیجناب استال یرو رها کن یتبازشب یمهخ یهاوقتشه نخ یگهد

 !یو خبر ندار یخودت عروسک شد

شد   یچشمان کس  ییرهبه خون نشسته، خ  یبا چشمان   یکوبو ج  یدکش  عقب
 . دیدیها مکه تنها خودش را در آن

*** 

 هفدهم: ُکسوف فصل

 

 داره. مگه نه؟ یبیعج یاسطوخودوسش، بو ییحهرا -

شده در   یفرد  یهاگلدان  یبا آبپاش کوچک و جمع و جور  کهیلدرحا  جاناتان
 یکه به تازگ   یمعطر  یهانسبتًا بلند، از شمع  ییبا صدا داد،یبالکن را آب م

 کرد تا به گوش مرد برسد.بود، صحبت  یدهخر 

که فکرش رو   یزی. هر چیدمکردم، خر   یداکه تازه پ  یک فروشگاه کوچ یهاز  -
داخلش  یسه نفر  یم،بود یالنم یافتادم که وقت  یهمون بازار یادداره.  یبکن

 .زدیمیقدم م

سر   یرنگ رو  یصدف   یر حر   یورود به اتاق، پرده  ینرا کنار گذاشت و ح  آبپاش
 شد. یدهکش  یشو موها

 یو حوله یدکش  کرد،یجلوه م ییطال یدنور خورش یر اش را که زبرنزه دست
 ییرهتخت پدرش زانو زده و خ یمرطوب داخل ظرف را برداشت. پا یمهن
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نمناک را بر  یکه به سقف دوخته شده بودند، حوله  یچشمان ملتهب و باز
 .یداش کشچانه یر و ز یقهشق یشانی،پ

 .شییاما مطمئنم خوشحال م ی؛اخسته دونمی. میمامشب مهمون دار -

 از آن مرد را کنجکاو نگه نداشت و آرام زمزمه کرد: بیشتر 

 .یلِسو -

. قطره یچیدداد، در اتاق پ یینپا یشکه مرد به زور از گلو  یآب دهان  صدای
که به خواست خود توانست   یاما تنها واکنش  ید؛چشمش چک  یاز گوشه  یاشک 

 یاو  یو خوشحال ییدتا یبه نشانه یشهاپلک  یکبار انجام بدهد، بستن 
 و تاسف بود. یدلتنگ 

استقبال از  یرف برگرداند و برازنگ که فضا را پر کرد، پارچه را در ظ صدای
 از جا برخواست. یبا لبخند یشان،هامهمان

کارش   ییهباال را به آتل  یکوچک طبقه  یکه خانه  ییهاآمدن از پله  یینپا  حین
دستش   یانرا م  یصوت   یستمکنترل کوچک س  کرند،یمتصل م  یینپا  یدر طبقه

عوض  یمو مال یک سکال  یادر حال پخش را، با قطعه یاپرا یقِی گرفت و موس
 کرد.

دو رنگ  یموها یانم یکنار کنسول کوچک کنار راهرو، دست  یز م ییینهآ  در 
 ییندر را پا ییرهدستگ یگر،حالتش برد و با دست دخوش ییرهبلوند و ت

 .یدکش
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 ِی بطر  یبه عالوه تر یدهدختر اتوکش یک یده،اتوکش یلِسو یک مقابلش
 دستانش ظاهر شد. یانم یدنینوش

دوستانه به داخل   یناخودآگاه بر لبانش نشست و بعد از خوش و بش  ایخنده
 کرد.  ییشانراهنما

 کننیهستن رو به خودشون جذب م  شونیهکه شب  ییها، کساآدم  دونمینم  -
 .شنیم یگههمد یهشب ینی،مدت همنش یهبعد از  یا

گرد وسط   یز م یمطبوع رو گرم و  یسه فنجان قهوه کهیگفت، درحال  جاناتان
 .گذاشتیمبلمان م

 یلوسا  یهال که به واسطه  یگر د  یگرفته در گوشه  یجا  یچوب   یز کنار م  ِسویل،
مجنون   یدب  یو با مجسمه  یستادها  شد،ینم  یدهاز سطحش د  یزیچ  و ابزار کار 

 گفت:  یشانداخت که پسرعمو یلیثبه ن یتمام به دست، نگاه  یمهن

 .یندار یگهبه همد یادیاما شباهت ز یستین؛خودتون متوجه ن کنمیفکر م -

 کرد و ادامه داد:  یلیثرو به ن سپس

رو، هم به عنوان   یک کوچ  یدورهم  ینکرده. ا  یفرو برام تعر   یز همه چ  یلِسو  -
 دادم.  یبترت ییآشنا یو هم کم یک تبر 

را   اشیهالل  یبر لب نشاند. چشمان سبز_آب   ییدتا  یبه نشانه  یلبخند  نیلیث
 نگاِه جاناتان گذاشت و گفت: یررسدر ت

 ممنون! -

 کوچک زد و زمزمه کرد:  یمتقاباًل لبخند هم ِسویل
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 باشه. یشمونپ تونستیهم م یسونکاش عمو ج  -

 شده گفت: یر ز یبرآورد و با لحن یقعم یدم جاناتان

 شدن. یزاچ یلیخ ِی من و تو، قربان  ینوالد -

 یه یتو یسون،مثل عمو ج یاسوارکار حرفه یهچرا  یدمنفهم یچوقته -
 سرش اومد! ییبال ینهمچ یمعمول یمسابقه

 زد و پاسخ داد: یپوزخند جاناتان

 .فهممیخوب م یلیمن خ یول -

دستش  یانرا قبل از سرد شدن م یلِسو یرفت، فنجان قهوه یلسمت ِسو به
 گذاشت و ادامه داد:

 یش،ها پنامه برام نوشت و به دوستش سپرد. سال یهمامان قبل از فوتش  -
. بعد از خوندنش، نتونستم تحمل یدبه فرانسه برم، به دستم رس ینکهقبل از ا

که   ی. اتفاق یستکه داخلش نوشته، اصاًل قابل باور ن  یزهاییکنم و بمونم. چ
کار رو   ینا یقبل یهنفر با نقش یهنبوده.  یفاق اومده، ات یشپدر من پ یبرا

 کرده.

آورده و به دهانش چشم دوخت.  یینفنجانش را پا یلیث،کرد و ن  سکوت
 زد؛یفشرد. جواب را حدس م  یشاز پ  یشدستش را ب  یانم  اما فنجان  یل؛ِسو

 باور کند. خواستیباور کند. هنوز هم نم خواستیاما نم

 !یالاست یکوبج یزمون،عز  یعمو -
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آن فرود  یاش، روجمله یبود، پس از ادا یستادهکه حاال کنار کاناپه ا  جاناتان
 آمد.

سفت  یبه حد یشهامنقبض شد و فک و دندان یگر صورت مرد د عضالت
 .ماندیقروچه مبه دندان یشتر که ب  یدندهم لغز  یرو

 تعجب نکردم. -

شلوغ رها کرد. به سمت مبلمان   یز بدون چهره را بر م  یگفت و مجسمه  ِسویل
 یینشگرفت. لب پا  یبود، جا  اشیرهخ  یکه با نگران   یلیثیبعد کنار ن  یآمد و کم

با تن  گرداند،یبرم یز م یدستش را رو یانفنجان م کهیرا گاز گرفت و درحال
 دار ادامه داد:خش ییصدا

بوده؛ اما عمو  تر آمیز یتوفقپدر و مادر من م یرو یتشمامور کنهیفکر م -
 کنه.  یننشرو فقط تونسته خونه یسونج

 اشیرهبلند و ت  یمهن  یموها  یاِن م  یعصب  یبا حالت   اشیدهو کش  یک بار  انگشتاِن 
 و گفت: یدلغز 

 نفر بخواد هر دو برادرش رو نابود کنه! یه شهیباعث م یچ  دونمینم واقعاً  -

توان نشان دادن  یل،ِسو ینالدمرِگ و یلِ دل یدِن از شوِک شن جاناتان
 یرقابلغ یبه شستن دستاِن عمو یشاننداشت. انگار هردو یالعملعکس

 .کردندیبا خون عادت کرده بودند که چندان تعجب نم یکوب،درکشان ج

 ِی خانوادگ  یماجراها یدننشسته بود از شن یلکاناپه کنار ِسو  یکه رو  نیلیث
در وجودش فروکش   یبه کل  یتر،چنان در عجب و فکر بود که اضطراب پ  یاستال
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موضوع بحثشان   یچه زمان   یدشد، که نفهم  یدجد  یغرق افکار  یکرد و به حد
 .یافت ییر تغ

سربر راجع مفصل و حوصله  ِی سخنران   یه  تونستیمیبود، م  ینجااگر استوارت ا  -
 !یمداشته باش یدننوش یحِ صح ییقهبه طر 

و  یدخند یلگفت. ِسو  یدر حال باز کردن بطر  یشخندو با ن ستادهیا جاناتان
 یمسئله گرفته بود، انگار  یشبازوها یانرا م یلیثن یهاشانه کهیدرحال
 باشد، رو به جاناتان گفت: یدهبه خاطرش رس یاتازه

 !یکهچقدر کوچ یادن شه؟یباورت م یتره،پ یدخترخاله یلیثن ی،تان  یراست  -

انداخت و بعد از پر کردن  یلیثبه ن یمتعجب، نگاه  یابا خنده جاناتان
 لب زمزمه کرد: یر ز هایشانیوانل

 .کنیمیکه ما فکرش رو م  یزیهاز چ تر یک کوچ  یاحق باتوئه. دن -

 *** 

اش با لبخند قرار گرفت و راننده اشیکنار یندر ال یلیثن یمشک  ماشین
جاناتان، قرار گذاشته بودند   ییهشد. بعد از خارج شدن از منزل و آتل  اشیرهخ

فکر   ینفقط به ا  یلبه خانه برسد، مسابقه بگذارند؛ اما ِسو یلیثکه ن  یتا زمان 
 ینرفته بود تا حاال ا یثلیخودش به دنبال ن ی،که کاش قبل از مهمان   کردیم

 .انداختینم ییجدا یانشانم ییکذا  یفاصله

رقصان  یر تصو ییرهو خ یستادها یپل ساکت  یرو یشانهردو بعد کمی
 بودند. یبر رود ت یپل، بر رو ییهحاش یهاچراغ
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 داده و چشمانش را بسته بود. یهکوتاه پل تک  ییوارهدستانش را به د ِسویل

 بهت بگم. یزیچ یک  خوامیم ینمنو بب -

دار و نم یاز هوا یقیزد و نفس عم یتنها لبخند یلزمزمه کرد؛ اما ِسو نیلیث
 .یدسرِد پِل مرتفع کش

 .ین! چشمات رو باز کن و منو ببیاستال یلِسو -

با لبخند و چشمان بسته  یلاش را تکرار کرد و ِسولجوجانه خواسته دختر 
 جواب داد:

 .بینمیببندم، تو رو م یاهام رو باز کنم به چشم نداره. چشم یربط  یدند -

پل   یوار کوچک خود و د  یفاصله  یاِن که م  یدرا د  یلیثیود و نچشم گش  آهسته
 گرفته بود.  یجا

دختر بگذارد و بخوابد.   یشانه  یخسته بود. دوست داشت سرش را رو  ِسویل
 کند.  که تمام وجودش احساس آرامش  یآنقدر

گردنش   یخواند که دست حلقه یرا به خوب  یشهاحرف چشم یلیث،ن انگار 
 شد. یکدیگر  گاهیهتک ،یشانکرد و سر هردو

بودند.  یستادهچه مدت گذشت که در همان حال ا یدندنفهم کدامهیچ
 یلکه م  زدندیم یدستپاچه، با چنان آهنگ  ییهادر اوِج تپش یشان،هاقلب
شعله  یشانحالت، مشترکًا در وجود هردو ینتوقف زمان در هم یِب عج
 .کشیدیم

 مرد زمزمه کرد: یشانه یرو یفضع ییبا صدا یلیث،که ن  یدنکش طولی
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 .یخترو دور ر  ینجااز ا  یرونب  یایکرد و دن  یزندگ   جاینتا ابد هم  شدیکاش م  -

زد و با تنگ کردن آغوشش  یآرامش چشم برهم نهاد. لبخند یاز رو ِسویل
 پاسخ داد:

 . هروقت!یبمون  جاینهم یتا هروقت بخوا تونییم -

که به دلش شور انداخته بود را   یوممقابله با احساس ش ییاگرچه توانا مرد
بد به  یلیث،رنگ حضور نخوش یالدادن خود با خ یبفر  ینداشت؛ اما کم

 !رسیدینم نظر 

 *** 

 آدرس برسون.« ینزود خودت رو به ا خیلی»

 یشبرا یلکه از جانب ِسو  یامبه آن پ یگر بار د کرد،یم یکه رانندگ   یحال در 
 .ماندیم پاسخیب  گرفت،یتماس م انداخت؛ اما هرچه یآمده بود، نگاه 

 یلفرستاده؛ اما به دل  یشسه ساعت قبل برا  یلکه ِسو  یدرس  یبه آدرس  باالخره
بود. از  یدهآن را د یر تاخ یمبا دو ساعت و ن ی،دادگاه  یاحضورش در جلسه

متروکه که  یشد و بعد از چرخاندن نگاهش به اطراف آن جا یادهپ ینماش
 ینسبت به دوتا  هاز سه سوله ک  یکیبود، سمت    آتش گرفته  یاکارخانه  یایبقا
 و درش باز بود، راه افتاد. آمدیم تر به نظر سالم یکم  یگر د

 خورد یاز رنِگ سبزش، رنگ زنگ آهنش به چشم م  یشتر که ب  یدر  یدستگیره
 یباز کرد و داخل شد؛ اما کس یشتر آن را ب ینفشار سنگ یک بعد از  و یدرا کش

 آنجا نبود.
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 یل؟ِسو -

 یلشنگرفت. موبا یگریخود جواب د یصدا یرا صدا زد؛ اما به جز اکو مرد
را گرفت. از  یلِسو یو باز هم شماره یدکش  یرونکتش ب یداخل یبرا از ج

تماس را قطع کرد و به برخاست.   یتلفن  یصدا  یبه همان حوال یک نزد  ییجا
را  یلِسو یسمِت صدا رفت؛ اما صدا هم قطع شد. مشکوکانه دوباره شماره

 زنگ برخاست. یگرفت و دوباره همان صدا

گوشش نگه داشته بود، به سمت صدا رفت. به   یرا رو یلکه موبا  طور همان
زده و با گارد   یهتک  اشیکنار   یوار شد، به د  یک نزد  یخال  یآن سوله  ِی اتاق پشت 

 و فشار ساق دست، در را باز کرد.

تلفن و  یک یشمواجه شد که رو یصندل یکبود. فقط با  یهم خال جاآن
 کنارش قرار داشت.  یادداشتی

آن خش   یو حت   ینهزم  . آن زنگ، آن پسشناختیرا خوب م  یتلفن مشک   آن
 .یگوش  یصفحه یرو یبار

و  کردندیسفارش شام بحث م یبرا یلکه با ِسو  یزمان  یش،_سه شب پدو
 یقاً افتاد و دق  ینکه زم  یردمرد را از دستش بگ  یلموبا  خواستیم  خندیدند،یم

 یلباشد. ِسو  یلتلفن، تلفن ِسو  ینخش افتاد؛ اما امکان نداشت ا  یشجاهمان
 .کندیرا از خود جدا نم یلشموبا وجهیچبه ه

کنارش، از فرق سر تا نوک انگشتاِن   ادداشتیرا برداشت و با خواندن    موبایل
 بست. یخلرزانش  ِی پا



 

 
209 

 رمان یکانجمن  یسندهسرمد نو ینرماِن َژرف | مت
 

 آدرس!« ینبه ا یاب یزتی،دنباِل نامزد عز اگه»

 از بدنش رد شد. یسیتهالکتر  یانجر  یدآن لحظه حس کرد شا در 

 یمتروکه خارج شد. بالفاصله پشت فرمان جا یو از آن اتاق و سوله دوید
 گرفت و به سمت آدرس راه افتاد.

که به   ییاز جا ایینهزم یشپ یا یر تصو یچو ذهنش، ه یلقدرت تحل مغزش،
نه.  یاجاست واقعًا آن یلمطمئن نبود که ِسو ینداشت. حت  رفت،یم یشسو

کند. مطمئنًا فکر    یحت   یگر به احتماالت د  خواستیبد. نم  یاحالش خوب است  
 ی که عقربه ی. با سرعت راندی! پس فقط مبودیم ید. بابودیسالم و زنده م

 . کشاندیشدن م را به مرز کنده ینماش یلومترشمارِ قرمزرنگ ک

که در آدرس نوشته شده بود. به محض   یدرس ییبه جا ی،فرع  یآن جاده در 
 شد. باز  یرنگ  یارا نگه داشت، در بزرگ و قهوه ینماش ینکها

باز  یشکه در را برا  یقو یکلیبلند و ه یشبه مرد بور با ر یبا نگاه  نیلیث
 یشخص یداد که آنجا اصطبل یصنگاه تشخ ینکرده بود، وارد شد و با اول

 بسته شده بود. یمجزا، اسب یهااتاقک  یاست. در تمام

را باز کرد و خودش  یچوب  یدر یکل،ه یو مرِد قو یدندمحوطه رس یانتها به
 .یستادپشت به آن ا ینهدست به س

را  یلداخل رفت. به محض ورود، ِسو ییو به تنها یدکش  یقینفس عم نیلیث
افتاده   ینزم  یبسته شده، رو  یو با طناب   یهوشب  ی،که با سر و صورت خون   یدد

 بود.
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 یز فل ِی صندل یکه رو  یمرد یده،راه نرس ییانهاما هنوز به م ید؛طرفش دو به
در دسِت راستش، پشت   یانشسته بود از جا برخاست و با اسلحه  یلکنار ِسو

 .یستادا یلیثبه ن

 .شناختیم یرا به خوب  یدو سف رنگیب  یآن موها یلیثنبود برگردد. ن نیاز 

 !یاناستوارت ت -

به عقب  یقدم یکاماًل انعکاس یاز شوک  یلیث،به عقب برگشت و ن پسر 
 برداشت.

و  یدکش اشیقهدستش را به شق یانم رنگ یانقره یاسلحه استوارت،
خشک شده راه  هاییفالس یرو ینش،بلند و چرم یهابا چکمه کهیدرحال

 گفت:  رفت،یم

 !یناحمق یلیشما دو نفر، خ -

 یلتوجه به حرِف استوارت، تنها به ِسو یبه جا یلیثنگران و کدر ن چشماِن 
کمتر از   یا یشتر ب یدشا یث،خورده و اسمکه کتک   یافتماند. واضحًا در یرهخ

 .کشیدیدرد م یلِسو یاو نه؛ اما به اندازه

 ین؟کرد  یکار باهاش چ -

 .شدیم تر همرفته بلنداش، رفتهخنده یبلند. صدا یلی. خیدخند استوارت

 یست؟واضح ن -

 !ی. اون دوستته لعنت یاحمق  ِی عوض یهتو  -
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شده بود.  یجزد. گ یاددر صورتش فر  یباً دومش را تقر  یگفت و جمله  نیلیث
 یشانبرا  یز چبه هم زدن همه  یکبارهبود. به    یک شر   یشانهااستوارت در نقشه

 .شدیگران تمام م

 کردنت خسته شدم.  ی. از نقش بازیثبس کن اسم -

 :یدپرس یو عصب یدبورش کش یآشفته یدر موها یکالفه دست   نیلیث

 خوای؟یم یته شدم. چ خس یعوض یمنم از تو -

 دروغ بزرگ.  یه  ی،دروغ معمول  یهمعلوم شده. اونم نه    یاستال  یشدروغت پ  -

درست کرد و با  یدو شاِخ فرض یلیثبا دو انگشت، دو طرف سر ن استوارت
 زهرخند ادامه داد:

بهت  یز و تم یعکار سر راه یهبرام با ارزشه،  یمیمکه دوست قد  ییاز اون جا -
 .یخالص ش یتموقع ینکه از ا  دمینشون م

انداخت و استوارت، با انزجار  یدر صورت زال مرد تف  یعصب نیلیث
 را بست. یشهاچشم

 گفت:  یدآمیز تاک یبا لحن و مکث  نیلیث

 حساب نکن!  یلخودت رو دوست ِسو وقتیچه یگهد -

صورِت مرد  یرو ییکه نگاهش جا یدر حال یلیث،زنگ خورد. ن تلفنش
و  یدکش  یرونکتش ب  ِی داخل یبقفل بود، تلفن را از ج یشروروبه یانتکار خ

 یکه مسبب تمام یکلفت مرد یپاسخ، صدا یدنبعد از لمس و کش
 :یچیدبود، در گوشش پ هایشانیبدبخت 
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 !یمکن  یباز یکموقتشه  یلیث،ن -

ارهاتون ک  ینشماها با ا ین؟دار یکار چ یلبا ِسو گه؟یم یاحمقت چ  ِی منش -
 .ریزینیمن رو بهم م یهاکل نقشه

. بهت اعتماد داشتم؛ اما خودت یکه بهم دروغ گفت   دونییخودت خوب م -
 .یخرابش کرد

 .زنییحرف م یاز چ  یدار دونمینم -

من  یا کنییخودت رو بهم ثابت م یا. یستندونستِن تو، مشکل من ن -
 .دمیبودنم رو نشونت م یاستال

 کار رو بکنم؟  ینا یدچرا با -

 .گمیچون من م -

 .یکن  یمن رو مجبور به کار دلیلیب  تونیینم -

 .کنمیها رو نابود مندارم. هر وقت که حس کنم الزمه، آدم  یلبه دل  یازیمن ن  -

 .یستن یمنطق  -

 .یاداز منطق خوشم نم -

 اون برادرزادته. -

 !یستمهم ن یاحساسات  -
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از  ییبو یچه یعوض ی: پس تویدبزند و بگو یاددوست داشت فر  نیلیث
 یدبزند تا شا  یدنداد همچنان خودش را به نفهم  یحاما ترج  ی؛انبرده  یتانسان
 .یردقرار بگ یشپا یجلو یراه حل

 خشکش عبور داد و گفت: یاز گلو یدهانش را به سخت  آب

 .ینجاما یچ  یبرا دونمینم یمن حت  -

از نقاِط  یکی ین. ایادخوشم م یفهمند مکه اصِل موضوع رو زو  ییهااز آدم -
از دست  یتو رو الک  یبه باهوش یآدم خوامیکه نم  ییمثبِت توئه. از اونجا

 یکه من برا  یبدون  ید. بایلِسو یا یمطمئن بشم که تو طرف من یدبدم، با
 .کنمیصرف نم یانرژ اهمیتیب  یزهایچ

 خوای؟یم یازم چ  -

 بکشش! -

 رو؟ یک   -

 رو. یلِسو -

 ییاست. در گوشش صدا یدهکه اشتباه شن  کردیمات مانده تصور م نیلیث
 .شدیمدام تکرار م یپتِک آهنگر ِی در پ یهمچون اصواِت پ

 ادامه داد: ینداد، استال یکه جواب   دختر 

 .ییاز ماها یکیکه تو،   شهیبکشش! اون وقت باورم م -
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 ،یستمهم ن  یم: برایدبزند و بگو  یاداز اعماق وجود فر   خواستیدلش م  نیلیث
 از شماها باشم. یکی یهشب خواهمینخواستم و نم وقتیچمن ه

 اضافه کرد: یاستال اما

 .کشمیهردوتاتون رو م یش،اگه نکش -

 تعلل گفت: یا. پس بدون ذرهترسیدینداشت. از مرگ نم ییابا نیلیث

 کار رو بکن.  ینا -

 نگاه کن. پشت سرت رو -

 یاسکلت فلز  یرو یادوربرد و ثابت شده یاسلحه یدنبرگشت و با د نیلیث
 یلکه ِسو  ییآن جا  یلطو  یخرابه که لوله  یآن فضا  یبه انتها  یو مرتفع منته

بور  یو موها یدکش اشیشانیپ یرو یدست  رفت،یافتاده بود را نشانه م
 باال زد.  یاش را عصبآشفته

 یکار اتاقش نشسته، همراه با شخص  یز پشت م  یصندل  یرو  کهیحالدر   پیرمرد
و  یصالاست یتور از مان کرد،یو کنترلش م یستادهسر و مشرف به او ا یکه باال
 یامداربسته یندورب یقدر آن لحظه را از طر  یلشمشهود وک یدرماندگ 

 زد و گفت: ی. به ناچار تلخنددیدیم

 !ییاحتمال خطا یچدون ه. بدمیکه انجامش م  دونییم -

اش، به خون نشسته  هاییرا فرو داد و با سبزآب   اشیدهآب دهاِن خشک  نیلیث
 نگاه کرد و نامفهوم زمزمه کرد: یلبه ِسو

 ... .دهی...انجامش مدهیانجامش م -
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 دوربرِد پشِت سرشان انداخت. یبه اسلحه یعقب برگشت و دوباره نگاه  به

 .دهیمن انجامش ندم، اون انجامش م -

 یهوش،ب یل. ِسوشدینم یدار ب زد،یخواب بود؛ اما هرچه دست و پا م شاید
که  ییو عمو یلِسو یشانیپ یقرمزرنگ رو یزریاستوارت منتظر، نور ل

