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 » 1 فصل «

 

 و »مانهاتان« بين مسير كيلومتر پنج و پنجاه.  راند مي موريسون پارك سمت به احتياط با جاده در او

 باريدن به شروع شب طول در كه برفي.  بود نزده سپيده هنوز و بود بامداد شش.  بود واقعي كابوسي ،»كانتي لند راك «
 . خورد مي پاكن برف به يكريز حاال و شد مي شديدتر لحظه هر ، بود كرده

 . بود تركيدن ي آماده انگار كه مانست مي بزرگي هاي بادكنك به خاكستري و متراكم ابرهاي

 . شد خواهد كاسته آن شدت از شب ازنيمه بعد و باريد خواهد برف متر سانتي پنج كه بود كرده بيني پيش شناسي هوا

 . بود كرده اشتباه كارشناس هميشه مثل

 كيلومتر بيست.  بود كرده مأيوس را دو و روي پياده هوادارن توفان زياد احتمال به و شد مي نزديك پارك ورودي به او
 كشان آژير و سرعت تمام با اكنون كه بود كرده عبور پليس خودرو يك كنار از تر عقب

 وجود دليلي كوچكترين مسلم قدر و بود داده رخ جايي در كه رفت مي تصادفي سمت به شك بي.  گرفت سبقت او از
 كيسه ، اسباب خرواري زير كه كنند شك يا دهند نشان توجهي او عقب صندوق محتويات به پليس مأموران كه نداشت

 كه» المبستون اتل« نام به ساله يك و شصت سالخورده زن يك جسد هست، معروف اي نويسنده جسد حاوي نايلوني اي
 .شد مي فشرد يدكي الستيك به جا تنگي عليه نبرد در

 محوطه.  بود كرده آرزو كه طور همان.  پيمود كرد مي دور پاركينگ از را او كه را كوتاه ي فاصله و شد خارج جاده از
 .شد مي ديده آنجا در برف از پوشيده و پراكنده خودرو چند فقط بود خالي عمالً

 :گفت خود با

 . بزنن چادر اومدن كه هايي ديوونه ــ

 . نگريست را اطرافش بدقت اتومبيل از خروج حين در. نكند برخورد آنان با كه بود اين مشكل
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 جسد رفت مي كه محلي از را ي ا نشانه هر و پوشاند مي را پاهايش رد برف رفتنش از پس. شد مي كپه هم روي برف
 . كرد مي ،پاك بگذارد آنجا رادر

 .بود نمانده باقي آن از چيزي ديگر كردند مي پيدا را جسد وقتي ، آورد مي شانس كمي اگر و

 بود كرده تيز را آنها االمكان حتي اكنون و داشت تيزي هاي گوش.  كند شناسايي را محل تا رفت ابتدا

 هم از را صداها شدند مي سنگين و برف از پوشيده بسرعت كه هايي شاخه قرچ قرچ و باد ي ناله ازميان كوشيد مي و
 در دورتر،.  داشت وجود سراشيبي اي جاده مسير اين در.  دهد تشخيص

 رفتن باال. داشت قرار سست و درشت هايي سنگ قلوه آنها فراز بر كه بود ها سنگ تخته از تلي ، كوچك اي تپه ي دامنه
 .....بود ممنوع سواركارها براي آنجا.  كرد مي سرگرم را كمي ي عده سنگي ي تپه آن از

 .شوند زخمي درآنجا بودند اش اصلي هاي مشتري كه اطراف آن هاي خانواده مادران نداشت دوست سواركاري مركز

 با.  كند استراحت بزرگي سنگ تكه روي و برود باال سراشيبي از تا بود برانگيخته را او كنجكاوي حس پيش سال يك
 . هست آن پشت اي روزنه بود كرده احساس سنگ تخته روي بر كشيدن دست

 آن كه بود يافته راه ذهنش به انديشه اين زمان آن در.  ديواري بخاري به شبيه طبيعي بود اي حفره اما نبود غار مدخل
 . است العاده فوق مخفيگاهي سوراخ

 هنوز حفره.  رفت باال لغزان و خوران ليز اما.  بود فرسا طاقت تالشي مستلزم زده يخ سراشيبي درآن حفره آن به رسيدن
 .بگذارد آن در را جسد بتواند كه بود پهن كافي حد به اما كوچكتر كمي داشت خاطر در آنچه از و بود آنجا

 ديده وجه هيچ به تا كرد مي احتياط نهايت بي اتومبيل به بازگشت موقع بايست مي بود تر دشوار همه از بعدي حركت
 چيزي توانست نمي پاركينگ به ورود با كس هيچ كه بود كرده پارك طوري او.  نشود

 .رسيد نمي نظر به عادي غير سياه نايلوني ي كيسه يك حال هر به ببيند، آورد مي بيرون عقب صندوق از او كه را

 كند بلند نايلوني كفن آن در را جسدش خواست مي كه حاال اما آمد مي نظر به الغر بود آنچه از بيشتر حيات زمان در اتل
 . كرد مي پنهان را فرمش خوش هيكل براستي قيمتش گران هاي لباس گويي
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 دستخوش زودي همان به بود شرير حياتش همانند نيز مردنش در كه اتل اما بيندازد اش شانه روي را كيسه كوشيد او
 كه حالي در او عاقبت.  كرد مي امتناع بگيرد خود به شكلي مطيعانه اينكه از جسدش. بود شده جسد ناپذيري انعطاف

 . برد كوچك ي تپه پاي تا را كيسه كرد مي حمل آنرا كمي و كشيد مي آنرا كمي

 . برسد برگزيده محل به و ببرد باال بااليي سر از آنرا تا بخشيد نيرو او به آدرنالين شدن آزاد سپس

 براستي قانوني پزشكي ي اداره.  شد عوض تصميمش لحظه آخرين در اما بگذارد باقي كيسه در آنرا داشت خيال ابتدا
 حتي يا موها ، فرش يا لباس از آمده دست به تارهاي ، كردند مي پيدا هايي نشانه هرچيزي روي از آنان.  بود شده قوي
 .شود آن متوجه توانست نمي چشمي هيچ كه هايي كرك

 ي توده يك به را اش چانه و ها گونه كه برفي هاي دانه و خورد مي اش پيشاني به بشدت كه تندبادي و سرما به توجه بي
 . كند پاره آنرا كرد سعي و داد قرار حفره باالي را كيسه بود كرده تبديل يخ

 دو بازويش زور باتمام." دواليه ضحامت".:انديشديد تلخي به تبليغاتي شعاري يادآوري با او.  كرد مي مقاومت پالستيك
 كشيد درهم ابرو گرفت قرار ديد درمعرض اتل جسد و شد باز كيسه سر وقتي و كشيد آنرا دستي

 چشمش يك و بود رفته فرو گلويش گشاد سوراخ در بلوزش ي يقه. بود شده خوني اتل رنگ سفيد پشمي دامن و كت
 به استراحت هرگز اتل حيات زمان در كه لبهايي.  كوركورانه تا بود متفكرانه بيشتر نگاهش دم سپيده درآن.بود باز نيمه
 :گفت خود با اكراه سر از او. بود او ناپذير پايان جمالت از يكي گفتن ي آماده انگار بود فشرده هم به بودند نديده خود

 .بود مرگبارش اشتباه آورد زبون به كه اي جمله آخرين ــ

 بويي كه آمد مي نظرش به. بود مرده اتل كه بود ساعت چهارده به نزديك.  داشت اكراه او لمس از نيز دستكش با حتي
 كپه به كرد شروع و داد هل حفره داخل به را جسد ناگهاني تنفري با. شود مي ساطع جسد از هويت بي و نامحسوس

 مي خواست مي او كه آنجايي درست سنگها و بود گودتر كرد مي تصور آنچه از حفره.  آن ي دهانه در سنگها كردن
 .داد نمي تكان را آنها هم احتمالي اي كننده صعود. اتل جسد ،روي افتادند

 رفتنش از پس دقيقه ده.  بود پوشانده را پاهايش جا زودي همين به برف بوران.بود شده تمام كارش

 .شد مي محو اتومبيلش يا او حضور از اي نشانه هر
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 داشت عجله بشدت حاال.شتافت اتومبيلش سمت به سرعت وبه ساخت گلوله يك آن از كرد رامچاله نايلويني روكش او
 جاي هيچ.  بودند سرجايشان خودروها همان.  ماند منتظر پاركينگ حاشيه در. بماند دور شدن ديده خطر از و برود كه
 .شد نمي ديده اي تازه پاي

 كافي فضاي حاال.بود شده مجاله يدكي الستيك زير اتل ،كفن خونين و پاره ي كيسه و راند مي جاده در او بعد دقيقه پنج
 كرده شروع را خورد هجوم حومه ساكنان و بود زده يخ جاده. داشت وجود اتل دستي كيف و بزرگ ساك و چمدان براي
 ،لب جاده نزديك بار آخرين براي او.  واقعيت و منطق قلمرو ،به رسيد مي نيويورك به ديگر ي دقيقه چند تا او اما بودند

 بود آلوده خيلي ماهيگيري براي اكنون و داشت خاطر در كه اي درياچه

 بود عميق درياچه بودند سنگين آنها. اتل هاي چمدان و كيف از خالصي براي آرماني مكاني ، ايستاد

 .شد خواهند جاري ، بود مانده راكد اعماق در كه بسياري هاي زباله با همراه آنها كه دانست مي او و

 .بودند انداخته آنجا را فرسوده خودروهاي حتي

 آب قيرگون سطح زير در آنها رفتن فرو تماشاي به و كرد پرتاب توانست مي كه جايي دورترين تا را اتل وسايل او
 وست" خروجي در داني زباله مقابل گرفت تصميم.  خونين و پاره نايلون از ،رهايي بود باقيمانده كار يك فقط حاال.ايستاد
 .شد مي گم ، شد مي آوري جمع صبح فردا كه زباله از كوهي در نايلوني كيسه.  كند توقف "سايد

 بود بهتر. بگيرد فاصله ديگر خودروهاي از كوشيد او و بود شده تر سخت تردد.  كشيد طول ساعت سه شهر به بازگشت
 .بود شده خارج شهر از امروز او بفهمد كسي كه نداشت وجود دليلي هيچ تاماهها. نكند برخورد خودرويي سپر به

 . انداخت دور را نايلوني ي كيسه و ايستاد نهم خيابان در اي لحظه او. بود رفته جلو بيني پيش طبق چيز همه

. داد مي اجاره نقدي فقط و قاچاقي را فرسوده هاي اتومبيل كه دهم خيابان بنزين پمپ ايستگاه به را خودرو هشت ساعت
 .داد پس

 بدون بود،بوربوني كره راعوض ،لباسش بود كرده ،حمام بود اش خانه در او ، ده ساعت.  نداشت وجود دستكي و دفتر
 از لحظه به لحظه را قبل شب. جنگيد مي كرد، مي اعالم را عصبي اي حمله شروع كه ناگهاني لرزشي با و نوشيد مي آب
 مرور ذهنش در بود، داده گوش او تمسخرهاي و ها ريشخند و ها متلك به و گذاشته اتل آپارتمان داخل به پا كه اي ثانيه
 در.  بود شده اوضاع وخامت متوجه بود برداشته تحرير ميز روي از را آن او كه قديمي خنجر ديدن با اتل سپس.  كرد

 .بود رفته عقب آرامي به و بود وحشت از نشاني اش چهره
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 كرده سرمستش ، كاشي روي بر افتادنش و عقب به آشپزخانه در ازميان او خوردن تلوتلو ي مشاهده اتل گلوي بريدن
 .بود

 داشت كليد كه دوستي يا نگهبان بدشانسي اثر در تا بود كرده قفل را در.كرد مي تعجب خود خونسردي از هم هنوز او
 مي مطمئن است قفل داخل از در كه شد مي متوجه كسي اگر.شناختند مي را اتل عجيب شخصيت همه.  شود وارد ،نتواند

 و درآورده زيراو لباسهاي بجز را اتل لباسهاي تمام سپس.  بدهد خود به آنرا گشودن زحمت خواهد نمي اتل كه شد
 خانه از را او شد مي موفق اگر.  شود دور نيويورك از كتابي نوشتن براي داشت قصد اتل.  بود كرده دستش به دستكش

 است رفته خودش ي اراده به كه كردند مي تصور همه ببرد بيرون اش

 .افتاد نمي او فكر به ماهها حتي ها هفته تا كس هيچ

 لباس كرد انتخاب اتل لباس ي گنجه از را لباسها چگونه كه آورد مي ياد به بوربون اي جرعه نوشيدن حال در او اكنون
 انداخت را دامنش ي دگمه ؛ كرد كت و بلوز داخل را دستهايش ، كرد پايش به شلواري آورد،جوراب در را اش خانه

 كرده بلند را اتل كه اي لحظه يادآوري با او.  كرد باز پشت هاي كفش داخل را پاهايش بزور و آورد در را ،جواهراتش
 را او وقتي. بود الزم كار اين اما كشيد درهم ابرو نكند دار لكه را او دامن و كت و بلوز خون تا بود

 .است مرده ها لباس اين با او كنند تصور همه بود الزم ـ كردند مي پيدايش اگر ـ كردند مي پيدا

 احتماالً كه را بزرگ نايلوني كيسه يك او. بكند ، داد مي لو را آنها فوراً كه را ها لباس مارك بود نكرده فراموش او
 كرده آن داخل را جسد بزحمت آنكه از پس. بود كرد پيدا گنجه در بود داده شب لباس يك همراه را آنها خشكشويي

 و شسته ژاول آب با را آشپزخانه هاي كاشي سپس ، شرقي فرش روي خون هاي لكه كردن تميز به بود كرده شروع بود،
 .......نداشت زياي وقت. بود پركرده وسايل و لباس از را ها چمدان

 كار به شروع تلفني منشي. بود زده زنگ تلفن كه آورد ياد به را اي لحظه و كرد بوربون از لبريز را گيالسش دوباره او
 :بود راشنيده اتل سريع هاي گفته او و كرده

 ".گيرم مي تماس شما با فرصت اولين در. روبذارين پيغامتون" ــ

 شود وحشت دستخوش بود مانده كم

 اتل آورند خاطر بعداًبه شايد كه شود ضبط افرادي تلفن خواست نمي.  بود كرده خاموش را دستگاه او و شده قطع تماس
 .است كرده وعده خلف آنان با
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 چپ درسمت مجزايش ورودي.  كرد مي زندگي طبقه سه آجري ساختمان يك همكف طبقه در اتل

 تنها و بود پنهان عابران ديد از اش ورودي در واقع در.شد مي منتهي اصلي ورودي به كه بود راهرويي

 .آورد مي فراهم را حساس اي لحظه كه بود رو پياده به منتهي ي پله دوازده

 زير در را هايش چمدان و اتل ي شده پيچيده بدقت جسد آنكه از پس. بود كرده امنيت احساس نسبتاً آپارتمان داخل
 خبر و بود مرطوب و گزنده هوا. بود در كردن باز ي لحظه ، لحظه ،دشوارترين بود كرده پنهان تخت

 خيابان بود گذشته ظهر از بعد شش ساعت از كمي و بود بسته را در فوراً او. بود پيچيده آپارتمان در باد.  داد مي برف از
 يواشكي سپس. بود مانده منتظر ساعت دو به نزديك او.  گشتند مي باز هايشان خانه به كه آدمهايي از زد مي موج ها

 پيش اتومبيل با. دادند مي كرايه دوم دست هاي اتومبيل كه بود رفته جايي سوي به و كرده دوقفله را ؛در خزيده بيرون
 دوبار.  خالي خيابان و بود تاريك هوا. كند پارك خانه جلوي بود توانسته تقريباً و كرده رو او به شانس. بود برگشته اتل

 و داده باال را پالتويش ي يقه او.  بود بدتر ازهمه سومي. بود كافي عقب صندوق به ها چمدان حمل براي آمدن و رفتن
 آپارتمان از را اتل جسد حاوي نايلون ي كيسه و كشيده سرش روي ، بود افتاده اي اجاره اتومبيل كف كه را اي كهنه كاله
 در است نمانده چيزي بود كرده احساس بار نخستين براي بست مي را عقب صندوق در كه موقعي. بود كرده خارج
 .برسد هدفش به كامل امنيت

 عجله او.  بود اليم عذابي است نمانده باقي بودنش از نشاني هيچ يا خون لكه هيچ اينكه از اطمينان و آپارتمان به بازگشت
 يك شود متوجه پليس بود ممكن. است ديوانگي اين دانست مي اما ؛ شود خالص شرجسد از و برود پارك به فوراً داشت

 درعادت ،تغييري بگذارد خيابان در دورتر بلوك شش را خودرو بود گرفته تصميم او. شود مي پارك وارد شبانه نفر
 ..........بيايد بيرون نشينان حومه اولين سيل با همراه صبح پنچ ساعت و ندهد هايش

 :انديشيد

 . روبراهه چي همه حاال ــ

 شده مهلك خطاي يك مرتكب تنها شد ،متوجه بوربون جرعه آخرين نوشيدن حين در.بود امنيت در او

 .شد خواهد آن متوجه الجرم كسي چه دانست مي و

 .كرني نيو
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 مصرانه صداي تا گشت دگمه دنبال كورمال كورمال و كرد دراز را راستش دست نيو.شد روشن راديو بامداد ونيم شش
 ،بيست شب طول در. كرد خاموش را ،راديو كرد نفوذ ذهنش در او حرفهاي معني زمانيكه و كند تنظيم را گوينده وشاد
.  شود مي لغو فعالً متناوب توقف.  كنيد خوداري رانندگي از ضروري موارد از غير".بود باريده شهر در برف متر سانتي
 ".مدارس نامنتظر تعطيلي

 .شد نخواهد متوقف ظهر بعداز پايان از پيش برف بارش كرد مي بيني پيش هواشناسي

 :رفت در كوره از كشيد مي باال اش بيني روي تا را پر لحاف و گذاشت مي متكا روي را سرش دوباره كه حالي در نيو

 . ديگه بسه ــ

 مي انجام بايست مي اجبار امروز كه اصالحاتي يادآوري با سپس.شد مي اش بيزاري باعث صبحگاهي دويدن براي نرفتن
 هرچه بود بهتر يعني.بيايند توانستند نمي و كردند مي زندگي نيوجرسي در كارها روتوش از تا دو. كشيد درهم ابرو شد