اب خو  شک یاش نشسته بود. ب خون برادرزاده  یختنچشم انتظار ر  رحمانه،یب 
 .دیدیم

از آن، فشار  یتهم فشرد. به تبع یچشمانش را بست و محکم رو یگر د بار 
 یت،آن را از عصبان یشده بود. به قدر یادتر ز یلشموبا یانگشتانش هم رو

ها، تا خون به آن  یدنمحکم به گوشش فشرد که سر انگشتانش از شدت نرس
 .زدندیم یدیبند اول به سف یانتها

 یی. گوآوردندیفشار م یروناش هم به بمجمهدرون ج یاتمحتو حتی
کنند و به   یآورشان را متالشبسته و خفقان یاز درون، محفظه خواستندیم
که   یاشوند. قله  یر سراز  یامذاب، بر قله  یاهجوم آورده، همچون ماده یرونب
 نمانده بود. اشیتا فروپاش یزیچ

اش، چشماِن بسته یجلو ِی مشک  یر که تصو یرا حبس کرد. آنقدر نفسش
 هایشیهنقطه ضعِف ر یساز بود؛ اما اغلب رودست یفرمول یدشد. شا یدسف

 .دادیجواب م

به صورت  ینگاه  سوخت،یکه م  ینفس زد. با چشمان باز کرد و نفس چشم
ابد،   یبرا  یشابود. تصور بسته بودِن چشماِن قهوه  یهوشانداخت که ب  یمرد
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که   یچند روز قبل و لحظات  یادِ ناخودآگاه به گرفت.   یشاز پ یشنفسش را ب
 افتاد و در دل گفت: کردند،یبحث م یکدیگر با 

 ترینیک تار یتو یدمرگ، نبا یلحظه ی؟استال یلحق با من بود ِسو یدید -»
 آدم باشه!« یک یزندگ  ینقطه

 یبه جز مرگ، برا یدر آن واحد، خودش را لعنت کرد که موضوع بهتر  و
 کرده بودند! ن یداوگو پگفت

مقابِل چشمانش،  یانرنگ توسِط استوارت ت یانقره یگرفته شدِن اسلحه  با
 یین. اسلحه را با دستاِن لرزان گرفت و پایدناباور کش  یدهانش را باز کرد و دم
و منقطع برآورد. سرش را به عقب  یرا طوالن  یشهاآورد. بازدم دروِن شش

که از شدِت پس زدِن اشک، اضطراب،   یباال گرفت. با نگاه  یپرت کرد و کم
شد و  یرهاصطبل خ ینفرت و آه به سوزش افتاده بود، به سقف کاذب و فلز 

 ی،و آسماِن زمستان  یدمانده بود را د باز یمهکدر، ن  یآن فضا یانکه م  یانقطه
 رنگ، چشمک زد.کم  یصاف و آب 

لحظه ماه سر برآورده است.   ینمه  کردیمصاف بودِن آسمان، حس    رغمعلی
 یک مثل  یقاً اند. دقمدار قرار گرفته یک بر  یدکه با خورش  یآن هم درست زمان 

 هاییکیو تار شده بود. از آن تار یرهکامل، تمام جهانش ت  یگرفتگ   یدخورش
 ندارد. یتمام گار که ان  هایاهیندارند. از همان س ییروشنا یالعبث که خ

فوت کرد. مرد  یرونداند و دوباره نفسش را به برا به مقابلش برگر  سرش
صورت  یلختش، شلخته رو یاقهوه ی. موهایدمقابلش را خوب کاو
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خون  ییکهبه بار یگر د یااز عرق و طره یاشده و طره یختهر اشیدهپر رنگ 
 بودند. یدهچسب اشیشانیپ یرو

 یفکه به تن داشت، کث  اییطوس  ِی رنگ با خطوِط افق کم  یآب   یمردانه  پیراهن
 یلیث،مانده بود و در آن لحظه ن  اشینهسمت چپ س  یرد کفش  یشده بود. جا

 یینهلگد را به س ینکه ا  ییوسط آن پا یقاً دق یر ت یکدوست داشت  یقاً عم
 کند.  یاو زده بود، خال یتپنده

در  یاو  شدیمتنفر م یراهنرنگ پ ینهوا و ا ینبود که از ا یننرمالش ا شاید
با تمام  یلیثرنگ را نپوشد؛ اما ن ینا یگر د گفتیبه او م یشانبعد یندگ ز 

 یرا از او بخواهد. حت   یرنگ و لباس  ینچن  یدِن پوش  یدکه با  کردیوجود حس م
عذاب را به خود  ینا تکرار بارها  یدبا کرد،یم یادآوری یشروز را برا یناگر ا
 ینه به دست خود چنتا دوباره طعم گسش را بچشد، که چگون  کردیم  یلتحم
دوست داشت، دارد و خواهد داشت، آورده  نهایتیکه ب   یرا سر مرد ییبال

 است.

 یرا کم  کردیاش گزگز مکه نقطه به نقطه  یزد، بدن   یسوزش چشمانش پلک   با
 شده، زمزمه کرد: ینکرخت و سنگ  ییهابا لب یتو در نها یدجلوتر کش

مگه  ی،! تو بهم اعتماد داریلباشه ِسو معنییب  یتنذارم زندگ دمیقول م -
 نه؟

او انداخت و بالفاصله ماشه   یینهس  یرو  یرحمانهیو ب   یبار  یبه ردپا  نگاهی
 کرد.  یک و شل یدرا کش

 افتاد.  ینبه ناگاه بر زم جان،یو ب  ینسنگ یحجم و
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*** 

 پنهان ماه ییمههجدهم: ن فصل

 

سقف کاذب  یک همان منفذ بار ید،که د  یزیچ ینرا باز کرد و اول چشمانش
روشن،  ِی و آسمان  یآب  یر تصو یمقابِل چشمانش حاال به جا ییکهبود. بار

 .کردیجلوه م یاهس

که با دستان به کثافت   یلیبا خطور تمام اتفاقات به خاطرش و سو ناگهان
 .یدو ناچار خود گلوله خورده بود، از جا جه یدهکش

افتاده و  ینارت بر آن نشسته بود، بر زمکه استو  یاو زنگ زده یفلز  صندلِی 
او به  یبه جا یانیرا در لحظات پا یلکه تن ِسو  یو کلفت  رحمیب  یهاطناب

 .خوردندیبه چشم م یصندل یبودند، آزاد و رها رو یدهآغوش کش

و استوارت بود و نه مرد اسلحه به دست  یلاز ِسو یچرخاند و نه خبر  سر 
 سرشان. یباال

که در  زبانییو ب  یبنج هاییوانرفت و به جز ح یسمت در خروج  به
از   یاثر   یچبودند، ه  یاستال  یکوبج  هاییطلبجاه  یکوچک، زندان   ییهااتاقک 
 نبود. یده،تر آنجا دکه قبل  ییهاآدم

. یشکت داشتند و نه پاهاگرفت؛ اما نه دستانش قدرت حر   یجا  ینماش  پشت
چنگ  اشیدهخشک یکه به گلو یو از اضطراب  زدیچشمانش دودو م

 در حال خفه شدن بود. انداخت،یم
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ماند. تمامشان   نتیجهیرا گرفت؛ اما ب   یلِسو  یو حت   یکوباستوارت، ج  یشماره
 خاموش بودند.

از حد،   یشب  ِی از نگران   ینجاا  ینمانده بود کس  یزیکه چ  فهمیدندینم  کدامهیچ
باال   داد،یگند آشغال م  یکه بو  یاییدن  یدرون وجودش را رو  یهاتمام داشته

 .یاوردب

*** 

پارک شده بود،  یورود یکه شلخته و نامنظم جلو یلیثن ینماش یدند با
روز   یکفکر کرد که آخر    ینتر پارک و به اطرف  آن  یاخودش را گوشه  ینماش

 .دهدیکار دستش م  ی،در رانندگ  هایشاحتیاطییب  ینا

به سمت اتاق دختر کج   یمنراهش را از نش  یلیث،ن  یدنخانه شد و با ند  وارد
 یهتختش نشسته، سرش را بر زانوانش تک یینکرد که پا  یدایشپ یو در حال

 داده است.

 یلیث؟ن -

 یدنش، فهمشناور در خو هایینگاه به سبزآب  یکبا  یتر سر بلند کرد و پ دختر 
 .یستراه ناوضاعش اصاًل روبه

 شده؟ یچ  -

 یمماس با شانه یشزانو یکه کاسه یتخت نشست و در حال یرو پیتر 
 یدهانگار که جرئتش را نداشته باشد، بر  یلیث. نیددختر بود، پرس یافتاده
 گفت:
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 رو...کشتم! یلمن، من...ِسو -

 ی؟چ  -

ها به کف آن  یرا باال آورد و با نگاه   یشهادست  یلیثو ن یدبا ُبهت پرس  پیتر 
 :یدنال

 یهوشآدم ب  یه! به  یهوشهکه ب  یدمکردم. من د  یک خودم، بهش شل  یبا دستا  -
 لعنت به من!  یتر،کردم. لعنت به من پ  یک شل

که چه  شدیمتوجه نم یتر و پ بافتیمدرهم را به هم  یهادختر جمله 
نداشت. نه حاال و   ییجا  یشانهادر برنامه  یلبود. مرگ ِسو  یده. ترسگویدیم

 .یلیثنه به دست ن

 یانرا ثابت م یشهانشست. شانه یلیثن یروتخت بلند شد و روبه یرو از 
 لرزان گفت: یینگه داشت و با صدا یشهادست

 کن.  یف. آروم باش و برام از اول تعر یلیثن یابه خودت ب -

 یینپا ییِن صداو منقطع و با تُ  یدکش  اشیشانیپ یکف دستش را رو  نیلیث
 جواب داد:

بود. بهم گفت  یهوشب یدممن رس یرو برده بودن. وقت  یلِسو یااون عوض -
 مثل خودشم. یعوض یهبکشمش تا بهش ثابت کنم که  یدبا

 ی؟کدوم عوض  -

 .یاستال یکوبج -
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 ازت بخواد؟ ینوا یدچرا با -

 پدر و مادرش رو کشته. یکوب،که ج  دونهیم یلبود ِسو یدهچون فهم -

 ی؟چ  -

خورد که ذهنش ناخودآگاه به سمت  یکهجمله چنان  ینا یدنبا شن پیتر 
 یگر وقت بود که د  یلیخ  یکرده بود. آن لعنت   یاهرا س  اشیرفت که زندگ   یمرد

چه کرده   یتر . انگار بو برده باشد که پگذاشتینم  یاندرم  یتر را با پ  یشهانقشه
 است.

. اول یدکش  یاش برد و ناباور آه و آشفته یخاکستر  یدر موها یدست  پیتر 
راحتش کرده و  یدر نوجوان  یکوچکش از سوف  یینه. کیلو حاال ِسو یسوف 

 ینفر به راحت  ینکرده بود؛ اما با مرِگ دوم  سازییعاد یشمرِگ دختر را برا
 .یایدکنار ب  توانستینم

کنم که   یک شل ییشانسم رو امتحان کنم و به جا خواستمیمن...من فقط م -
زا، عقل و کنترلم رو استرس یتاون موقع یتو یول یره؛بشه و َنم یفقط زخم

 ی؟به کجا زدم. اگه واقعًا ُمرده باشه چ  یدمواقعًا نفهم از دست داده بودم و
 رو کشتم؟ یلمن ِسو یعنیکردم؟   یکار من چ یتر پ

 یهاشانه  یرو  یتر،دستاِن پ  یم. سرش با فشار مالیدعاجزانه گفت و پرس  نیلیث
 :یچیددر گوشش پ یشاو نشست و صدا یحام یشههم

 االن کجاست؟ یل. ِسویستن یزیآروم باش، چ -
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عمر،  یباق  یمرد برا یدنشد! تصور ند یوانهمجدد اسم او، د یدنبا شن نیلیث
فشرد و   دستانش یانرا م  هایشیقهبود تا عقلش را از دست بدهد. شق  یکاف 

 گفت:

 یچیرفت و ه یاهیهام سکردم چشم  یک بهش شل ینکه. بعد از ادونمینم -
 اونجا نبود. یچکسشدم ه یدار ب ی. وقت یدمنفهم

 یره؟که بم  یدیپس ند -

 کردم.  یکار چ دونمی! من واقعًا نمیترپ یستین ییتاتاق بازجو یاالن تو -

 .کنهیبوده باشه، اوضاع فرق م یشتونپ یخوب فکر کن دختر. اگه کس -

 ی؟چه فرق  -

 ممکنه زنده باشه. -

 یلمن هم ِسو  یکاگه شل  یحت   شناسمیمکه من    اییلعنت   یاِن اون استوارت ت  -
رو فرستاده باشه اون   یمیشقد  یقکه رف  یشهرو نکشته باشه، خوب مطمئن م

 رفته باشه. یرونب یت و بعد از اون اصطبل کوف یادن

العمِل با عجز گفت و چشمانش را بست؛ اما عکس  یختهآم  یتیبا عصبان  نیلیث
 .یداسم استوارت را ند یدنبعد از شن یتر پ

 شده بود! یوارد باز یانت استوارت

*** 
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عمارت شد.  یآمد و به دنباِل استوارت، وارد کتابخانه یرونب یکوباتاِق ج از 
از  یعمارت، عار ِی فوقان  یطبقه یهاکه اتاق تنددانسیم یهر دو به خوب 
 که به چشم خورد از پسر   ییو شنود است. با وجود رفتارها ینهرگونه دورب

در آن  یشپ روز نباشد که دو  یداشت استوارت کس یدهنوز هم ام دید،یم
 بود. یدهشده، د یناصطبل نفر 

 کجاست؟  یلِسو -

سوال  ینا یدنبود که با شن تادهیسمشرف به پنجره ا یکنار قفسه  استوارت
 .یدپا چرخ یپاشنه یو رو یددست از براندازشان کش یث،اسم یناگهان 

 منظورته؟ یلجسد ِسو -

آرزو و  ینتر وصال به بزرگ یکه در لحظه یهمچون شخص نیلیث
 یزد؛نمانده بود در هم بشکند و فرو بر  یزیچ یرند،بگ یاش، او را از وخواسته

چنگ انداخته بود را قورت داد و با   یشکه به گلو  یاو ُبرنده  یناما بغِض سنگ
 حفِظ ظاهر گفت:

 است.زنده دونمیم -

 !یسخت در اشتباه  -

. تو شییتوش استاد م ی،انجامش بد یادو ز یکن  ینتمر  یلیکه خ  یهرکار -
دروغ  ییهاچه وقت فهممیخوب م یلی! من خیاناستوارت ت یاستاد دروغ 

 .گییم

 باال انداخت. ییو ابرو یدکنان لب برچخنده استوارت،
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. یرونب یادروغه؟ از تصوراتت ب ی،درک و باورش کن یکه تو نخوا  یزیهرچ -
رو انداختم   یزتعز   یلِ ِسو  یهم بهت گفت، جنازه  یاستال  یکوبهمونطور که ج

 جز الشخورها بهش نرسه. یچکسکه دست ه  ییجا

 در جواب زد و گفت: یپوزخند نیلیث

 ی؟عمارت چندتا الشخور هست، چرا به خودت زحمت داد  ینهم  یتو  یوقت   -

 ی،بگ   یاما متاسفانه هرچ   ی؛که از عذاب خودت کم کن  گییرو م  یناا  دونمیم  -
 .دهینم  ییر تغکرد،    یک شل  یلکه به ِسو  یبود  یرو که خود تو کس  یقتحق  ینا

 ... .شمینم که دارم  یمنکر عذاب وجدان  -

 و با تر کردن لبش، ادامه داد: یدکش  یلرزان  نفس

هر  ین،راه انداخته بود یستکه تو و رئ  اییکوفت   یتاون موقع یتو یدشا -
 شهیکه م  یاوقات تنها کار یگاه   یانجام دادم؛ ول اومد،یاز دستم برم یکار

 .کار اشتباهه  یهکرد، 

 یدهکار درست خواب  یه  ی،پشت هر کار اشتباه   یدشا  یث؟اسم  دونییاز کجا م  -
 باشه! 

 یهابه حرف یدبا یلبه چه دل یقاً فکر کرد که دق ینزد و به ا یتلخند نیلیث
 کرده بود، گوش بدهد!  یبه دوست خودش هم نامرد یکه حت   یمرد

دستش  یانبودند که م یز ناچ یبه حد هایشیکه دلخوش  یوقت  یبرا دلش
 بود،یکوچک هم م  هایشیلک زده بود. حاال اما، اگر دلخوش  گرفتند،یم  یجا
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 یانتر مبود که با خساست هرچه تمام یاپروانه یبه اندازه شانیکوچک 
 !د. آن هم به دست خویابدباز کند، آن را مرده ب یو وقت  یردمشتش بگ

*** 

 یدهبه دست کنارش د یگار را س یلوکه اغلب قامت ِس   یستادها یبالکن پشِت 
 یدستش، خاطرات روز یکبلند و  ییشهش یانم قاب گرفته یبود و منظره

که دو هفته از  یمالقاتش را با مرد ینکرد که اول یرا در ذهن دختر تداع 
 .وداز او نداشت، رقم خورده ب یخبر  یچو ه گذشتیم یدارشاند ینآخر 

لورن داشت، موضوع را با او   یسر که نسبت به کم  یوجوِد حِس بد و انزجار  با
 یتر نهان و آشکارش، او هم با پ هاییگذاشته و پس از ابراز همدرد  یاندر م

 .کردیم یگیریبود و مسئله را در خفا پ یدههم عق

دست  یانجا خشک کرده م یر حر  یزد و با رها کردن پرده یتلخ  لبخند
  ِ که شاهد سوم و گوش   یزیاناپه و مک  یدِن رو به عقب برگشت. با د  رمقش،یب 

 پر شد. اختیار یبود، چشمانش ب  یشانهااز حرف یاریبس یشنوا

که به لکنت افتاده بودند، حرکت داد   ییپاها یرو یرا به سخت  ینشسنگ تن
 یشههم  یلکه ِسو  رنگییاسرمه  یکاناپه  یرو  ی،ابه گل نشسته  یو مانند کشت 

مقابلش زل زد و  یخال یگاریس یر به ز آوار شد. بغ کرده نشست،یبر آن م
 .کردیصورت گندومگونش را تر م یگریپس از د یکیقطرات اشک، 

. عذاب وجدان، شوندیم یختهر یلدل ینکدام  یکه معلوم نبود برا  ییهااشک 
ساکت   جورهیچکه ه  یدرد فقدان   یاو حسرت، از دست دادن عشق و    یمانیپش

 !شدیو آرام نم
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و ساعت از دستش در  یخکه تار  گذشتیها م. مدتگذر زمان نشد  متوجه
ُشرُشر  یهمان کاناپه، خوابش برده بود که با صدا ی. رورفتیرفته بود و م

 روزگارش مواجه شد. یکیبه تار یاباران، چشم گشود و با خانه

زن نور چشمک  یدِن نبود؛ اما با د یشخص یچاز ه یخبر  یا یاممنتظر پ اگرچه
از دست رفته بود، انگار هنوز هم در  یتماس یا یامکه نشان از پ یلشموبا

 یز م یرا از رو یلباشد، موبا یدیناام یبترک یانم ید،ام یواژه یجووجست
آن نوشته شده  یر که ز  یامیکه با خواندن آدرس و پ  یدنکش یبرداشت و طول

 بود، تنش به لرزه افتاد.

 .« یلیثمنتظرته، ن ینجاا یل»ِسو

*** 

 !ینوزدهم: تو از من گم شد فصل

 

آخر قرار داشت، کنار   یفکه در رد  یقرمزرنگ   یصندل  یسالِن تئاتر شد و رو  وارد
 گرفت.  یآنجلو جا یسر کم

عطر و  یرینش یبدون سربرگرداندن و نگاه کردن به صورتش، از بو پیتر 
به  یپِ  کردند،یاو اعالم م یدنکه حضور صاحبشان را قبل از رس  ییهاکفش
 برد. یتشهو

 ی؟قرار گذاشت  ینجاچرا ا -
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تئاتر چند روز   ینکه در حال تمر   یو عوامل  یگرانرو به باز  یزا،و لوئ  یدپرس  پیتر 
 بعدشان بودند، پاسخ داد:

 .یبود یاستال یسوف  یمیصم یهااز دوست یکیتو  دونمیم -

لو بدهد. خودش  ییجا هایراحت  ینانتظار نداشت اسمش را به هم یلیثن از 
 را خونسرد جلوه و اجازه داد خود دختر، کالمش را ادامه بدهد.

. پس شناسییرو م یاستال یبهم گفته بود. تو بهتر از من خانواده یلِسو -
 .یو نظرت رو راجع بهش بگ  ینینفر رو بب یهخواستم 

 ینجا؟ا -

 .جاینآره، درست هم -

نگاهش، سر  یبهم به تعق ر یتنگاهش را به سمِت سن دوخت و پ لوئیزا
 چرخاند.

 بهش مشکوکم! یشتر که از همه ب  ی. کسیکوبدختر ج -

*** 

 ی،طوالن   یکردن مسافت و زمان   یاز شهر خارج شده و حاال، پس از ط   هاکیلومتر 
 .یدشده بود، رس یمهضم یامکه در آن پ  یبه همان آدرس

را داشته   یزیچه چ یا  یچه کس  یدنانتظار د  یدکه با  دانستیهم نم  خودش
 یساده، راه  یامپ یکوقت از شب، با  ینهم احمق نبود که ا یباشد. آنقدر

 یلاز آن نداشته باشد؛ اما قرار گرفتن اسم ِسو  یقبل  ییآشنا  یچشود که ه  ییجا
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تش سوختن یاگر نها یکند. حت  یهرکار شدیکنار جهنم هم، باعث م یحت 
 باشد!

از  یشبر علت شد که ب یداخر دسامبر، مز شد، باد سرد او یادهکه پ  یناز ماش
طرف که آن یاسرما به وجودش نفوذ کرده و بلرزد. به سمت خانه یش،پ
 یبشکه در تعق  یگرید  ینمقابلش قرار داشت، راه افتاد و متوجه ماش  یابانخ
 متوقف شده بود، نشد. تر یینپا ییجا

استوارت  ینو ابر در بخورد، باز شد  یازدن تقه یاز آن که دستش برا قبل
 !کردیم ییبود که آن طرف در خودنما یانت

*** 

"من دلتنگ توام"  یبه معنا ی،جمله در زباِن فرانسو ین: ایاز من گم شد تو
 .شهیاستفاده م

 ی؟مطمئن -

. قطعًا بعد شناسمشی. کاماًل مکنمیکار م  یاستال یمن ده ساله که دارم برا -
 دیدی؛یم یداون روز رو هم نبا یشاهد، فردا یهتو به عنواِن  یل،از کشتِن ِسو

نداره   یاز ن  یکوبکه، ج  ینها  یزهکه شک برانگ  یبعد  ی. مسئله  یاهنوز زنده  یول
باشه راجع به   یاز اگه ن  ی. حت یهکاف  یقهفکر کنه. چند دق  یزیچ  یه  یچند روز رو

کار رو دادم،   ینا یشنهادکه پ  یزمان  یول یره؛بگ یماش تصمکشتِن برادرزاده
رو داشته؛ اما  یروش فکر کنه. مشخصًا قصد مشورت با کس یدبهم گفت با

 .گیرهیدستور م یاز کس یجه،. در نتیزارهاز مشورت گرفتن هم ب یکوبج
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 یره؟دستور بگ یاز کس یاستال یکوبقبول کنم. ج تونمیهنوز هم نم -
 ست!مسخره

 .شناسیمیاون رو م یاز هرکس یشتر ب یل،همون. من و ِسواعتماد کن ب -

را با زبان  یشهاتکان داد. لب یمتفه یبه نشانه یسر  ی،با نامطمئن نیلیث،
 :یدتر کرد و پرس

 کجاست االن؟  -

 از جا برخاست. معطلییدر راهرو اشاره کرد، ب  ینکه به اول  استوارت

 یانخواب متخت یبود که رو یمرد ید،که د  یریتصو یناتاق شد و اول وارد
 بود. یدهاتاق خواب

 یت،موقع  ینزنده باشد؛ اما حاال و در ا  یلفقط دوست داشت ِسو  ین،قبل از ا  تا
چه  یدبا یقاً دق دانستیاحساسات متنقاض شده بود که نم یرِ درگ یبه قدر
 نشان بدهد. یواکنش

کرده و حاال   یفتعر   شیرا برا  یشچند هفته پ  یاستوارت، تماِم ماجرا  ینکها  با
اصطبل اطالع داشت،  یشده یزیربود که از اتفاقات برنامه ینفر  یناو سوم

از آن اتفاق  یادیمرد، با وجود گذشت مدت ز ییدهپر صورت رنگ  یدند
سر  ییچه بال هک  یفتدتر از تصوراتش به التفات ببود تا واضح یکاف   یی،کذا
که در  یو لجباز دندهک یکه دوستش داشته، آورده است و بغض  یکس
پس بزند   اختیار یرا ب   یلیثن  یهاجا خوش کرده بود، تمام فروخوردن  یشگلو

 تر از صاحبش، بشکند.و شکسته
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دستان سرد خود   یانمرد را که به موازاِت تنش قرار داشت، م  ییدهکش  دست
داشت فرصت قد علم کردن را  یسع یانهکه ناش  یهق  یانآلود م. بغضگرفت
 زمزمه کرد: یرد،بگ یاز و

 کردم؟  یکار من باهات چ -

و  یدکش  یخورد، نفس منقطع یدستانش که تکان  یاناما م یده؛پر رنگ  دست
شده  یغ ها از او دراش که هفتهموردعالقه ییهمان برق کهربا یچشمانش رو
 بود، نشست.

 یداری؟تو ب -

 یهگر  وقتیچه شی،یچقدر زشت م کنییم یهگر  یوقت  دونستییاگه م -
 !کردیینم

به  یتوجه یلیثاز حالت معمول گفت؛ اما ن تر یمو مال یینپا ییبا صدا مرد
 شد،یعوض کردن حال او نثارش م یمرد که مشخصًا برا هاییشوخ طبع

 نکرد. 

 زشت. یکه بهم بگ   یستین یتیموقع ی! در حال حاضر تویاستال یلِسو -

 بگم؟ تونمیم یچ  یتموقع ینا یپس تو -

 .یرو ندار یچی. حق گفتن هیچیه -

 که دلم برات تنگ شده؟  ینگفتن ا  یحت  -

که چقدر دلتنگش شده   دانستی. فقط خودش میدکش  یقینفس عم نیلیث
 گفت:  یساختگ  یرا دادن، با حرص یلپاسِخ ِسو یبود؛ اما به جا
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 تر یینذره پا  یهاگه    دونیی. مخشمتبینم  یکه کرد  یبه خاطر کار  وقتیچه  -
 شد؟یم یچ  زدم،یم

 .اومدیرمان پرفروش ازش درم یهکه معشوقش را کشت! احتمااًل   یعاشق  -

 !یلِسو امیجدمن  -

 ی؟به خودت شک دار -

 چرا. یکوببه ج ینه؛ ول -

که بهشون اعتماد   یی. تنها کسایمکار رو بکن  ینا  یممجبور شد  ینبه خاطر هم  -
. قبلش خواستم باهات هماهنگ کنم؛ اما در ینتو و استوارت بود داشتم

 .یمو فرصت صبر کردن نداشت یدسترس نبود

 یکه اون روز و روزها  یبفهم تونیینم وقتیچدادگاه بودم. ه یمن لعنت  -
 .یدمکش  یچ  یبعد

چشمان  یانکه م  یدست خود گرفت و با چشمان  یانرا م یلیثدسِت ن مرد،
 گفت:  چرخیدند،یم دختر  یسبز_آب 

 !یلیثمنو ببخش ن -

 تو منو که بهت درد دادم؟ یامن تو رو  -

 !نینز یحالم رو بهم م یندار یگهکه د  ینکاش بدون  -
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را  یلیثجواب ن یلو قبل از آنکه ِسو یداستوارت از درگاه به گوش رس صدای
داده و  یههمان درگاه تک در دست، به یپانسمان و ضدعفون  یلِ بدهد، با وسا
 .کردیبراندازشان م

 اصطبل گفتم. ی! نظرم راجع بهت، هنوز هم همونه که تویاناستوارت ت -

زد و  یلیثافتخار نسبت به طرز فکر مسموم ن یبه نشانه یپوزخند استوارت،
 گفت:  آمد،یطور که به سمتشان مهمان

 کردن زخمته.  یوقت ضدعفون  -

 !کردیپانسمانت رو عوض م یانت، استوارت تمد یننگو که تمام ا -

 اما استوارت جواب داد: ید؛پرس یلرو به ِسو نیلیث

 .کردیکار رو م  ینا یاناستوارت ت یقاً بگم دق یدبا -

سبد را در آغوش دختر   یلیث،حسادت و خشم ن  یهاشدن جرقه  یاناز نما  قبل
 رها کرد و ادامه داد:

 اما از حاال به بعد با خودته. -

بعد از باز کردن پانسمان   یلیثکه ن  یدنکش  یگذاشت و طول  یشانتنها  استوارت
زخم سر بر  ینا یلکه رو به بهبود بود، با به خاطر آوردن دل  یزخم یدنو د
همراه شد با  یش،موها یانم یلمرد گذاشت و خزش انگشتان ِسو یبازو
 امانداشت؛  یکه خطوط افق  رنگییطوس یراهناشک بر پ یاقطره یدنچک

 .آوردیم یلیثچشمان ن یتمام آن روز را به وضوح جلو

 *** 
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 یرو  اشیداده و چشمان خاکستر   یهتک  یمننش  یاز شش ستون چوب   یکیبه   
انداخته   یکیآن    یرا از زانو رو  یشکه بر تک مبِل کنار تلفن نشسته، پا  یمرد

مانده بود. از آن طرف،  یرهخ کرد،یخانه را برانداز م تر،یو فارغ از اضطراب پ
 یبا خونسرد زد،میپوزخند  یتر پ یشکه در باطن و ظاهر به تشو  یگر مرد د

 تر لب باز کرد:هرچه تمام

 یتر؟پ یچرا انقدر استرس دار -

 شد. پس خود در جواب ادامه داد: یدشسکوت بود که در جواب عا فقط

 ینه؟بب ینجابرسه و منو ا یزتعز  یهدخترخال ینکنه نگران  -

 کرد و گفت:  یز تمسخرآم ایخنده

 !یادن تا فردا هم یدامشب سرش شلوغه، شا -

رفت   یتر کوتاه؛ اما محکم، به سمت پ  ییهامبل برخاست و با قدم  یاز رو  مرد،
 باشد، ساق دستش را بر آن نهاد و زمزمه کرد:  گاهییهپسر، تک  یشانه  ییو گو

 یمهم  یز چ  ینکه همچ  یانقدر زرنگ شد  ی! از کِ یترپ  یبه احساساتم لطمه زد  -
 ی؟کن  یرو از من مخف 

 بود. یدهفهم یمنظورش را به خوب  یتر پ یاورد،ب یلیثاز ن ینبود اسم نیازی

 یلتا وک یدرو فرستا خبرتیجا ب از همه یتو، اون دخترخاله ینکهحدس ا -
 یچ از همه یکِ   ینکهبه بعد، ا ینجااما از ا یست؛بشه، چندان سخت ن یلِسو

 باخبر بشن، به دستور منه.
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بهش نداشته  یمسخره نداره. بهتره کار یباز ینا یتو ینقش یچه یلیثن -
 .یباش

بعد از اون حسابت رو برسم،  ینکهاما ا ی؛بهم رکب زد ینیتو قبل از روتسول -
 .یستعادالنه ن

 فشرد و ادامه داد: یتر راسِت پ یتر از قبل بر شانهچپش را محکم دست

که من چقدر آدم  دونیی. مشناسییمنو م یتو بهتر از هرکس یول -
 !امییجوعدالت

 یغرورش، رو یته مانده ینو ا زدیاز درد بسته شد؛ اما دم نم یتر پ چشماِن 
 یاش را محکم گرفت، کم. دست انداخت و چانهانداختیمرد خط م  اعصاب

 :یدشد و در گوشش غر  تر یک نزد

 .رسمیخودم حسابت رو م ینهم یبرا -

 پدر و مادرش رو کشته، مگه نه؟ یکوبکه ج  یگفت   یلتو به ِسو -

 زد. یپوزخند مرد

 ردم.. چون قباًل ازش استفاده کخورهینم یدرد یچمتاسفم اما خبرت به ه -

رو  یپوزخند پیچید،یکه در سرشانه و استخوان فکش م  یبا وجوِد درد پیتر 
در  فایده،یب  یخاتمه دادن بحث  یخود، برا یالبه چشمانش زد و مرد به خ

بعد از خانه خارج شد؛ اما هرگز   یاش را رها کرد و کمحرکت شانه و چانه  یک 
تازه  یبرنده برگاز  یانشد که بدون گفتن کلمه یتر متوجه سکوت منظوردار پ
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و قدرت خود دست و پا  یالخ یبه دستش افتاده، اجازه داد مرد در خوش
 بزند.

*** 

خورد و با  یاتاق، تکان  یر حر  یپرده یاز ال ینور صبحگاه  ییکهبار یدنتاب با
 ییبا موها یلیثدر کنار خود، بالفاصله چشم باز کرد. ن یحس کردِن حجم

 .شده کنار دستش، غرق خواب بود یشانپر 

 ینبه ا یل،و ِسو کردندیچشم باز م یکدیگر بود که در کنار  یصبح  یناول این
 یمعمول یهابه آدم یهشب شانیعاطف  یرابطه یز چ یچه یباً فکر کرد که تقر 

 نبود.

در چشمان هم  یطوالن  یقیوقت فرصت کرده باشند دقا یچنداشت ه یاد به
که   گشتیم  یمسائل  یراموِن مکالماتشان، پ  ترینیوالن ط  یشهشوند. هم  یرهخ

از آنکه  یشتر را داشت. ب یزیونشاناز قاب تلو یتنها سهم یگران،د یدر زندگ 
 .انداختیفاصله م یانشانم یز گر   یپا یرند،را بگ یکدیگر دست 

 یدنو دختر، با کش کردیحرکت م یلیثکم به سمت صورت ننور کم یباریکه
 بورش در هم، به آن واکنش نشان داد. یابروها

دست مخالفش را  پیچید،یاش مشانه ییهکه در ناح یبا تمام درد ِسویل
 نور و صورت دختر، حائل کرد. یانم بانییهباال آورد و همچون سا یکم
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بعد چشم  یشده باشد، ابروانش را از هم باز کرد و کم یانگار راض نیلیث
چشمش  یر کوچک ز  یزد که چال یقچنان عم یلبخند یلِسو یدنگشود. با د

 افتاد.

 گذاشت و زمزمه کرد:  یآن قعر دوست داشتن یانگشتش را رو ِسویل

راه  یچکه ه چالهیاهس یه یتو یمنو انداخت  ی؟کرد یکار باهام چ دونییم -
 دارم.ازش ن یفرار

 یعمرت رو زندان   ِی باق   ی،. ده سال زندان بودیفرار کن  تونییخوشحالم که نم  -
 باش! یثاسم یلیثن

را خراب و اوقاتشان را تلخ کند؛  یزشانانگصبِح دل خواستیدلش نم مرد،
 کشیدیرا در آن قرار داده بود، عذاب م  یلیثکه خودش ن  ییتنگنا  ینا  یاما برا

که دوست   یمرده بود، دختر   یشو دوست نداشت حاال که طبق تصورات عمو
 تعلل گفت: یا. پس بدوِن ذرهیندازدداشت را به دردسر ب

 .یفرار کن تونیی. میزندانبان باش یستیاما تو مجبور ن -

تخت نشسته بود، کالفه  یطور که پاسر از تخت برداشت و همان نیلیث
 ییرهبود. خ یدهخواب از سرش پر یگر د . حاالیدکش یشدر موها یدست 

که اصرار داشت حرف، حرِف  یو لجباز یکتاتور د یمرد کم ییرهچشمان ت
 خودش باشد، زمزمه کرد:

ناشناس واست قرار مالقات با قاتل  یه یوقت  ینه حت  یستم،من آدم فرار ن -
 داده. یبخواهرت رو ترت
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 نگه. یزیبه استوارت گفته بودم که بهت چ -

 !کنهیعاشق رو درک م یهوارت بهتر از تو است -

 :یدتخت نشست و پرس یگفت و سر تکان داد. از جا برخاست، رو  نیلیث

و تنگ   یارهکه دل طاقت نم  یطورپا، قلب دومه؟ همون  گنیچرا م  دونییم  -
که معشوق بره، عاشق رو   یی. هرجایستهجا با  یه  یارهپا هم طاقت نم  شه،یم

 .برهیو م کشونهیهم همراهش م

بخواهد بحث را  ییباشد، گو یلاز جانب ِسو ییدیمنتظر تا آنکهیب  سپس
 تمام کند، زمزمه کرد:

 اگه جهنم باشه!  یمنم هستم. حت  ی،که تو باش  ییهرجا -

*** 

 هزارتو یبه انتها ی: راه یستمب فصل

 

مرطوب  یمهن یموها یاِن م یم،مال یاهمچون شانه یفشلط یگندم  انگشتان
تازه از خواب   ینکهو باد گرم سشوار، چشمان مرد را با وجود ا  لغزیدیم  یلِسو

 .کردیآلود مبرخاسته بود، خواب

 !یرمردپ یدار یدسف یمو یکل  -

 در دفاع از خود جواب داد: یلگفت و ِسو  نیلیث

 با تو آشنا شدم.  یاز وقت   یگهد  یشدن، نصفه  یدزندان سف  یآره. نصفشون تو  -
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چنان با حرص بازدمش را پرفشار خارج کرد  یلیثگفت؛ اما ن  یه شوخ ب مرد
 .یدندبورش باال پر  هاییکه چتر 

 .شهیزبونم از جواب دادن بهت، قاصر م ییوقتا یه -

که دلت   یکه من شناختمت، هرکار  ییو قاصر شدن؟ تا جا یثاسم یلیثن -
 .دییانجام م هاتیحاضر جواب  ینرو با هم خوادیم

بودم که با حاضر   یکس  ینمن اول  یبگ   ای،یشهکل  هاییالمثل سر   یستقرار ن  -
 کردنم، دلت رو بردم؟!  یجواب 

 داشتم. یمزندگ یتو یحاضر جواب  یالهه یهقطعًا نه. قبل از تو هم،  -

پر   یلیثن  یهالب  یناخودآگاه لبخند از رو  یل،جمله از زبان ِسو  ینا  یدنشن  با
 شد. یمقابل چشمانش تداع  یزا،و صورت ل یدکش

 کالم خود شد که بالفاصله اضافه کرد:  یخود مرد هم متوجه کژتاب  انگار 

 باهوش و حاضر جواب. یکوچولو  یه. منظورمه یانال -

زنگ خورد.  یلشباز شوند، موبا یگفتن کالم  یبرا یلیثن یهااز آنکه لب قبل
و مهم است،  یکار  یتماس ینکهناچار سشوار را خاموش کرد و با اشاره به ا

تماس موکول  یکارشان که اصالِح صورتش بود را به بعد از خاتمه  یادامه
 کرد.

زد و از اتاق خارج شد. نگاِه مرد با دنبال کردن او، به کاج نه  یلبخند نیلیث
شده  ینهرچند خاموش مانده، تزئ ییهاو ستاره یسهکه با ر  یچندان بلند

 بود. یکنزد یسمسبود، افتاد. کر 
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شب افتاد که  یمهمان  ینامهبه دعوت بار،ینو نگاهش ا یدکالفه کش  نفسی
 فرستاده بود. یشناشناس برا یشخص

نداشت به  یمتصم یلو ِسو رسیدندیبه پرواز م یدبا یگر تا دو ساعت د تقریباً 
 نشان بدهد. یتوجه انداختند،یکه در دلش شور م  یاحساسات شوم و بد

 *** 

اش، قالب شده  یکدیگر دستان به    ینچپش را ب  یکارش نشسته و زانو  یز م  روی
 یسیو مغناط  اییشهش  یکه بر تخته  ییهاعکس  یقفل کرده بود. نگاهش رو
 یهااز آدم  یسر   یک ط  . مجهول بودن ارتباچرخیدیمقابلش چسبانده بود، م

کدام   بایدنداشت که  اییدها یچکننده بود و ه  یتاذ یش،رو به رو یصفحه
 یلاز ِسو یزال ییجدا یزا،دختر ل یانامرگ ل یلوصل کند. هنوز دل یکیرا به آن 
 .شدیرا متوجه نم یلِسو یمیبا دوست صم یزال ازدواج مجدد ینو همچن

را برداشت، عکس مرد را در  ینوعکس فاب یکوچک رو  یو آهنربا یدپر  پایین
دست   یو با انگشت اشاره  یدبرچ  یدست چپش گرفت و خوب برانداز کرد. لب

 یرهخ  یلیثبه ن  بار یننشاندش. ا  یقبل  یبه عکس زد و سرجا  یمخالفش تلنگر 
 یداپ یلِسو یاش در زندگ درک کند چطور سروکله توانستیشد که اصاًل نم

مسخره را  هاییشهاو سوال کرده؛ اما فقط همان کلشده بود. قباًل هم از 
 داده بود. یلشتحو

ها کنار هم بود که پازل یتخته، خال یندر ا یگر د هاییلیخ یجا قطعاً 
 .یشده ساِل پ یلمبردارِ . مثاًل فنشستندینم



 

 
240 

 رمان یکانجمن  یسندهسرمد نو ینرماِن َژرف | مت
 

وارد شد. نگاهش بالفاصله  یتر بعد پ یبه در خورد و کم یافکر بود که تقه در 
 باال پراند و کالفه گفت: یااما شانه یزاشد. لوئ تر یک نزدبه تخته خورد و 

 گذره؟یخانواده م ینا یداره تو یگرفتم. چ   یجهواقعًا سرگ -

 .یهم براومد ینتر از اسخت یتو از پس معماها یول -

 جواب داد: نوشید،یم یکاغذ  ینشسته بود و از قهوه یز م یکه حاال رو  دختر 

 ی؟گرفت   یلرو راجع به ِسو یلیثن یامبا تو. پ یشه،درسته. مثل هم -

 باخبرم کرد. یشبآره، د -

از  کرد،یمتصل م یرا به قاتل سوف  ینیکه روتسول  یگفت و خط قرمز   پیتر 
آن خط نوشت: قاتل  یکرد و انتها  یمترس یگر د یتخته پاک کرد. خط  یرو

 دوم!

 :یدبرخاست و متعجبانه پرس لوئیزا

 یستن؟ن یکی یو قاتل سوف  ینیقاتل روتسول دونییاز کجا متو  -

 حس ششم. ید. شادونمینم -

 .یهحس ششم هردومون قو -

تکان داد و  ی. سر یددستان دختر مقابلش گرفت و نوش یانقهوه را از م پیتر 
 نمانده بود، زمزمه کرد: یانشتا پا یزیکه چ  یبا فکر کردن به راه 

حس ششمت، منو  ینبا هم یول ی؛نشده باش خودتم متوجه یددرسته. شا -
 .ینجات داد یمزندگ یریدرگ ینتر از بزرگ
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از اتاق خارج  یتر زد و قبل از آنکه پ یمتوجه منظورش نشد. تنها لبخند لوئیزا
 گفت:  ید،و به سمتش چرخ یستادپسر ا ی. وقت زد یششود، صدا

 .یمامشب منتظرت -

 و جواب داد: یدکش  یشدر موها یدست  پیتر 

برگردم. لطفًا از  یک   یستبرم خارج از شهر، معلوم ن یدمتاسفم؛ اما امروز با -
 کن.  یطرف من از پدرت عذرخواه 

 ری؟یکجا م  -

 مسخره رو تموم کنم. یباز یهکه بتونم هرچه زودتر   ییجا -

رفت که  ییبعد خارج شد و به سمِت جا یجمله بسنده کرد. کم ینهم به
 خودش را رقم بزند. یانقرار بود پا یدشا

*** 

 یوساعِت بعد/ ُبرم هشت

 یبرف  یشهر  یانآنکه پا در آن رستوران گرم و مجلل گذاشتند که م محض به
بودشان   یدهبه آنجا کش  یدارشد  یلکه م  یقرار داشت، چشم چرخاندند تا کس

کرد   یتالق  یکه نگاه هردوشان با نگاه زوج   یدنکش یرا مالقات کنند؛ اما طول
انتظار  ،شخص ینها نداشتند و به عنواِن آخراز آن یدل خوش یچکه ه

 .کشیدندیرا در آنجا م یدنشاند

با   ینوفاب  یتخورده، ابتدا فقط براندازشان کردند و در نها  یکههم    ینوو فاب  لیزا
با کراوات و  یباییز ِی رمون به تن، که ها یادوخِت سرمهخوش یکت و شلوار
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 یلیثو ن یلِسو یانطور که نگاهش مداشت، همان رنگشیچشمان آب 
 لبش نشاند و جلو آمد. یگوشه  یپوزخند چرخید،یم

راستش را به  یگذشته، شانه  یاددستش گرفت و به  یانرا م یلِسو دست
آورش، تنها و تهوع یننماد یمیتزد که از صم یلیمخالِف ِسو یشانه

 چشمانش را بست.

 :گفتیدوران دانشگاهش به گوشش خورد که م یمیدوست صم صدای

 .یعوض شد  یلیفرصت نشد بهت بگم؛ اما خ  یزاپدر ل  ِی مهمون   یاون شب تو  -

 تو! یدرسته؛ اما نه به اندازه -

 یلیکه آن لحظه در وجودش شکل گرفته بود، گفت و خ  یبا تمام انزجار  ِسویل
 ود دستش را رها کرد.ز 

 و لبخند یشآرا یر را ز اشیشد که در تالش بود تا شکستگ  یرهخ یزاییل به
 یبود که توجه یعصب یبه قدر یلمتظاهرش پنهان کند؛ اما موفق نبود و ِسو

 به نگاِه دردمندش نکند.

بود، به خود آمد. سر  یافتهرا  یگرید یکه انگار شخص آشنا  یلیثن یصدا با
بود  یتر پ ینا ی،ند تا رد نگاه دختر را دنبال کند و در کمال ناباورعقب برگردا

 .رفتیم یبه سمت در خروج  یکه از تاالر اصل

 برود!  یشپ هایناز ا تر یبقرار بود عج یمهمان  این

*** 

 : برزخیکمو  یستب فصل



 

 
243 

 رمان یکانجمن  یسندهسرمد نو ینرماِن َژرف | مت
 

 

 یوساعِت قبل/ ُبرم یک 

و بلندش   رنگ یِسدر  یرستوران در حال درآوردن پالتو  یاز خدمه  یکیکمک    با
کردند که انتظار حضورش در   را شکار   یچشمان   اش،یبود که چشمان خاکستر 

 آنجا را داشت.

 یب که در ج  یو با دست مخالف  یدکش  یشموها یاندر م یتر دست بزرگ مرد
 جلو آمد. یمانده بود، کم یشلوارش مخف 

 !ینجاستا یک   ینبب -

 داد و زمزمه کرد: یلشتحو یزخندپو پیتر 

 .ینجاستا یک   ینیاگه بب شییم تر همخوشحال -

 ی؟دعوت کرد یمهمون  ینرو به ا یلِسو دونمینم کنییم چرا فکر  -

 یکیفرستادم؛ اما منظور من    یلِسو  یو دعوتنامه رو من برا  یامدرسته. اون پ  -
 .استیگهد

 یکه زن  یزیچرخاند و به سمت م یاش، چشمبعد از ختم جمله بالفاصله
 بود، اشاره کرد. یستادهموبلوند ا

شخص موردنظر،  یدننگاهش را دنبال کرد و با د از او، یتهم به تبع مرد
 مضحک بر لبش نشست. یاخنده

 خب؟ -
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 .یچیه -

نکرد و  یجواب داد که فقط از سر خود رها کرده باشد. مرد هم اصرار طوری
 :یدپرس

 ینجایی؟تو ا دونهیم هم یزتعز  یدخترخاله -

 .یادقطعًا م -

 یکوبآخر رو به ج  یضربه  یلِسو  یالعمل همه، وقت خوبه! دوست دارم عکس  -
 .ینمبب زنه،یم یاستال

 .یادنم امشب یاستال یکوباما ج گم؛یم ینومتاسفم که ا -

 یشبه آن بود که گلو  یهشب  یشتر زد؛ اما ب  یتر پ  ییقهبه    یچنگ   یتبا عصبان  مرد
 .فشردیدستانش م یانرا م

 !کنییم یمعصبان یدار یگهد -

چه آدم  یگمم یلو امشب به ِسو کنمینم یواست کار یگهچرا؟ چون د -
و  یختمهات رو به هم ربرنامه ینکها یاماجراست،  ینپشت تمام ا یعوض
از  یکی ی،استال یکوبگردن ج یرو بنداز هاتیکارکثافت یهمه تونیینم
 ی؟باز ینا یهامهره ترینگناهیب 

بم و شمرده، که مشخصًا نشان از  ییبا تمسخر براندازش کرد و با صدا مرد
 از حدش داشت، زمزمه کرد: یشب یتعصبان
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 کردمی. فکر مکنییوقتم رو با مزخرفاتت تلف م  یچون دار  کنییم  یمعصبان  -
 یفرض کرد یخودت من رو چ  یش! پیاحمق  یهتو واقعًا  یول ی؛باهوش باش

  ی؟انجام بد یدوست دار یتا هر کار شینمیمنتظر م یفکر کرد یتر؟پ

 پاسخ داد: یو با خونسرد یدکش  یقینفس عم پیتر 

 .گمیم یلرو به ِسو ز ی. من امشب همه چکنییم یکار چ یستبرام مهم ن -

 ینتر . کوچک یریماجرا درگ  ینا  یاز من تو  یشتر که تو ب  دونییخودت بهتر م  -
 نه استوارت. ی،زنده بمون  ذارهیم یلنه ِسو ی،بزن  یحرف 

 ی ول شم؛یهم غرق م ی. بدجورشمی. من غرق میستمهم ن یگهگفتم که د  -
 .کشمیم یینپا رو هم با خودم یکه تو و اون عوض  خورمیم قسم

 ینبود که چن  یبار یناول  ینا  دانستیم گفت؛ اما خودش هم  یتبا جد پیتر 
 یشجاعت را از کجا آورده؛ اما هرچه که بود، کم  ین. متوجه نبود ازدیم  یحرف 

 تر کرد.ور وجودش را آرامآور ده ساله و شعلهاز عذاب مرگ

. فکر نکنم با ترس از کنمیم یکار ات چالهبا دخترخ ینوقت بباون بهش بگو -
که   یهمون کار ی. دوست داریارهدووم ب یادداغونش ز هاییهآب و اون ر

 ی؟هم بکن یلیثبا ن ی،کرد  یبا سوف  یکانال آب   یتو

 یسنگ جا یاتکه ییچنان منقبض شدند که گو یتر صورِت پ عضالِت 
در هم فشرده شدند که  یبه حد یشهارا گرفته باشد. مشت هایشیچهماه

از  تر یبه سوزش افتاد. همان مشت سنگ  یشهاکف دستش از فشار ناخن
 :یدچشم مقابلش فرود آورد و غر   یدهمرد در  یگونه  یصورتش را باال آورد، رو
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 .کشمتیمطمئن باش خودم م یاد،سرش ب یی. اگه بالکشمتیم -

اش گذاشته بود، چاک خورده  یلب کم  یکه گوشه  یبا دست   تلوتلو خورد و  مرد
 مقابلش انداخت. یبه پسر برافروخته ینگاه 

راحت   یلیکنترل کردنشون خ  ترسن،مییاطرافت از چ   یهاآدم  یبفهم  یوقت   -
 یمنو شکست داده بود کردی،یرو حفظ م اتیخونسرد یکم. اگه شهیم
 ده؛ینم یتبهش اهم کسیچنده که هباز  یه. یابازنده یهتو فقط  یول یتر؛پ

باعث باختت شدن و  دی،یم یتکه تو بهشون اهم ییهااما همون آدم
 ییجا  یه. از  یتا آخر عمرت فقط بباز  یستبدون که تو قرار ن  ینوا  یول  شن؛یم

 .شییم به بعد، تموم

 یاتجربه  ینچن  . انگار ماندیاز تمسخر، به درد دل م  یشتر گفت که ب  یجور  مرد
 یدرون  یدندان خودش مانده باشد و نشخوارش، به زخم یر ز یتر،بهتر از پ

 یآزردگ   یتر،بود که پ  بار یناول  ینو ا  سوزاندینمک بپاشد، بندبند وجودش را م
 .دیدیدرون نگاهش را م

 یتر نشانش داده بود، دمقبل یتر که پ  ییجاهمان یش،روروبه ییرهخ مرد،
 یداد. عقب گرد کرد و به سمت خروج  یرونب تر یقعم یو با آه  یدکش  یقعم

 رستوران رفت.