 زندگي دوم نود،كوچه خيابان در بتي. كند جا جابه را روتوشكار ،تنها بتي ي برنامه چطوري ببند و برود بوتيك به سريعتر
 جاي ميلش رغم علي نيو.  كرد مي طي پياده را بوتيك تا خانه ي فاصله بلوك چهار ،او بود كه هم طور هر هوا كردو مي
 سماجت با مايلز كه را اش اسفنجي روبدوشامبر و كرد عبور اتاق از بسرعت زد كنار را پتو.  كرد ترك را ونرمش گرم

 براي كه زنهايي از يكي اگه"بود گفته او. برداشت گنجه داخل ،از بنامد صليبي جنگهاي مقدس شيء را آن داشت اصرار
 اين توي رو ،تو ميدن پول كلي تو از خريد

 :خره مي كلين از هاشو لباس ميره ،فوراً ببينه ها پاره لباس

 :بود داده جواب او به نيو

 منو اين.  مده كنن مي خيال ببين ها پاره لباس اين توي منو هام مشتري اگه حال هر به و بسته پيش سال بيست كلين ــ
 ".ميكنه تر معروف

 فوق ظرافت» اش سلت« اجداد پهن هاي شانه و كشيده هيكل جاي به ازاينكه و كرد محكم كمرش دور را كمربند او
 ،نشان سياهش و حلقه حلقه موهاي سپس. كرد زودگذر تأسفي احساس هميشه ،مثل بود نبره ارث به را مادرش ي العاده

 رنگ زرد ي عنبيه با بود،براق برده ارث به نيز را ها تي روزه چشمان او.  زد شانه عقب به را »تي روزه «خانوادگي
 حنايي هاي لكه و داشت را ها سلت رنگ شيري سفيدي پوستش اما.گرفت مي بر در را آن تر تيره اي حلقه كه كهربايي

 .بود برده ارث به مايلز از را رديف دندانهاي و كلفت هاي لب. پوشاند مي را صافش بيني طرف دو رنگي
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 كرده اصرار كند،مايلز ترك را خانه خواهد نمي كه كرد رامتقاعد مايلز و گرفت مدرك دانشگاه از ،وقتي پيش سال شش
 زد پرسه "كريستيز" و" بايز ساوت" هاي حراجي در قدري به. كند عوض را اتاقش تزئينات كه بود

 فرش ويك ويكتورين عسلي هندي،يك توالت ميز ،يك قديمي كمد يك فلزي تخت يك شامل مختلط اسبابي باألخره تا
 مخمل با عسلي بود سفيد تخت دور دار چين تزئينات و ها كوسن و پرقو لحاف اكنون.  گردآورد رنگ چند ايراني قديمي
 كه زيبايي تابلوهاي و تصاوير به سفيد ديوارهاي.  داشت هماهنگي فرش ي حاشيه با كه بود شده روكش رنگ اي فيروزه

 را آن و گرفته عكس او از اتاق دراين "ديلي ويمنزويير" خبرنگار. بخشيد مي بود،جلوه رسيده او به مادرش خانواده از
 .خورد مي چشم به درآن" نيوكرني" بفرد منحصر ي سليقه كه بود كرده توصيف نشاط پراز و آراسته اتاقي

 او. زد باال را پنجره ،وسايبان ناميد مي سرپايي را آنها مايلز كه كرد اي شده ابردوزي هاي دمپايي داخل را پايش نيو
 و پنجم هفتادو هاوس،خيابان شواب در اتاقش. بدهي برف شديد توفان از خبر تا باشي پيشگو نيست نيازي گرفت نتيجه

 شط سوي آن هاي ساختمان توانست مي بزحمت نيو صبح روز آن ؛اما بود هودسون به مشرف مستقيم ، درايو ريورسايد
 آهسته كه بود خودروهايي از انباشته زودي همان به و برف از پوشيده "هودسوت هنري بزرگراه". ببيند جرسي نيو در را
 .بيايند شهر به تا بودند شده جاده راهي دم سپيده با شهر ي حومه باك بي ساكنان. راندند مي

 نكند گوشزد داد ترجيح و بوسيد را او ي گونه نيو. بود كرده آماده را قهوه و بود درآشپزخانه قبل از مايلز

 :انديشيد نيو.  است نخوابيده خوب شب دوباره كه است اين از حاكي اش خسته ي قيافه كه

 ". بخوره آور خواب يه گهگدار كرد مي قبول كاشكي "

 :پرسيد او از نيو

 "چطوره؟ افسانه"ــ

 مي نام "نيويوك اي افسانه پليس رئيس" عنوان به او از دائم ها ،روزنامه بود شده بازنشسته مايلز كه گذشته سال از
 .انگيخت برمي را مايلز خشم اين ،و بردند

 : گفت تعجب با.  گرفت خود به حيران اي قيافه و انداخت نيو به گرفت،نگاهي ناديده را سوال او

 . نيست چيزي باك نيوبي براي كه برف متر سانتي سي ؟ نظركردي صرف پارك سنترال توي زدن دور از نگو ــ
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 براي زود صبح او شدكه مي ،نگران بدود نيو همراه توانست نمي ديگر مايلز كه حاال.  دويدند مي باهم دو آن سالها
 .اوست دلواپس هميشه مايلز كه زد مي حدس نيو حال هر به.  رفت مي دويدن

 و ريخت خودش براي كوچك ليواني و او براي بزرگ ليواني سؤال بدون ، آورد بيرون يخچال از را پرتقال آب تنگ مايلز
 برايش مرغ تخم و ژامبون حاال اما ، بخورد كامل اي صبحانه داشت دوست مايلز سابقاً.  نان كردن برشته به كرد شروع
 . دهد مي خوردن ميل آدم به كه هايي خوراكي ،نصف خودش قول به.  گاو گوشت پنيرو همچنين ، بود ممنوع

 .بود داده خاتمه كارش به وسپس بگيرد سخت رژيمي بود كرده مجبور اورا قلبي شديد ي حمله يك

 ، كرد باال را سرش نيو وقتي اما.گذراندند مي نظر از را تايمز ي نسخه اولين و بودند نشسته دلپذير درسكوتي دو آن
 . خواند نمي آنرا و است شده خيره روزنامه به صرفاً مايلز كه شد متوجه

 زمين را روزنامه قسمت دومين نيو.  بود زده اش قهوه به لبي فقط.  بود جلويش نخورده دست اش ميوه آب و برشته نان
 :وگفت گذاشت

 رو آدمايي اداي كه باشي باهوش آنقدر اميدوارم ، خدا خاطر براي ناخوشي؟ كني مي احساس.  بگو رو چي همه.  يااهللا ــ
 . درنياري ، كشن مي درد سكوت توي كه

 :گفت مايلز

 . منفيه جواب ، نه يا كنه مي درد م سينه بدوني خواي مي اگه الاقل يا.  خوبم نه ــ

 .برداشت را اش قهوه فنجان و انداخت زمين را روزنامه او

 . بيرون مياد زندان از سپتي نيكي امروز ــ

 ؟ كردن مخالفت مشروطش آزادي با پارسال كردم مي خيال اما ــ

 تمام و دادن درمجازات تحفيف بهش رفتارش حسن بابت.  شد حاضر دادگاه در بار چهارمين براي اون گذشته سال ــ
 . نيويورك گرده برمي امشب.  گذرونده آخر روز تا رو محكوميتش

 .كرد درهم را مايلز چهره سرد نفرتي

 . شي مي قلبي ي حمله دومين ي ،آماده بدي ادامه طوري اين.  پدر ، كن نگاه آينه تو تو خود ــ
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 مي او كه نكند تصور و باشد نديده چيزي مايلز بود اميدورا.  گرفت را ميز ومحكم لرزد مي دستهايش كه شد متوجه نيو
 . ترسد

 ....مسئول اونو خواستي سالها تو.  نه يا آورده زبون به رو تهديد اون شد محكوم سپتي كه روزي نيست مهم برام ــ

 :داد ادامه سپس و شد ساكت نيو

 كني نگران من خاطر براي رو خودت خواد نمي خدا رو تو.  نداشت وجود اون اثبات براي مشكوكي ي نشونه هيچ و ــ
 . شده آزاد اون چون صرفاً

 نيكي از حكم ازقرائت پس.  بود انداخته ها ميله پشت را سپتي گروه رئيس ، بود كل دادستان وقتي كه بود پدرش
 :وگفته رفته نشانه مايلز سوي به را انگشتش او.  بگويد دارد گفتن براي چيزي اگر بودند خواسته

 و تو مورد در.  ميگم تبريك.  كردن پليست رئيس كه دادي انجام خوب من درمورد كارتو انقدر فهميدم كه طور اين ــ
 بيشتر كمي باشه الزم ممكنه.  باش ت بچه و زن مواظب.  بودن نوشته پست ي رونامه توي قشنگي ي مقاله ت خونواده
 . كني مراقبت ازشون

 را نيو مادر چهارساله و سي "تي روزه ريناتا "جوانش همسر جسد بعد ماه يك.  بود شده پليس رئيس مايلز ، بعد هفته دو
 . پيدانشد جنايت اين براي توضيحي گاه هيچ.  بودند كرده پيدا پارك سنترال در بريده گلوي با

 . نكرد نيوبحث ، برود كارش سر آن با نيو تا كند خبر تاكسي خواست مايلز وقتي

 : گفت نيو به او

 . سركار بري پياده برف اين توي توني نمي ــ

 :داد جواب نيو

 . نيست برف دليلش دونيم مي دو هر ــ

 :فشرد خود به را او محكم و كرد حلقه او گردن دور را دستهايش ، گرفت آغوش در را مايلز رفتن از پيش او

.  برگرده زندان به دوباره نداره تصميم قطعاً سپتي نيكي.  باشيم نگرانش بايد تو و من كه چيزيه تنها تو سالمتي مايلز، ــ
 ي همه ، تو بجز. نيفته من براي اتفاقي وقت هيچ تا شه مي خدا دامن به ،؛دست باشه بلد كردن دعا اگه بندم مي شرط
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 كرده خوداري اون به پولش كيف دادن از مامان وقتي و كرده حمله مامان به بيچاره دزد يه كنن مي خيال نيويورك مردم
 و. كن فراموش رو سپتي نيك خدا رو تو.  كرده عصباني اونو و گفته بيراه بدو اون به ايتاليايي به مامان البد.  كشته اونو ،

 ؟ ميدي قول ؟ باشه.  كن ول ، گرفت ما از مامانو كه رو اوني

 .كرد رامطمئن نيو اندكي سراو تكان تنها

 :گفت مايلز

 .شه مي شروع االن هم سريال و چرخه مي داره تاكسي شمار كيلومتر. برو حاال ــ

 

*** 

 

 بود شده جمع »اند وست «درخيابان كه را برفي تا بودند كرده ،شروع ناميد مي مالي ماست را آن مايلز را آنچه روبها برف
 غربي ــ شرقي كناري خيابان به و رفت مي پيش يخزده ي درجاده كندي به تاكسي كه مدتي تمام.  كنند جمع حدودي تا
 . كرد تعجب ، گفتكاشكي مي خود با بيهوده اينكه از ،نيو كرد مي قطع را پارك يك و هشتاد خيابان درباالي كه پيچيد مي

 مي تسكين نيو همچون هم درمايلز او دادن دست از ي غصه زمان بمرور شايد بودند كرده پيدا را مادرش قاتل كاش اي
 به كه داشت دل به كينه خود از هميشه و بود مانده باقي خونين هميشه و باز زخم يك اين مايلز براي چند ،هر يافت
 جدي را تهديد چرا بودكه كرده سرزنش را خود بتلخي او سالها اين تمام طول در.  بود گذاشته تنها را» ريناتا« نوحي
 در او انتصاب زمان در نيويورك شهر پليس كه حدي بي امكانات با كه كرد نمي تحمل را واقعيت اين او.  بود نگرفته
 نشده ارضاء تمناي تنها.  كند ،پيدا بود كرده عمل سپتي فرمان طبق او اعتقاد به كه را كثافتي بود توانسته ، داشت اختيار

 . بود سپتي و او از ريناتا مرگ تقاض گرفتن و قاتل آن كردن پيدا اش زندگي ي

 :گفت چون بود ديده را او اتومبيل ي آيينه از راننده شك بي.  بود سرد تاكسي داخل.  لرزيد نيو

 .كنه نمي كار خوب بخاري متأسفم ــ

 . نيست مهم ــ
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 ها سال كاشكي. چرخيدند مي سرش در يكسره »ها كاشكي«. كند اجتناب گفتگو يك آغاز از تا برگرداند را سرش او
 هشت و شصت در دهد ادامه اش زندگي به عادي طور به توانست مي مايلز. بودند كرده محكوم و پيدا را قاتل پيش

 موهاي آن با تنومند و اندام خوش پليس رئيس به كه بودند داده نشان زنان از بسياري و بود جذاب خيلي هنوز او سالگي
 متزلزش و گرم ي خنده و سير آبي چشمان و بود شده سفيد زود كه پرپشت

 در سر باالي است ايستاده بوتيك مقابل تاكسي نشد متوجه كه بود هايش درانديشه غرق قدري به نيو.  نيستند اعتنا بي
 .»  نيو مزون« بود نوشته انگليسي فونت توعي با مغازه رنگ عاجي و آبي

 به و بود جاري. بود هشتم و هشتاد خيابان و مديسون خيابان به مشرف كه هايي ويترين ي شيشه روي برف هاي دانه
 با هايي مانكن برتن و داشت العاده فوق هايي برش كه بهاري ابريشمين هاي لباس

 .بود او ي عقيده زنانه چترهاي سفارش.  داد مي متغير بازتابي ، شد مي داده نشان حال بي هاي ژست

 طرز اين كه گفت مي كنان خنده نيو.  داشت قرار ها مانكن ي شانه روي پارچه نقوش از بايكي همرنگ نازك هاي باراني
 . بود شده واقع مؤثر العاده فوق عقيده اين ، است بوده برقصيم باران زير آهنگ درمورد فكرش

 :پرسيد راننده پرداخت مي را كرايه نيو وقتي

 . نمياد ارزوني محل نظر به كنين؟ مي كار اينجا شما ــ

 خوشحالش هنوز كه بود واقعيتي اين.  داد تكان را سرش اكراه سر ،عزيز،از منه مال اينجا: انديشيد مي كه درحالي نيو
 طراح اكنون كه پدرش ،دوست» دالسالوا آنتوني« و بود شده ورشكست بوتيك قبلي صاحب پيش سال شش.  كرد مي

 از جزئي اكنون كه اش ايتاليايي غليظ ي لهجه باهمان آنتوني.  بيندازد راه دوباره را آنجا بود كرده تشويق را ،او بود لباس
 :بود گفته نيو ،به بود شده شخصيتش

 و زرنگي عالوه به.  كاركردي مد ي زمينه توي اومدي بيرون دانشگاه از ازوقتي تو.  مزيته يه خودش اين و جووني تو ــ
 . گذرم مي زيانش و سود ،از نيفتاد راه اگه.  ميدم قرض پول بهت شروع براي من.  داري رو مهارتش

 فروش براي ديگه جاي يه به احتياج ،من عالوه به. داري موفقيته ي الزمه كه رو چيزي تو ، ميفته راه ولي

 . دارم هام لباس

 .بود مديون او به آن بابت نيو اما ، دانستند مي را اين هردو و داشت احتياج آن به سل كه بود چيزي آخرين اين
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 و گيسوان بر عالوه نيو.  بود قاپيده را فرصت اين نيو اما بگيرد قرض سل از او كه بود كرده مخالفت بشدت مايلز
 كرده اصرار و بود داده پس سل به را قرضش او گذشته سال.  بود برده ارث به »ريناتا «از را مد از ظريف ،درك چشمانش

 .بيفزايد آن به قانوني نرخ به را اش بهره كه بود

 تمركز از ناشي كه ابروانش و پيشاني هاي چين و بود خم سرش.  نكرد تعجب ديد كار مشغول كارگاه در را بتي وقتي او
 جراح پزشكي مهارت با را ونخ سوزن والغرش ظريف دستهاي.  بود شده ،هميشگي بود

 . داد مي سجاف را مرواريد از پيچيده طرحي با زنانه اي تنه نيم لب او.  برد مي كار به

 پشت را هفتاد بتي كه بينديشد خواست نمي نيو.  كرد مي تشديد را او ي چهره ي شكسته ،ظاهر پررنگش حنايي موهاي
 . شود بازنشسته گرفت خواهد تصميم او روزي كه كند مجسم و است گذاشته سر

 :گفت بتي

 . بديم تحويل بايد امروز كه داريم سفارش زيادي تعداد.  كارشم به دست فوري بهتره كردم خيال ــ

 :گشود را شالش و درآورد را دستكشش نيو

 . خواهد مي ظهر از بعد تا رو چيزهايش همه المبستون ،اتل تازه.  ميگي داري كي به ــ

 جيغ ميدم ترجيح.  كنم مي شروع اونو ي باقيمونده ،كارهاي كنم تموم دستمه تو كه رو كاري اينكه بمحض.  ميدونم ــ
 . نشنوم رو جيغش

 . باشه حاضر هاش دامني زير تمام بايد ــ

 :شد متذكر آرامي به نيو

 ...بودن خوبي مشتري اون مثل زنها ي همه كاشكي ــ

 . داد تكان را سرش بتي

 توي گاوهاي شبيه اونو يكي اون.  برداره رو شلوار و كت اين كردي متقاعد رو »يتز «خانوم كه ،خوشحالم راستي.  شايد ــ
 . بود كرده مزرعه
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 نگاه آيينه توي رو خودش زود يا دير. بكنه و اينكار بذارم تونستم نمي ولي ، بود تر گرون دالر پونصد و هزار يكي اون ــ
 . بريزه كه داره احتياج لَخت دامن يه به. كافيه پولكي ي تنه باال. كرد مي

 .بود كننده ،غافلگير شوند مغازه وارد تا بودند گرفته ناديده را ليز روهاي پياده و برف كه هايي مشتري تعداد

 را او بيشتر همه از كارش دورنماي.  گذراند كوچك درسالن را روز تمام نيو.  بيايند بودند نتوانسته ها فروشنده از تا دو
 .كند محدود خصوصي مشتري چند به را هايش توصيه بود شده مجبور گذشته سال ،اما كرد مي سرگرم

 .بزند زنگ خانه به و بخورد قهوه و ساندويچ يك تا شد بوتيك عقب كوچك دفتر وارد او ظهر

 :كرد اعالم او. است شده خودش دوباره مايلز امد مي نظر به

 حتي كه اونقدربردم.  شم برنده شانس ي گردونه بازي تو» چمپيون «كاميون يه و دالر هزار چهارده تونستم مي من ــ
 .بود حقم ، گذاشتن جايزه رو اسمش پررويي با اونا كه هم خالدار سگ دالري ششصد گچي ي مجسمه

 :كرد نشان خاطر نيو

 . مياي بهتر نظرخيلي به ــ

 مريضه بشدت اون ميگن.  دارن نظر زير رو سپتي اونا.  كردم صحبت ها بچه با ــ

 . س افسرده هم خيلي و

 .بود مشهود مايلز صداي در رضايت نوعي

 . نداشته مامان مرگ با ارتباطي هيچ احتماالً يارو كه كردن يادآوري تو به اونا و ــ

 . نشد پاسخ منتظر نيو

 بياري؟ درش ميتوني ، هست سس فريزر تو. گيريم مي جشن پاستا با امشب... 