 *** 

به پشت سرش   ینگاه   یلیارد،پا تند کرد و با ورود او به سالن ب  یتر به دنبال پ 
برداشت   تر قدممحکم  یل،ِسو  یدناز بابت ند  یالشانداخت. با راحت شدِن خ

 ر گرفت.بود، قرا یستادها ییکه حاال مقابل تابلو  یتر و کنار پ
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 کنی؟یم یکار چ ینجاتو ا -

 جواب داد: قیدانهیب  یلیث،بدون توجه به حضور و سوال ن پیتر 

 رفت! ین،که دنبالش  یاون  -

 ی؟چ  -

 یدافر   یدناام ینقاش  ینگاهش را از تابلو یتر بار پ  ینو ا یدمتعجب پرس نیلیث
به  کردیداد که هرگز فکرش را نم یلیثمنتظر ن هاییکالو، گرفت و به سبزآب 
 .خودش استفاده شود یهعنوان اهرم فشار، عل

 نامه رو من براتون فرستادم.اون دعوت -

 ادامه بدهد:  یتر باعث شد پ  زد،یکه با تعجب تنها پلک م  یلیثین  یطوالن   مکث

تمومش کنم  خواستمیم یعنی. شهیم تموم یز چ امشب همه کردمیفکر م -
 .شهیبگم؛ اما متاسفم که نم یلرو به تو و ِسو یو همه چ 

 یه؟رو کشته، مگه نه؟ اون ک یسوف  یک   دونییتو م -

 مقابلش گفت:  ینقاش  ییرهگرفت و دوباره خ  یلیثنگاهش را از چشماِن ن  پیتر 

 .یستبهت بگم. االن وقتش ن تونمینم -

 وقتشه؟ ی! پس کِ یترلعنت پ -

که براش   یتموِم اتفاقات  یبرا ی. به حدگماالن ب تونمینم یلبه خاطر ِسو -
دفعه خودش  یندوباره خراب کنم و ا  خوامیافتاده، عذاب وجدان دارم که نم

 و تو رو به کشتن بدم.
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قانون  یِق بتونم از طر  یدبه من بگو شا یه؟ک  یکرده؟ اون عوض  یدتبا ما تهد -
 کنم.  یرشدستگ

تا  کرد،ینم فکرش را هم وقتیچکه ه  یازد و رو به دخترخاله یتلخند پیتر 
 یزشچ اندازه دوستش داشته باشد که به خاطرش حاضر باشد از همه ینا

 بگذرد، جواب داد:

از کارهاش رو خودش انجام نداده.  کدومیچرو کرده. ه یز چ اون فکر همه -
 .مکردیم یگرشدستم بود، خودم قطعًا دست یتو یاگه مدرک 

وحشت داشت، به زبان  یدنشرا که از پرس یسوال ید،باالخره و با ترد نیلیث
 آورد:

 ی؟انجام داد یتو براش کار ی؟تو چ  -

را عقب زد و بدون توجه به  اشیخاکستر  یسوال، موها ینا یدنبا شن پیتر 
 گفت:  یلیث،پرسش ن

 بودم. ینجاا یکار  یتمامور یه یبهش بگو برا یده،منو د یلاگر ِسو -

به  یوار د یرو یبه نقاش یرهبعد از رفتنش، خ یهتا چند ثان یلیثرفت و ن پیتر 
که  یزیو چ کندیدوشش تحمل م یرا رو ی، چه بارکه پسر   یشیداند ینا

 یگاهمجاور جا  یاز پِس پرده  یتر،پس از رفتن پ  یهبود که چند ثان  اییهسا  ید،ند
 خودش و پسر خارج شد.

*** 
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 یخدر تار هاینتر از شناخته شده یکی،کالو: نقاِش به نام و معروف مکز   فریدا
 هنر معاصر

دسامبر را  یروزها ینساعت هشت صبح آخر  یز،م یرو یجیتالید ساعت
 .دادینشان م

نشسته و منتظر ورودش بود. در  یتر پ یز پشت م ی،ابا کت چرم قهوه دختر 
 یزشم یرو یچوب  یل جعبهکه داخ  رنگییانقره یپویهمان حال با فندک ز

 .کردیم یبود، باز یدهد یگر د یدست شخص تر،یشکرده و پ  یداپ

و رنگ  یدهتا پشتش کش یبکه به طور اور یمشک  یبندبا ساس پیتر 
و موها و چشمان  یمدادنوک یراهنبا پ یمتضادش، تناسب خوب 

از سرعت  یزالوئ یدنکرده بود، وارد اتاق شد و با د یجادا اشیخاکستر 
 کم کرد.  یشهاقدم

دستش  یاِن م یهابودن بکند، کاغذ و پرونده یاحرفه یبرا یآنکه تالش بدون
و خوش و  یر خبهکنفراس وسط اتاق انداخت و بعد از گفتن صبح  یز م یرا رو
 اتاق رفت. یساز کوچک گوشهساده؛ اما دوستانه، به سمت قهوه یبش

 ی؟کجا رفته بود  یشبد -

 پاسخ داد: دوم یقهوه یختنِ مشغول ر یتر،و پ یدپرس یعاد لوئیزا

وقت هم بود که به مادر سر نزده   یلیتنگ شده بود. خ  یاپدر و ِپرس  یدلم برا  -
 .یششونبودم. رفتم پ

 !یوسکونت دارن، نه ُبرم یالناونا م دونمیم که من  ییتا جا -
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 یمهدوم ن  یوانلانگشتش را برداشت و    اختیار یدختر، ب   یجمله  یدنبا شن  پیتر 
ساز قهوه یهاچکه یسکوت برقرار شد، که صدا ینشانب یماند. به حد یخال
 .رسیدیهم به گوش م رفتندیم که رو به محو شدن  یرینشز یواندر ل

ها را آن یکدیگر،کردن دستان خودش به   یک رو به او برگشت و با نزد پیتر 
 گفت:  یمقابل دختر گرفت و با لبخند

 . دستبندت کجاست؟یمچم رو گرفت  -

 یاونم درست روز  یو؟ُبرم  یبر  یدبا یچ  یندارم. تو برا یمن اصاًل شوخ   یتر پ  -
 هم اونجا بودن! یلیثو ن یلکه ِسو

 جواب داد: یتر اما پ ید؛پرس یبا نگران  کمیسر 

 .یهشخص یمسئله یه ینا -

 تو دخالت کنم. یهمسائِل شخص یتو تونمیو من نم یهدرسته. شخص -

 برخاست و ادامه داد: یمشهود ِی با دلخور لوئیزا

ندارم  یکجاست، جواب   یتر پ پرسهیم بابا از من یوقت  یکه حت   یانقدر شخص -
 که بهش بدم.

 !یلوئ  یمحرف زد ینما قباًل راجع به ا -

 یندارم؛ ول  کنییم  که ازش فرار   یاشتهبه گذ  ینه من. کار  یتو صحبت کرد  -
 بنداز. من  یینهآ   ینگاه به خودت تو  یه. یتر پ  یستیاالن هم خوب ن  ی؟االن چ 

اجازه  یحت  ینکها یول یستن؛که خوب ن  کنییم ییکارها  یه ینگرانتم. تو دار
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 فکر کنم که فقط شهمیباعث  کنه،یم یتتکه اذ  یهچ یابپرسم چته  دیینم
 مزاحمم! 

 .یستن طور ینکه ا  دونییخودت م -

 !یوُبرم یرفته بود یچ  یپس بهم بگو برا -

 یراجع به مسئله  یدبا  ی؟شک دار  یاستال  یکوببه دختر ج  یگفته بود  یادته  -
 .یکزدمباهاش حرف م یمهم

 یبا مشکالت خانوادگ  اشیشخص یگفت و در مقابل، ارتباط مسئله پیتر 
 فرو برد. ترییز برانگ تر و سوالرا به داالن مجهول یزالوئ ی،تالاس

 ادامه داد: ید،را که د یزالوئ یسوال نگاه

 ین. اگمیرو بهت م یز اول مطمئن بشم و بعد همه چ یدصبر کن. با یکم -
 بدونن.  یزیچ  یدنبا  یلو ِسو  یلیثخودمون بمونه. خصوصًا ن  ینب  یدموضوع با

دوست داشت   فشرد،یاش مدسِت عرق کرده  یاِن همانطور که فندک را م  لوئیزا
 یگر؟د یشخص یافندک متعلق به خودش است  ینلب باز کند و بپرسد که ا

 یداشت، کس یتر که از پ  یفرصت دادن به او بد نبود. با شناخت  یکم  یدشا اما
 نبود که از فرصتش سوءاستفاده کند.

را با او در  یودر ُبرم یتر که حضور پ  یبا مردتا آن موقع  توانستیم عوض در 
حاال هم در ذهِن  ینکه هم  هایییهگذاشته بود، صحبت کند تا به فرض  یانم

 هردو شکل گرفته بود، بپردازند.

*** 
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 یی؟تنها یسمسچرا شِب کر  -

 تر یک طور که با شانه تلفن را به گوشش نزدهمان یلیث،و ن یدپرس ِسویل
 پاسخ داد: کرد،یم

 اومد و مجبور شد تا فردا اداره بمونه. یشپ یکار فور  یه یتر پ یراب -

 و ادامه داد: یدآه مانند کش ینفس سپس

 .یبود ینجاکاش حداقل تو ا  -

 . در رو باز کن.شناسمیم یمن تو رو بهتر از هر کس -

 یی؟کجا  -

 خونتون. یجلو -

 یزدتخت برخ  یطور تلفن به دست، از روهمان  یلیثبود تا ن  یجمله کاف   همین
 یدرا د یلیبرود. در را که باز کرد، ِسو یو با عجله به سمت راهرو و در ورود

تلفن را قطع کرد و آن را مقابل   یلیث،ن  یدِن بود. مرد با د  یستادهکه مقابلش ا
 صورتش تکان داد.

 !یزمسالم عز  -

 یفرو رفت و جور یل. به سرعت در آغوِش ِسویدخند یلیثگفت و ن مرد
نگاهش، در  ینکهاز شرم ا یابود  یبغلش کرد که خودش شک کرد، از دلتنگ 

 .یفتدنگاه او ن
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خودش  یهادر آنجا را با دروغ یتر و عدم حضور پ یبه آن مهم یمهمان  اینکه
طور که آغوش، آن ینآرامش ا گذاشتیرفع و رجوع کرده بود، نم یتر و پ
 به عمق جانش نفوذ کند. بایستیم

 *** 

و هنوز نتونستم درک کنم چرا  بینمیرو م یلمف ینباره که دارم ا ینسوم ینا -
 کرد!  یکار  ینِلئون همچ

 یکه برا  یلمیف یانیپا یتراژ که ت  یزیونینشسته بر کاناپه و رو به تلو نیلیث،
 یلِسو و یددرآمده بود، پرس یشبه نما یشبودند، رو یدهگذراندن وقت د

 باال انداخت. یاشانه

 .دادیم انجام یدرو کرد که با یاون فقط کار -

انجام  یدکه با  یهکار  ینرو تنها گذاشت. ا یلداخودش رو به کشتن داد و مات -
 داد؟یم

 .کردیم یتنسبت به اون دختر احساِس مسئول -

 یلرا از زانو خم کرد و متما یشتر از قبل، پالجباز  یلیثجواب داد؛ اما ن ِسویل
 گفت:  یلبه ِسو

. نه یبمون  یکه دوستش دار  یتا آخرش کنار کس یعنی یتاحساس مسئول -
 .یتنهاش بذار یا یبه خاطر نجاتش، ازش بگذر ینکها

 یلدبه استنسف یتون  یکنار هم بودنشون، خطرناک تر بود. اونم وقت   یدشا -
 !یهن کگفته بود که ِلئو
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 رو بکشه و با هم فرار کنن. یلداستنسف تونستیم -

 .یستن گییم یکه دار  یزیبه چ یهشب یچیه ی،واقع یزندگ  یتو یلیثن -

 زدی؟یحرف رو م ینباز هم ا ی؟چ  یماگه من و تو بود -

 .یستن تر از اون دو تا نباشه، بهتر همما، داغون یزندگ  -

. یلدالئونم، نه مات یهِ که من نه شب  ینمطمئنم. ا یزیچ یهمن از  یول ید؛شا -
تر بشه. مطمئن باش بزرگ  یدکدوممون بزرگ شده و کدوممون با  یستمهم ن
 !کنمیبار، من از هردومون محافظت م ینکه ا

 ینداشت؛ اما ا یقتباور کرد. چون حق یلگفت و ِسو یتبا قاطع نیلیث
از  یلیثکه ن  ین. ادادیبود که آزارش م یقیحقا یگر درست مثل د یقت،حق
از آن که دلخور و  یشتر ب گفت،یاز آن نم یچخبر داشت؛ اما ه یزیچ

 .سوزاندیرا م اشینهدر س ییکند، جا  اشیعصبان 

. از آوردیشود که معلوم نبود چه بر سرش م ییقصد داشت سپر بال نیلیث
ود. که دوست داشت را از دست داده ب  یهرکس آورد،یکه به خاطر م  یوقت 

 یز چه چ فهمید،ینم یشده و او حت  یزیچ ِی که دوست داشت، قربان   یهرکس
 .شدیشده بود و م هاینا ِی باعث تمام یالعنت شده

 یلیث؟ن یتا حاال بهم دروغ گفت  -

شوکه شده، نگاهش را به سمت  یلیث. نیدپرس یو ناگهان  مقدمهیب  ِسویل
برگرداند و تازه منظور مرد  داد،یرا نشان م یاهس یریکه حاال تصو  یزیونیتلو

 درک کرده بود. شناسد،یاو را م یکه گفته بود بهتر از هر کس  ینرا از ا
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از دروغ گفتنش خبر داشت و   یلچنگ انداخت. ِسو  یشبه گلو  ینیسنگ  بغض
مردن در  یِب عج یلِ م شد،یباعث م یتواقع ین. همآوردینم یشبه رو

 وجودش شعله بکشد.

و هردو تازه به خاطر آوردند که  یدکش  یغهال ج یلحظه، ساعت آونگ  همان
 .گذرانندیم یکدیگر بود که در کنار  یسمسیکر   یناول ینا

 کسیچمحزون زد و آرزو کرد، که ه یلبخند یلیثصورت ن ییرهخ ِسیول
 را تجربه نکند. یافتضاح  یسمسکر   ینچن

 یکه برق   یلیثن یبز_آب در چشمان س یرهکوتاه، خ  یارفت و پس از بوسه جلو
 زمزمه کرد: شد،یکم فروغ از آن ساطع م

 !یزممبارک عز  یسمسکر   -

 Leon the professional /یامورد بحث: ِلئون حرفه فیلم

*** 

 وجود یو دوم: ژرفا یستب فصل

 

چرخاند   رنگ یاش را، در قفل در مشک شده حسیدستان از سرما ب  یانم کلیدِ 
 نشست. یبهغر  ینو چرم یاقهوه یهاچکمه یو به محض ورود، نگاهش رو

تنش کرده بود را، درآورد و داخل  ینکت ج  یکه از رو  یو بلند یباد کاپشن
 کرد تا نمش گرفته شود.  یزانراهرو آو یککمد بار
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 آن جفت کفش یلِ تحل یبرا یخسته بود که فرصت  یداریاز شب ب یحد به
 .یابدن

گرم کند و   یر و صورتش را که شست، به سمت آشپزخانه رفت تا ش دست
داغ و تازه از تستر در آمده را از  یهاسرد، نان یع قبل از جوش آمدِن آن ما

 کرد.  ینرنگ یلیث،شکالت محبوب ن

انداخت و با موجه بودِن وقت، به سمت اتاق دختر   ینگاه   یمنساعت نش  به
ا باز کردن در اتاق دختر به چشمانش که ب  یریکند؛ اما تصو  یدارشرفت تا ب

آلودش در آن لحظه، انتظار نبود که مغز خسته و خواب یریخورد، تصو
 را داشته باشد. یدنشد

کوچک از شهر   ییکه نما  یاپشت به در و رو به پنجره یل،خواب و ِسو نیلیث
 .کشیدیم یگار گذاشته بود، س  یشرا به نما

 یبه مجسمه  شباهتیخورد که ب   یکه  یجوردرگاه جلوتر نرفته،    یاناز م  پایش
خود را از دست   یِی اش کاراحنجره  ییکرد. گو  یخخشک شده نبود. تماِم تنش  

 .آمدیباال نم یشداده باشد، صدا

 یانممکن بود م یر سه ماه اخ ینا یکه ِط   یتمام اتفاقات  یهثان یککمتر از   در 
 یرانو یبیمه یمقابل چشمانش نقش بست و با فروپاش یرد،آن دو شکل بگ

 شد.

در   پرید،یدر م  ییرهدستگ  یرو  اش،یشگیهم  ِی عصب  یککه حاال از ت  یدست   با
و با نگاه  یدکه ناگهان چرخ  یلصاف کرد. نگاه غافل ِسو ییباز و گلو یرا کم
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و  یدجهت حفظ کنترل خودش کش یقیکرد، نفس عم  یخودش تالق  یبرزخ 
 لب زد:

 . فقط من و تو.یمحرف بزن یدبا -

 از تاق خارج شد و آن دو را تنها گذاشت.  سپس

 ینگاه کرد. به آهستگ  یتر پ یخال یپس از رفتنش، به جا یهتا چند ثان ِسویل
 یمتیرفت و با مال  یروناز پنجره فاصله گرفت و تخت دختر را دور زد. از اتاق ب

 نکند، در را بست. یدار را از خواب ب یلیثکه ن

 یز هم سخت نبود. کالفه پشت م یادز یاخانه یندر چن یتر کردِن پ پیدا
. به دادیم  ماساژ   یعصب  یرا با حالت   یشپا  یکآشپزخانه نشسته و    ینهارخور

چشمانش شد و بدوِن  ییرهمقابلش، خ ِی بر صندل یلمحض نشستن ِسو
 سراغ اصل مطلب رفت. ینی،چمقدمه

 ی؟کرد  ار یکچ دونییم -

که داشت،   یبود که انگار اصاًل انتظار جواب نداشت. تنها انتظار  یطور  لحنش
 به دو گوش شنوا شود. یلتبد یلبود که ِسو ینا

 .یرونبرو ب یلیثن یاالن از زندگ  ین. پس همینبا هم باش یدنبا -

مسائل  یدخالت تو یاجازه یلیث،ن یبه عنوان پسرخاله کنییچرا فکر م -
 ی؟رو دار یشدگزن یشخص

ندارم. نه پسرخالشم، نه  یلیثبا ن ینسبت  یچاتفاقا برعکس، من ه -
 !یادسرش ب  ییبال دمیاما برام باارزشه و اجازه نم  یگه؛د  یز اش و نه چخانواده
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 یآن دو توجه  یانکرد که به عدم نسبت م  یرا کفر   یلِسو  یآخر به قدر  یجمله
 نشان بدهد.