 سالن به و خورد را اش قهوه ي باقيمانده و ساندويچ ي لقمه آخرين او.  گذاشت را گوشي جمعي خاطر اندكي با نيو
 . گذراند نظر از را بوتيك بخش به بخش ورزيده نگاهي با او.  بود پر پرو اتاق شش از تا سه.برگشت
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 انتخاب موفقيتش داليل از يكي دانست مي نيو.  رفت مي پوشاك متعلقات قسمت به يكراست مديسون به مشرف ورودي
 آمدند مي شلوار كت يك با پيراهن يك خريد براي كه مشترياني كه ست هايي اشارپ و كفش و كيف و آالت زينت

 . بروند ديگر جايي به زيمبو زلم خريد براي نيستند مجبور آنان و شود مي ،پيشنهاد

 ها صندلي و ها كاناپه روي سرخابي هايي رگه و بود عاجي مغازه داخل سرتاسر ي زمينه رنگ

 باالي پله تا چند وسيع هايي اتاقك در همراهش وسايل و اسپرت هاي لباس.  كرد مي حكمفرمايي

 ديد معرض در ديگري لباس هيچ ، بودند شده پوشانده لباس سليقه با بسيار كه ها مانكن استثناي به. داشت قرار ويترين
 آنان به را ها دامن و وكت شب هاي ،پيراهن فروشنده يك و شدند مي هدايت مبله كوچك سالن يك به ها مشتري.  نبود
 .داد مي نشان

 :بود وگفته كرده راهنمايي را او كه بود»  سالوا «هاي توصيه اين

 از ها لباس آوردن بيرون صرف رو وقتشون كه داشت خواهي سروكار هايي خنگ با وگرنه ــ

 . بمون طور همين و ، عزيزم ، باش تك اول همون از.  كنن مي ها قفسه

 را او داشت سعي كه دكوراتور به نيو. بود كرده انتخاب را سرخابي و عاجي رنگ نيو. بود گفته درست او هميشه مثل و
 :بود كند،گفته انتخاب را تند رنگهاي ها رگه براي وادارد

 ،در بفروشم اونا به كنم مي سعي كه چيزي با اينجا تزئينات خوام ،نمي كنه مي نگاه آيينه توي رو خودش زني وقتي ــ
 .باشه تضاد

 :گفت نيو و آمد بيرون كارگاه از بتي سه ساعت.  شد كاسته ها مشتري تعداد از ظهر از بعد

 . حاضره المبستون هاي لباس ــ

 . كرد مرتب ، بود بهاري هاي لباس فقط كه را المبستون اتل سفارش خودش نيو

 :بود گفته نيو به بتندي او بوتيك افتتاح روز.  پرفروش كتابي ي نويسنده و بود مستقل و ساله شصت نگاري روزنامه اتل
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 كه باشم زني تونم مي من. جستجوگر ،نگاهي شم مي مواجه چي همه با تازه نگاهي با من.  جالبن برام موضوعات همه ــ
 ، حيوانات ، آدمها بين ي ،رابطه جنسي مسايل مورد در من.كنه مي نگاه جديد اي زاويه از بار اولين براي رو هرچيزي

 ...و سياسي ها،احزاب داوطلبي ، امالك معامالت بنگاههاي ، سازمانها ، درمانگاهها

 . نويسم مي

 :بود گرفته نتيجه زنان نفس ، بود پخش صورتش دور كه پالتينه بلوند موهاي ، براق و تيره آبي چشمان با او

 با اونو باالخره بخرم مشكي پيرهن يه اگه.  ندارم وقت خودم براي هم دقيقه يه كه كارمم درگير قدري به اينه مشكل ــ
 منو اين!  خوبي كار چه.  دارين اينجا كه هم چي همه ، ببينم بذار.  پوشم مي اي قهوه كفشهاي

 .كنه مي راحت

 همين و پارچه تكه كوچكترين حتي انتخاب در نيو خواست مي دلش.  بود شده آنجا مهم مشتري ،اتل پيش سال ده از
 . آيد مي چي با چي دهد اونشان به كه ببيند تدارك فهرستي و كند كمك او به زيمبو زلم طور

 را وكدامها دارد نگه سال به سال رابايد لباسهايي چه كه كند كمكش گيري درتصميم تا ميرفت او ي خانه به گهگاهي نيو
 . ببخشد

 آمده بوتيك به اتل روز آن فرداي.بود كرده وارسي را اتل لباس كمد و رفته آنجا به نيو پيش هفته سه

 :بود گفته نيو به او.  بود داده سفارش جديد هاي لباس و

 زيادي ي ،عده بياد در وقتي.  كردم تموم ، كردم مصاحبه باهات موردش در كه مد درمورد رو م مقاله تقريبا من ــ
 . توئه نفع به مجاني تبليغ يه اون. كرد خواهي ستايش اونو تو ،اما شن مي من مرگ خواستار

 :بود اوگرفته دست از را لباس ابتدا و داشت نظر اختالف او با لباس يك درمورد فقط نيو ، بود كرده را انتخابش اتل وقتي

 مي داري خود هم هاش ازلباس يكي حتي به زدن ازدست من.»  بره استيو گوردون «كار.  بفروشم شما به اينو خوام نمي ــ
 . دارم نفرت مرد ازاين من.  شده مي برگردونده بايستي لباس اين.  كنم

 .بود خنديده قاه قاه اتل

 .خوام مي رو لباس اين اما.  انداختم پا از اونو من. بخوني ، نوشتم موردش در كه رو چيزي تا كن صبر ــ
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 ".مياد ام به

 فشارد مي هم رابه لبهايش استيوبر مارك ي مشاهده با كرد احساس محكم روكشهاي در ها لباس دادن قرار حال در نيو
 زني بحث مورد دوست.  كند راهنمايي ، داشت مشكل كه را دوستي بود خواسته او از بوتيك خدمتكار پيش هفته شش.

 گوردون «صاحبش و كرده مي كار برونكس جنوب در قاچاق كارگاه دريك كه كرد تعريف نيو براي و بود مكزيكي
 .است بوده »استيوبر

.  بودم مريض من گذشته ي هفته.  ميده پليس تحويل رو ما كرد مي مون تهديد اون.  نداشتيم كار ي اجازه كارت ما ــ
 .نداد هم رو مون حق حتي و كرد اخراج رو دخترم و من اون

 .رسيد مي نظر به ساله سي بزحمت جوان زن

 :بود گفته زده تعجب نيو

 سالشه؟ چند دخترتون ــ

 . سال چهارده ــ

 تغيير به كه را براونينگ اليزابت شعر از نسخه يك و كرده لغو ، بود داده »استيوبر گوردون« به بتازگي كه را سفارشي نيو
 :بود كشيده خط را بند اين زير او. بود فرستاده ،برايش بود كرده كمك درانگلستان كودكان كار قوانين

 ". گريند مي درد از برادران،آنان اي ،آه ونوجوانان جوانان اما"

 صفحه اولين در را شعر تحريريه هيأت.  بود رسانده »ديلي ويير ويمنز «ي روزنامه به را ،خبر»استيوبر «دفتر از نفر يك
 از كه را كنندگاني توليد بود كرده دعوت دادان بوتيك ي بقيه از بود كرده چاپ» بر استيو «براي نيو تند ي نامه با همراه
 . كنند ،تحريم كنند مي تخطي قانون

 

 :بود شده نگران دالسالوا آنتوني

 كه موضوعي علت به. داره كردن پنهان براي هم اي ديگه چيزهاي قاچاق هاي كارگاه بر عالوه »بر استيو «گن مي ، نيو ــ
 .كنه مي بررسي رو هاش درآمد ي اظهارنامه داره آي.بي.،اف كردي توفاش

 :بود داده پاسخ بتندي به نيو
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 .زندان بندازنش اونا اميدوارم ، كنه مي كالهبرداري هم مورد اين در اون اگه. عاليه ــ

 كه اونه توليدات آخرين مطمئناً ، خوب:گفت خود كرد،با مي آويزان لباسي چوب به را »استيوبر« لباس كه درحالي نيو
 معاصر زنان" ي درمجله بزودي مقاله دانست مي.  بخواند را اتل ي مقاله زودتر داشت اوعجله. شه مي خارج من ازبوتيك

 .شد خواهد ،چاپ داشت اختصاص اتل هاي مقاله به ازآن ستوني مرتب طور به كه "

 :كرد تنظيم اتل براي فهرستي نيو كار، اتمام براي

 آن به مربوط آالت زينت و سفيد ابريشم بلوز همراه به ابريشم آبي شلوار و كت"

 در آن با هماهنگ آالت زينت و كيف و خاكستري هاي كفش با خاكستري و صورتي پيس سه ، يك شماره ي جعبه در
 ...مشكي شب پيراهن ، دو شماره ي جعبه

 درسال ر با چهار-سه اتل.  داشت قيمت دالر هزار هفت حدود متعلقاتش با همراه كه بود لباس دست هشت درمجموع
 بزرگي معاش ،كمك پيش سال دو و ،بيست طالقش موقع بودكه گفته نيو به محرمانه او.  كرد مي خرج را مبلغ اين

 :بود گفته كنان خنده او.  است بوده كرده اي عاقالنه گذاري سرمايه برايش و كرده دريافت

 اون ،وضع شديم مي جدا هم از كه زماني.  ميده ام به خوراك و خورد بابت دالر هزار ماه هر ، م زنده وقتي تا يعني ــ
 زماني اگه كه گفت هم دادگاه توي.  بشه خالص ازشرمن تا ده مي رو پولش دينار آخرين تا گفت وكيلش به و بود روبراه

 دادم مي بهش فرصتي يه ،شايد بود رونزده حرف اين جنسي بد با اگه.  باشه مطلق كر يارو ،بهتره كنم ازدواج دوباره من
 پيدا رونق »كلمبوس« خيابان وقتي از و داره بچه تا ،سه كرده ازدواج دوباره اون. 

 مي جواب من ،ولي كنم ولش كه كنه مي التماس و زنه مي زنگ ام به هي. شه مي بدتر روز به روز اون كاسبي ،كارو كرده
 .باشه كر كامال كه نكردم پيدا رو كسي هنوز دم

 :بود افزوده غمگينانه اتل ،اما شود متنفر اتل از نيو بود نمانده چيزي لحظه درآن

 زندگي سال پنج اون تو.  شديم جدا هم از كه بود سالم هفت و سي من.  بدم خونواده تشكيل خواست مي دلم هميشه ــ
 . بشم دار بچه من نذاشت وقت ،هيچ زناشويي

 قيافه با سمج و وراج زني اتل است ممكن بود شده متوجه هم بسرعت و خواند مي را اتل هاي مقاله مرتب نيو بعد به ازآن
 او كه بود بود،واضح هرچه بحث مورد موضوع. داشت شيوا العاده فوق قلمي كه بود زني حال عين در باشد،اما احمقانه اي

 .داد مي انجام عميق خيلي را تحقيقاتش همواره
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 در سپس و شده چيده جدا هايي جعبه در آالت زينت و ها كفش.  دوخت را ها روكش انتهاي اش منشي كمك به نيو
 :بود شده نوشته رويشان بودكه شده داده قرار سرخابي و عاجي هايي كارتون

 . "نيو مزون"

 . گرفت را اتل تلفن شماره رضايت سر از آهي با نيو

 ديگر دقيقه دو يكي تا احتماالً. بود نكرده روشن هم را تلفني منشي اتل و داد نمي جواب كسي

 .رسيد مي راه ،از بود داشته نگه خيابان در را تاكسي درحاليكه و زنان نفس خودش

 .كرد مرخص را هايش كارمند نيو و نبود درمغازه هم مشتري يك حتي ديگر چهار ساعت

 :انديشيد او

 . لعنتي اتل

 .باريد مي وقفه بي همچنان برف. برود خانه به تواست مي هم خودش خواست مي دلش

 اتل تلفن شماره دوباره نيم و چهار ساعت او.  شد نمي پيدا هم تاكسي يك ،حتي يافت مي ادامه اگر

 :انديشيد.  طور همين هم نيم و پنج ،ساعت گرفت را

 كنم؟ چكار حاال

 خانه به برگشت هنگام و ماند مي منتظر هميشگي تعطيلي ،ساعت ونيم شش ساعت تا او رسيد نظرش به فكري سپس
 يكدفعه اتل ،اگر اينطوري.  بگذارد امانت نگهبان پيش را آنها توانست مي قطعاً.  داد مي تحويل را اتل خريد هاي ،بسته
 .داشت اختيار در تازه لباس كمد يك ، برود مسافرت به خواست مي دلش

 :امد مي نظر به مردد تاكسي آژانس كرد،مسئول تلفن نيو وقتي

 ".بدين ام به رو تلفنتون شماره و اسم اما. ممكنه غير تردد.  خانوم ، برگردن گفتيم خودروهامون ي همه به ما ــ

 : شد عوض آژانس مسئول لحن فوراً گفت را نامش نيو وقتي

 .داريم ماشين شما واسه كه معلوم ؟ هستين پليس رئيس دختر نگفتين اول چرا!  كرني نيو ــ
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 بود،آهسته شده عبور قابل غير عمالً كه خيابانهايي در آنان. رسيد ونيم شش ساعت تاكسي

 :كرد ترش رو اضافي توقفي شنيدن از راننده.  رفتند مي پيش

 . بزنم كپك اينجا خواد نمي دلم ،واقعا خانوم ــ

 بود،اما ساختمان در ديگر آپارتمان چهار. زد زنگ نگهبان زدن صدا براي بيهوده نيو. نداد جواب آپارتمان در كس هيچ
 .بگذراد ناشناس افراد پيش را ها لباس و كند خطر توانست نمي و هستند كساني چه آن ساكنان دانست نمي او

 :داد هل داخل به اتل آپارتمان در زير از و نوشت يادداشتي آن كند،پشت اش روزانه يادداشت از اي برگه عاقبت

 ".بزنين زنگ ام ،به برگشتين خونه به وقتي.  حاضره كارهاتون"

 ها جعبه و ها روكش سنگين وزن با كه حالي در سپس.  بود كرده اضافه امضايش زير هم را اش خانه تلفن شماره او
 . برگشت تاكسي داخل كرد،به مي نرم پنجه و دست

 

*** 

 كناري خواند،به را برداشت،آن ، بود شده سرانده داخل به در زير از راكه يادداشتي ،دستي المبستون اتل آپارتمان در
 ها كاناپه روي ها كوسن الي يا ها فرش زير معموالً اتل كه هايي دالري صد يافتن براي را خود جستجوي و انداختش

 . گرفت سر ،از كرد مي پنهان

 .ناميد مي "وبيچاره پا و دست بي سيموس ي ماهيانه مقرري" را آن شادمانه اتل كه پولي

 .كند دور خود از ، بود يافته افزايش پيش ها هفته از كه را تشويشي و نگراني توانست نمي كرني مايلز

 :گفت مي او.  داشت ششم حس هميشه بزرگش مادر

 ".افتاد خواه بدي اتفاق كه كنم مي احساس پيشاپيش من"

 كرده دريافت ايرلند در عمويش پسر از را عكسي بزرگش مادر و بود ساله ده او كه بود ديروز انگار آورد ياد به مايلز
 . بود
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 تصادف دريك عمويش پسر.  بود زده زنگ تلقن بعد دوساعت "! زنه مي برق هاش چشم توي مرگ" بود زده فرياد او
 .بود شده كشته

 ي بچه و زن به هرگز آنان.  داشت را خودش قانون مافيا.  بود گرفته ناديده را سپتي نيكي تهديد مايلز پيش سال هفده
 مي عبور پارك سنترال از پياده كه زماني ، بعدازظهر سه اوساعت.  بود مرده ريناتا بعد كمي.  كردند نمي حمله دشمن
 پارك.  بود نوامبر ماه خيز باد و سرد روز يك.  بود رسيده قتل به بردارد، »كور-سكري «ي ازمدرسه را نيو تا كرده
 موزه پشت به و كند ترك را خيابان بود كرده مجبور را ريناتا كسي چه بگويد تا نداشت وجود شاهدي هيچ.  بود خلوت
 .برود

 نيو دنبال كرني خانم.  بود دفترش در هنوز مايلز ، بود كرده تلفن» كور-  سكري «ي مدرسه مدير كه نيم و چهار ساعت
 است؟ آمده پيش برايش گرفتاري آيا بدانند خواستند مي و نبوده هم درخانه او ولي بودند زده تلفن آنان.  بود نرفته
 پليس بعد، دقيقه ده.  است افتاده ريتانا براي بدي اتفاق كه دانست مي موحش اطميناني با گوشي گذاشتن درحين مايلز

 شمال سمت به اتومبيلش با مايلز.  كرد مي جستجو را پارك سنترال

 .اند كرده پيدا را ريناتا جسد دادند اطالع او به تلفني كه رفت مي شهر

 خبرنگاران. گرفت مي بودند، هيجان دنبال كه را كساني و بيكارها جلوي پليس رديف يك ، بود رسيده پاركي به وفتي
 آرميده آنجا در ريناتا جسد كه رفت مي محلي سمت به كه حالي در آورد ياد به او.  بودند محل در ازقبل ها رسانه

 .بود كرده التماس او.  بود آنجا شوارتز هرب معاونش.  زد مي را يش ها چشم ها عكاس دوربين بود،فالش

 "مايلز ، نكن نگاه بهش"ــ

 بود زده كنار پوشاند، رامي ريناتا كه را پتويي و زده زانو يخزده زمين روي بود، كشده بيرون هرب دست از را بازويش او
 بسياري در مايلز كه ترسي حالت و بود قبل دلفريبي همان به هنوز صورتش ، ابدي خواب در.  بود خوابيده انگار ريناتا. 
 هرب يا بود بسته آنهارا آخر ي لحظه خودش.  بود بسته چشمانش.  نداشت وجود دراو ، بود ديده مرگ دم هاي چهره از

 بود؟ كرده را كار اين

 ها قرباني ديدن اوبه.  بود كرده اشتباه. است بسته قرمز گردن شال ريناتا بود كرده خيال ابتدا مايلز
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 وبعد كرده قطع را ريناتا گردن سرخرگ كه ببيند خواست نمي.  بود داده دست از را مهارتش روز آن ،اما داشت عادت
 اورا وصورت خورده سر عقب به بادگير كاله.  بود كرده سرخ را او سفيد بادگير ي يقه كه بود خون.اند بريده را گلويش

 اش كالغي پر سياه گيسوان انبوه كه

 توده جسدش زير كه ،برفي سفيد ،بادگير خونش سرخي ، قرمز اسكي شلوار.  ساخت مي نمايان بود، كرده احاطه آنرا
 .بود مد هاي مانكن عكس به شبيه نيز او ي مرده حتي ـ بود شده

 بود كرده اكتفا همين به و بدهد تكانش نبايد دانست مي ،اما بدمد او در را زندگي و بگيرد بغل در را ريناتا بود خواسته او
 :بود انديشيده و كشيده دست او گردن بر آلودش خون هاي دست با او.  ببوسد را او ولبان ها ها،چشم گونه كه

 . شديم جدا هم از خونين و شديم آشنا باهم خونين ما

 

*** 

 .بود كرده نويسي نام ارتش در روز آن فرداي و بود اي ساله يك و بيست جوان پليس »هاربر پرل «ي حمله روز در مايلز

 . كرد مي عبور ايتاليا از كه بود»  كالرك مارك «ارتش پنجم گردان در بعد،او سال سه

 بود شده كليسايي وارد ،او پونتيچي در.  كردند مي تصرف را شهرها ديگري از پس يكي آنان

 . است خالي رسيد مي نظر به كه

 . بود كرده فوران اش پيشاني از خون از موجي بود شنيده را انفجاري صداي او ، بعد اي لحظه

 . بود شده پنهان كليسا ي صندوقخانه در محراب پشت بودكه شده آلماني سرباز يك متوجه و چرخيده خود دور او

 .آورد در پاي از را او بود شده موفق ، شود بيهوش آنكه از پيش مايلز

 . دهد مي تكانش كوچك دستي بود كرده احساس ، بود آمده هوش به وقي

 :بود كرده نجوا درگوشش غليظ اي لهجه با و انگليسي زبان به كسي

 "بيا من با"ــ
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 .كرد مي مغشوش را افكارش ، پيچيد مي مغزش در كه مبهمي دردهاي

 آمد مي چپ درسمت دست دور از گلوله رگبار صداي. بود تيره ،شب بيرون. بود پوشانده شده خشك خون را چشمانش
. 

 بود پرسيده خود از آورد ياد به مايلز. برد مي خلوت هاي راه از را او ـ است كودك او بود شده متوجه مايلز ـ كودك
 . بود تنها كودك زيرا برد؟ مي كجا به را او دخترك

 كه اي زده زنگ هاي نرده صداي ،آنگاه شنيد مي سنگي روي پياده روي را اش سربازي ي چكمه جير جير صداي او
 . كودك توضيحات ي زده شتاب پچ پچ سپس و شد گشوده

 بود كرده احساس سپس.  گويد مي اوچه فهميد نمي مايلز.كرد مي صحبت ايتاليايي اوحاال

 آمد مي هوش به تناوب به.  شد بيهوش او و خواباندش تخت يك روي ، گرفت را او بازويي

 را او كه بود ارتشي پزشك واضحش ي خاطره اولين. كرد،دريافت مي پيچي باند و مرطوب را او سر كه را دستاني نرمي و
 . كرد مي معاينه

 :بود اوگفته

 . شد بد خيلي موندن اونجا كه كسايي براي. برگردوندن رو ما ديروز اونا.  شانسي خوش چقدر دوني نمي ــ

 هام فورد« دانشگاهي مجتمع.  شد مند بهره دانشگاه در نام ثبت براي قديمي سربازان ي بورسيه از ،مايلز جنگ بعداز
 . داشت ،فاصله بود شده بزرگ آن در كه محلي ، »برونكس« تا كيلومتر چند فقط »رزهيل

 :بود شده متذكر و آمده نظر به ،مردد پليس سروان ، پدرش

 سرت نخواستي وقت هيچ اما باشي نداشته مغز اينكه نه. كرد دبيرستان به تو فرستادن از بهتر كاري شد نمي هيچوقت ــ
 . كني كتاب توي رو

 تحصيل حقوق ي رشته در بود خواسته و گرفته مدرك دانشگاه از ژوري هيأت تبريكات با همراه ،مايلز بعد سال چهار
 بود داده هشدار اين وجو با. بود خوشحال پدرش. كند

 . توئه خون در بودن پليس كه نكن فراموش ، بگيري مختلف مدرك تا صد اگه حتي ــ
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 خوب وكيل يك كه بود شده متوجه مايلز سپس.  دولتي غير بخش در ،كار اي منطقه دادستاني دفتر ، حقوق ي دانشكده
 .كرد نمي احساس كار اين براي اشتياقي او.  بگيرد تبرئه راي منصفه هيأت از تواند مي راحت چقدر

 . بود قاپيده دستي دو شود شهرستان دادستان اينكه رابراي آمده پيش فرصت او

 پس يكي آنان ازدواج شاهد و بود شده آشنا زيادي دختران با ها سال طي در. داشت سال هفت و سي او و بود1958 سال
 . كرد مي زمزمه گوشش در صدايي ، گرفت مي قرار گيري تصميم درشرف كه هربار اما.  بود ديگري از

 "كن صبر كمي.هست هم بهتر اين از"

 را اش آتي ي ها برنامه شام سرميز شبي.  بود افتاده سرش به ايتاليا به بازگشت ي انديشه كم كم

 :بود گفته مادرش كه كرد مي مطرح

 تو كه خونواده اون ديدن به كني نمي سعي چرا.  نداره گردشي سفر يه به ربطي هيچ ، خوردي گلوله اروپا توي اينكه ــ
 . كني تشكر ازشون باشي تونسته داشتي كه وضعيتي با موقع اون دارم شك ؟ بري بودن كرده قايم پونتيچي توي رو

 .بود گشوده را در ،ريناتا بود زده را آنان ي خانه در وقتي زيرا ، كرد مي دعا توصيه اين بابت را مادرش هنوز اون

 فراوان حيرتي با كه ريناتايي.  او از تر كوتاه اندكي و بود باريك و بلند ريناتا.  ساله ده نه بود ساله سه و بيست ريناتا حاال
 :بود گفته

 . مون خونه آوردمتون شب اون كه همونين شما.  هستين كي شما دونم مي من ــ

 :بود پرسيده او

 ؟ بشناسين منو تونستين ــچطوري

 . دارم رو عكس اون هنوز من.  بود گرفته شما و ازمن عكس ،يه ببرن رو شما اونا اينكه از پيش پدرم ــ

 . كمدم در به زدمش

 . اش زندگي دوران خوشترين از سال يازده.  بودند كرده ازدواج بعد هفته سه آنان
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 خودش به كس هيچ اما بود رسيده راه از بهار پيش هفته يك از اصل در.  كرد نگاه را بيرون و رفت پنجره سمت به مايلز
 .داشت دوست را برف در رفتن راه چقدر ريناتا كند فراموش اوكوشيد.  برساند طبيعت گوش به را اين بود نداده زحمت

 :انديشيد. گذاشت ظرفشويي ماشين در را آنها و كشيد آب را ساالدش بشقاب و قهوه فنجان او

 همبرگرهاي به شايد بخورن؟ چي ناهار بايد دارن رژيم كه كسايي بشن محو ها اقيانوس از يهو تن هاي ماهي ي همه اگه
 . بيارن رو مغذي خيلي و خوشمزه

 .كند باز پاستا براي را سس يخ بود قرار كه آورد يادش به همچنين و انداخت آب را دهانش انديشه اين

 ماهرانه و آورد بيرون را ساالد كردن درست براي الزم مواد يخچال از.  شام كردن آماده به بود كرده شروع شش ساعت
 . بريد نازك هاي ورقه صورت به را سبزها فلفل و كند پوست را خيارها ، كرد خرد را كاهو برگهاي

 دل در است مايونز با كاهو و فرنگي گوجه از تركيبي ساالد كرد مي تصور جواني در كه انديشه اين ،از ميلش رغم علي
 . خنديد

 مثالً تا كرد مي رها آتش روي را گوشت او.  نبود خوبي آشپز اصالً اما بود العاده فوق زني مادرش

 كشتي آن ،با استيك يا خوك ي دنده گوشت بريدن براي بود مجبور مايلز كه طوري به ، شود كشته هايش ميكروب تمام
 .بگيرد

 اندكي با ساالد و آزاد ماهي لطافت و پاستا خوراك بودن لذيذ و نامحسوس هاي مزه بود آموخته او به كه بود ريناتا اين
 در كه داد مي تشخيص مايلز اما بود برده ارث به مادرش از را آشپزي استعداد براستي نيو.  دهد تشخيص را سير طعم
 .است گرفته ياد را خوشمزه العاده فوق ي ساالد ي تهيه هم خودش مدت دراز

 .شد مي نگران نيو برنگشتن از داشت جداً او دقيقه چهل و شش ساعت

 . شد نمي پيدا تاكسي احتماالً

 ! نكنه عبور پارك از پياده شبي چنين يه تو اون كنه خدا

 حالي در شد آپارتمان وارد نيو كه اي لحظه.  نگرفت جوابي هيچ اما ، بگيرد تماس بوتيك با كرد سعي مايلز
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 در بخواهد آنان از بزند تلقن مركزي كالنتري به بود شده آماده مايلز ، زد مي پا و دست لباس جعبه از كوهي زير كه
 .نكند اعتراف اش نگراني به كه كرد سعي خيلي و فشرد هم به را لبانش مايلز.  بروند پارك به او جستجوي

 :پرسيد و ، بگيرد خود به متعجب ،حالتي گرفت مي نيو از را ها جعبه كه حالي در شد موفق حتي او

 كردي؟ خودت خرج رو امروز سود ؟ محبت ابراز با نيو به نيو طرف از ؟ شده كريسمس هم باز ــ

 :داد جواب اخالقي بد با نيو

 اما باشه خوب مشتري يه ممكنه المبستون اتل.  بگم بهت چيزي يه بذار.  مايلز نگو پرت و چرت ــ

 ! اوله دست ي كننده كالفه آدم يه

 .كرد تعريف اتل لباسهاي تحويل ،براي تالشش از كوتاه ي خالصه ، كرد مي رها كاناپه روي را ها جعبه كه حالي در نيو

 :گرفت خود به زده وحشت اي قيافه مايلز

 ؟ بودي كرده دعوتش كريسمس مهموني براي تو كه نيست عصبي زن همون!  المبستون اتل ــ

 . دقيقاً ــ

.  بود كرده دعوت ، دادند مي ترتيب شان آپارتمان در سال هر مايلز و او كه كريسمسي ميهماني به را اتل فكر بدون نيو
 بيستم قرن در چرا كه بود داده توضيح او براي و بود انداخته گير اي گوشه را» استانتو« عاليجناب آنكه از پس اتل

 .بود نكرده رها را او مهماني آخر تا و ندارد زن مايلز كه بود شده متوجه ، ندارد قدرت ديگر كاتوليك كليساي

 :بود داده هشدار او به مايلز

 .]اينجا بذاره پاشو دوباره زن اين نذار اما ، بزني چادر ش خونه در دم هم ديگه سال يه تا تو نيست مهم برام ــ

 سوم و هشتاد خيابان فروشي اغذيه در انعام شندرغاز و نمير و بخور حقوقي براي آدلر دني كه نبود تفنن سر از
 . برد مي سر به مشروط آزادي در او.  داشت مشكل يك دني.  كند مي جان »ولگزينتون«

 . بود كرده اعطا او به نيويورك دولت كه اختياراتي از كه بود واقعي ،آشغالي توهي مايك مراقبش
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 چطور نپرسد او از توهي آنكه بي.  كند خرج سنت يك حتي ندارد امكان كار داشتن بدون دانست مي دني.  برد مي لذت
 .داشت ،نفرت كرد مي كه كاري ي ثانيه به ثانيه از و كرد كارمي بنابراين.  گذراند مي را اش زندگي

 مراقب آقاي كه را چيزي.  بود كرده اجاره پنجم و صد خيابان و يكم ي كوچه در محقر آپارتمان يك در كثيف اتاقي او
 مبدل هاي لباس اغلب او.  كند مي سپري خيابان در گدايي با را فراغتش اوقات اعظم قسمت دني كه بود اين دانست نمي
 . داد مي تغيير را ها مكان و پوشيد مي

 با را موهايش و صورت ،و پاره كتاني هاي كفش و كثيف هايي لباس ،گاهي پوشيد مي لباس ها خانمان بي شكل به گاهي
 :بود شده نوشته رويش كه كارتن تكه يك و داد مي تكيه ساختماني ديوار به.  پوشاند مي آشغال و چرك اي اليه

 "كنين كمك گرسنه من به"

 .گرفت مي دست به

 .بود احمقها دادن فريب هاي روش ازبهترين يكي اين

 .گذاشت مي خاكستري گيس كاله يك و پوشيد مي كهنه رنگ خاكي شلوار يك ،او ديگر هاي درموقعيت

 :كرد مي سنجاق اش باراني روي را پالكارد يك و گرفت مي دست زد؛،عصا مي سياه عينك

 "خانمان بي قديمي سرباز"

 جمع زيادي جيبي تو پول راه اين از دني.  شد مي خرد پول از فروان پايش پايين كوچك بشقاب

. ندهد دست از را مهارتش كرد مي كمكش اما ، نبود واقعي خالفي ريزي طرح هيجان با مقايسه قابل هيچ اينكار.  كرد مي
.  بود شده نفر يك كشتن به ميل تسليم بود، كرده برخورد ؛ داشت دالري چند كه الخمري دائم با اتفاقي بار دو يكي فقط
 بي كاري عمالً طوريكه به ، دادند نمي اهميت خورده چاقو يا مضروب خانمان بي يك يا الخمر دائم به خيلي ها پليس اما

 مي چطوري ببيند و بماند درخفا توانست مي موقع آن.  رسيد مي پايان به ديگر ماه سه تا او مشروط آزادي.  بود خطر
 مايك« صبح شنبه.  بود شده ظاهر شرور خيلي بود؛ او از مراقبت مسؤول كه پليسي حتي.  شود دور وارد دوباره تواند
 . بود كرده تلقن او به سركارش»  توهي

 .كرد مي مجسم ، بود شده خم اش ريخته هم به كار دفتر در كاغذهايش روي كه اورا شرور هيكل دني

 . كارگرهاشي ترين ي جد از يكي تو گفت مي اون.  كردم صحبت صاحبكارت با من دني ــ
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 . اقا متشكرم ــ

 قدرشناسي ي نشانه به آلود تب حركتي با را دستهايش ، بود او كار دفتر در توهي مقابل دني اگر

 . نشاند مي لبانش بر زده شتاب لبخند و كرد مي آلود اشكي را كمرنگش آبي ،چشمان ماليد مي هم به

 .كرد سكوت تلفن پشت وقيحانه حاال اما

 ي هفته. باشم اميدوار بهت تونم مي كه دونم مي و شلوغه خيلي سرم.  بياي گزارش دادن براي دوشنبه نيست الزم دني ــ
 .بينمت مي آينده

 . آقا چشم ــ

 .بست نقش اش برجسته هاي گونه و صورت روي لبخندي كاريكاتور گذاشت را گوشي دني

 پوستش.  بود گذرانده زندان در را سنش سال هفت و سي از نيمي و ، داده انجام سالگي دوازده در را سرقتش اونخستين
 .بود گرفته خورد به را ها زنداني پريدگي رنگ هميشه براي

 جنس از بود،پيشخواني شده چيده فلزي صندلي دورش كه افتاده ازمد ميزهاي.  گذراند ازنظر را فروشي اغذيه نگاه با او
 پوشيده مرتب لباس كه دائمي مشتريهاي و شده اعالن آن روي مخصوص هاي خوراكي كه اي ،صفحه سفيد فورميكاي

 محل اين با دارد دوست كه كرد مي تصور داشت او.  جويدند مي روزنامه خواندن درحال را غالتشان يا برشته نان و بودند
 .ريخت هم به را رؤيايش فروشي اغذيه صاحب كند،كه چه توهي مايك با و

 . شن نمي داده تحويل خودشون ها سفارش.  بخور ،تكون ،آدلر هي ــ

 . آقا بله ــ

 :انديشيد ، داشت مي بر را كاغذي هاي پاكت حاوي كارتن و كت كه حالي در دني

 . بشه وقتش كه موقعي تا باش ،اميدوار آقا بله

 . نگريست دني به هميشگي عبوس ي باقيافه او.  بود تلفن پاي صاحبكارش ، برگشت وقتي

 . بزنه تلفن بهت كسي كاري هاي ساعت توي خوام نمي بودم گفته قبالً ــ
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 .كرد پرت دني سمت به را گوشي ناگهان و