 یاد؟سرش ب ییقراره بالبا من  -

 یه؟ک  یلیثن دونییم تو اصالً  -

نگاه  یدنو با د یدپرس یگریسوال د یل،بدون جواب دادن به سوال ِسو پیتر 
از درد از دست   یبار و تلخ ناشبه حس مرگ  یک که نزد  یلپرتالطم و نگران ِسو
 دادن بود، ادامه داد:

زنده بودن و بزرگ  یدند یاقتل کدومتونیچکه ه یههمون دختر  یلیثن -
 . نه تو، نه مادر و نه پدرش!ینشدنش رو نداشت

نبود ادامه بدهد. حدسش چندان سخت نبود؛ اما دور از ذهن، چرا!  نیازی
که بعد   یاو زمزمه یلهمزمان شد با سر رفتن صبر ِسو یر،سر رفتن ش یصدا

 را کر کرد. ایخودش، گوش تمام دن یهالب یپرتکرار رو یاز آن با پژواک 

 ... .یانال -

بار نجاتش دادم؛ اما دوباره فرستادمش وسط  یهکه   یلعنت به مِن احمق  -
 !یاستال یخانواده

مرد هنوز از شک  یهاطور نشسته مقابلش، با عجز گفت؛ اما لبهمان پیتر 
بند دل   ی،ورود  یبرهم خوردن در مشک   یکه صدا  خوردیم  از حد، تکان  یشب

 پاره کرد.  یز هر دو را ن

*** 
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 یخاکستر  یاه،س ید،و سوم: سف یستب فصل

 

 یاشده  یسخ  ِی روفرش  یهاصندل  ید،که د  یزیچ  یندر خانه را باز کرد و اول  ِتد
 .خوردینمها ِسر شده بود؛ اما دختر تکان  احتمااًل در آن  یلیثن  یبودند که پاها

 یجمله یادا یزبانش به جا ید،را که د اشیسبز_آب  تر حسیب  چشماِن 
 مبارک«، زمزمه کرد: یسمس»کر 

 .یستانگار حالت خوب ن شده؟یچ  -

مشت مرد  یانرا از م شانیدوست خانوادگ  یالیو یدفقط کل یلیثن اما
تکان داد  یسر  زد،یم یادکه درد درونش را فر   ایچارهید ب برداشت و با لبخن
 رفت. ینشو به سمِت ماش

اما پاکت  یفتد؛انداخت تا راه ب ینماش یگاریدر جا س حواسیرا ب  کلید
 آورد. یشحواسش را سر جا یل،ِسو یگار س یی_طالیدسف

چطور جرئت  دانستینم . خودش همیدکش  یرونب یرا برداشت و نخ  بسته
در   یگذاشته بود، آتشش بزند؛ ول  جاینکه در ماش  یلِسو  یانقره  یپویکرد با ز
 ینابود یبرا اییلهوس یز داشته باشد. همه چ یاز نبود که به جرئت ن یتیموقع

 .خوردیماو به چشم 

و  ینهقدر سرفه کرد که گلو، سرا که زد، به سرفه افتاد. آن جانیمهپِک ن اولین
 وخت.چشمانش س



 

 
260 

 رمان یکانجمن  یسندهسرمد نو ینرماِن َژرف | مت
 

 اشینهکه سمت چپ س  یزد تا از سوزشش بکاهد؛ اما آتش  اشینهبه س  مشتی
 .گرفتیم و نه آرام  شدینه خاموش م سوزاند،یرا م

آورد که چه  یادشُپک احمقانه، تازه به  یک یشدن چشمانش به واسطه تر 
 است. یدهشده و چه شن

 تر یکه از همه قو  یو دانه برف  زدهیخ ییشهش یانگشتانش را رو یانم سیگار 
ناکام مانده، همراه با اشک برف شکست  یگار بود، خاموش کرد. خاکستر س

 پدال را فشرد. حسیب  ییتنها با پاها یلیث،و ن یختر یینداده شده، پا

که تماِم عمر، با   ی. فرار از آدمخواستیم یدلش فرار و دور بار یناول برای
 ی که احتمااًل تنها چاره  یمرگ خاطراتش، گولش زده بود. فرار از کس یالخ
. دانستیم یشان افتاده بود را دورکه به جان رابطه  یناگهان  یسکته ینا

 ها از او دور شوند.پس فرار کرد قبل از آن که آن

 *** 

 تخت نشسته بود، خودش هم  یکه رو  گذشتیچند ساعت م یا یقهدق چند
 ینجاکه اولشان به ا  یهجوم افکار  دستاِن سردش، از   یانسرش م  .دانستینم

 بود. یر اس شد،یم و آخرشان به ناکجا ختم

همان   یاز خاطره  یافتاد که خودش عکاسش بود. برگ   یبه قاب عکس  چشمش
 شده بروند. یناز آن که به آن رستوران نفر  یشپ یو،در ُبرم یشب برف 
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شالگردنش پنهان شده  یر ز یشهالب یخنده کهینبا وجود ا یلیثن چشمان
 کردیم  یرا هالل  اشیکه چشمان سبز_آب   ییها. از همان خندهخندیدیبود، م
 .افتادیچال م یرشانو ز

 یذهن  یهاحجم از دوران  ینبود. تاِب تحمل کردن ا  یدهامانش را بر   سرگیجه
 یانم  یگار س  از   یقی. کام عمپیچیدیم  وارییوانهد  یرا نداشت. دلش از دلشوره
 به سرش بخورد. یگرید یانگشتانش گرفت تا هوا

گرفت. به سمِت   یشیاش پتهوع به دلشوره  یتر،پ  یهابه خاطر آوردن حرف  با
در  یلیث،که نسبت به ن یتا تمام احساسات متناقض یداتاق دو یِس سرو

 .یاورددوانده بود را باال ب یشهوجودش ر

 ؛ اما فقط درد بود که تمام وجودش را پر شود یتمام وجود عق زد تا خال با
برگشت بداند،  یِق که فقط خودش را ال  یاو مثل فواره شدیم یز . لبر کردیم

 .کردیم یز تمامش را در وجودش سرر

نشسته در  جا بلند شد و به محض آن که خودش را با چشماِن به خون از 
ودش بود، نه وجود ندارد. تناقض مربوط به خ یتناقض یدفهم ید،د یینهآ 
 .یلیثن

سکوت، راه حل   یامحدود کردن چشم، حبس کردن نفس    یلیث،ن  یدنند  برای
را  یلیثاز ن یاوقت بود تمام وجودش، نشانه یلی. خرسیدینم به نظر  یخوب 
 .کشیدیم یدکبه 

در  یراه  یز چ همه یوقت  کرد؟یم یجادا یاسم چه تفاوت  یک. یانال یا نیلیث
و   یقعم  یهازخم  ی. وقت دادیم  اشیدر زندگ   یلیثن  یِق جهت اثبات حضور عم
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متصل  تر از قبل به همو محکم یشتر را ب یشانهافقط روح تر،یقعم یدردها
 .کردیم

که   یرون. بیدکش  یفونافکار مسمومش س یرا در توالت انداخت و رو سیگار 
که  یخاکستر  یبه چشمان  هتوجیبود؛ اما او ب  یستادهمقابلش ا یتر آمد، پ
 یکشان به سمِت کاناپهکشان  جان،یب  ییبا پاها چکید،یها ماز آن ینگران 
 اش نشست.دسته یرفت و رو یزیونتلو یجلو

 ی؟خوب  -

را باور  یآن نگران  دانستینم یلو ِسو لرزیدیم یش. صدایدنگران پرس پیتر 
به عقب شانه کرد   ید،کش  اشیرهت  یموها  یانرا م  یسشنه. دستان خ  یاکند،  

 و گفت:

 یلیثاز ن یدکه با یهسوال ین. ایستمهم ن یادنبودن من ز یاخوب بودن  -
 حالش رو بهتر کنه. یدنشپرس یستمهرچند مطمئن ن ی،بپرس

را  یلکرد همچنان ِسو  یمحتاط، سع یبه جلو برداشت و با لحن یقدم پیتر 
 قانع کند.

که   یکه طور  یادم یروز یه یول ی؛که تو االن دوستش دار  کنمیمن درک م -
نقش پدر رو براش باز   یزمان   یه. تو  یاون تو رو دوست داره، تو دوستش ندار

 .کنییرو براش م تونییکه م  یکار  ین. پس با رفتنت بهتر کردییم

. چون در حال حاضر با تو صحبت کنم  یزهاچ  ینکه راجع به ا  بینمینم  یلیدل  -
 ها رو بزنه.حرف ینا تونهیکه م  یهست  یشخص ینخر تو آ 
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 .دادییانجامش م  ی،من بود  یجا  رو کردم که اگه تو هم  یمن اون موقع کار  -

 .یستمنبودم و ن یانامن پدر ل -

 کوتاه ادامه داد:  یجمله را گفت و سپس با مکث  ینا یدبا تاک ِسویل

مادر و دختر رو از هم   یه  یدو نبا  تونهینم  یگهد  یچکساما نه من، نه تو و ه  -
 جدا کنه.

 یانامراقبت از ل ییبعد از تو حالش خوب نبود و با قرص زنده بود. توانا یزال -
 خودم. یشپ یارمشرو نداشت و من مجبور شدم ب

 ی؟رو گرفت  یمتصم ینکه ا  یهست  یک   یخودت فکر کرد یشو تو پ -

 .یخبر ندار هایز چ یلیتو از خ -

 .یدار اما تو خبر  -

 پوزخند به لب گفت و ادامه داد: ِسویل

اش رو سرش اومده؟ چرا حافظه  ییدروغه؟ چه بال  گهیم  یلیثکه ن  یتصادف   -
 از دست داده؟

 .یتصادف عمد یهاون واقعًا تصادف کرده.  -

چشمانش   یکی،نزد  ینو پسر از شدِت ا  یدرا گرفت و جلو کش  یتر پ  ییقه  ِسویل
 را بست.

 کار رو کرده.  ینا یبگو ک فقط حرف بزن و  -

 .ینوفاب -
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 :یدفشرد و پرس هم یرا رو یشهاپلک  یتاز عصبان یالحظه ِسویل

 دونه؟یم یزال -

 .دونهینم -

ست و همسرش چه آدم بدونه دخترش زنده یدبهش بگم. اون با یدبا -
 .ایهیعوض

 نکن که بعدًا نشه درستش کرد. ی. لطفًا کاریبگ  یزیچ یدنبا یل،نه ِسو -

نسبتًا   یابه عقب هلش داد و با زدن ضربه  یرا رها کرد. کم  یتر پ  ییقه  ِسویل
 محکم به کتفش گفت:

 درست کردنه؟ ی،که تو کرد  یدرست کردنه؟ به نظرت کار ینا -

 یدهکش  اش را در همو چهره دادیهمانطور که کتفش را با دست ماساژ م  پیتر 
 داد:بود، پاسخ 

 ها رو گرفتم.اتفاق ینبدتر  یمن فقط جلو -

رو  یرشست که مسرودخونه گیری،یرودخونه رو م یه یر مس یجلو یوقت  -
حلش  ی،اتفاق افتادنش رو عوض کرد یر . تو فقط زمان و مسکنهیم عوض
 !یتر پ ینکرد

 ی؟چ  اگه حلش کنم -

 یلیبهتره. هرچند خ یلیخ یدخالت نکن یاستال یمسائل خانوادگ  یاگه تو -
 .یدیرو به گند کش مونیزندگ  مورد،یب  یهاوقته که با دخالت
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از  ییهاقسمت ینکها یو،در ُبرم یینبود که به آن شِب کذا یتیوضع در 
امروز گفته بود، اشاره   ینکه هم  ییهاحرف  یاو    یدهرا شن  یلیثبا ن  یشهاحرف

به در  یدهبرداشت. نرس قدم یکند. فقط از جا برخواست و به سمت در ورود
 گفت:  یتر راهرو لب باز کرد و خطاب به پ

 یلیثن ی،که فکرش رو بکن  یزیچ از اون یشتر . من بیتر پ کنییتو اشتباه م -
 رو دوست دارم.

 یرا با عذاب   یتر بست و پ  یمحکم  یگفت و از خانه خارج شد. در را با صدا  مرد
 که خودش مسبب آن بود، تنها گذاشت.

*** 

پارک کرد که   یرا طور  ینش. ماشیچیدخرابه و دور از شهر پ  یهااز پل  یکی  زیر 
 یکوبج ینعقب ماش ییشهفاصله با ش ینتر سمت خودش، در کم ییشهش

از را  اشیمشک  یپپ یکوبداد، ج یینرا که پا یشه. شیردقرار بگ یاستال
 لب برداشت و به او چشم دوخت. یگوشه

که در تالش بود با پوزخند، مورد تمسخر قرارش بدهد،   یرمردیرا از پ  نگاهش
 را نداشت. یشهاخنده گونهینها بود که تحمل اگرفت. سال

 کرد،یشل م اشیدهمشت دستان کش یانکه شالگردنش را م طور همان
 :یدپرس

 کنی؟یبهم افتخار نم -
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که   ماندیپنج ساله م یااز آنکه به سنش بخورد، همچون بچه یشتر ب لحنش
 است. یگراند ییدبه دنبال تا

 .کنهیبه خاطر حماقت فرزندش، بهش افتخار نم یپدر یچه -

را بر لبش   یهمان لبخند پهن  یقاً دق  یر،و مرد پ  یدخند  یکوبجواب ج  یدنشن  با
 یبود. بعد از آن شب باران  دهید یشو چهار سال پ یستب بار،ینکه آخر   یدد

سر به مهر   یکه در دل هر سه نفرشان چون راز  یمضحک   یقتو اعتراف به حق
ت، حالت نگاه یافو مملو از گناه، فرصت شکفته شدن و بالفاصله خشک شدن  

 و رو شده بود. یر اش زو خنده

 یهمثل  دادییم یحترج یشه. همدونییکه من رو از خودت م  بارهیناول -
 .یو دور بنداز یناجور، منو از خودت بکن یهوصل

تر از و خسته یرتر کنه. منم پ  ییر که تغ  یزیهتر از چتصورات پوچت، مسموم -
 بکنم. ییرشتغ یبرا یاونم که تالش

 یجمله یه ی،خستگ  یهاست که به جااما من سال ی؛اخسته گییتو م -
 !یستمن که من برات مهم  ین. اشنومیازت م یگهد

 یز اش گرفت و او نمعطل مانده یِپ محکم از پ یدر جواب فقط کام جیکوب
 پس زد. یانهناش یرا با تظاهر  یتشعصبان

 فرمان بودند، از آرنج صاف کرد و لب زد: یرا که به موازات هم رو دستانش

در و پ یبزرگ  یتو دردسرن،یب  یکیکوچ  یکه تو  ییهاتجربه ثابت کرده بچه -
 .کننیم یتاذ یمادرشون رو حساب 
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 کوتاه ادامه داد:  یتر کرد و پس از مکث  لب

خوب تماشا کن که   ی،اما حاال که داد  دادی؛ینفرت رو م  ینا  یلبهم دل یدنبا  -
رو، ازت  یداد یحشونخودت ترج یکه به بچه یتموم اشخاص یچطور

 .گیرمیم

 کنه؟یکار خوشحالت م ینا -

 زد و گفت: ی. تلخندیدبه گوشش رس یکوبج ی، صدااز آنکه برود قبل

 !یادز یلیخ -

 ی برا یلیدل نبود. یشب یحرفش، دروغ  ینکه ا  دانستیفقط خودش م اما
شاد  ینکهچه برسد به ا خورد،ینداشت. حالش از خودش به هم م یشاد

 باشد.

*** 

بود و پنج قدم.  ییکشو یپنجره یک فقط  یترانه،مد یایتا در شفاصله
 یشده سال گذشته را، کم و ب  یکه ماجرا  یتر پ  هاییامها و پاز تماس  کدامیچه

 داده بود، چک نکرد. یحتوض یشدر خاللشان برا

که تا به حال   ییها. تماِم تصورش از آدمکردینبود که فکرش را م یکس  پیتر 
بود که از او محروم   یمادر  ینشان،تر شناخته بود، به کل عوض شده و دردناک

 کرده بودند.

 یدناز شوک شن  یا. ذرهشدینم  یعاد  یشبرا  یز چ  یچهفته گذشته بود و ه  یک 
 یلو ِسو  یزشاما همچنان عز   ین؛دروغ  یپسرخاله  یانآن صبح که م  یهاحرف
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 یبیعج یو دلتنگ  دادینمحق  یتر به پ یا. ذرهآمدیرد و بدل شده بود، در نم
 .کردینم یداشت هم کمک  یلکه نسبت به ِسو

که مقابِل چشمانش قرار داشت، حس کرد آب   یآلودمه ینگاه به کرانه با
 یاِن اما دلش م ترسید؛یم هم ید. شاترسیدینم یگر . انگار دزندیم یشصدا

برده بود، غرق شدن در ترسش را  ینتفکرش را از ب یبحبوحه که قوا ینا
 .خواستیم

را حس کرد.  یشپا یز ر یهاشن یسِی و خ یدپنجره را کش ییکشو درب
 یانکوچک، آن را م  یبرد؛ اما با لمس جسم اشیهود یبدستانش را در ج

عکس  یدنرا روشن کرد و با د یلشموبا ی. صفحهیدکش  یرونانگشتانش ب
هفته   یناشکش در طول ا  یقطره  یناول  یو،ُبرم  یشب برف   در   یلخودش و ِسو

 وزیدیبه ساحل م  یاکه از در  ی. سوز سردیدخز   یینپا  اشیدهخشک  ماناز چش
 .یزندبر  یینپا هم یبر علت شده بود تا قطرات بعد یدمز هم، 

نفس  یناتمام ی. در خاکستر کرده بود  را گم اشیاهیو س یدیسف یانم مرز 
 از سرش نداشت. یدندست کش یالکه خ  کشیدیم

 ییبا سرما یختهآم یقدم را در آب گذاشت. وحشت  ینرفت و اول جلوتر 
 تماِم تنش را گرفت. یند،خوشا

 یششد که صدا ییگرم و آشنا  یو چشمانش را بست و متوجِه صدا ایستاد
 .کردیم

توهم   یر،اخ  پایانیب   هاییافتاد که بعد تلخ   یمطلق   یتر درون خاکس  وجودش
 .کردیم تر یرینهرچند کوتاه را به کامش ش یالحظه
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انداخته بود، با بغض و  یاهیس یشهاکه پشت پلک   اییرهت ییهبه سا رو
 رو به سکوت، زمزمه کرد: یلکنت 

 !یر دستم رو بگ -

*** 

 و چهارم: من انتخاب شدم. یستب فصل

 

ثبت اظهارات، روشن و شروع به  یرا برا یلشصوت موباضبط یکمهد  لورن
 صحبت کرد:

 یسوف  یمیپرونده اسم شما به عنوان دوست صم ی! تویبال ینخانم والر  -
 شهینوشته شده. م یده،مدرسه اون رو د یکه تو  یشخص ینو آخر  یاستال

 شد؟یبود و اون روز چ  یکِ   یدینرو د یگهکه همد  یساعت  ینآخر  یدلطفًا بگ

و با  یدکش یقیسر تکان داد و دستانش را در قالب کرد. نفس عم والرین
 نسبتًا مرتعش گفت: ییصدا

و قرار بود بعد از   یمامتحان داشت  یدیم،که هم رو د  باریینما روز بعد از آخر   -
از  یکیعمارت تا  رفتیم یدقبل از اون با یما؛ اما سوف  یخونه یممدرسه، بر 

 یر مس ییمهما از ن ی. هر سهداشتیرو برم خوندیمیم یدکه با ییکتابا
 ین. ایادما ب یخونه هب یساعت بعد سوف  یک و قرار شد،  یمکرد  یخداحافظ 

 استوارت هم بره.  یشاومد نگرانش نشم و احتمااًل، پ  یرتر رو هم گفت که اگر د

 کدوم سه نفر؟  -



 

 
270 

 رمان یکانجمن  یسندهسرمد نو ینرماِن َژرف | مت
 

 انمون بود.از دوست یکیآنجلو که  یتر و پ یمن، سوف  -

 یتر خودش و پ یو دوست  ییکه که او از آشنا  یدفهم ینوالر  یحاز توض لورن،
قطع شده   یانشانده سال، ارتباط م  ینا  یط   ینکهبوده. پس احتمال ا  اطالعیب 

 روشن شد. یسر کم  یباشد، برا

 هم با شما بود؟ یتر پ -

. خوندیبا ما درس نم وقتیچنداشت و ه ینبه تمر  یازین یتر آره. البته پ -
وقتش رو با استوارت بگذرونه. اونا بدون  تونهیکه م  ییتا جا دادیم یحترج

 یخداحافظ   یسوف   یداشتن. وقت   یک نزد  یرابطه  یه  یشون،توجه به اختالف سن
 یشپ یسوف  یکه کفش و لباس ورزش  یمشد، متوجه شد یکرد و سوار تاکس
اما  دیدیم؛یرو م یگهه باز همدخون یمهم نبود چون تو یادمن جا مونده. ز

 تا به دستش برسونه. رهیها رو گرفت و گفت دنبالش ماون یتر پ

 خب؟ -

 .یدمرو ند یسوف  یگه. بعد از اون دینهم -

 یزی،کردِن چ  یادداشتو  یلشمتفکر سر تکان داد و با برداشتِن موبا لوئیزا
 :یدگذاشت و پرس  یز م یآن را دوباره رو

انقدر  ی. چطورینشب رو کنار هم باش خواستینیو م ینشما قرار داشت -
 ی؟و سراغ دوستت رو نگرفت  یشد یخیالراحت ب
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 یشرفته پ کردمیم نگرانش نباشم. من فکر  خودش بهم گفته بود که -
درساش کمکش  یاوقات تو یاستوارت و اونجا مونده. استوارت هم گاه 

 ما رو نداره. ید اومدن به خونهقص یگهو من فکر کردم د کردیم

رو به دستش  هایکفش و لباس ورزش  ی؟صحبت نکرد یتر بعد از اون با پ -
 رسوند؟ 

 یشپ یلرو گم کرده و وسا یسوف  ِی اما اون گفت که تاکس یم؛صحبت کرد - 
 خودش هستن.

 روز بعد اونا رو به مدرسه آورد؟ -

 نه. چطور؟ -

که به ذهنش خطور کرده بود،   یجیاز افکار و نتا یابدهد  یکه جواب آن بدوِن 
به سوال  توجهیباال انداخت و ب  ییابرو یاورد،بر زبان ب ینوالر  یجلو یزیچ

 :یدزن، پرس

 ی؟ها رو نزدحرف یناز ا کدومیچدادگاه ه یتو یچرا -

ها رو زدم؛ اما بازپرس گفت حرف یناحضار شدم و تماِم ا یمن به دادستان  -
برم. به پدر و مادرم هم گفت که بهتره   تونمیو م  یستن  مهم  مشکدویچکه ه

 ها، برام سوءسابقه درست نشه.حرف ینمراقب من باشن تا با گفتن ا

هست اون  یادت. کنهیسوءسابقه درست نم کسیچه یها براحرف ینا -
 بود؟ یبازپرس ک 
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سبز و  یبا چشما مرد قد بلند و الغراندام بود یه یادمه یاسمش رو نه؛ ول -
 بود.  یدادستان   یمرکز   یهااز شعبه  یکیکه رفتم هم    ییجا  .یبه خاکستر   یلما

 :یدتکان داد و مردد پرس ییدتا ینشانه یسر  لورن

 یای؟م هم یسمرکز پل یاظهارات تو ینثبت ا یاگه ازت بخوام، برا -

 .یامم حتماً  -

از منزل  ی،سرسر  یو خداحافظ  یلشموبا عد برداشتنزد و ب یلبخند لورن
تمام  یستتماس گرفت و از او خواست ل یکخارج شد. با ما یبال ینوالر 

کند؛   یجمع آور یشرا برا یسال دو هزار و ده در شعبات مرکز  یهابازپرس
 یهامانده بود که کفش و لباس یتریپ یشاز فکرش، پ یاما بخش بزرگ 

 ردانده بود.را برنگ یسوف  رزشِی و

 !«برد؟یمرده رو به مدرسه م یه یلوسا یدبا چرا»

جزء  یتر،که پ کردینبود؛ اما ثابت م یشب اییهسوال، هرچند فرض همین
 ین،کردن والر   یداو قبل از اطالع پ یدهرا د یبوده که سوف  یاشخاص ینآخر 
 مطمئن شده بوده است. یاز مرگ سوف  یگران،و د یلِسو

*** 

و  یفمورد انتظارش، نور ضع یکسرد و تار یایدر یباز کرد و به جا چشم
را در  یشهاپلک  تابید،یکه از پنجره به داخل اتاق م  یهازظهر ژانوبعد جانیب 

 آغوش گرفت.
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 یکسرام یرو یشتنش را عقب زد و به محض قرار گرفتن پاها یرو پتوی
 یکه هوا  یافتزود در  یلیو خ  یدآن کش  یاز خنکا  ییق سرد کف اتاق، نفس عم

 نبود. گرم بود و آشنا! یقبل یکوچک، همان هوا  یآن خانه

بسته به   یکاناپه نشسته و با چشمان   ی. مرد رویدکه شد، او را د  یمننش  وارد
. انگار داشتندیبه سمت او قدم برنم یلیثن یزده بود. پاها یهمبل تک  ِیپشت 
که   یبود و او، بندباز یلو طو یقعم یادره یانشان،چند قدم کوتاه م ینهم

 تمام مهارتش را از دست داده باشد.

 ینند؛ هم بش یرومثل قبل روبه ینکهدور تماشا کردنش دردناک بود. فکر ا از 
 .فشردیگفتن نداشته باشند، دلش را م  یبرا یحرف  یگر اما د

افکار و فرارش را پاره کرد.   یو رشته  افکارش، مرد ناگهان از جا برخاست  میان
آورد که  یادتازه به  یلیث،آهسته؛ اما محکم به سمتش آمد و ن یهابا قدم
 .کندیم یبا صفر برابر یشهمرد هم یناز دست دادن ا یاش برااراده

آتش بسوزد، چنان  یانبود که م یدرست مثل چوب  یل،ِسو یاقهوه چشمان
چشمان  یخگرفتِن تمام روح و تنش،   که گر درون وجودش انداخت   یرویین

 یآن، رو رنگ یب  ییکهبعد، بار اییهرا شکست. ذوب کرد و ثان اشیسبز_آب 
 ددرون دهانش مرددش فرو خورده ش  یختهر  یینشد. اشک پا  یاش جارگونه

 و با همان حالت زمزمه کرد:

 .دادییم از اون کابوس نجاتم ید. نباگرفتییدستم رو م یدنبا -

 ی؟که منو نجات ند  یمگه تو تونست  -
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منم که  ین. ارهیو نم رفتینم یشطبق انتظارم پ یچی،ه وقت،یچه -
آخرش   یممکنه عاقبت نجاتت خوش باشه؛ ول  کردمیشدم و فکر م  خواهیادهز

 نقطه. یهبه  گردهیمن برم یبرا ی،همه چ 

 اون نقطه ندارم؟ یتو ییمن جا -

اش، در چشمان موردعالقه  یرگیخ  یکه به جا  یبا چشمان   یلیث،و ن  یدپرس  مرد
 جواب داد: ید،کاو  یرا م یمننش یپشت پنجره یمنظره

 خودت بگو. دونم،ینم -

. اگر خودت مونمیهم باشه، من م یادن ینقطه یناگه اون نقطه، آخر  یحت  -
 !یبخوا

 ی؟چ  اگه نخوام -

. انگار فقط یدپرس زد،یم در آن موج یمشهود یکه دودل یبا لحن نیلیث
 تا مطمئنش کند.  را بشنود یلبود تا جواب ِسو یدهپرس

 یلیسخته. خ  یول  ذارم؛یم  بهت بگم به انتخابت احترام  خوادیدلم م  یلیخ  -
 سخته.

را هم  یدنشرا سد کرده بود و قدرت نفس کش یشکه راه گلو  یبغض نیلیث،
 لرزان گفت: ییگرفته بود، پس راند و با صدا

 یجلو  یسخته؛ ول  یلی! تحمل کردن، خیلمنم سخته. حق با تو بود ِسو  یبرا  -
 تره.تحمل نکردن رو گرفتن، از اونم سخت
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دستان خود گرفت  یانتنش قرار داشتند را، م یدستان دختر که مواز ِسویل،
 گفت:  ینانو با اطم

که   ییبا پاها یدتر. چرا باترش کنم، نه سختست راحتتا وا ینجاممن ا -
اگه من رو  انصافیهیفقط راه اومدن به سمت تو رو بلدن، ازت دور بشم؟ ب 

 بذارم و برم. یزی،چ ینهمچ یدنکه با فهم  یشناخته باش طوریینا

 .شناسمیخودمم، خودم رو نم یگهد کنمیحس م -

بگم،  ینانکه با اطم  شناسمیرو مخودم و تو  ی! اونقدرشناسمیمن م یول -
 دوست دارم!

 یرفته و مجددًا پردهکه رفته  یلیثن یدو مردمک سبز_آب  ییرهکرد و خ  مکثی
 وار ادامه داد:زمزمه پوشاند،یرا م یشانرو یشفاف 

و  یگذاشت   یحرف  یچ. چرا بدون هیدار یدکه چرا ترد  کنمیبازخواستت نم -
. تو هر یچرا نگرانم کرد یاو  یچرا نگران  ی،چرا جواب تلفنم رو نداد ی،رفت 

. یرو تحمل کن یزیچ ییتنها یدنبا یول ی؛خلوت کن تونییم یاندازه که بخوا
. یزیاشک بر  ییتنها یدنبا یول ی؛کن یهگر  تونییم یهر اندازه که بخوا

 تا دوستت داشته باشم و درکت کنم. ینجامنره. من ا یادت یچوقته

 یرو یلیثن یشانیبود تا پ یجمالت ساده؛ اما صادقانه، کاف  ینهم شنیدن
که   یدور او حلقه شدند و پس از چند یز ن یل. دستان ِسویفتدمرد ب یشانه

 گرفته بود، زمزمه کرد:  در آغوشش آرام  یلیثن

 بهش بگم. تونمیم ی،با مادرت صحبت کن یاگه بخوا -
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 رو ندارم.  یشنه! آمادگ -

وار فرو نوازش یلیث،بلونِد ن یموها یاِن طور که دستش را مهمان ِسویل
 گفت:  برد،یم

 !یزمباشه عز  -

*** 

 ساعت بعد/ ُرم  هشت

درب اتاقش را   زد،یپشت تلفن حرف م  یطور که با شخصقد بلند، همان  مرد
پ را لمس کند، اتاق الم یدباز کرد. وارد اتاقش شد و قبل از آنکه دستش، کل

 روشن و در پشت سرش بسته شد.

ها گذشته بود؛ ماه یدشد. شا یشروروبه ییرهترس سرش را باال آورد و خ با
نشسته و  یزشپشت م یصندل یکه رو  یبه خاطر داشت، مرد یاما به خوب 
 بود. یچه کس داد،یرا ماساژ م اشیقهاش، شقبا اسلحه

 یتمام سع ی،و یکه به عنوان دادستان پرونده  یهمان متهم ی،استال ِسویل
 یلیثندهد؛ اما ن ییر را تغ اشیقطع یتو تالشش را کرد تا حکم محکوم

 اش کرد. تر تبرئههرچه تمام یبا پافشار یثاسم

 

*** 

 خارزار یو پنجم: پرنده یستب فصل
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ود تا حکم ابدش مصرانه در تالش ب  تر،یشکه پ  یدادستاِن الغراندام  الفورس،
و نگاهش با آن چشمان سبزفام،  یستادهکند، حاال مقابلش ا یرا قطع
 .چرخیدندیم یاستال یلِسو ییرهت یاچشمان قهوه یانم یانهوحش

چند قدم بلند و محکم، خود را به او رساند.  یبرخاست و ط  یاز صندل ِسویل
 یو رو یدکش گره شده بود، یراهنشپ ییقهکه دور  رنگییریاز کروات ش

 نشاندش. یصندل

 خم شد و گفت: یانشانم  ِیز م یرو لوئیزا

 ینجاییم؟چرا ا دونییم -

 .یدکه وقت باارزش من رو تلف کن  ینا یبرا -

 و پوزخند به لب پاسخ داد. ییدر کمال پررو مرد

از دهانش خارج  یو قبل از آن که کالم یدکش یشموها یانم یدست  لورن
 نشسته بود، هل داد. یشطور که او رومرد را همان یبا پا صندل یلشود، ِسو

 یانخودش م  یاسلحه  یدنعقب رفت و با وجود د  ی،نشسته بر صندل  الفورس
 برداشت؛ اما لورن با آرامش یز خ یزشم یبه سمت کشو یل،دستان ِسو
 و گفت: یدکش  یشهابر شانه یدست  یستاد،پشتش ا

 گردی؟یم بال اوندن -

 کرد.  یلبه ِسو یابا دست اشاره سپس
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سراغ  رمیزود م یلی. پس خیماما ما ندار ی؛باش یتو وقت داشت  یدشا -
 !یموضوع اصل

از  یکیبه  یک نزد یی. جاگفت شد،یم تر یک طور که نزدهمان سِویل
 و ادامه داد: یستادا یز م یچهارگوشه

 یه؟قاتل خواهرم ک -

 دادستان پرونده نبودم. یشبدونم؟ من ده سال پ یدمن با کنییم چرا فکر  -

 یاهایطلب و بلندپرواز که به خاطر روجاه یار دست یه. یاما بازپرس بود -
 بگذره. هایلیخودش، حاضر بود از خون خ

 برآورد. یدهگفت و الفورس، دمش را پرفشار و کش  لورن

 .شناسمینم نکردم، قاتل رو هم یکار  یچمن ه -

 کردییم یکار  یدبا ید. شایستبودنت ن گناهیبر ب  یلنکردن، دل یکار  یچه -
 .یمقصر  پس ی،که نکرد

و  یداش کشبه گردن عرق کرده یکالفه کراواتش را شل کرد، دست  الفورس
 گفت:

از من به دست  یااطالعات تازه یچه یستاومدنتون اشتباهه. قرار ن ینجاا -
دستت، ازتون  یتو یلعنت  یاون اسلحه به خاطر  تونمیم یت . من حیارینب

 کنم.  یتشکا

نشست. اسلحه را به سمتش  مقابل الفورس یز م یزد و رو یشخندین ِسویل
 اش گفت:ماشه یدِن نشانه گرفت و با کش
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کردن   یبعد از خال کنمیفکر م تو باشم، دارم یتکه نگران شکا  یناز ا یشتر ب -
 بدم. یسرت، به همکارهات چه جواب  یتو ینا یهاگلوله

که   یخار یزترینکه در طول کل عمرش، به دنبال ت  یاخارزار: پرنده یپرنده
و  شینهیم اون خار  یشاخه یکردنش، رو  یدا. بعد از پگردهیوجود دارده م

 مومجونش ت یکه به بها یا. ترانهخونهیرو م یشزندگ یترانه یباترینز
 .شهیم

 .گمینم یزیچ هم یاگه منو بکش ی! حت یاستال یلِسو -

 !یکه بگ   یدار یزیچ پس -

 زد و ادامه داد: یپوزخند لورن

 .دونییم یزیچ یممنون که مطمئنمون کرد -

 :یدغر  یشهادندان یاِن الفورس در دستانش، از م یرفت با گرفتن چانه جلو

 یگیبزنه، بهمون م  دخترش رو باهات بهم  یشهردار، نامزد  یاگه دوست ندار  -
 افتاد. یچه اتفاق  یشده سال پ

نداشت.  یجمله چنان رنگ از صورتش ربود که با گچ تفاوت  ینهم شنیدِن 
 مرد مقابلش، ادامه داد: یاز حال آشفته یروزمندانهپ یلورن با لبخند

زودتر از  یحت  یدشا یه،اگه بدونه نامزد دخترش چه دادستان پست فطرت -
 تو رو بفرسته جهنم. یاستال

 .دونمینم یزیچ گفتم من  -
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 ییناز باال به پا یطور که با نگاه و دست به کمر زد. همان یستادکالفه ا  لورن
 :یدپرس یگر الفورس بود، خطاب به مرد د ییرهخ

متوجه  یزمونهام واضح نبود که دادستان عز حرف یبه نظرت کجا یل؟ِسو -
 شه؟ینم

 .یستتو ن یهامشکل از حرف -

گفت و سپس آن را از  کشید،یم یگار و س یستادهکه در سکوت ا ِسویل
دست خود، به  یانم با اسلحه کهی. درحالبه دستانش واگذار کرد یشهالب
 امه داد:اد زد،یم آرام یامرد ضربه یجگاهگ

 کردم.  اما من فکر اونجا رو هم ینجاست؛مشکل از ا -

 یدکش  یرونکتش ب  یداخل یبرا از ج یلشموبا را به لب گرفت، یگار س دوباره
 چهره را نشانش داد. یباز یو عکس دختر 

 ینا  ینزدنت، تو  یانفر رو گذاشتم دنبالش. حرف زدن    یهست.  تازه  بینی؟یم  -
 یه،عکس بره جلو و بهش بگه که نامزدش چطور آدم ینمسئله که عکاس ا

 .یرگذارهبه شدت تاث

 در چشمان هراسان دادستان ادامه داد: یرهگرفت و خ  یاشماره سپس

 داره.  یر حرف زدنت هم تاث یچطور یحت  -

 رو قطع کن تا بگم. یاون لعنت  -

 الفورس! کنیینم یینرو تع یطتو شرا ینجاا -
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 که ازم یی. تمام کارهایدمشند هم وقتیچ. هیهقاتل ک دونمینم نم -
 انجام دادم. یرو تلفن خواستیم

 :یدجا کردن اسلحه در دستش پرسرا قطع کرد و با جابه یلشموبا ِسویل

 یی؟چه کارا -

 بدم. ییر رو تغ یچندتا از شواهد رو پاک کنم و گزارش کالبدشکاف  اسم ینکها -

 بهت داد؟ یچ  اون یدر ازا -

 . تو فکر کنینیم ینکه شماها دار یکرد. مثل کار یدمفقط تهد یچی،ه -
 ی؟استال یدار یبا اون قاتل فرق  کنییم

 یهم فشرد. پوزخند  یرو  یالحظه  یت،را با عصبان  یشهاگفت و پلک   الفورس
 زد و ادامه داد:

. مطمئنم اگه یهست  یتو هم مثل همون قاتل عوض ی،استال یلنه ِسو -
 .کشییم تو هم آدم یاد،ب یشپ یتشموقع

 ترم.صفت، از شما عقب ینا یاما تو ام؛یعوض یهمنم  گی،یدرست م -

 :یدبرگشت و پرس  یآن دو، دوباره به موضوع اصل  یانبه بحث م  توجهیب   لورن

 کجاست؟  یگزارش کالبد شکاف   -

 شب سوزوندمش. وجود نداره. همون -

دستشان بدهد، لورن کف دستش را خوددار   یکار  یلِسو  یتاز آنکه عصبان  قبل
 او گذاشت. یشانه یرو
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حل داشته بهتره واسش راه یریم؟ازش بگ یانشونه یارد  تونیمیم یچطور -
 .یباش

 .دونهیرو م یز ست. اون همه چکالبدشکافش هنوز زنده  -

 یم؟کن  یداشکجا پ  -

ها و پزشک متعصب که ده ساله از کارش استعفا داده و فقط بچه یه. یز ون -
 .کنهیم یزیترو و یر افراد پ

 یسیو با برداشتِن خودنو  یدکش  یرونب  یز م  یرو  یهاورقه  یانم  از   یکاغذ  ِسویل
 ها مقابل الفورس گذاشت و گفت:از قلمداِن کنار دستش، آن

 که الزمه.  یزی. اسم، تلفن، آدرس و هرچیسبنو -

زده   یرونبرجسته شده، ب  اشیقهشق  یهابود که رگ  یعصب  یبه حد  دادستان
 هایدتمام کند، از تمام تهد  جاینمطلع بود که اگر ماجرا را هم  یبودند. به خوب 

پس از رفتن   ی. نه وقت شدینم  ختم  ینجااما تماِم ماجرا به هم  ماند؛یدر امان م
را گرفت که صاحبش، مرگ   ایرهبا تلفنش شما  بدیلیب   یآن دو نفر، با حماقت 

 .دانستیم یتر از زندگ را باارزش

 *** 

 یدار وارد شد و جاناتان، از د یکالم یچبدون ه یلدر را که باز کرد، ِسو 
 ی خانواده یاِن شدنش م گم ینانهخوشب یاو  که احتمال مردن ییپسرعمو

 شده بود، شوکه شد. یعهشا یاستال
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که کنار   یدختر  یشد و بالفاصله چشمانش رو یمناز راهرو وارد نش ِسویل
 بود، نشست. یستادهکاناپه ا

 .یمهمون دار دونستمینم -

دو رنِگ سبز و  یدر موها یگفت و جاناتان دست   یز تمسخرآم یبا لحن ِسویل
 .یدکش  اشیآب 

 .کردیمیکار م  یممدلمه، داشت -

 یعذرخواهانه رو یلبخند رفت،یبه سمت مدلش م کهیتر درحالبزرگ مرد
 صورتش گذاشت.

که انگار باور نکرده باشد، سر تکان داد و و به سمت آشپزخانه   یطور ِسویل
 دم کند. یارفت تا قهوه

 یلخطاب به ِسو  یلشخروج دختر از خانه، جاناتان در حال جمع کردن وسا  با
 گفت:

 سرت اومده. ییبال کردیمیم فکر  یی؟معلوم هست کجا -

 .ایهیگهد یز مسئله االن چ یاتفاقا افتاده؛ ول یلیخ -

وارد خانه  یلیثبعد، ن یقیبه صدا درآمد و دقا یهبند کالمش، زنگ آتل شتپ
 شد.

دستانش گرفت.   یانرا م  یلیثن یهاجلو رفت و شانه  یممال  یبا لبخند  ِسویل
 او در آغوش فشرد. اش،یشانیپ یرو یابعد از گذاشتن بوسه
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 :یدداد و غر  اشیبه چشمان دو رنگ سبز و آب  یچرخ  جاناتان

ام و خونه یایم خبر ی، ب کار من  ینِ . حیلِسو یآدم وقت نشناس یهًا تو واقع -
 یندار ییمن دوتا ی. حاال وسط خونهگیرییطلبکار به خودت م ییافهق یه
 کنین؟یم یکار چ

 جاناتان کرد و خطاب به او گفت: ِی آرام به لحِن حرص یخنده ا ِسویل

 .یو تو هم قراره از راه دور کمکمون کن ییجا یمقراره بر  یلیثمن و ن -

 کجا؟  -

 یدو گو ییرهدر جواب، خ یلو ِسو یدندبه اتفاق پرس یلیثو ن جاناتان
 :یددختر از پرس یسبز_آب 

 ینی؟رو با من بب یز ون یدوست دار -

*** 

 یزون یتالیا،بعد/ ا روز 

 یشه،ل همسردتر از آن بود که انتظارش را داشتند؛ اما مث  یز،ون  ییهژانو  هوای
 .چربیدیم هوا هم یبه دما یوانگیزور د

 ینوا یدنمقابلش، در حال شن یلیثطرف گاندوال و ن یک نشسته بر  ِسویل
چه  کرد،یفکر م ینو به ا رسیدیدورتر به گوش م ییبود که از جا یولنیو
 یبیاز نظرش، ترک یلیثکه صورت ن  یداشته و دارد؟ زمان  یز ون یدِن به د یازین

 داده بود. یشهر را در خود جا یناز ا یباتر و زتر کامل
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و تردد  یز رفت و آمد در شهر ون یکه برا  یتالیاییکوچک ا  هاییق: قاگاندوال
 .شودیآن استفاده م یهاآب یرو

شد.  یفشانگشتاِن ظر   ییرهدستش گرفت و خ  یانرا م  یلیثن  یدست گندم 
چشمانش شد که  ییرهخ ینشست. طور یلاز جا برخاست و کنار ِسو یلیثن

 .کردیم یینمشابه افکار مرد را در ذهنش باال و پا یانگار او هم افکار

لب  یلِسو کاویدند،یرا م یکدیگر  یشه،از هم تر یک که چشمانشان نزد  زمانی
 زد:

کالبدشکاف  یهکردِن  یداپ یکه برا یمباش ییعاشقا ینما اول کنمیفکر م -
 !یزون یماومد

 .یلتا آسمون فرق دارن ِسو ینزم یهبق هایینمن و تو با اول هاییناول -

 یم؟کن  یوونگید یکم یدبا یدشا -

 .یدخند  یکودکانه گفت و دختر با چشماِن هالل  یلیثاز نظر ن  یبا لبخند  ِسویل

 یتانبه کاپ یلیثکرد. ن  یدنو شروع به بار یدهم بودند که آسمان غر  یخیره
 یدنبا کش یلیث،توقف کرد و ن یکنار  یتانزد. کاپ یستادنبر ا یمبن یااشاره

کوچک و  یفروش. وارد کتابیدپر  یسنگ  یسکو یرو یقاز قا یلدست ِسو
 شدند. یکیدر همان نزد یدنج 

ها و رو به کتاب  یپشت به قفسه یلیث،و ن چکیدیهر دو م یاز سر و رو آب
 و گفت: یستادا یلِسو

 نباشه. یکه عاد  کنیمیم یکار  یهبعدا  یاالن نه؛ ول -
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تلفنش، باعث   یامپ  یبزند؛ اما صدا  یو دهانش را باز کرد تا حرف   یدخند  ِسویل
 و به تلفنش بدوزد. یردبگ یلیثن هاییشد چشم از سبزآب 

با اون کالبدشکاف هماهنگ کرده   یشتر ب  یتلورنه. نوشته به خاطر امن  یسر کم  -
 .یمکه ما هست  ییجا یادکه ب

 از قفسه برداشت. یتکان داد و کتاب  ییدتا یبه نشانه یسر  نیلیث

اش شد و دستش را دور شانه یلیثن یکپس از ارساِل پاسخ لورن، نزد ِسویل
 حلقه کرد.

 یاترانه یباترینو باور دارد که ز خواندیکوچک خود را م  ی»هرکس ترانه -
تامل   گاهیچ. هیمما خود، خار ساز ی؟. متوجهیدهبه گوشش شن یااست که دن

که از دستمان  ی. تنها کارشودیپرداخته م ییچه بها یابیم،که در کنیمینم
 که ارزشش را دارد.«  یمو به خود بقبوالن یماست که درد بکش ینا آید،یبرم

 زمزمه کرد: یلخواند و سپس، کتاب را بست و پشت به ِسو یلیثن

 .یادبه بار ب یمونیکه پش  کنیینم یرکا  یچوقتقول بده ه -

 چشمانش جواب داد: ییرهدختر را چرخاند و خ ید،کش  یقعم ینفس ِسویل

 .یادبه بار ب یمونیکه پش  یکنمنم یکار  وقتیچه دمیقول م -

به وجود  یچنان شور اش،یُمسر  یکش آمد و خنده  یابه خنده یلیثن لِب 
 بودن، چه بود. ینجاانداخت که به کل فراموش کرد هدفشان از ا یلِسو
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 یلِسو یبود که در زندگ  یاتفاق  ینتر کنپرتاز همان اول هم، حواس نیلیث
 ی،فروشتر از آنکه متوجه شوند، در لحظات آرام کتابکنپرت. حواسرخ داد

 .را قرمز کرده بود یز ون یآب  یهااز کانال یکیخوِن کالبدشکاف، 

 مک کالو ینخارزار، اثر کال یخوانده شده: کتاب پرنده دیالوِگ 

*** 

 یو ششم: وداع با خاکستر یستب فصل

 

ارسال کرده،  یشآدرسش را برا یلکه ِسو یمکان  یکه حوال شدیم دقایقی
بود که احتمااًل مرِد  یاآبراهه ییرهبود. چشمانش خ یستادهو ا یدهرس

 .رسیدیکالبدشکاف، از آن سمت سر م

برداشت و با دندان،  یببغل چپ زد، تلفنش را از ج یر چترش را ز یدسته
گرفت و مرد مورد   ی. تماسیدکش  یرونرا از دستانش ب  ینشچرم  یهادستکش

 بوق پاسخ داد. یننظر، پس از سوم

 .بینمیرو م یکه گفت   یاکافه  ی. تابلویکمنزد -

 یدشد ییرهکه در دا  هایییقبه مقابلش انداخت و قا تر یقدق ینگاه  لوئیزا
 کرد و گفت:  یبودند را بررس

 هم دستمه. یچتر گلبه یهو  یدمپوش یاقهوه یپالتو یهمن  -

متوجهش شد. هنوز تماس را قطع نکرده بود که   یزاتکان داد و لوئ  یدست   مرد
 برخاست. یکیشل یصدا
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بود تا  یهشب یسمسکر   یالتطدر تع یبازآتش یبه جرقه یشتر که ب  شلیکی
 را داشته باشد. یکه قصد جان کس  یریت هفت

و کالبدشکاف با  یچیدپ یزادر گوش لوئ اییدهبر  یهانفس یبعد صدا ایثانیه
 زمزمه کرد: رفتیم یلکه تحل  ییصدا

 ... .یتو یساعت...بعد، خفه شد...خفگ  یک چاقو نمرده بود.  یبا ضربه -

از گاندوال به درون آب  یبیمه یکرده بود که با صدااش را تمام نجمله هنوز 
 . یدبود، سوت کش  یدهکه شن  یزیاز بوِق تلفن و مغزش از چ  یزاافتاد و گوِش لوئ

 یروناز کافه ب کرد،یقطع م یاضطرار یتلفنش را از تماس کهیدرحال مایک 
مقابلش، مات و مبهوت  یحادثه ییرهکه خ یسری. خطاب به کمیددو
 گفت:  یستاده،ا

بگه،  یزیچ ینکهقبل از ا یمبذار یدزدم. نبا زنگ  یز ون یسبه اورژانس و پل -
 .یرهبم

 آب. یخفه شده بود. تو یاستال یگفت! سوف   -

 یدنکه خودش با چ  یکالبدشکاف را نقل کرد؛ اما از احتمال وحشتناک   حرف
 نگفت. یزیبود، چ یافتهدر یکدیگر ها کنار پازل

 *** 

چهارشانه، قد بلند و جوان در حال گفت و گو بود که  یلورن با مرد کمیسر 
خم شد تا نفس گرفته حاصل  یکم  یلیث. نیوستندها پبه آن یلیث،و ن یلِسو

 :یدسرخ پرس یبا صورت  یلو ِسو یردگ  را باز پس یدنشاز دو
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 اتفاق افتاد؟ ینا یچطور -

 وار گفت:تاسف یسر تکان داد و با حالت  لوئیزا

 زدیمیم  با هم حرف  یمشد، داشت  یککه بهش شل  یابود. لحظه  یک نزد  یلیخ  -
 بود. یرهچشمام خ یو تو

 ُمرده؟ -

 .هوشهیست؛ اما ب نه هنوز زنده -

 هست که حرف بزنه. یدیخوبه! هنوز ام -

فاصله گرفت و در جهت مخالف   یزیون  یسر از کم  یگر،د  یبه سمت   با اشاره  لوئیزا
 گفت:  یلِسو ییرهدر چشماِن ت یرهمکث کرد و خ یقدم برداشت. کم

آب خفه شده.  یاون تو یل،چاقو نمرده ِسو یگفت. خواهرت با ضربه  بهم -
 یک شده.  یدگزارش و پرونده ق ینبوده که تو یزیساعت مرگ هم اون چ

 یا.  یملبدشکاف دو احتمال دارکا  یهاساعت بعد از اون تموم کرده. طبق حرف
بعد  تساع یکآب انداختن و  یچاقو، اونو تو یدر پ یپ یهابعد از ضربه
 ساعت بعد، عمدًا اون رو خفه کرده. یک  یکس  یاتموم کرده، 

 .یستن یکردن باور  -

 یممنتظر بمون ید. بابگم یشتریب یز حدس و گمان چ یرو تونمینم -
 .یادکالبدشکاف بهوش ب

که   یگر د یسر به کم یبا نگاه  یلیث،و ن یدبه صورت ملتهبش کش یست د ِسویل
 :یدقتل بود، پرس یصحنه یدر حال بررس
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 کرده؟  یک بهش شل یک   یدیننفهم -

 اشاره کرد و جواب داد: یگر در طرف د یبا نگاهش، به ساختمان  لوئیزا

چهارم اون ساختمون  یکننده طبقه یک گلوله، شل ییهزاو یطبق بررس -
اما با پوشش استتار شده،   یم؛مداربسته رو چک کرد  هایینبود. دورب  یستادها

باشه و به   یکننده، قاتل سوف   یک دانال شک داره که شل  یسر انجامش داده. کم
 مشکوکه. یز ون یاحرفه یهااز آدمکش یکی

دست به  یع بهش خبر داده که انقدر سر  یکرده؛ اما ک  یر آدمکش اج یهپس  -
 کار شده؟

ماجرا خبر  ینکالبدشکاف و اون دادستاِن احمق از ا یل،فقط من، تو، ِسو -
 الفوس. مونهیگفته باشه، م  یزیکالبدشکاف چ  دونمیم ید. بعیمداشت

 !دونستیم جاناتان هم -

 یه؟جاناتان ک -

 پاسخ داد: کردیتر م یلب کهیحالدر  ِسویل

 من. یپسرعمو -

 طبق عادت، کالفه چشمان روشنش را چرخاند و گفت: لوئیزا

 .یمندار یپنهان  یمسئله یچفکر کردم ما ه -

 :یدمکث کرد و در ادامه پرس یکم  سپس

 ی؟چرا به پسرعموت گفت  -
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 .جوریینهم -

کمرش   ینپالتو به طرف یر تکان داد و بعد دستانش را که زبه دفعات سر  لوئیزا
 داد بود، آزاد کرد و گفت: یهتک

 .یام. من زود مینیناون کافه منتظر بش یلطفًا تو -

قبل،  یکه چند یاو آبراهه یگر د یمها جدا شد تا به سمت تاز آن سپس
 ناآشنا متوقفش کرد. ییبود برود که صدا یدهکالبدشکاف را در خود بلع

 م؟کن  یفو عاشقانه براتون تعر  ییداستان جنا یه یندوست دار -

*** 

 ییرهمقابلش. خ یز،ن یلیثنشست و ن یرستوران  یجلو یر گباران یر ز ِسویل
 گفت:  کرد،یمعروف و عاشقانه اجرا م یاکه ساز به دست، قطعه  یمرد

 ینجاشده و ا یک نفر شل یهتر به . دو قدم اون طرفیبیهعج یجا یلیخ یادن -
 .خونهیآواز م یگهنفر د یه

 مرد آوازخوان، زمزمه کرد: ییرهگرفت و خ  را یلهم رد نگاه ِسو نیلیث

هم سخت   یکینبود، تحمل تار  یاگه روشن  یمتناقض به نظر برسن؛ ول  یدشا  -
 .شدیم

 تر.اشتباه یدشا یتره و حت سخت یتحمل روشن ییهاوقت یه دونه؟یم یک   -

از   یشتر پشت آن، ب  یشده  یزد؛ اما درد مخف   یپس اتمام حرفش، لبخند  مرد
که   یافتاد. روز یتر پ ینامه یادمتوجهش نشود. ناگهان به  یلیثآن بود که ن
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برود، در دستش گذاشته و خواسته بود تا او را به  یلیثقرار بود به دنبال ن
 دختر برساند.