 صدا فوراً. شنيد اي خفه "دني سالم" و گفت الويي لب زير دني.  بود توهي مايك ، كرد مي تلفن او به آنجا كه كسي تنها
 برايش كار دو يكي او و بود سلول يك در بزرگ چارلي با ،دني پيش سال ده.  بود بزرگ سانتيوني چارلي.  شناخت را

 . است كرده حفظ تبهكاران باند با را اش رابطه چارلي كه دانست مي.  بود داده انجام

 . نبودند پيشخوان پشت بيشر نفر دو.  نكرد توجهي صاحبكارش صداي بي" باش زود" به دني

 .كرد خواهد پيشنهاد او به جالبي چيز چارلي كه شد الهام بهش ناگهان بود، خالي ميزها

 نشنود كسي كه گذاشت گوشي دور طوري را دستهايش و چرخيد ديوار سمت به ناخودآگاه

 ؟ بله ــ

 . 84 مشكي شورلت يه.  كتابخونه پشت ، پارك برايانت.  يازده ساعت فردا ــ

 .خنديد دل ازته ، داد نشان را مكالمه پايان كليك صداي وقتي كه شد متوجه دني

 

*** 

 

 

 يكم و هفتاد كوچه در اش خانوادگي درآپارتمان المبستون سيموس برفي ي هفته آخر طول در

 بود زده تلفن بار متصدي به بعدازظهر جمعه.  نشست بست اند وست خيابان

 . وايسه من جاي دوشنبه تا بخواه متي از.  ناخوشم ــ

 خواب از شديد ترسي احساس با صبح شنبه اما بود خسته روحي لحاظ از. بود خوابيده خرس مثل شب جمعه طول در
 .بود شده بيدار

 دانشجوي جيني دخترشان كوچكترين.ماند مي آنجا يكشنبه تا بايست مي و بود رفته بوستون به اتومبيل با راث پنجشنبه
 برگشت موجودي نداشتن دليل به دوم ي ماهه شش ي شهريه براي سيموس چك.  بود چوست ماسا دانشگاه اول سال
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 پس.  بود رفته بوستون به وال و هول با جايگزين چك همراه بود گرفته شركتش از اضطراري وام يك راث.  بود خورده
 .بود شده شنيده ترهم طرف آن خانه پنج تا احتماالً كه بودند كرده دعوايي هم با دو ،آن جيني ي زده وحشت تماس از

 :بود گفته كشان زوزه سيموس

 كه منه تقصير دانشگاهي ي بچه تا سه با.  نيست خوب كاسبي.  كنم مي ، برمياد دستم از هركاري ؟من شده چي آخه ــ
 ؟ بسازم پول بازي شعبده با تونم مي كني مي خيال ؟ خورده ديگ ته به گيرمون كف

 شده ،تحقير خواند مي راث درنگاه كه تنفري از او.  اميد نا و ،خسته بودند،ترسيده گرفته قرار يكديگر روي در رو دو آن
 .بود

 و دراز هاي ورزش بزور را اش متري سانتي هشتاد و متر يك قامت.  سال دو و شصت. است شده داغون دانست مي
 و بلند سابقاً كه موهايش و برود فرو نداشت خيال كه بود كرده پيدا شكمي حاال اما.  بود كرده حفظ هالتر و نشست
 مي نگاه آيينه در گاهي اما.  كرد مي تشديد را اش چهره ي كرده پف ظاهر عينكش بود شده زرد و بود،تنك پرپشت

 در.  عاشق وار ديوانه و بودند لباسي خوش و جواني درعنفوران راث و او آن در شان،كه عروسي عكس به سپس و كرد
 شد مي كه جايي تا او اينكه با و بود سكه ميكده كاسبي و كار دروان آن

 . برگرداند سال دو ظرف را همه تواند مي نداشت ،شك بود گرفته قرض

 .بود پناهگاه برايش ترتيب و نظم به اش عالقه و راث ،آرامش بود كرده تحمل اتل با آنچه از پس

 :بود اظهاركرده ، كند قبول را العمر مادام مستمري پرداخت او نگذارد خواست مي كه وكيلش به او

 . باشم داشته آرامش تا ميدم را پولم شاهي اخرين تا ــ

 دو ،آن آمد او از پس جيني وقتي و بود آمده دنيا به ناخواسته ليندا بعد سال دو.  بود كرده خرسندش عميقا مارسي تولد
 ي اجاره وقتي از.  بود شده پهن راث رعناي اندام.  بودند شده شدند،منقلب مي نزديك سالگي پنج و چهل به كه درحالي
 رفتند، مي ديگر ي ها محله به قديمي هاي مشتري و شده برابر سه حتي يا دو ميكده

 خدمت دخترها به خواست مي دلش خيلي راث.  بود گرفته خود به هميشگي نگراني حالت همسرش ي گشاده ي چهره
 .كنند فراهم توانستند نمي خودشان كه بدهد آنان به چيزهايي و.  كند

 : كرد مي حمله راث به اغلب او
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 ؟ دي نمي اونا به شاد ي خونه يه بازي اسباب عالمه يه جاي به چرا ــ

 به ماه هر كه دالرهايي هزار اين و.  آوردند درمي كمي پول.  بود شده وحشتناك تحصيل ي هزينه اخير هاي سال اين
 تمام كه ،موضوعي بود شده اختالف عامل ، كرد مي ازدواج دوباره يا بود زنده او كه زماني تا ، شد مي ريخته اتل حساب
 :كرد مي اش ذله راث.  خورد مي را راث مدت

 مياره در پول كلي انگل اون و بدي رو هات بچه تحصيل ي هزينه توني نمي بگو قاضي به دادگاه برو دوباره خدا رو تور ــ
 .كنه خرج تونه نمي كه مياره در اونقدر.  نداره تو پول به احتياجي اون. 

 ميليون نيم قراردادي اتل اخيراً كه بود خوانده روزنامه در راث. بود بدتر ازهمه شان گذشته ي هفته بحث و جر آخرين
 .شد خواهد پرتاب مد دنياي به كه است ديناميتي بحث مورد كتاب بود گفته اتل.  ست كرده امضاء پرداخت پيش دالري

 خورده برگشت بودن محل بي دليل به كه چكي و اين.  شد ظرف شدن لبريز باعث كه بود آبي ي قطره راث براي اين
 . بود

 ...اين....اين ديدن به ميري تو ــ

 ميزد فرياد را ناسزا دل ازته انگار اما. داد نمي فحش هرگز راث

 ي شيره او كه كنم مي تعريف براشون و كنم مي پيدا رو نگارها وقابع ميرم من كه بگي اون به بايد ــ

 !سال بيست مدت ،به درسال دالر هزار دوازه.  كشه مي رو تو

 :رفت مي باالتر هرسيالب در راث صداي

 وقتي كنه، پيدا ادامه وضع اين اگه. شه مي دخترهامون عروسي بزودي. سالمه دو و شصت.  كنم كار خوام نمي ديگه من ــ
 . زنن مي حرف سرش پشت كلي كه بگي بهش بايد. ايم بيچاره قبر توي بريم خوايم مي

 انتقاد ،مورد كنه مي اخاذي سابقش شوهر از زنشون هاي نويسنده از يكي اينكه از عزيزش هاي مجله كني نمي تصور
 ؟ گيرن مي قرار

 .خوراكه مستميري.  نيست اخاذي اين ــ

 . بگيرد منطقي لحني بود كوشيده سيموس
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 . سراغش ،ميرم باشه اما ــ

 نظافت به كرد شروع و آمد بيرون هپروت از ،سيموس ظهر.  گشت برمي ظهر از بعد اواخر يكشنبه بايستي راث
 تقسيم را كارها اكنون و كرده رد ، آمد مي شان خانه به بار يك اي هفته كه را خدمتكاري آنان پيش سال دو. آپارتمان

 :ناليد مي او.  راث هاي غرولند اثر در البته ، بودند كرده

 دارم احتياج بهش هفتم خيابان متروي تو شدن بعدازمچاله كه چيزيه همون دقيقاً هفته آخر كشيدن جارو ــ

 : گريه زير بود زده ناگهان او گذشته ي هفته

 . تونم نمي ديگه ــ

.  بود شده كهنه آشپزخانه لئوم لينو. داشت رنگ به احتياج آنجا.  بود شده مرتب بيش و كم آپارتمان چهار ساعت
 فيش بجز كه سالي بيست.  نداشتند را شان آپارتمان خريد امكان آنان اما بود شده فروخته مشاع صورت به ساختمان

 . بود نمانده باقي برايشان ،چيزي اجاره هاي

 كمرنگ نور در اما بود ساييده و كهنه اثاثيه. گذاشت نشيمن اتاق ميز روي را وشراب پنير سيموس

 اش متوسطه تحصيالت ،جيني ديگر سال سه تا.  گذاشت نمي بدي ،تأثير ظهر از بعد اواخر

 :انديشيد سيموس.  بود شده دانشگاه وارد تازه ليندا.  بود دانشگاه سال آخرين مارسي.  كرد مي تمام را

 .اميد با زندگي گذروندن

 او در متفاوت چيزي متوجه راث آيا.  لرزيد مي بيشتر سيموس دستان ، شد مي نزديكتر راث بازگشت ساعت به چه هر
 شد؟ مي

 :كرد اعالم جويانه ستيزه لحني با و رسيد ربع و پنج ساعت راث

 بود وحشتناك ترافيك ــ

 :،پرسيد نكند توجهي صدايش لحن به كوشيد مي كه درحالكي سيموس

 ؟ افتاده يكي اون براي اتفاقي چه كه كردي تعريف و دادي اونا به رو شده تضمين چك ــ
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 .بود هياهو پر توضيحات مخصوص صدايش آهنگ اين

 مقرري ازتو هرماه ساله بيست الميستون اتل كه كردم تعريف ناظم براي موقتي بگم بهت رو چيزي يه بذار البته ــ
 اتل و بودن كرده دعوت دبيرستان توي گردي ميز به رو اتل پيش ماه شش اونا.  شد منقلب ،خيلي گيره مي خوراك
 . بود كرده براشون مرد و زن حقوق برابري مورد در مفصلي بحث

 .نوشيد بزرگ اي جرعه و پذيرفت ، كرد دراز سويش به سيموس كه را شرابي گيالس راث

 روي را زبانش هرجمله اتمام از بعد ، بود عصباني وقتي كه است گرفته را اتل عادت راث شد متوجه تعجب با سيموس
 .كشيد مي لبانش

 كند عصبي اي خنده بود نزديك انديشه اين از ؟ كنه مي ازدواج فرد همون با هميشه آدم كه داره حقيقت آيا

 : گفت بسردي راث

 ديدي؟ اونو. كنيم صحبت ،جدي خوب ــ

 ...آخر ي صحنه ي خاطره.شد غالب برسيموس عظيم خستگي

 .ديدمش بله ــ

 ؟ خوب ــ

 .برگزيد را كلماتش محتاطانه سيموس

 . نداره كارم به كاري ديگه. گيره مي خوراك مستمري ساله بيست بفهمن دنيا همه خواست نمي اون.  داشتي حق تو ــ

 گذاشت پايين را شرابش گيالس متغير اي چهره با راث

 كني؟ راضيش تونستي چطوري.  كنم باور اينو تونم نمي ــ

 نگاه شد، غالب او بر كه اي اوليه خشم ،جوشش او هاي التماس و تهديدها درمقابل اتل نيشدار و آميز تحقير ي خنده
 .... ،خدايا اوه....بود آورده برزبان اتل كه تهديدي آخرين... همسرسابقش ي زده وحشت
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 لوكس هاي رستوران توي ولع و حرص با و ميره كرني نيو مزون به قيمت گرون هاي لباس خريد براي اتل وقتي فردا از ـ
 . دي مي رو پولش كه نيستي تو اين ، خوره مي غذا

 . كرد سوراخ را هايش گوش ي پرده ، كرد مي نفوذ ذهنش در او كلمات كه زماني راث ي فاتحانه ي خنده

 : پرسيد همسرش از آرامي به و گذاشت زمين را شرابش گيالس سيموس

 ؟ بگي اينو شد باعث چي ــ

 

*** 

 بوتيك به را اتل ي لباسها تمام نيو. بود شده عبور قابل بيش و كم خيابانها و شده متوقف برف بارش صبح شنبه

 . برد

 : رفت او سوي به كمك براي زده شتاب بتي

 ؟ نداشته دوست رو كدوم هيچ كه نگين ــ

 :گفت نيو

 چقدر كه كنم مي فكر وقتي بتي بگم رو راستش نبود آپارتمانش توي حضورش از اثري كوچكترين ؟ بدونم ازكجا ــ
 . درك به بره گم مي دل ته از كرديم عجله

 پر تابش باز و داد مي نشان را ها باراني و طرحدار هاي پيراهن كه بودند داده آگهي يك تايمز در آنان.  بود شلوغ روزي
 از دل در ديگر بار يك زد مي ،برق كردند مي ثبت را فروش ارقام كه هايش فروشنده ي مشاهده از نيو چشمان بود شور
 . بود كرده راهنمايي را او پيش سال شش كه كرد تشكر سالوا

 به او و است نخورده ناهار كه كرد يادآوري او به ، بود شده نيو دستيار كه سياه نژاد از قديمي مانكني اوژنيا ، دو ساعت
 :كرد پيشنهاد نيو

 . دارم ماست يخچال توي ــ
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 عروس مادر براي دالري هزار چهار پيراهني انتحاب در اش خصوصي هاي ازمشتري يك به كمك از لحظه همان كه نيو
 :زد كوتاه لبخندي بود شده فارغ

 ؟ بيارن برام رژيمي كوكاي يه و سبزي با تن ساندويچ يه بگي ممكنه متنفرم ماست از كه دوني مي ــ

 .بميرد گرسنگي از تا بود نمانده چيزي كه شد متوجه رسيد، دفترش به سفارش كه بعد دقيقه دو و

 : گفت بود آمده غذا آوردن براي كه پادويي به نيو

 . دني ، نيويوركه سبزي و تن ساندويچ بهترين اين ــ

 : انداخت چال را دني رنگ پريده ي چهره اجباري لبخندي

 . كرني دوشيزه ، بگين شما چي هر ــ

 بعدازظهر طي در.  نداد جواب اتل هم باز.  گرفت را اتل تلفن شماره ، خورد مي را ناهارش بسرعت كه حالي در نيو
 :گفت بتي به نيو روز پايان در و بگيرد اوتماس با باركوشيد چندين منشي

 مي تصميم يهو اتل چون ، كنم خراب بوتيك به اومدن با رو م يكشنبه خوام نمي.  خونه برم مي رو اينا ي همه بازم من ــ
 . خواد مي اي دقيقه ده رو چيزهاش وتمام بشه هواپيما سوار گيره

 :گفت آميز تمسخر لحني با بتي

 .دنبالش مسافرها انتظار سالن بياد كنه مي مجبور رو هواپيما ، نرسه هواپيما به ،اگه شناسم مي اونو من كه اونجايي تا ــ

 :داد ادامه آرامي به بتي و ، خنده زير زدند دو هر

 اتل. مسريه اونا خورم مي قسم نيو؟ مياد، ،يادت ميده دست تو به ها وقت بعضي كه رو عجيبي هاي احساس پيش اون ــ
 . كنه نمي رفتار طور اين وقت هيچ.  باشه كن خرد اعصاب هم قدر هر

 

*** 

 

 . رفتند»  مت«  تئاتر به»  پاواروتي« موسيقي شنيدن براي مايلز و ،نيو شب شنبه
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 :كرد گله مايلز ، آورد مي را تئاتر از بعد شام غذاي صورت جينجرمن پيشخدمت وقتي

 . بري بيرون من از غير كسي با بايد تو ــ

 : انداخت او به نگاهي نيو

 زندگيم توي مهم آدم يه وقت ،هر دوني مي.  كنم مي استفاده رفتن بيرون براي فرصتهايم از من ، ،مايلز كن گوش ــ
 . بدي سفارش ميگو برام بايد ،تو حاال. فهميدين مامان و تو كه طور همان ،دقيقاً فهمم مي ،فوري بشه پيدا

*** 

 اصلي مراسم به و شود بلند خواب از دير داشت دوست نيو.  رفت مي ها يكشنبه رباني عشاء مراسم به زود معموالً مايلز
.  كرد تعجب آشپزخانه در روبدوشامبر با مايلز ي مشاهده ،از شد بلند نيو وقتي.  برود جامع كليساي در رباني عشاء
 : پرسيد

 ؟ گذاشتي كنار را ايمان و دين ــ

 . بگيرد خود به گستاخانه لحني كوشيد مايلز

 . برم تو با امروز خواست مي دلم نه ــ

 : گفت نيو

 ؟ داره سپتي نيكي آزادي به ربطي ناگهاني تمايل اين ــ

 : داد ادامه و كشيد آهي و

 . نده خودت به را دادن جواب زحمت ــ

 محله سينماي در فيلمي تماشاي به سپس و بخورند چاشت»  آرتيستز« ي كافه در گرفتند تصميم دو آن مراسم از بعد
 را هايش شانه سپس زد زنگ بار چندين تلفن تا كرد ،صبر گرفت را اتل شماره دوباره ،نيو بازگشتند كه خانه به. رفتند
 . كند مي حل را متقاطع كلمات جدول زودتر كي كه مايلز با هميشگي ي مسابقه به كرد شروع و انداخت باال

 و كشيد ،آهي بزند بوسه او سر فرق بر تا شد مي خم مايلز صندلي روي كه حالي در ،نيو شب يازده ساعت اخبار از بعد
 : گفت
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 . بود خوبي روز ــ

 : گفت مي كه شد متعجب مايلز ي چهره حالت از و

 . نگو چيزي ــ

 :بگويد بود نزديك. دارد حق نيو كه دانست مي او. فشرد هم به را لبانش مايلز

 . نري دويدن براي تنهايي ميدم ،ترجيح بود خوب هوا فردا اگه حتي ــ

** 

 . شنيد المبستون اتل آپارتمان در را تلفن ي مصرانه زنگ صداي نفر يك

 را خطر اين ترديد با او. بود آمده او خانه به ظهر از بعد جمعه ،از اتل ي ساله هشت و بيست زاده خواهر براون داگالس
 ،بيرون بود كرده اجاره ديگر مستأجري قانوني غير كه آپارتماني از را او كند ثابت توانست مي همواره اما. بود كرده