 گذاشت.  یز م یبرد و پاکت را رو اشیکت خاکستر   یداخل یببه ج دست

 یادر داشت بهت بدمش؛ اما اون روز زتو نوشته، اصرا  یبرا یتر نامه رو پ  ینا  -
 .یشکه بخون  یدهاالن وقتش رس کنمیم حالت خوب نبود. فکر 

مجددًا سر   یلیث،ن  یخوردهجوشیمهآن روز، زخم تازه و ن  یدوباره  یادآوری  با
با خودش سر لج  یلیبه چه دل یقاً که دق  شدیباز کرد. خودش هم متوجه نم

 مجابش  یرو شود؛ اما حسو مادرش روبه  یتر پ  یت،افتاده و حاضر نبود با واقع
 که پاکت را بردارد و باز کند.  کردیم

چند سطر کوتاه نقش  یکاغذ ساده، ِط   یرو یتر،پ یرِی و زنج ینالت دستخِط 
آورد که تا چه حد دلتنگ وجود   یادانگار تازه به    یدنش،با د  یلیثبسته بود و ن

 است. اشیروشنش در زندگ 

 ! یزمو عز  یباز نیلیِث »

 یگهد یا یبزن  یادفر  ی،سکوت نکن ی. تو حق داریمن رو ببخش خوامینم ازت
ها تو رو مثل که سال  یاما به عنوان کس ینی؛دروغگو رو بب یتر پ ینا ینخوا
ه، دوست داشته و داره، که هرگز نداشت  یاخانواده و دخترخاله یاعضا یکی

 کنمیم  یمخف   روخودم    ی. چند روزیجمالتم گوش کن  ینبه آخر   خوامیازت م
. من بینیمیرو م یگهدکه هم  ییهجا بیا،یب. زنداِن ِربیاب و بعد تو، به مالقاتم

 اعتراف کرده.« یشکه به قتل ده سال پ  یاونجا منتظرتم، به عنوان مجرم
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لرزان،  ییهااباورانه نامه را مچاله کند و با دستبود تا ن یآخر کاف  یجمله
 یتر خاموش کرده بود، روشن کند تا با پ یز را که از بدو ورود به ون یلشموبا

 .یردتماس بگ

 یدِن و شن یزشعز  یتر پناه برد و بعد از تماس با پ یلدورتر از ِسو ییجا به
 شد. یشاز پ یشلرزش بدنش ب پاسخ،یب  ییهابوق

 یموها یانم ی. دست شدیاز کنترلش خارج م یشاز پ یشهرلحظه ب حالش
 رفت. یلو به سمت ِسو یدروشنش کش

 االن برگردم ُرم. ینهم یدمن با -

 انداخت و گفت: اشیساعت مچ  یرو ینگاه  مرد

 .گردیمیبرم . صبر کن فردا با همیستاالن پرواز ن یول -

 .رمیم با قطار  -

 یره. خیستادرا گرفت و کنارش ا یشبازو یلیثن ییرعادحرکات غ ییرهخ مرد
 :یدو لرزانش پرس یدر چشمان سبز_آب 

 نوشته بود؟ یچ  یتر پ یتو نامه ی؟خوب  -

 االن برم. ینهم یداومده که با یشپ مهم کار   یه. یچیه -

 یرو  یابرداشت و پس از گذاشتن بوسه  یصندل  یرا از رو  یششد و پالتو  خم
 ادامه داد: یلِسو یگونه

 .خوریمیم ُرم یفردا صبحونه رو با هم تو -
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 یستگاهرا مبهوت از کارش تنها گذاشت و کافه را به مقصد ا یلِسو چرخید،
 آهن ترک کرد.راه

 *** 

 کشنده  یو هفتم: ناج  یستب فصل

 

 ُرم یتالیا،ا /بیایبِرب زنداِن 

 یبود؛ اما حاال نه موکل ییز پا ید،نفس کش جاینا یکه در هوا  یروز آخرین
بود. برف به صورت  ییز مالقاتش نشسته و نه پا یز چشم انتظارش پشت م

 اشیمقابل صورت گندم  یهاله  یلیث،پراکنده اطراف را پوشانده بود و بازدم ن
 .کردیم را گرم

 یاپاسخ  یدنتظار شنان آنکهیخورد و شخص پشت آن، ب  یااتاق تقه درب
 ورود داشته باشد، در را باز کرد. یبرا ییدیتا

 دانستیرا که نم یو پسر یدچرخ اشیمشک  یهابوت یپاشنه یرو نیلیث
 .یددرگاه د یانم یستادهبا او دارد، ا یچه نسبت  یقاً دق

شفاف و مملو از اشک  اشی. اگرچه چشماِن خاکستر یدخند یدنشبا د پیتر 
عمر نتوانسته بود نفس  یکبود. انگار که  یدااز نگاهش پ یبود؛ اما آسودگ 

 .کندیمصرف م یژنبکشد و حاال کمر راست کرده، اکس

در  یلِ م یلیث،گرفت و ن  یسرد وسط اتاق جا یز پشت م یفلز  یصندل روی
 داشتیرا سرکوب کرده، مقابلش نشست. نگاه از نگاه برنم  یدنشآغوش کش
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بود تا بشنود. آمده بود تا  ینجاا یلیثقصد باز شدن نداشتند. ن یشهاو لب
 کند.  رکشبگذارد. نه قضاوت، بلکه د  یزشعز   یتر پ  یها را به پاگوش  ینشنواتر 

 !یکار رو کرده باش  ینتو ا شهیباورم نم -

م؟ از خودم کجا فرار کن یها انکار و فرار کردم؛ ول. سالشدینم خودمم باورم -
با   یشهست، همدوستش آلوده  ینهاش به خون بهتر که دست  یتر پ  ینا  یوقت 
 منه.

بود،   یتر بر قاتل بودن پ  ییدآن جمله که مهر تا  یدنکرد پس از شن  یسع  نیلیث
 :یدداد و پرس یینپا یخودش را کنترل کند. آب دهانش را به سخت 

 ی؟کن  یفتعر  خوایینم -

نگاه کرد.  یلیثلرزان؛ اما مصمم ن هاییدر سکوت به سبزآب  یهچند ثان پیتر 
 برداشت.  یشسر از راز ده سال پ  یف،ضع  ییانداخت و با صدا  یینسرش را پا

درس بخونه. رفت عمارت تا چندتا از  ینبا والر  یاون روز قرار بود سوف  -
جا  ینوالر  یشرو که جا گذاشته بود برداره؛ اما لباِسش رو پ ییهاکتاب

عمارت،  یدمرس یذاشت. من دنبالش رفتم تا لباسش رو بهش بدم. وقت گ
 وشد  یگهماشن د یهچون دوباره سوار  ینمش،بشم تا بب یادهفرصت نشد پ

. اما نرفت و از شهر خارج شد ین؛والر  یخونه رهیرفت. اول فکر کردم داره م
 یهکنار رو پارک شده،   ینبار گمش کرد؛ اما باالخره ماشمن هم چند یتاکس

رفتم  ییرو فرستادم رفت و خودم تنها ین. ماشیمکرد  یدامتروکه پ یکانال آب 
 جلو. 
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آن اتاق کوچک گرفت و به  یچشمانش را از پنجره یلیث،کرد و ن سکوت
 یرد،لرزششان را بگ یداشت با قفل کردنشان درهم جلو یکه سع  یتر دستان پ

 شد. یرهخ

در جدال بود  یرد،را در دست خود بگ یتر دستان پ دادیکه دستور م  یمغز  با
 ادامه داد: یتر که پ

 یسالم بود. اونقدر . من فقط نوزدهیلیثنبود ن یباورکردن  یدمکه د  یزیچ -
که از   یو تنها کار دادیکنم. تلفنم آنتن نم  یجرئت نداشتم که برم جلو و کار

 یتا دوره یدبود که بابا برام خر  ینیگرفتن بود. با دورب  یلمف اومد،یدستم برم
گرفتم. بهت گفته بودم  یلمف لقت یصحنه یهرو شروع کنم، از  یلمبرداریمف
 کارگردان بشم؟  خواستمیم

از  یآرزو یبرا دانستینم یلیثگفت؛ اما ن  رمقیب  یآخر را با لحن یجمله
 ترسیدیگوش بدهد. م  یاناتجر  یبه ادامه یادل بسوزاند  یتر پ یدست رفته
 حقش نباشد. ی،آن دلسوز

کتک   یلهم یهرو بسته بود و با  یبهمرد غر  یهو  یسوف  یکیشوندونفر بودن.  -
. یدرو زد و بعدش منو د یبا چاقو سوف  شونیکیکه   شدیچ  دونمی. نمزدیم

 ی کرد! صداش آشنا بود؛اما اونقدر یدماما من فرار کردم. تهد ید؛دنبالم دو
 یمپشت کانال قا  لجنگ  یهادرخت  ینبودم که حضور ذهن نداشتم. ب  یدهترس

 ینبرام کم شونیکی یرفت، راه افتادم تا از اونجا برم؛ ول یشده بودم. وقت 
همون قد بلنده که صداش آشنا بود. بهم  یشکرده بود. منو گرفت و برد پ
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. هرچقدر فهمیدینم  اما انگار   گم؛یبگم. گفتم نم  یزیچ  یبه کس  یدنبا  گفتیم
 گوشه.  یهطناب بست و هلم داد  ا. دستامو بفهمیدینم گم،یگفتم نم

 یکبه جز    سازدیحجم از حرِف نگفته، از انسان چه م  ینمبهوت بود. ا  نیلیث،
 یرو یاست تا دست  یافتاده و منتظر کس ییساز شکسته و کوک نشده که جا

 بکشد؟ یشگرد و غبار نشسته بر رو

توان مقاومت  یگهصداش خفه بود. د یول کرد؛یم یههنوز داشت گر  یسوف  -
اما  کردن؛یدوتا داشتن بحث م . اونکردیبازم تقال م یکردن نداشت؛ ول

 شون،یکی.  یادنم  یادم  یقاالن و دق  یول  یدم؛شن  یدم. شاگنیم  یچ   شنیدمینم
راجع به  اشتبه تمام معنا بود. د ِی روان  یهکه صداش آشنا بود،  یهمون 
اومد  ید،نرس ییشدنشون که به جا یز . گالوزدیم کشتنشون حرف یچطور

. یرهبم خوادیکه دلت م دونمی. گفت مشناختیسراغ من. من رو م
پسر بچه بودم   یه. من فقط  یرهبم  خواستمینم  بود! من...من  یمنظورش سوف 

آدم   یه  یبرا  رتتوارت رو داشت. استوا. چون اساومدیبدم م  یاز سوف   یکمکه  
بود که داشتم.  ی. اون تنها دوست شدیمحسوب م یز درونگرا مثل من، همه چ

ما دوتا  یش،تو زندگ یاما اومدن سوف  گفتم؛یرو بهش م یز چکه همه  یدوست 
 رو از هم دور کرده بود. 

ها به آن یفرو برد و چنگ  اشیخاکستر  یموها یانلرزانش را م دستان
ده سال  یها. انگار که تمام صحنهلرزیدی. تمام بدنش ملرزیدینداخت. ما
 را به وضوح در ذهنش مرور کند. یشپ
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 یهام رو که باز کردن، ناخودآگاه دور گردن سوف طناب دور دست یحلقه -
نبودن. انگار از خودم   من  یهاکشنده، دست  یهاحلقه شدن. انگار اون دست

 تونمیاستوارت رو م یره،بم یاگر سوف  کردمیق فکر م. من احمنداشتم یار اخت
 دونستمی. نممیوفتهن یزور یاتفاق  یجه دونستمیموقع نم داشته باشم. اون

 یهاش رو وقت چشم وقتیچ. هکنمیم یهخودم و بق یبرا یچه چاه  دارم
نگفت.  یچیه ی. پر از اشک بود؛ ولیرهنم یادمدستام دور گردنش حلقه بود، 

 ینب  یشده بود. سوف   یر هاش رو بست، تازه به خودم اومدم؛ اما دچشم  یوقت 
 دستام ُمرده بود و من قاتلش بودم.

 یشهاو حسرت از حرف یمانیبود که پش یتریپ ییرهتمام مدت، خ نیلیث
حد از  یشقدرت تکلمش را از دست داده باشد، از شوک ب یی. گوباریدیم

 :ید. به زحمت لب زد و پرسخوردیم یچو دلش پ رفتیم یجسرش گ

 بود؟ یاون ک  -

 پدرت! -

برگشته بود تا  یواقع یگذشته ول کنش نبود و حاال، با پدر  یشه،هم مطابق
 تر بچسبد.را محکم اشیقه

 خواد؟یم یچ  یلاز ِسو یه؟اون ک -

 رو نابود کنه. کوبیو ج یلِسو خوادیکه م  دونمی. فقط مدونمیمنم نم -

تا به  یرمجلوش رو بگ تونمی! اگه پدرم باشه، من میهدرست بگو اون ک -
 نزنه. یبیآس یلِسو



 

 
299 

 رمان یکانجمن  یسندهسرمد نو ینرماِن َژرف | مت
 

 صبرانهیب  یلیث،مکث کرد و ن یاهم فشرد. لحظه یچشمانش را رو پیتر 
پر دردش مهر و موم  یینهسال، در س یانبود که سال یقتیحق یدنمتتظر شن

که تا   یافتو مصممش را باز کرد، در یکه چشمان خاکستر   یتر شده بودند. پ
 ندارد. یافاصله یقتحق یدنفهم

 *** 

که   یزد و همچون کس یروندستانش، از در باشگاه ب یاِن مچاله م یکاغذ  با
جسته  ییهاقدم ینرا از دست داده بود، به سمِت ماش اشییدارا ترینیز عز 
 برداشت. یختهر و گ

آمد و به سمتش رفت. مرد در شرف  یرونب ینمتوجهش شد، از ماش لوئیزا
 :یدحلقه شد، نگهش داشت و پرس یشدور بازو یزاافتادن بود که دسِت لوئ

 شده؟ یچ  -

 مسمومش کرده بودن و منم کشتمش تا درد نکشه. -

 ی؟ک   -

 !یلگابر   -

روز  یهنگه دارد. اگر  تر کرد مرد را محکم یو سع یدکش ینفس لرزان  لوئیزا
 یِت اما موقع ریخت؛یاشک م گناهیآن اسب ب  یبرا شک یبود، ب  تر یمعمول

اتفاقات روزمره را فراموش کرده بود،   ترینیهیبغرنج بود که بد  یحاال، به حد
 .یختنچه برسد به اشک ر

 منتظرمه! یلیثن -
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شده باشد،   یدناام  یدشتنها ام  . تمام جمالتش پراکنده بودند. انگار گفت  ِسویل
 .یدکش  یروندستانش ب یاِن کاغذ را از م  یزازد و لوئ یهتک ینبه ماش

 ینا بینه،یم یثاسم یلیثباشه که ن ییجا ینآخر  بیایبِرب خوایینم اگه»
تموم بشه،  یخوایشروع شد. اگه م ینجااز ا یز چ تموم بشه. همه یدبا یباز

 آدرس.« ینبه ا یاتنها ب پس ی،تمومش کن یدخودت با

 خبر بدم که باهات قرار مالقات گذاشته. یمبه ت یدبا -

 مردن بهتر از تنها مردنه. یی. دوتاکشهیرو م یلیثاگه تنها نرم، ن -

و به ناگه، انگار قدرت رو به زوالش مجددًا به تنش برگشته باشد، قد  گفت
 یلیثن تر یشراند که پ یراست کرد. پشت فرمان نشست و به سمِت اصطبل

 کند.  یک در آن، مجبور شده بود به او شل

*** 

 ینگهبان   یچباشگاه متروکه و دور افتاده از شهر که شد، در کمال تعجب ه  وارد
تر پشت کمر چپانده بود، اش را که قبلاشت. اسلحهدر محوطه حضور ند

 از آن نداشت.  یتصور  یچبرداشت که ه  قدم  ییدوباره چک کرد و به سمت جا

 یلیثیو ن ینشسته بر صندل یپشت اصطبل، مرد یمحض ورود به سوله به
بسته شده  یصندل یها، رونفره و کوچک حمام اسبکه در استخر تک   یدرا د

 شکمش را فرا گرفته بود. یر بود و آب، تا ز
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که   یبا آب   متر،یسانت   به قطر ده  یابا لوله  ی،ساعت شن  یکه به مثابه  استخری
که   یفقط تا زمان  ید،فهم یلو ِسو شدیتر بود، پر ممهلک  یلیثن یاز سم برا

 برسد فرصت داشت تا نجاتش بدهد. یلیثآب به دهان ن

 *** 

 حوا یبو هشتم: س یستب فصل

 

 یزِون یتالیا،قبل/ ا روز 

 کنم؟  یفو عاشقانه براتون تعر  ییداستان جنا یه یندوست دار -

نسبتًا آراسته و  یبا ظاهر  یبه سمِت صاحب صدا برگشت و مرد کمیسر 
 .یدموجه را مقابل چشمان خود د

 شما؟ -

 .یاستال یرا هستم، پزشک خانوادگ ِوبِ  یاگارس  -

گرد   یز سر م یلیثو ن یلبه پشت سرش انداخت. ِسو ینامطمئن نگاه  لوئیزا
ها گرفت و . نگاهش را از آنکردندینشسته و صحبت م یو کوچک رستوران 

 .دانستیاز او نم یچداد که ه یبه مرد

 ین؟داستان انتخاب کرد ینا یدنشن یچرا منو برا -

 یاستال یطرف لطفًا، آقا ین. از اشینیخودتون متوجه م یبه زود -
 منتظرتونن.



 

 
302 

 رمان یکانجمن  یسندهسرمد نو ینرماِن َژرف | مت
 

دراز کرد و خود جلوتر  یدستش را به سمت  گفت،یدر همان حال که م مرد
 یدنپس از کش یزارفت و لوئ یدر همان حوال یاقدم برداشت. به سمت کافه

که مرد از   اییبا استال یدار د یبرا یش،ابه اسلحه و مطمئن بودن از ج یدست 
 او نام برده بود، پشت سرش به راه افتاد.

 یزیکرد که پشت م  یتالق   یکتمام اتومات  یلچریمحض ورود، نگاهش با و  به
 یکوبج یبا چهره کشیدیم انتظار  یشتر قرار داشت. اگرچه ب یدر ضلع غرب 

از وجودش باخبر شده  یکه به تازگ   ییپسرعمو یجاناتان استال یاو  یاستال
نبود، بلکه  دنه تنها ب یدهم شا یدجد یاستال یک  یدنبود، مواجه شود؛ اما د

 .کردیم یکشاز قبل به حل شدن معما نزد یشتر ب

 .یاستال یسونج -

تکلم هم ندارد.  یِی توانا یبه صرافت افتاد که مرد حت  یزاگفت و لوئ  پزشک 
احترام   یبه نشانه  یسر  ی،صندل  یو نشستن رو  یز به م  یدنپس به محض رس

 تکان داد.

 ی،استال  یسونج  یهاانداختند و با برهم نهادن پلک   یکدیگر به    یمرد نگاه   دو
 ِوِبرا شروع به صحبت کرد.

 افتاده، یاستال یخانواده یکه تو  یاتفاقات  یاندر جر  یتا حدود کنمیفکر م -
 یهاست که تحت مراقبت من هستن و به تازگ سال یاستال ی. آقایدهست

تکلم  یِی در تالشه از عدم توانا ی،متوجه شدن که پسرشون جاناتان استال
 یشخص  رار اق  یسر   یه  یگم،که م  یزهاییبه نفع خودش استفاده کنه. چ  یشونا
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من،  ضیمر  یهو بعدًا عل ینباش یشونمتوجه کار ا یدوارم. امیانم به حساب
 .یدنزن یدست به کار

باهام  یهستن و قراره راجع به چ  یچه کس یشونا دونمینم یمن حت  -
 استفاده کنم. یشونکه از اقرار ا  بینمینم یلی. پس فعاًل دلیدصحبت کن

که شما هم در   ی. همون اتفاق یریماتفاق بد رو بگ  یه  یجلو  خوایمیما فقط م  -
 .یدتا حلش کن ینتالش

 :یدراحت نشستن، پرس یباال انداخت و پس از کم ییابرو لوئیزا

 داره؟ یاستال یلبا ِسو یچه نسبت  یاستال یآقا -

 عموشه و مسبب مرگ پدر و مادر اون. -

 اعتراف کرده که قاتله؟ یراحت  ینو به هم -

بود   یدهشن  یلاز ِسو  یناز ا  یش. چرا که پیدناباورانه زد و پرس  یتکخند  کمیسر 
 بوده است. یاستال یکوبکه قاتل پدر و مادرش، ج

 بوده.  یتصادف معمول یهفقط  یلگفت قاتل! مرگ پدر و مادر ِسو  یشهنم -

 :یدپرس یبا سرخوش ینه،سبهانداخت و دست یگر د یرا رو یشپا یک  کمیسر 

 شما رو باو کنم؟ یحرفا یدو چرا من با -

 مقابلش قفل کرد. یز م یرا با انگشت باال داد و دستانش را رو ینکشع ِوِبرا

نشون داده تا   یلبه ِسو  اییگهرو جور د  یقتداره. جاناتان حق  یقتچون حق  -
که اگر   یبندازه. در حال یگههاش رو به جون همددوتا از دشمن یق،طر  یناز ا
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 یاستال یسونکه ج  شیدیمتوجه م  ید،رو بخون  یلمرگ پدر و مادر ِسو  یگواه 
 نشسته بوده. ینروز تصادف پشت فرمون ماش یتو

 متاسفم؛ اما من وقت ندارم به داستاِن شما گوش بدم. -

را  یشکوتاه، جلو  یاگفت و از جا برخاست تا برود که ِوِبرا با جمله  کمیسر 
 گرفت.