 . انداختند

 : بدهد توضيح توانست مي او

 . كنم پيدا آپارتمان يه تا دارم موندن براي جايي به احتياج فقط من ــ

 پنهان حضورش داد مي ترجيح اما كرد مي خشمگينش مكرر هاي تماس.  ندهد پاسخ تلفنها به است بهتر گفت خودش به
 : بود گفته داگالس به او بود كرده قدغن او براي را تلفن به دادن پاسخ اتل.  بماند

 . گيره مي تماس باهام كسي چه بدوني نيست الزم ــ

 . گفت مي نيز بقيه به را اين شايد

 در زير از كه يادداشتي بود نداده جواب در زنگ به كه بود گرفته اي عاقالنه تصميم شب جمعه بود مطمئن داگالس
 . بود داده سفارش اتل كه بود هايي لباس به مربوط ، بود شده سرانده ورودي

 . فرستاد مي آن دنبال به را او اتل كه بود خريدي شك بي.  آورد در شكلكي داگالس
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 رنگ سياه شورلتي كه ديد يازده ساعت رأس درست بود منتظر باد تند كوران در صبرانه بي آدلر دني ، صبح يكشنبه
 او ايستاد اتومبيل. رفت پيش خيابان در و آمد بيرون»  پارك برايانت«  متزلزل ازپناهگاه بلند گامهاي با شود مي نزديك

 .كرد حركت به شروع ،اتومبيل بست مي را در بسرعت كه حالي در خورد سر داخل به و گشود را مسافر طرف در

 شكمش هاي چين در فرمان.  بود شده چاق خودش و گندمي جو بزرگ چارلي موهاي حال به تا آتيكا از

 .شود جواب منتظر انكه بي كرد سالم دني.  رفت مي فرو

 .داد تكان را سرش بزرگ چارلي

 نيويورك در كه شد متوجه دني.  كرد عبور واشنگتن جورج پل از و شد »هودسون هنري« بزرگراه وارد بسرعت اتومبيل
 جرسي نيو: انديشيد تمسخر با است سفيد جاده هاي دركناره هنوز ، شود مي سياهرنگ الي و گل به تبديل فوراً برف

 . استيت ،گاردن

 جز كاري هيچ كه كند خاطرنشان داشت دوست دني كه كساني براي وسيع اندازي ،چشم سه خروجي از عبور بمحض
 چارلي ديد دني وقتي.  داشت ،وجود ندارند هودسون ساحل سوي آن از نيويورك تماشاي

 . بودند كرده تكميل هم ديگر كارهايي آنجا در آنان.  نشد ،متعجب كرد پارك پاركينگ خلوت ي محوطه در

 دو حاوي كاغذي پاكت يك او ،غريد كرد كه كوششي اثر در و برد صندلي پشت را دستش.  كرد خاموش را موتور چارلي
 . كرد پرت خودشان بين آنرا و آورد در آبجو قوطي

 .ت عالقه مورد مارك ــ

 : شود مي شناسي قدر از سرشار كرد احساس دني

 . چارلي ، مونده يادت كه ممنون ــ

 : گفت و آورد بيرون پاكت يك كتش بغل جيب از سپس

 . گيري مي ديگه قدر همين ، كردي تموم كارو وقتي هزارتا ده ــ

 :برد شهواني لذتي آن لمس از و كرد قبول را پاكت دني
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 ؟ كيه طرف ــ

 وست «بين ، چهارم و هفتاد خيابون توي گندهه خونه اون »هاوس شواب« توي اون بري مي ناهار براش هفته در بار دو ــ
 و بگير رو كيفش.  ميره پياده كارشو سر تا خونه مسير هفته در بار دو معموالً.  كنه مي زندگي »درايو ريورسايد« و »اند

 گيرش پارك توي نتونستي اگه.  كشته اونو معتاد يه كنن خيال تا ، كن آب رو كيف و بردار پولهاشو.  كن خالصش
 شلوغ. آدمه پر لب به لب خيابونا. اونجا ميره بعدازظهر دوشنبه هر اون. خوبيه جاي ها فروش لباس ي محله ، بندازي
 يا تصادف يه شبيه بايد. نكن عجله.  كاميون يه جلوي بندازش و بده هل عبور حال در اونو.  واميستن دوبله كاميونا. پلوغه

 .كن تعقيب اونو گداييت يا كهنه لباس با.  بياد نظر به دزدي براي حمله يه

 .كرد مي خفه را ش ا صوتي تارهاي گرنش دور هاي چربي انگار. بود گلو بيخ از و زمخت بزرگ چارلي صداي

 . نوشيد آبجو ديگر بزرگ ي جرعه او. بود طوالني صحبتي اين چارلي براي

 :كرد مي ناراحتي احساس داشت كم كم دني

 ؟ كيه ــ

 . كرني نيو ــ

 . است ساعتي بمبي محتوي گويي. راند عقب چارلي سوي به را پاكت دني

 ؟ اي ديونه ؟ پليس رئيس دختر ــ

 . سابق پليس رئيس دختر ــ

 . شد عرق خيس اش پيشاني كرد احساس دني

 به اون خاطر واسه رو زندگيش نباشه حاضر كه نيست شهر توي هم پليس يه حتي بود پست سر سال شونزده ــكرني
 كردن بازجويي بود دزديده سيب دونه يه كه آدمي از حتي اونا مرد زنش وقتي نندازه خطر

 . غيرممكنه

 :كرد حفظ را يكنواخت و گلو بيخ از حالت همان صدايش اما. كرد تغيير نامحسوس اي گونه به بزرگ چارلي ي قيافه
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 خالفايي چه زدي مي الف »آتيكا« توي كه رو شبايي اون كنم نمي فراموش رو چيزي وقت هيچ گفتم بهت من دني ــ
 هاي ساندويچ اون كني نمي فرصت وقت هيچ ديگه تو و بزنم پليس به ناشناس تلفن يه كافيه فقط.  مياد كردي،يادت

 . دني كنم چيني خبر نكن مجبورم.  بدي تحويل رو بارت رقت
 

 . آورد درنظر را نيوكرني و گرفت دست به را پاكت دوباره او.  فرستاد لعنت خود لق دهان بر و آورد ياد ،به انديشيد دني

 او اماحاال.  گرفت مي را پاكت منشي اوايل. داد مي تحويل بوتيكش در را نيو غذاي او كه بود سال يك به نزديك
 . رفت مي نيو خصوصي دفتر به فروشگاه عقب قسمت به يكراست

 و سرد حالتي با را خود سر كه هايش مشتري اكثر مانند نه واقعي زد،لبخندي مي او به لبخندي بود تلفن پاي نيو اگر حتي
 .بود زيبا بسيار نيو و "ست عالي چيز همه "كه گفت مي او به هميشه نيو. دادند مي تكاني آميز حقارت

 داد نمي لو پليس به را او چارلي نداشت انتخاب حق او. كند دور خود از را تأسف احساس كوشيد شانه انداختن باال با دني
 كه بود معنا اين به نپذيرفتن. كرد مي خطرناك خيلي را اوضاع بود باخبر قرارداد از او اينكه. دانستند مي را اين دو هر و
 .كرد نمي عبور واشنگتن جورج پل از هرگز او

 .گذاشت جيب در را پول دني

 : گفت چارلي

 ؟ چيه مغازه توي كارت ساعت شد بهتر اين ــ

 . تعطيله ها دوشنبه بعداظهر شش تا صبح نه از ــ

 نيم و شش ساعت بوتيك ش خونه اطراف زدن پرسه به كن شروع.  سركار ميره هشت تا نيم و هفت ساعت بين اون ــ
 . بوده شده ريزي برنامه پيش از قتل يه كنن خيال نبايد نكني عجله باشه يادت. بنده مي

 مي آنرا هايش نفس خرخر تنها كه اش هميشگي سكوت در ،و برگردد نيويرك به ،تا كرد روشن را موتور بزرگ چارلي
 از چارلي وقتي باالخره آزرد مي را دني مقاومتي قابل غير كنجكاوي. رفت ،فرو شكست

 : پرسيد ،او گذشت مي هفتم و پنجاه خيابان از و رفت مي بيرون »سايد وست« ي حومه
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 سپتي. كنه اذيت رو كسي كه شه با آدمايي اون از نيوكرني نمياد نظر به ؟ داده اونو كشتن دستور كي دوني مي ، چارلي ــ
 . داره خوبي ي حافظه ميگن شده آزاد

 كلمات و شد واضح و سرد ناگهان او گلو ته از صداي. كرد احساس انداخت او به بزرگ چارلي كه را اي تيره نگاه برق او
 :آمد فرود وار صاعقه

 بسته قرارداد من با كه كسي نه.  خواد مي اونو جون كي دونم نمي من.  دني ، شدي احتياط بي ــ

 فقط تو. كنن نمي هم سوال و چرخه مي طوري اين.  بسته قرارداد اون با كه كسي نه ، دونه مي اينو

 . برو حاال نداره ربطي تو به چيزها ،بعضي ،دني اي بيچاره تركيب بد يه

 . كرد متوقف هفتم و پنجاه خيابان و هشتم ي كوچه كنار در را اتومبيل وناگهان

 :گفت و گشود را در متزلزل حركتي با دني

 ... فقط ببخش منو چارلي ــ

 كلمبوس« سمت به او شد مي ناپديد هفتم و پنجاه خيابان در كه كرد ه نگا را چارلي شورلت عقب دني بعد اي لحظه
 پشت با را دهانش شد م تما ساندويچش وقتي خريد كوكا و داگ هات يك گرد دوره اي فروشنده از و رفت»سيركل
 كرد مي نوازش ، بود كتش جيب در كه را حجمي پر پاكت انگشتانش شده تر آرام.  كرد مي احساس كرد پاك دستش

 :كرد زمزمه خود با.

 . رفت باال»  اند وست« چهار و هفتاد خيابان سمت به برادوي از و " معاش كسب به كنم شروع بايد منم"

 ساختمان »درايو ريورسايد «به مشرف ورودي متوجه و زد پرسه اطراف در قيدانه بي ، رسيد »هاوس شواب «مقابل وقتي
 .بود تر راحت خيلي »اند وست« خيابان به مشرف ورودي بگذرد آنجا از نيو كه نداشت وجود شانسي هيچ.  شد

 :گرفت ونتيجه داد تكيه روبرو ساختمان به و گذشت خيابان از رضايتمندانه او

 ". گرفتن نظر زير براي جا بهترين"

 نتيجه و شد دور قيدانه بي و نشوند او متوجه آنان داد ترجيح دني آمدند بيرون ساكنان از اي عده و شد باز او به درنزيك
 ماند خواهد كرني نيو انتظار در انظار از دور محيطي در و مستان لباس با گرفت
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.  بودند منتظر سينما ي گيشه جلوي كه آدمها از صفي ،ازمقابل رفت مي شهر شرق سمت به كه حالي در نيم و دو ساعت
 را اش قيافه دني كه سفيد موهاي با مردي كنار در صف در كرني نيو. شد گشاد تعجب از تنگش چشمان كرد عبور

 :انديشيد كرد تند را ،قدمهايش بود رفته فرو هايش شانه در كه سري با دني. پدرش.  بود ايستاده شناخت

 .بود ممكن كار ترين راحت اين. نرفتم هم دنبالش حتي

 بود ايستاده سرسرا ،در بود اتل لباسهاي از پر دوباره كه دستاني با نيو صبح دوشنبه

 موهاي مثل اش حلقه حلقه بلوند موهاي. امد بيرون آسانسور از شتابان ساله وسه بيست ي ،هنرپيشه تسه-  تسه كه
 زيبايش و كوچك لبان و بود ماليده بنفش ي سايه هايش چشم پشت به. بود شده آرايش كارش آغاز در »ديلر فيليس«
 .مانست مي باربي عروسك لبان به

 از بيش اكثرشان كه برادوي گارد اوان هاي نمايش در هميشه و شده متولد برايد مك مارگريت مري نام با تسه- تسه
 .داشت ،حضور كشيد نمي طول هفته يك

 تسه. است خوب اي هنرپيشه براستي تسه-  تسه كه بود كرده مشاهده تعجب با. بود رفته او تماشاي براي بار چندين نيو
 كامال آدمي و كند عوض را رفتارش ، دهد جلو آلود قهر را پايينش لب ، دهد تكان را ش ا شانه يك توانست مي تسه-

 به »كويين مك باترفالي« زير صداي از توانست مي و داشت ها لهجه گرفتن براي العاده فوق هايي گوش.  شود متفاوت
 ي هنرپيشه يك با »هاوس شواب« در كوچك آپارتماني در او. دهد لحن تغيير »باكال لون« ي آهسته و خشن صداي
 ، فرستادند مي برايش موقت كارهاي انجام با والدينش ميلش رغم علي كه را ناچيزي مقرري و بود شريك ديگر ي بالقوه

 او دهد انجام را خانه كارهاي داد مي ترجيح و ببرد گردش به را وسگها شود پيشخدمت بود نپذيرفته او داد مي افزايش
 :بود داده توضيح نيو براي

 را ها سگ مدفوع كه بزني پرسه كسي با باشي مجبور اينكه بدون ساعت چهار براي دالر پنجاه ــ

 . كنه مي جمع

 نظافت را اتل ي خانه ماه در بار چندين جوان دختر كه دانست مي و بود كرده المبستون اتل به را تسه-  تسه سفارش نيو
 او با را بود،مشكلش راه در تاكسي كه مدتي خالل در و كرد استقبال او از آسمان از اي فرستاده همچون بنابراين. كند مي

 .گذاشت درميان

 :گفت زنان نفس تسه-  تسه

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


 

 

زيباي من بخواب  هشتيا  كتابخانه نود   

w W w . 9 8 i A . C o m  44 

 . ،كافيه بده بهم رو سگها گردوندن هوس دوباره اينكه براي اونجا ، ،نيو راستش ، اونجا برم فردا قراره ــ

 . س ريخته بهم طور همون هردفعه و كنم مي تميز رو اونجا تونم مي كه جايي تا من

 :گفت متفكر اي قيافه با نيو

 بذاريم رو اينا تا اونجا برم مي رو تو تاكسي با صبح فردا ، نيومد هاش لباس دنبال امروز اتل اگه كن گوش دونم مي ــ
 . داري كليد كنم گمون كمدش توي

 . خداحافظ كن خبرم. داد بهم يكي پيش ماه شش او ــ

 و عجيب آرايش و طاليي هاي گوشوراه با حاليكه در. شد خيابان وارد دوان دوان و فرستاد نيو براي اي بوسه تسه-  تسه
 .درخشيد مي رنگش زرد ورزشي كفشهاي و قرمز شلوراي جوراب و بنفش پشمي كت

 كند آويزان روتوش كارگاه در اماني هاي لباس جالباسي روي را اتل هاي لباس دوباره تا كرد كمك نيو به بتي بوتيك در
 :گفت آرامي به بود خورده چين نگراني از پيشانيش درحاليكه او. 

 مفقود بايد ما شايد ؟ باشه كرده تصادف ممكنه كنين نمي گمون. تره فرا اتل عادي هاي انگاري سهل از ديگه اين ــ
 ؟ بديم اطالع رو شدنش

 :گفت و چيد لباسها رديف كنار را اتل هاي لباس متعلقات هاي جعبه نيو

 .كنيم اشاره شدنش مفقود به كه زوده خيلي هنوز اما كنه بررسي رو تصادفات گزارش بخوام مايلز از تونم مي ــ

 : زد لبخندي بتي

 . رفته عاشقانه تعطيالت يه به و كرده پيدا پسر دوست يه باالخره اون شايد ــ

 او به را هايي لباس جديد ي فروشنده و بود رسيده اش مشتري اولين انداخت كوچك سالن به نگاهي باز در ميان از نيو
 .آمد نمي بهش ابداً كه داد مي نشان

 :كند كنترل را خودش بايد كه دانست مي و بود برده ارث به را ريناتا عصبي شخصيت او. گزيد را لبانش نيو

 . كنم مي آرزو اتل براي اينو قلب صميم از گفت ــ
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 :گفت و شد نزديك فروشنده و مشتري به برخوردانه خوش لبخندي با سپس

 . بدي نشون خانم به رو دالرزا رنگ سبز موسيليني لباس بايد تو ماريان ــ

 جواب او كه كرد اشاره نيو به ديگر بار يك وقتي. گرفت را اتل ي شماره بار چندين منشي. نشد خالي بوتيك روز طول در
 اندازه به كس هيچ باشد كرده برخورد زندگيش مرد با باالخره اتل اگر كه انديشيد گذرا اي لحظه براي دهد،نيو نمي

 مقرري او براي ماه هر است سال دو و بيست كه سابقش شوهر

 . شد نخواهد ،خوشحال فرستد مي خوراك

 باجه از شب يكشنبه اما.  كند نيوكرني تعقيب صرف را روز آن بود كرده بيني پيش او بود آدلر دني تعطيلي روز دوشنبه
 خواست مي كه بود فروشي اغذيه صاحب داد جواب تلفن يك به بود سكونتش محل ساختمان راهروي در كه تلفني ي

 :بود شده اخراج صندوقدار.  دارد احتياج او به فردا خبردهد

 .توئه به اميدم رفته مي كش صندوق از كثافت اون كردم بررسي رو دفاترحسابداري من ــ

 :بود گفته بتندي.  بود احمقانه نپذيرفتن اما بود گفته ناسزا درسكوت دين

 . ميام ــ

 او به ناهار تحويل هنگام ديروز نيو بودكه افتاده ي لبخند ياد به و بود آورده ذهن در را نيوكرني گوشي گذاشتن حين در
.  شيكش پوليور زير در هايش سينه برجستگي و كرد مي ايجاد صورتش اطراف سياهش گيسوان كه اي هاله ،و بود زده

 نداشت اي فايده كه بود اين اش معني.  رود مي هفتم خابان به بعدازظهر دوشنبه هر نيو كه بود گفته او به بزرگ چارلي
 بار پيشخدمت با شب دوشنبه براي بود بهتر طوري اين شايد. بيندازد گير را او كند سعي كارش ساعت پايان از پس

 .بزند هم به را آن خواست نمي دلش و داشت مالقات قرار روبرويي

 با و افتاده كودكانه اي ترانه ياد به برود اتاقش به تا رفت مي ،جلو داد مي ادار بد بوي كه نمناك و سرد راهروي در وقتي
 : بود گفته خود

 . كرني ، بود نخواهي دوشنبه روز ي ها بچه از يكي ديگه تو

 .نبود زيبا ديگر درقبرستان ماندن هفته چند از پس ،اما داشت نمك با اي چهره دوشنبه روز كودك
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*** 

 فروش لباس ي محله نكردني باور خروش و جوش او. كرد مي سپري هفتم درخيابان را بعدازظهر ها دوشنبه معموالً نيو
 چابكي با كه پادوهايي دهند تحويل جنس تا ايستادند مي دوبله باريك خيابان در كه هايي كاميون ، شلوغ روهاي پياده ها
 وجود دادن هدر براي زماني و داشتند عجله همه كه را حس اين ،و راندند مي جلو به بندان راه ميان از را ها لباسي جا

 .داشت ،دوست نداشت

 اعتراضات به ريناتا بود رفته آنجا به ريناتا همراه بار اولين براي كه بود نشده سالش هشت هنوز او

 ،به داشت فاصله شان خانه تا بلوك دو فقط ،كه دوم و هفتاد خيابان در بوتيكي در و نكرده توجهي مايلز ي كننده سرگرم
 او به را بوتيك براي لباس خريد ،زحمت بود شده پير خيلي كه مغاره صاحب بعد كمي. بود گرفته كار وقت پاره صورت
 جاي به لباس خريد به متقاعد را او كوشيد مي سمج خياط يك وقتي كه آورد مي ياد به را ريناتا هنوز نيو. بود كرده محول
 :گفت مي ريناتا. داد مي تكان نفي عالمت رابه سرش كند ديگر لباس

 . خوره مي چين كمرش توي لباس ي تنه باال شينه مي وقتي بپوشه لباسو اين كه زني ــ

 : شد مي ظاهر اش ايتاليايي ي لهجه گرفت مي را چشمش چيزي اينكه بمحض و

 بعدش و نشكافته جاييش و نداره پارگي لباسش كه بشه مطمئن و كنه نگاه آينه توي خودشو بپوشه رو لباس بايد زن ــ
 . باشه آدم تن پوست مثل بايد لباس پوشيده چيزي كه كنه فراموش

 بود داده هديه ريناتا به آنان از يكي كه را اي سينه سنجاق نيو.  داشت درست نگرش جديد طراحان به نسبت ريتانا اما
 نيو به قلب صميم از »گلد جاكوب «بود فروخته را طراح آن هاي لباس مجموعه كه بود كسي اولين ريناتا بود داشته نگه

 . كرد مي يادآوري

 ". تو مثل شناخت مي رو مد كه دلربا زني. انداخت راه منو كه بود مادرت "

 طي هفتم خيابان از شروع با را غربي چهل تا سي هاي كوچه پس كوچه كه حالي در نيو حاال و بود تعريف زيباترين اين
 برقلبش عميق و دردناك اندوهي. است افسرده مبهم اي گونه به شد، متوجه كرد مي

 : كرد سرزنش را خود او كرد مي سنگيني

 مياد پيش كه مشكلي اولين در كه خرافاتي هاي ي ايرلند ازاين يكي شم رفتار،مي اين با
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 .كنن مي پيدا»نشونه «يه

 .داد سفارش همرنگ برموداهاي و نخي اسپرت هاي كت و رفت اسپرت پوشاك ي توليدكننده ، آرتلس سراغ به نيو

 :كرد زمزمه او

 "داد جلوه اونا به بايد اما دارم دوست رو ماليم رنگهاي من "

 . كنيم مي پيشنهاد رو شوميزها اين ما ــ

 او به را روشن رنگهاي در نايلوني شوميزهاي از رديفي داشت دست در را ها سفارش ي دفترچه كه حالي در آنجا كارمند
 .داشتند سفيد ي ها دگمه كه داد نشان

 . بپوشن سارافون زير رو اونا تا خوره مي ها محصل درد به بيشتر... هوم ــ

 :ايستاد رنگ چند در ابريشمي شرتي تي ومقابل گشت را نمايشگاه نيو

 "گشتم مي دنبالش كه اونيه اين"

 .داد قرار شلوارها و كت كنار و برداشت متفاوت رنگي طرحهاي با را آنها از زيادي تعداد او

 ".داريم خوبي چيزاي حاال كمرنگ بنفش با يكي ،اون رنگ هلويي با يكي اين"

 چوب روي لطافت با كه كرد، انتخاب قايقي هاي يقه با ابريشم جنس از رومانتيك هايي پيراهن او ، كاستا ويكتور نزد
 ي آماده. ويكتوركاستا كار مشكي مخمل از درلباسي ريناتا. آمد ذهنش به ريناتا ي خاطره دوباره. بود اهتزاز در ها رختي
 مروايد گردنبندي. بود آويخته بگردن را كريسمسش ي هديه او. بود مايلز همراه به نو سال روز اولين ميهماني به رفتن

 بود گفته او به نيو.  ريز الماسهاي از اي خوشه با

 ". مامان پرنسسي يه مثل تو "ــ

 زود كه موهايي با شيك و رق و شق مايلز. كرد مي افتخار مادرش و پدر به چقدر او. بود شده حك ذهنش در لحظه آن
 .شده شينيون كالغي پر سياه گيسوان با الغر بسيار ريناتا. بود شده سپيد
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 كه سالوا عمو و بود اسقف اكنون كه»  استانتون دوين «پدر. بودند امده آنان ي خانه به اندكي تعداد بعد، سال ژانويه اول
 هفته هفت ريناتا. همسرش و مايلز معاون »شوارتز هرب«. شود مطرح معروف هاي مارك در كوشيد مي زمان آن در

  بود مرده قبلش

 :كرد خواهي عذر اوست منتظر صبرانه بي »كاستا ويكتور« كارمند كه شد متوجه نيو

 نه؟ مگه نيست وقتش االن و بودم هپروت تو ــ

 فرارسيدن با و بود،رفت نوشته فهرستش در را نامشان كه ديگري ي كننده توليد سه نزد ،بسرعت راداد اوسفارشش
 .رفت سالوا عمو با اش هميشگي مالقات به شب،

 كوچه در اسپورتش طرحهاي.  بود شده گسترده ها فروشي لباس ي محله تمام در اكنون» دالسالوا آنتوني« هاي نمايشگاه
 در را او كه دانست مي نيو اما. ششم خيابان در فروش ،دفاتر پنجم و سي خيابان در ملحقات.  بود غربي وهفت سي ي

 امروز و بود كرده شروع كوچك خيلي اتاق دو با آنجا از او. كرد خواهد پيدا غربي شش و سي خيابان در اش اصلي دفتر
 بومي و بود شده متولد »اسپوزيتو سالوادور« نام با كه سالوا دال آنتوني. كرد مي اشغال را مرتب و باشكوه ي طبقه سه

 .الرينتا دو اسكار و كلين كلوين ، بلس بيل شهرت همان با.  بود لباس ،طراح بود »برونكس«

 لباس زياد دقتي اوبا. شد رو در رو استيوبر گوردون با وافرش نارضايتي رغم علي هفتم و سي خيابان از عبور حال در نيو
.  گوچي مارك وكفش تيره اي قهوه شلوار آن زير در كرم و بلوطي ژاكارد پوليور. رنگ شتري كشمير كت. بود پوشيده
 باريك اندام و منظم خطوط با الغر صورت بلوطي ي حلقه حلقه موهاي آن با گوردون

 در خاص استعدادي كه بود اي خبره تاجر سالگي چهل در عوض در.  شود موفق مانكني توانست مي اش شانه چهار و
 . بدانند او ترك به مجاز را خود بتوانند آنان كه وقتي تا داشت آنان از كشي بهره و گمنام و جوان طراحان كشف

 .بود كننده تحريك و جالب او ي زنانه شلوارهاي و كت و ها پيراهن ي ،مجموعه جوان مبتكران اين لطف به

 كه درحالي نيو. باشد نداشته قانوني غير كارگرهاي سر گذاشتن كاله به احتياجي كه آورد، مي دست به پول كافي حد به او
 اون كرد مي اشاره سل كه طور همون اگه و: انديشيد نگريست مي او به بسردي

 ! حقشه ، باشه داشته مشكل ماليات ي اداره با
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 مي كه آورد ياد به او جوشد مي وجودش تمام در خشم كرد احساس نيو شدند،اما رد هم كنار از كالمي بيان بدون آنان
 بسرعت و.  شه كله توي فكري چه ندونم ميدم ترجيح: انديشيد و كنند مي صادر تشعشعاتي خودشان از ها آدم گفتند
 .رفت سل دفتر بسوي

 در سل، عمو سالوا، دال آنتوني بعد اي لحظه گرفت تماس رئيس دفترشخصي با. ديد را او سالوا منشي اينكه بمحض
 هاي لپ و گرد صورت بگيرد آغوش در را او تا رفت مي نيو سمت به شتاب با كه طور همين. شد ظاهر در ي آستانه

 .شد باز هم از سرخش

 نوع.  بود اش بهاره ي مردانه هاي لباس مجموعه براي تبليغ بهترين خودش او زد لبخندي سل لباس ي مشاهده با نيو
 تبريك بهش او گرفتن بغل حين در نيو.  جنگلي مرد لباس و چتربازي لباس بين بود چيزي اش صحرايي لباس خاص
 :گفت

 . مياد چشم به كه اينه فقط هامپتون ايست در آينده ماه س العاده فوق ــ

 ديگه چيزهاي به راجع بيا.  ترسم مي كم يه. آورده دست به بزرگي موفقيت »سيتي وا آيو« در حتي. عزيزم اومده قبالً ــ
 . بزنيم حرف

 : كند پرسي احوال شهرستاني خريداران با تا ايستاد مي دفترش به بازگشت مسير در سالوا

 بهشون رو »نونچليس دو منت مو« ي مجوعه سوزان.  عاليه ؟ رسه مي بهتون خوب ؟سوزان ندارين احتياج چيزي به ــ
 . ميدم اطمينان بهتون.  درخشيد خواهد اون. بده نشون

 :پرسيد نيو كردند، مي عبور نمايش سالن از وقتي

 برسي؟ اونا به بري خواي مي ، سل عمو ــ

 .خرن مي رو ها پيس دو ترين ارزون از تا چهار سه هم سر آخر و ميدن هدر رو سوزان وقت ساعت دو اونا. ابداً ــ

 :بست را اش خصوصي دفتر در آرامش سر از آهي با او

 و باالن خيلي ها قيمت. بردم باال رو هام قيمت دوباره ؟من ميارن در پول كجا از آدمها اين هستيم پا رو حاال تا صبح از ــ
 . شكنن مي دست و سر سفارش براي اونا تازه
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 خورده چين ها پلك سنگيني زير چشمانش و كرده پف اخير سالهاي اين در گردش صورت. رسيد مي نظر به اوخوشحال
 بيسبال هم با. بودند شده بزرگ برونكس ي محله در سه هر اسقف و مايلز و او.  شد نمي ديده تقريبا كه حدي تا بود

 و شصت هم سالوا كه كرد باور شد مي ترديد با. بودند كرده تحصيل كلمبوس كريستوفر دبيرستان در و كرده بازي
 .دارد سال هشت

 : بود سالورا ميز روي ساعت اي مجموعه

 ساله سه هاي بچه براي رو مرسدس ي شده كوچيك مدل داخل خواستن ما از اخيراً ؟ بكني رو تصورش توني ــمي
 پدرم بار هر. رفت مي در چرخش يه دائم كه داشتم دوم دست قرمز كاميون يه بود سالم سه وقتي من. كنيم طراحي
 . كنم نمي مراقبت هام بازي اسباب از چرا كه ميزد كتكم

 : شود مي باز خلقش كرد احساس نيو

 تو ــ. "بشم پولدار ازت گرفتن السكوت حق با تونم مي كنم ضبط حرفاتو بذاري كه دم مي بخواي هرچي سال عمو ــ
 . دمه تازه بخور قهوه يه و بشين خوبي خيلي

 . دقيقه پنج فقط سال عمو گرفتاري خيلي دونم مي ــ

 .كرد باز را كتش هاي دگمه نيو

 او به منتقدانه نگاهي با سالوا. ندارم احترام به احتياج كه شدم پير انقدر.  بزاري كنار رو »عمو« داستان اين ممكنه ــ
 :نگريست

 ؟ چطوره بار و كار خوشگلي خيلي هميشه مثل ــ

 ! عالي ــ

 .كرده زده وحشت خيلي رو مايلز اين گمونم شده آزاد جمعه سپتي نيكي كه شنيدم ؟ كنه مي چي مايلز ــ

 . دونم نمي رو امروز. شد آروم هفته طول در اما.  بود نگران جمعه ــ

 . نديدم اونو ماهه يه كن دعوت شام واسه منو هفته اين توي ــ

 . باشه ــ
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 اطرافش به نگاهي او ريخت مي ،قهوه داشت قرار كناري ميز روي سيني در كه هايي فنجان در كه نگريست سالوا به نيو
 : انداخت

 . اتاقم اين عاشق ــ

 .بود شده سالوا معروفيت باعث كه طرحي بود »پاسيفيك دو باريير« طرح كپي ميز پشت كوب ديوار

 :است گرفته الهام كجا از را مجموعه آن كه كرد مي تعريف او براي اغلب سالوا

 ميني از همه بود فاجعه واقعاًًً مد سال اون بود 1972 سال.  بودم شيكاگو آكواريوم ديدن مشغول من نيو كن گوش ــ
 برشي كه شلوارهايي و كت يك درجه هاي طراح. كنه ابداع اي تازه چيز نداشت جرأت كس هيچ بودن شده خسته ژوب
 هاي ،رنگ ذاشتن مي نمايش به رو آستر بدون تنگ هاي دامن و كت و برمودا.  داشت مردونه شلوارهاي و كت مثل

 بگه بخواد دلش زني كه نداشت وجود چيزي. خورد مي ها محصل درد به كه داري چين چيزهاي تيره هاي رنگ كمرنگ
 نمايش به رو پاسيفيك دو باريير كه اي طبقه اون رفتم و كردم مي گردش اكواريوم در من باشه شكلي اون خواد مي

 غريب و عجيب ازماهيهاي پر بود، هايي مخزن سقف تا ازكف. ميري راه آب زير كردي مي احساس نيو بودن گذاشته
 كه طرح و شكل ها ده و ها ده كشيده آنژ ،ميكل رو رنگها اون كه كردي مي تصور و ها وصدف ها ،مرجان ها ،گياه

 خورشيد مثل كه مياد يادم رو زرد ماهي يه.  سرخ هاي رگه با مرجانها اي، نقره آبي بودن، فرد به منحصر هركدومش
 پارچه روي اونو تونستم مي كاش اي كردم فكر!  ها حركت ظرافت و داشت مشكي خطهاي و درخشيد مي صبحگاهي

 تحولي اون. شدم برنده رو كاتي ي جايزه سال اون س العاده فوق كه فهميدم فوري گرفتم دست به قلم بسرعت! بيارم
 اُنقدر من كه بود اين واسه اينا ي همه و متعلقاتش و پخش جواز ي عالوه به بود نكردني باور فروش. كرد ايجاد مد توي

 .كنم تقليد طبيعت از كه بودم زرنگ

 . كرد تعقيب را نيو نگاه او

 چيزي كسي به اما. كردم ابداع رو چيز بهترين بازم ،حاال فريبنده لطيف، زيبا، انگيز، نشاط ؟ ،نه شاهكاره نقاشي؟ اون ــ
 به عموم براي اينكه از قبل من ي پاييزه ي مجموعه نمايش از داري اجازه آينده ي هفته. نرسيدن من به هنوز اونا. نگو

 . س العاده فوق. منه نبوغ از ناشي كار دومين. كني ديدن بياد در نمايش

 خبر؟ چه ت عاطفي زندگي از

 .نيست خبري هيچ ــ
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 . بود تو ي ديوونه ؟ بودي كرده دعوتش شام پيش ماه دو كه يارو اون ــ

 يه تازه. كنه مي جمع ثروت استريت وال در داره همش اون. گوياست ،خودش كردي فراموش رو اسمش كه همين ــ
 مايلز براي دائم من. نبود جالب برام هيچ نكن فكرشو ديگه. خريده ويل در آپارتمان يه و شخصي كوچيك هواپيماي

 .فهمم مي خودم بشه پيدا زندگيم مرد وقت هر ميگم هم تو ه وب كنم مي تكرار

 . مادرت و پدر داستان. شدي بزرگ پريان عشق داستان ميون تو.  نيو نشو منتظر خيلي ــ

 .نوشيد را اش قهوه ي جرعه آخرين حركت يك با سالوا

 .مياد پيش اي ديگه طور اكثريت براي ــ

 مي دست از را ايتاليااش ظريف ي لهجه و گذارد مي كنار را كالم بالغت نزديكانش حضور در سالوا كه انديشه اين با نيو
 .بخندد خواست دلش اي لحظه براي گيرد مي را زادگاهش مفهموم نا زبان و دهد

 : داد دامه سالوا

 ها مالقات به اما.  كمتر كم يه بعداً. مياد خوشمون همديگه از كم يه و شيم مي آشنا هم با ماها اكثر ــ

 شايد ما. ميده وفق اون با خودشو هركسي. محبته فقط شايد. وجودنداره جادويي. ميفته اتفاقي يه بتدريج و ديم مي ادامه
 تنيس بازي به كنيم مي شروع ولي. متنفريم كردن ورزش يا دويدن از ما. ميريم اپرا به اما. باشيم نداشته دوست رو اپرا
 .باوركن نيو طوريه اين دنيا مردم صد در نود براي.  شه مي مستحكم عشق بعدش.  روي پياده يا