حرفمون رو باور  یددست به قتل بزنه، با یتر مثل پ هم یلِسو خوایدیاگه نم -
 .یدکن

 یوستنپ  یقتبود تا چشمانش را از به حق  یو قتل کنار هم، کاف   یتر ناِم پ  نیدِن ش
 که مرد ادامه داد:  یستادا یشجاهم بفشارد. سر  یرو اشیهفرض

اطالعات بهتون   یکل  تونمی! من مدونیدیرو نم  یزهاچ  یلیشما خ  ینکهمثل ا  -
از  یبه تازگ  . ما همیدکه جاناتان رو متوقف کن  خوامیاون م یبدم و در ازا

جاناتان   ی،تا بدوِن کمک کس  یمتالش کرد  یلیو خ  یماون با خبر شد  یهابرنامه
 یتو ینکه. با ایومدبرن وناز دستم یکار  یچاما متاسفانه ه یم؛رو متوقف کن

 یوجود نداشته؛ اما آقا یقصد و عمد یچه یشو پنج سال پ یستتصادف ب
 .کنندیحس م یونخودشون رو به فرزند برادرشون، مد یاستال یسونج

 بکنه؟ یکار  ینهمچ یدچرا جاناتان با -

ماساژ  یرا کم اشیقهِوِبرا شق یدپرس یصندل یدوباره نشستن رو ینح لوئیزا
 داد.
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رو هم   یچند ماه   ی،نوجوان   یداره و تو  یمشکل روان جاناتان    یسر،کم  ینیدبب  -
. یستن  یاستال  یسونج  یآقا  ی. اون فرزند خون گذرونده  یمرکز درمان   یه  یتو

خصوصًا بعد از   یده،موضوع رو فهم  ینکه ا  ی. از زمان یهاستال  یکوبج  اون پسر 
اش اون به دخترخونده  یو ندونسته  یاشتباه   یبه خاطر عالقه  یکوبج  ینکها
 یینهداد، با ک یترضا یلو ِسو یزارو بهش گفت و به ازدواج ل یقتحق یزا،ل
 ترینیک کوچ  یتو یشکه پدرش در طوِل تمام زندگ  یلیو ِسو یاستال یکوبج

 یز همه چ  یکوبکرده. ج  یزندگ   داده،یم  یحمسائل هم اون رو به جاناتان ترج
 یومداز دستش بر م یهرکار یلزا و ِسویو به خاطر نجات جون ل دونهیرو م

 یکرده و حت   یزآدم منفور رو با  یهها نقش  سال  ینتموِم ا  یکوبانجام داد. ج
و  یدهاموالش نقشه کش یبسپاره که برا یمجبور شده، دخترش رو به مرد
 سنزه! ینواش آلوده بوده. فابدستش به خون برادرزداه و نوه

 .اییشهو کل ییداستاِن مضحِک عاشقانه، جنا یه -

 یاستال  یسوننگاهش را از ِوِبرا گرفت و رو به ج  یگفت و سپس با کالفگ   لوئیزا
 ادامه داد: ین تندبا لح

 بکشه؟ ینجاکار به ا  ینچرا گذاشت ین؟مدت ساکت بود ینچرا تمام ا -

. برخاست که برود؛ اما قبل از مرد بود یرعادِی غ یتنفس کم یسر کم جواِب 
 کرد.  اشیِوِبرا بود که همراه  یرفتن، صدا

 استفاده بشه. یدخودشون نبا یهعل یشوننره خانم لورن. از اقرار ا یادتون -
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 هایاستال ینکهزد و از کافه خارج شد. ا هایبه حقارت استال یشخندین لوئیزا
 یشانکارها  ییجهنت یدنمانندشان هم به دنبال چش یجهنم یدر زندگ  یحت 

 بود. یرآمیز بودند، از نظرش تحق

 *** 

 یشب  یدگیاز خشک  یشهاشد که لب  یمرد  ییرهجاناتان از جا برخاست و خ 
 و پوسته پوسته شده بودند. یدسف از حد،

کس را  یچاش، هبود که چشمانش به جز معشوقه یلِسو ینعوض ا در 
 یهاتنها انسان  یلیث،شده باشد و او و ن  یاتاز ح  یعار  ین. انگار که زمدیدینم
 مانده بر آن. یباق 

مورد  یانداشتند. درون قهوه یحس یچاما ه یلیث؛ن یسبز_آب  چشماِن 
 .یسمسشب کر  ی. درست مثل نگاه فرارکردینماش نگاه عالقه

به  یا یت،و واقع یقتقرار داشت که درک حق یبرزخ  یگاهیحاال در جا ِسویل
 یو توخال یپوشال یاییبه دن یدست خال یا راندش،یقعر جهنم م

 کردن داشته باشد.  یکه قرار نبود ارزش زندگ   فرستادشیم

. کردندیم  ینکرد که چشماِن کدِر بدوِن لنزش، کار خودش را تحس  یبه مرد  رو
 یدهد  یبودند که در کودک   هایییانداشتند و همان قهوه  یفانتز  یرنگ   یشموها

 یچوقتکه ه  ی. تنها حسسوختیزد. دلش به حاِل جاناتان م  یبود. پوزخند
 داشته باشد. ینسبت به قاتل سوف  کردیفکر نم
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 یسازخاطره یو سوف  یزااش را با او، لکه تمام گذشته ییپسرعمو جاناتان،
 یهشب  یچپس چرا ه  یش،بود برا  یبکرده، همان قاتل بزدل خواهرش بود. عج

در عمق نگاهش درد، زخم و عدم درک  یی! جارسید؟ینم ها به نظر به قاتل
 .آمدیشدن به چشم م

 یکشجنب بخورند، نزد یلِسو یشده یخم یاز آن که تِن کرخت و پاها قبل
 برد. یگر شد و دست پشت کمر مرد د

 !یومدین یخوشحالم که دست خال -

 گفت:  یلاش را برداشت که ِسواسلحه سپس

حس  بینمت،یحاال که م یکنم؛ ول  یمغزت خال یش رو تواومده بودم همه -
 .یستن یازین کنمیم

 زد و پاسخ داد: یاقهقهه جاناتان

 ی؟منو ببخش خواییم یراحت  ین! به همیاستال یآقا یخیالب -

 یر که د  ین. پس قبل از ابخشییکه خودت رو نم  ییتو ینمنم ببخشم، ا -
 .کنیمیبره و بعد با هم صحبت م یلیثن بشه، بذار 

گلوله   یک را تنها با  زد و اسلحه یپوزخند یل،به سخن ِسو توجهیب  جاناتان
 برگرداند و گفت: یلبه ِسو

که نه   یی. از اونجادمیبشه، بهت حق انتخاب م یتعدالت رعا ینکها یبرا -
خودش  یکه به پسر خون   یانه اون برادرزاده ی،تو اون خوک احمق رو کشت 

خاندان  ی. توخواستمینشد که خودم م یاونجور یچیرو، ه دادیم یحترج
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عمر  یهکه   یاحمق  یرمرداون پ یبه من وفادار نموند! حت  کسیچه ی،استال
 یجانشه  ذارمیهام رو لو داد؛ اما نگران نباش! نمازش مراقبت کردم هم نقشه

 دارم. یگهد یبرنامه یهکم بشه، چون 

 کرد.  یلدر دسِت ِسو یاگلوله  یک  یبه اسلحه یااشاره 

 .یرو بکش ینجاا یهاتا آدماز سه یکی تونییگلوله م  یه ینتو با ا -

گرفت که   یابه سمت لوله یشینما یادو انگشتش را همچون اسلحه سپس
 .کردیاستخر را پر م

آب قطع بشه و  یانتا جر  یاون لوله بزن  یرو تو یر و ت یحماقت کن یاو  -
 .یات رو نجات بدمعشوقه

 و ادامه داد: یدمسکوت کوب یلِسو ییقهدو انگشت را به شق همان

 یاز قته بهش نو یلی. خکنمیم یمغز تو خال یتو یر ت یهاون موقع من هم  -
 دارم.

به سطح آب که   ی. نگاه مانستیبه تلخند م  یشتر زد که ب  یاتک خنده  ِسویل
 بود، انداخت و خطاب به جاناتان گفت: یدهرس یلیثن یینهس یحاال تا رو

 یننبود. ا  یکس  یول  خواستی؛ی. تو فقط دو تا گوش میجان   یتو مشکل دار  -
 شه؟یم یهمه گندکار ینا یلدل

 یلعنت   یهفده روزه یبچه  یهمشکالته؟ من فقط    ینباعث ا یک   کنییفکر م  -
اون بودم، شدم   یکه پسر خون   یگرفت. من  یرو به فرزند  یزال  یکوببودم که ج

برادرش. حق نداشتم پسر اون باشم چون مادرم آدِم  ترینمصرفیب  یبچه
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شدم   کسیعاشق    یوقت   یمن رو آدم حساب نکرد. حت   وقتیچنبود. ه  یدرست 
 مقصر من بودم؟ شدم،یم یدکه نبا

که تصادفًا رازت رو از   ییکه تو، دخترعمو  شهینم یلدل هایناز ا کدومیچه -
 !یبکش ید،پشت در اتاق شن

حرف، به ناگه آرام گرفتند. سر  ینجاناتان پس از ا جویینهبراق و ک چشمان
 لب زد: هایشیبه کودک  شباهتینه چندان ب  یتکان داد و با لحن ینبه طرف

نزنه.  حرف یدهکه شن  یزاییمن فقط برده بودمش اونجا که بهش بگم از چ -
 یدوست عوض یاتفاقات اون روز و بعدش، نقشه یمن نکشتمش، همه

 خودت بود.

 یش،موها یالالبه یدسف یدستش و طره یانپر م یاسلحه رغمیعل جاناتان
قصد  یه،همسا ییشهز شکاندن ششد بود که بعد ا یاهمچون پسر بچه

 ییجا یش،پسرعمو ثباتِی یب  یدِن با د یلخودش را داشته باشد و ِسو یحتوج
 .یدکش  یر در عمق چشمانش ت

کارها رو اونا   یهمه  یبگ   خواییاش کرد. مخفه  یتر بهش چاقو زد و پ  ینوفاب  -
از  ر یشتتو، ب تفاوتیی. ب ینکرد یکار  یچو ه یستادیتو ا ی؟کردن؛ اما تو چ 

رو دوست دارم.  یمن سوف  دونستیی. تو میارهها قلبم رو به درد مکار اون
بگه؛ اما  یاناو ل یزارو به ل یز که همه چ  یستن مطنقییاون آدِم ب  دونستییم

تفاوت که هر دو تو رو قاتل  ین. با ایزاو هم ل دونهیم یاناهم ل شد؟یحاال چ 
 .دوننیم
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اگر من رو ترک کنه، من  کردیفکر م یزامن پدرشم! ل یدنفهم یحت  یانال -
 کردیم  . فکر یرهداشتنش رو از من بگ  خواستی. مکنمیتر فراموشش مراحت

 یچمن ه بینی؟یم ی. االن از من چ یلخوِد تو ِسو یتره؛ ولراحت ینجوریا
خودم رو هم  یحت  منرو ندارم، تنها دخترم رو ندارم.  یزاندارم، ل یاخانواده
 ندارم!

 یشفاف  یدر گردش بود که پرده یلیثیماتم جاناتان و ن یانم یلِسو چشمان
 را پوشانده بود. اشیمردمِک چشماِن سبز_آب  یرو

 یاما کار  ی؛که تو پدرش  دونهیاست و مزنده  یانا. لیخانواده دار  یهتو هنوزم    -
 .کنهینم هم یوونح یه یرو، حت  کنییات مبا بچه یکه تو دار

کلمه رو هم از من   ینا  یدِن لذت شن  یبار هم بهم نگفت بابا. تو حت   یک  یحت   -
 .یگرفت 

رو برات داشته   یکیشوننقش    تونمیم  باشه. من  گردی،یم  اگه دنبال مقصر   -
 باشم.

گرفته بود،   یلکه به سمت ِسو  یاو با اسلحه یدماشه را کش یعصب جاناتان
 :یدغر 

. زنینیم  تون حالم رو به همنگاهم نکن. همه  ی. اونجوریلفقط خفه شو ِسو  -
نگاهم  یو دلسوز یر و حاال با تحق ینبود درکیو ب  یکور، عوض  ینتا قبل از ا

مثل  خوامینم یگهد یندارم. حت  یازین هایناز ا کدومیچمن به ه کنین؟یم
 گذشت درک کنم و درک بشم.
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 یبه راحت  یلِسو گذاشتینم یلیث،ن ینِ سنگ یهاخس و نفسخس صدای
 بود. یدهرس یشگلو  یر تمرکز کند. آب به ز

 داد وگفت: یینخشکش پا یاز گلو یآب دهونش را به سخت  ِسویل

اجازه رو  ینکه خودت ا  ینا تو رو آزار بده، مگر  تونهینم یاگذشته  یچه -
نداره. آخرش   یابرنده  یجاحمقانه ه  یباز  ین. ای. تمومش کن جان یبهش بد
. یاریم یاناسر ل ییچه بال یدار یننگاه بنداز بب یه. مونهیم یمونیفقط پش

تنها دخترت   ی. داریششکیم  یتحمل نداره. دار  هاشیه. رلرزهیداره م  ینبب
 .کشییرو م

 گی؟یم یدار یچ  -

 .یاناستل یلیث،ن گمیدارم م -

 .یگهدروغ د یه -

 یزال  یکه حاصل همکار  یشیآزما  ید و برگهبر   یبشبا عجله دست در ج  ِسویل
به دستش رسانده بود را،  یزابود و امروز صبح، ل یوُبرم یدر شب برف  یتر و پ
 .یدکش  یرونب

 .یلیثهمادر ن یزال کنهیاثبات م یلعنت  یبرگه ینا -

فرو افتادن  یبعد صدا اییهبرگه را گرفت و در حال خواندنش بود که ثان مرد
 .کردیکه استخر را پر م  یاعجوالنه به سمت لوله  یکیهمراه شد با شل  یزی،چ

 *** 
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را هم  یلاما انگار جاِن ِسو کند؛یو چند پزشک جان م یندست چند زیر 
 .بردیمعلوم نبود به کجا م یچو ه کندی. مکندیم

پس  دی،یآخرش هردومون رو نجات م ی. گفت یلدانه مات ینه لئون  یتو گفت  -
 شد؟یچ 

تنش باال و  درپی،یپ یهاو شوک یققرار داشت که از تزر یلیثن مقابلش
برگشته بود؛ اما با چشمان بسته. برگشت نصفه و  یات. به حشدیم یینپا
 ند.با کالبدش برگردا یمهرا هم نصفه و ن یلروح ِسو اش،یمهن

 یاد؟به هوش م یکِ   یعنیمن متوجه نشدم،  -

 یدار پا یگه،و چهار ساعت د یستتا ب یعنی. یقهعم یاریشونسطح هوش -
 یدگفت. با  یزیچ شهیمتاسفانه در حال حاضر نم هاش،یهر ی. دربارهشهیم

و چک کردن  ی. بعد از عمل داخلیدکن  یبه حالت مطلوب صبور یدنتا رس
 .ذارمتونیم یانتر در جر کامل  هاش،یهعملکرد ر

. کردیصحبت نم یتالیاییمتوجه نشد دکتر چه گفت. انگار مرد، ا یحت  ِسویل
و  شودیم یدار ب یلیثن یدکلمه بگو  یک که در   دیدیم یمترجم یازمندخود را ن

که   یسابق. همان  یلیثهمان ن شودیزنده و سالم. م گردد،یبه آغوشش برم
 ییبود. گو هطعم دوست داشتن و طعم دوست داشته شدن را به او خوراند

در اتاق  یبرخاستن نداشته باشد، پا یاِل خ یرد،نگ یلرا سالم تحو یلیثتا ن
 عمل نشست.

آشفته  یش. موهایشهتر از همزدهو غم پناهیآمده بود. خسته، رنجور، ب  لیزا
 یداشت. برعکس مرد یداماز  یدیناام ی. حجمهیسبودند و چشمانش خ
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تلفن  یهادکمه یو دستاِن کرختش رو کشیدیپدر را به دوش م که نام
 اشیپوچش، دشمِن خون   یالبه خ  یو شماره  یدهخز   یکوچک   یوسک ک  یعموم

 باخبر شود. اشیگرفته تا از حال دختر خون   را

در   یمانیمنقطع و پش  یهاسکوت و نفس  یتلفن را که جواب داد، صدا  ِسویل
که   یناییکه حدس صاحبش سخت نبود. جاناتان همچون ناب  یچیدگوشش پ

 یکه به او عادت کرده، مواجه نشود، زندگ   یمطلق   یکیتازه درمان شده و با تار
 را بلد نبود. ییدر روشنا

نکرده   یکه زندگ   یآدم  یول  میرن؛ینم  یگهد  میرن،یم  یوقت   یمعمول  یهاآدم  -
 .میرهیاز مرگ هم هزاربار مبعد  یره،بم

 پاسخ داد: یشهابا تر کردِن لب یلگفت و ِسو  جاناتان

که کارتون رو فراموش   یستن  ینبخشش، به خاطر ا  یناما بدون ا  بخشم؛یم  -
. شما ارزشهیام برام ب که احمقم و خوِن خانواده  یستن ینکردم. به خاطر ا

 یلیثآرامشم. ن یقال چون خودم بخشم،ی. میستیدن بخشش هم یقال یحت 
 !یاون زنگ زد یهم خوبه، اگر برا

 لحظه سکوت شد تا باالخره جاناتان لب باز کرد. چند

 . یل. خداحافظ ِسویرمکه هزاربار بم  ییبرم جا خوامیحاال که خوبه، م -

که فقط  یالیو آرامش خ یقعم یشاد بود. شاد یشبود که صدا بار یناول 
 .کردیخودش آن را درک م
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 یصدا ،یابداش را بقدرت درک جمله یاو  یفرصت حالج  یلاز آنکه ِسو قبل
رها  یخون  یوسکیو تلفن جاناتان، در ک یداز پشت تلفن به گوش رس یبیمه

 شد.

*** 

 کرد،یم یزندگ  یایثاتاِق محصور کنار ن ینبود که در ا یروز چندمین
 .دانستینم

تنفست   یتوضع  یامکانش هست رو  یگه. میارمبرات گل ب  ذارهیدکترت نم  -
که دوست   یی. تمام کتابایارمو م خرمیمنم به جاش کتاب م اثر بذاره. پس

 .یگوشم بخون   یخودت تو یبا صدا یشد یدار که ب  یو قراره زمان  یداشت 

 یناپهکا  یپشت پنجره و حاال رو یز،م یانباشته شده رو یهابه کتاب نگاهی
 .یدبودند، انداخت و خند یلیثاتاق که منتظر دستاِن ن رنگیارغوان 

اتاق، از پنجره  یشو تا اون پرستار بداخالق به خاطر گرفتن فضا یدار زودتر ب -
 .یرونننداختشون ب

 گرفت.  یکنار تخت جا  ِی صندل یو دوباره رو یدجا بلند شد، پرده را کش از 

 .شنوییم ی. پس حتمًا دارییهشنوا افته،یم که از کار   یحس ینآخر  گنیم -

 لرزان زمزمه کرد: ییداد و صدا یینپا یدهانش را به سخت  آب

 دلم برات تنگ شده! -

 .کردیبود که اتاق را پر م یلیثن ینِ منظم و آهنگ یهانفس یصدا جوابش
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. یدزلر  یشهاافتاد و شانه یلیثدسِت ن یرو اشیشانیتحمل نکرد. پ دیگر 
 را هم لرزاند. یلیثدست و دل ن

 ییکه برق کهربا یطاقت خرد شدِن روح مرد یناز ا یشتر او هم ب انگار 
 یبه اراده یرا، نداشت که تکان  شدیم یک نزد یچشمانش به خاموش

 داد. یلنسبت به ِسو اشارادهیب 

 یششد که به رو  یلیِسو  ییرهتر، خ  یمحض سر بلند کردن مرد، با چشمان   به
 .کردیلبخند عمرش را نثارش م ترینییو کهربا ینتر راقب

 یاضطرار یدست به دکمه یادر پوست خود بگنجد و  یلاز آن که ِسو قبل
 تخت ببرد، به هزار زحمت و به جبران لب زد: یباال

 !شییزشت م یلیخ کنی،یم یهگر   یوقت  ی،استال یلِسو -

*** 

 

 

 ۱۶:۳۰ساعت  /یکشنبه

 هم   ی. گاه یستندن  کمک   یبرا  شوند،یم  که به سمتمان دراز   ییهادست  تمام•
 آب فرو کنند.• یر تا سرمان را ز آیندیم

 «پایان»
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 یک رمان ، مرجع دانلود رمان

درصورتی که مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و می 
خواهید که رمان ها و شعر هایتان در قالب نرم افزار موبایل ساخته و منتشر 

 شوند می توانید به وب سایت ما مراجعه کرده و با ما تماس بگیرید.

 

 

 رمان حریر آن 

 

 

 

 شوی  م یمانرمان یه

 

 رمان نقاش نقش

 

 

ن   یساات  یایعاده اساا   در هن اموان فوق
ان نااو ج ران  اش  جوان  زناادگ ینیناادا

ناو  زناد  هاو نر دیش جواناو نم   عهاااق
  ن  در    رند م  ینیوشااای   دری  یسااودا

ناشااد    یر دساا  ن یاگ  یهااو رار اساا  هم
  آن زماان هاو ان در منج ب گرگاان  حت

رننااه  یناو ساااو یااریدرناده  دساااا  
 دهد  م یبند  ان فرههاا  م هایش نقاشا 

ن در نقِش   دارد دنس  م  شود  م  رحش ن
از نقش  انادازد هاا  ان یرده منقااِش نقش

ِرشااااان در  ی نر رازهاا  یشمو یش هاو مل
هو گش   ی ِمِرها هاسا  ن نر  ایماس ی  نو
ن  رنناااه یهااا گایاویااو ی  شااااونااد ما 

جِنش   یمی و یرنز یدصاا تان  ان شااا گرگ
هش هدفش همان ناشاد   یدخود شاود ن شاا 

ناو  یاا نتواناد ناا خود ی رار هناد  آ  یهاو رنز
 اس ؟"ایعاده"ان فوق  راست

شاوی  رنایت ر دختریسا  هو رمان یهایمان م 
دن ساا  یماچ نخارر ار  ن میرای  هو یدرنزرگ 

هناد  هماو هیز را از یرنیمنادش ناو ناامش م 
ها م  دساا  م  دهد ن راه  هوهو ن خیانان

شاااود  دختری هاو نخاارر دخاایا  هاای نیجاا ن 
سااواساات اده از احساااسااا  ان  یا مرز نانودی 

شاود  اما در ازای ای ا ا  گذشاتو نا ههایده م 
هند  هایش نا همک هسااا  فرار م یماچ دارای 

ن ن   در رنزی از رنزها هو مانند همیهااو آناره
یناه اسا  ن دنناره در هن ا  آنِا افتاده اسا   

هند هو ه   ساا  اسا  نو مردی نرخورد م  
همساارش اساا   هساا  هو حت  یک عزادار  

رنزی ف رش را نم  هنند ساریناه ن  هسا  اش 
ی شااود  حا  نا یناه آنردن نو مرد رنج ههاایده

یواند نازهش فرار هند ن خودش را ی ما م  صااو
ِاان هناد؟ یاا ناازهش خاانواده اش  از عاایش ن آدچ ین
ناو دن اایش م  رنناد؟ سااارانجااچ یریاای دا  

سارنوشاتش نو ی   شاود؟ اگر ی ما هو م دیده
های گذشاتو گره خورد ساریناهش از همان آدچ

 را یرر م  هند؟

یااری    یااری    یااری    
ایان حام مان نایساااا   

ای ندارچ  ناید هساا  هاره
را جز خودچ در این ناای ق 
غرق هنش  غاافاا از این او ان 

ی نجا  من اسا   فرشاتو
ای از حریر آن  هو فرشااتو

هاای هلی  از جنا  ناا  یاب
ییرنز شاده  آیا حم انسا   
هاو دننااره یاا ناو میادان 

 جن  ن ذارد؟

 مطایعو  مطایعو  مطایعو  

https://forum.1roman.ir/threads/189443/
https://forum.1roman.ir/threads/193984/
https://forum.1roman.ir/threads/193984/
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 سپید نو رن  آرامش نِارمس 

 

 نایماس و
یااارگاااا ناااا ازدنا   
زندهانا اااما  هااو داره   
نارد یک مسااایر جدیدی  

یهااو نا ای ا اِ  عجی    م
از ساوی همسارش مواجو  
میهو  در گیر ن دار ر ق  
هساا  هو نا مرد جوان   
در دانها اه آشانا میهاو ن  
ایان خاودش سااارآغاااِز  

 .هاس شرنِع  ضان 

ب داسااااتااان زناادگاا   ایاان هااتااا
سا  هو نو همراه دنساتانش  دختری

در نِزیسات  نزرگ شاده ن اهنون در  
ای  اادیم  نااا آنِااا زناادگ   خااانااو

هند   رار اساا  ساارنوشاا  هر م 
هاداچ ناو نحوی ر ش نخورد هاو در  
خ   داستان نو آنِا یرداختو خواهد 
شاد  سارنوشا  ایینا  دختر صا وری 

ِاایا   ی ش نرای مح ا  ناو  هاو ن  ن
یپاد نیز در حاا  یحوی   ن آن م این 

رحمانو مورد  شااا رف اسااا  هو ن 
هجوچ آفا  حسااد  ن رم  دی ران  
ِاا  رار خواهاد  ن یرس از م اافاا  آن

 .گرف 

ی متوسا  ن  ا»نِارمسا   داساتان خانواده
ی خوش آب ن عاادیسااا  هاو در منطقاو

هوای دماانناد در خااناو نااغ  دن ر قاو ن  
هین   زندگ  آراچ ن رنیین  دارند  داساتان 

ای نا رفتار  شاود هو غری واز جای  شارنع م 
ن ظاهری خاص ن مرموز نو عنوان مساتاجر 

 هناد ههااا  م ی دنچ اسااا اابناو ر قاو
از رارفا  یا ا  از دخاتاران هاناجا ااان ایان 

ی شاااش ن ره نیش از دی ران ناو خاانواده
این مرد مهااا ور اسااا  ن ارمینان دارد 

رگ  نو ه هاش اسا   در گیر ن دار ری  نز 
ههااا  حقیقا  ن ای تاو مهااا    ریز ن 

ی هین    نرخوردهاای  نین درشااا  خااناو
دهاد ن مااجراهاای  ییش این دن رخ م 

آید هو گاه  خناده را نو ی تاان میادنرد ن  م 
هناد ن ای تاو آن دن یاان م زدهگااه  هیجاان

 هند ن…را نس   نو هش دهار سؤی اهش م 

 خرید  خرید  خرید 

https://bookstore.1roman.ir/product/%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%AA/
https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%be%db%8c%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%b4/
https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%b3%da%a9%d9%87/
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