 : پرسيد ارامي به نيو

 ؟ اومده پيش طوري همين هم تو براي ــ

 . زد گشاده لبخندي سالوا

 .دارم باورانه خوش تمايالت من.  نباش شرم بي انقدر.  بار چهار ــ

 . بود گرفته قلب قوت كامالً برخاست و كرد تمام را اش قهوه نيو

 ؟ خوبه شام براي شنبه سه كردي تحريك اونو تو و طور همين منم كنم تصور ــ
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 . كنم مي اشتباه كه نگو ام به و ندارم رژيم مايلز مثل من كه نكن فراموش و عاليه ــ

 مدلهاي آزموده نگاهي با كه حالي در. كرد عبور نمايشگاه از بسرعت و آمد بيرون او دفتر از سالوا كردن ازبغل پس نيو
 ي ماهرانه كارگيري به. بود خوبي كارهاي اما نبود خاصي چيز. كرد مي بررسي را ها مانكن روي ي درآمده نمايش به

 سالوا ي پاييزه ي مجموعه دانست نمي او.  رفت مي فروش خوب زياد ابتكار بدون ، آوري نوع و صاف خطوط و ها رنگ
 .نه يا هست ، كرد مي تأكيد خودش كه خوبي همان به آيا و چيست

 را مغازه كه هنگامي نيم و شش ساعت.  كند صحبت دكوراتور با جديد ويترين درمورد تا برگشت مزون به بموقع نيو
 نداده مكرر تلفنهاي به پاسخي هيچ. بود نداده پيغامي هيچ اتل هم باز ببرد خانه به را اتل وسايل شد مجبور دوباره بست
 مي آنجا را همه و رفت مي اتل آپارتمان به تسه-  تسه همراه او صبح فردا داشت رو پيش حلي راه نيو كم دست اما. بود

 .گذاشت

 ولشون اونجا و بوسيد رو اونا اون: آورد يادش به را»  آبي كوچولوي پسر«، فيلد اوژن شعر از دلخراش بيتي دورنما اين
 .كرد

 اسباب دوباره هرگز آبي كوچولوي پسر كه آورد ياد به ، خوردند مي سر دستش از كه هايي روكش گرفتن حين در نيو
 .نكرد پيدا را زيبايش هاي بازي

 

 باالي را اش بافته موهاي او.  شد ملحق نيو به ورودي راهروي در تسه ـ تسه نيم و هشت ساعت رأس ، بعد روز صبح
 پايين پايش قوزك تا و بود افتاده هايش شانه روي قيدانه بي مشكي مخمل گشاد شنل يك.  بود كرده حلقه هايش گوش

 : گفت ، گرفت مي نيو دست از را ها جعبه كه حالي در او.  بود پوشيده سفيد پيشبند و مشكي روپوش آن زير.  آمد مي

 وقتي ، باشه اونجا اتل اگه.  كنم تمرين تونم مي كردم فكر.  گرفتم جديد نمايش يه تو رو پيشخدمت يه نقش تازه ــ
 . بيرون كنه مي پرتم در از ، دادم قيافه تغيير ببينه

 . بود العاده فوق اش سوئدي ي لهجه

 ، در گشودن از پس.  گشت كليد دنبال به كيفش در تسه ـ تسه.  نشد داده جواب اتل آپارتمان در شديد هاي زنگ به
 صاف ، گذاشت كاناپه روي را ها لباس ي بسته رضايت سر از آهي با او.  برود او دنبال نيو داد اجازه و رفت كنار قدمي
 : كرد زمزمه و شد
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 . شكر خدايا ــ

 . شد خفه گلويش در صدا سپس

 پوشيدن لباس مشغول كه بود واضح.  بود ايستاده ، شد مي منتهي حمام و اتاق به كه راهرويي در اي عضله و جوان مردي
 كمرنگش سبز چشمان. بود نشده بسته كامالً اش شده اطو تازه و سفيد بلوز هاي دگمه.  بود دستش در كراواتي ، است
 هنوز كه موهايش هاي حلقه.  باشد جذاب متفاوت حالتي با اي چهره در توانست مي ، بود شده جمع نارضايتي اثر در كه

 آشفته موهاي آن كه داد احساس اين به را خود جاي نيو ي اوليه غافلگيري.  بود ريخته اش پيشاني ،روي بود آشفته
 . كرد حبس را نفسش ناگهان تسه ـ تسه كه شنيد سرش پشت از نيو.  است كردن فر از ناشي

 :پرسيد نيو

 ؟ ندادين جواب در زنگ به چرا و ؟ هستين كي شما ــ

 . كنم سؤال اول بايد كه منم اين كنم گمون ــ

 بود نيشدار مرد كالم لحن

 . دم مي جواب رو در زنگ بخواد دلم وقت هر و... 

 : گفت و كرد صحبت به شروع تسه ـ تسه

 . ديدم رو عكستون.  هستين المبستون دوشيزه ي خواهرزاده شما ــ

 . داشت را سوئدي ي لهجه حداكثر تلفظش

 . هستين براون داگالس شما... 

 ؟ هستين كي بگين شما لطفاً ممكنه.  هستم كي دونم مي من ــ

 . بود نيشدار همچنان او لحن

 : گفت.  شود مي خشم دستخوش كرد احساس نيو

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


 

 

زيباي من بخواب  هشتيا  كتابخانه نود   

w W w . 9 8 i A . C o m  55 

 بگين ممكنه.  ده مي انجام رو المبستون دوشيزه ي خونه كارهاي كه اونه. س تسه ـ تسه اينم.  هستم كرني نيو من ــ
 و برم مي رو اينا دارم دائم من موقع اون از و داره احتياج ها لباس اين به جمعه بود گفته اون ؟ كجاس المبستون دوشيزه
 . ميارم

 . هستين كرني نيو شما ، اينطور پس ــ

 : شد آميز توهين مرد لبخند

 ي همه براي شما.  الف ي جعبه آالت زينت با همراه 3 ي شماره كيف.  رنگ كرم شلوار و كت با 3 ي شماره كفش... 
 ؟ كنين مي كارو اين هاتون مشتري

 : رفت درهم نيو ي چهره

 ؟ نه يا هست اينجا اون.  گرفتارم خيلي منم.  گرفتار كامالً زني و خوبيه بسيار مشتري المبستون دوشيزه ــ

 ؟ برگرده قراره كي ، نيست اگه و

 : بود شده كاسته اش تهاجمي حالت از كمي.  انداخت باال را هايش شانه براون داگالس

 براش بود قرار.  ديدنش اينجا بيام بعدازظهر جمعه بود خواسته ازم اون.  ندارم ، هست م خاله كه جايي از تصوري هيچ ــ
 . كنم خريد

 : پرسيد بتندي نيو

 ؟ بعدازظهر جمعه ــ

 پهن كاناپه روي رو رختخوابم.  نيومده هنوز اون.  تو اومدم و داشتم رو آپارتمان كليد.  نبود اينجا اون و اومدم من.  بله ــ
 ،از بودم كرده اجاره ديگه مستأجر يه از كه رو جايي تازه من.  موندم و كردم

 . نيست من كار راست هم»  ايمكا«  و دادم دست

 هاي لباس او كه اي كاناپه سر باال بالش يك و لحاف يك.  گذراند نظر از را اتاق نيو.  بود توضيحاتش در زيادي گستاخي
 و مجله قدري ،به بود آمده اينجا به او كه بار هر سابقاً.  بود شده چيده هم روي مرتب ، بود گذاشته آن روي را اتل

 ميز عنوان به كه ميزي روي جرايد ي بريده.  شد نمي ديده كاناپه ي رويه ديگر كه بود ها كوسن روي پرونده
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 را ها پنجره ، داشت خيابان به مشرف قدي هاي پنجره آپارتمان چون.  بود ،پراكنده شد مي استفاده آن از ناهارخوري
.  كرد نگاهي اتاق طرف آن در آشپزخانه به نيو.  شد مي استفاده موقت فايل عنوان به نيز آنها از حتي و بودند زده نرده
 . كرد مي حكمفرمايي ها پيشخوان بر نظمي بي ، معمول طبق

.  بود شده بريده مجالت و ها روزنامه از كه هايي عكس ، بود اتل ي شده قاب هاي عكس از پوشيده بختكي اهللا ديوارها
 پاداش و شد مي اهدا آمريكايي نويسندگان و نگاران روزنامه انجمن توسط كه سال ي مجله ي جايزه دريافت حال در اتل

 ؛اتل بود خالي هاي آپارتمان و اجتماعي كمكهاي مراكز مورد در صدايش سرو پر ي مقاله

 . جانسون برد ليدي و ليندون كنار در

 مراسم در شهردار كنار در»  والدورف «گذرگاه روي اتل. بود كرده كمك او انتخاباتي تبليغات به 1964 سال در اتل
 . بود كرده برگزار معاصر زنان ي روزنامه دفتر كه گراميداشتي

 : آمد نيو مغز به نو اي انديشه

 ؟ رسيدين كي گفتين شما.  اومدم شب سر جمعه من ــ

 . بده جواب تلفن به كسي نبودش در نداره تحمل اتل.  دم نمي جواب تلفن به هيچوقت من.  سه ساعت حدود ــ

 : گفت تسه ـ تسه

 . گه مي راست ــ

 . شد اول مثل دوباره سپس و كرد فراموش را اش سوئدي ي لهجه اي لحظه براي او

 . گه مي راست.  آره ، آره... 

 : انداخت گردنش دور را كراواتش براون داگالس

 . جا همين بزارين رو اتل هاي لباس ، كرني دوشيزه.  كار سر برم بايد من ــ

 : چرخيد تسه ـ تسه سوي به سپس

 با گرفت تصميم اتل كه موقعي براي رو وسايلم من.  الزمه كار اين.  كنين پيدا اينجا نظافت براي راهي شما كاشكي و ــ
 . چينم مي اي گوشه يه ، بكنه حقمون در لطفي برگشتنش

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


 

 

زيباي من بخواب  هشتيا  كتابخانه نود   

w W w . 9 8 i A . C o m  57 

 . رفت اتاق سمت به و چرخيد خود دور او.  برود دارد عجله اكنون آمد مي نظر به

 : گفت نيو

 . لحظه يه ــ

 . برگردد داگالس تا شد منتظر و

 اينجا شما البد بدم تحويل رو ها لباس اين كردم مي تالش من وقتي پس.  رسيدين 3 ساعت حدود جمعه گفتين شما... 
 ؟ نه ، بوده كرده گم رو كليدش كه باشه اتل بود ممكن ؟ نكردين باز و در شب اون چرا بدين توضيح تونين مي.  بودين

 ؟ اومدين ساعتي چه ــ

 . هفت ساعت حدود ــ

 . متأسفم.  كنم پيدا خوردن براي چيزي يه بيرون بودم رفته ــ

 . بست را در و شد ناپديد اتاق در او

 : انداخت باال را هايش شانه تسه ـ تسه.  نگريستند يكديگر به تسه ـ تسه و نيو

 . كارم سر برم بهتره ــ

 . گرفت آهنگ خوش ايي لهجه او

 . اينجاس از تر راحت خيلي استكهلم كردن تميز ، پرت و خرت همه اين با ، اوف... 

 : كرد تغيير صدايش

 ؟ هان ، باشه افتاده اتل براي اتفاقي كني نمي خيال توكه... 

 نگران خيلي جذابش ي خواهرزاده نمياد نظر به بگم بايد اما.  كنه بررسي رو تصادفات گزارش بخوام مايلز از شايد ــ
 . كنم مي آويزون اتل كمد توي رو چيزها اين.  رفت اينجا از وقتي.  باشه

 بازويش روي اي باراني ، بود پوشيده تيره آبي شلوار و كت.  آمد بيرون خواب اتاق از بعد اي لحظه براون داگالس
 از انگار.  بود جذاب اخمويش حالت رغم علي او.  بود زده شانه را پرپشتش موهاي و انداخته
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 . شد ناراحت و متعجب ، آنجاست هنوز نيو ديد مي اينكه

 : گفت نيو به او

 ؟ بدين انجام رو خونه كارهاي دارين قصد هم شما.  گرفتارين خيلي كردم مي خيال ــ

 : شد جمع كننده تهديد حالتي با نيو لبهاي

 تصميم بعدش و باشه دستش دم داشت احتياج اونا به وقت هر تا كنم آويزان كمد توي رو ها لباس اين دارم قصد من ــ
 . برم دارم

 . كرد دراز او سوي به را كارتش يكدفعه و

 . شم مي نگرانش دارم كم كم من حال هر به.  بدين اطالع بهم ، شدين خبردار ازش اگه... 

 . گذاشت جيبش در را آن و انداخت كارت به نگاهي براون داگالس

 در شده ناپديد اون كردم خيال بار سه كم دست و كنم مي زندگي نيويورك توي كه ساله دو.  دونم نمي رو دليلش ــ
 ؟ كرد بستري اونو نبايد پرسم مي خودم از.  كاشته منو جا همين يا و رستوران توي يا كه حالي

 ؟ بمونين اينجا برگشتنش تا داريد قصد ــ

 . مونم مي احتماالً ،اما كرني ،دوشيزه باشه داشته شما به ممكنه ربطي چه دونم نمي ــ

 ؟ بگيرم تماس شما با كاري ساعات توي بتونم كه دارين كارتي شما ــ

 . رود مي در كوره از عنقريب كرد مي احساس نيو

 مي. كنن نمي چاپ كارت ، كنن مي كار پذيرش قسمت در كه افرادي براي بيدلينگ اويل كاسميك در ، بدبختانه ــ
 نشستن با بنابراين ، نكرده كشف منو نشر و چاپ دنياي هنوز اون برخالف ،اما ام نويسنده عزيزم ي خاله مثل منم دونين
 اين.  درميارم معاش امرار براي چيزي يه ها كننده مالقات قرار اعالم و كاسميك ورودي سرسراي در پذيرش ميز پشت
 . بود آيلند اليس كارمند هم) آمريكايي ي نويسنده(  ملويل ،هرمان نكنه خطا ام حافظه اگه حال هر به اما آسونيه كار

 ؟ دونين مي ثاني ملويل هرمان رو خودتون شما ــ
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 . كند پنهان ، بود صدايش در كه را اي كنايه نكرد سعي نيو

 ي مجله مدير( هفنره هيو معنوي زندگي كتابم آخرين اسم.  كنه مي ،فرق نويسم مي من كه هايي كتاب موضوع.  نه ــ
 . نشده قضيه مضحك ي جنبه ي متوجه ناشري هيچ االن تا) .  بوي پلي

 . ماندند باقي سكوت در لحظاتي براي تسه ـ تسه و نيو و رفت او عاقبت

 : گفت تسه ـ تسه باالخره

 . س بيچاره اتل اين خويشاوند تنها اينكه مثل ولي.  نمياد خوشم ازش ــ

 . كرد رجوع خاطراتش به نيو

 . باشه كرده صحبت باهام موردش در وقت هيچ كنم نمي گمون ــ

 و كنه قايم پول آپارتمان جاي همه داره عادت اتل.  بود عصباني و زد تلفن اون به ،اتل بودم اينجا كه پيش هفته دو ــ
 . كرد دزدي به متهم اونو عمالً اتل.  شده گم قسمتش يه كرد مي تصور

 از خواست مي صبرانه بي.  بخشيد نيو به را بسته فضايي در بودن از ترس احساس ناگهان شلوغ و گرفته خاك هاي اتاق
 . برود آنجا

 . كمد توي بذاريم رو ها لباس اين بريم ــ

 زير يك.  است كرده استفاده اتل خواب اتاق از بعد به آن از كه بود ،واضح بود خوابيده كاناپه روي اول شب داگالس اگر
 شده ساخته قديمي ي ،اثاثيه آپارتمان ديگر جاهاي مثل.  كشيد نمي سيگار اتل.  بود پاتختي روي سيگار ته از پر سيگاري

 . بود شده حل اطراف نظمي بي در اما ، بود ارزشمند چيزهايي روشن چوب از

 قاب ميان را هايي يادداشت اتل.  بود ولو دراور روي آيينه يك و شانه يك ، مات اي نقره برس يك و عطر هاي شيشه
 ابريشم ي پارچه كه عسلي روي شلوار و اسپرت ،كت مردانه شلوار و كت چندين.  بود كرده فرو بزرگ ي آيينه طاليي
 . بود شده داده هل عسلي زير كه بود زمين روي مردانه چمدان يك.  بود افتاده ، پوشاند مي را آن رنگي صورتي گلدار

 : شد متذكر نيو

 . بريزه هم به رو كمد نكرده جرأت حال هر به ــ
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 نيو از بار اولين براي اتل ،وقتي پيش سال 4.  كرد مي اشغال را خواب اتاق انتهايي ديوار طول تمام شده جاسازي كمد يك
 جمع را هايش لباس توانست نمي وقت هيچ اتل كه بود نكرده تعجبي ،او بيايد كمدش تفتيش براي بود كرده خواهش

 آنجا به بود كرده دعوت نيو از دوباره ،اتل بعد هفته 3.  داشت ها لباس چيدن براي بيشتري فضاي به احتياج اتل.  كند
 بود خورده آب برايش دالر هزار ده كه ساز دست كمد ،يك اش تازه خريد از و كرده هدايت خوابش اتاق به را او.  برود

 تقسيم قسمت چندين به كمد.  بود شب هاي لباس براي بلند طبقات و بلوزها براي كوتاه طبقات داراي كمد.  بود ،مغرور
 در عصر هاي لباس و شد مي آويزان ديگر قسمت در شلوارها و كت و ها دامن و كت و قسمت يك در ها باراني.  شد مي

 مسي هاي بخش با جواهرات براي قسمت يك ، ها كفش براي طبقاتي ، ها كيف و پوليورها براي هايي قفسه. سوم قسمت
 دست جفت يك و.  كردند مي آويزان آن روي را ها دستبند و ها گردنبند كه درخت هاي شاخه شكل به شده اضافه

 پرسيده شادمانه و داده نشان نيو به را آن اتل.  بود برافراشته سر التماس حالتي و باز انگشتان با كه خوفناك پالستيكي
 : بود

 به من.  كنن مي استفاده انگشترها براي پايه عنوان به ازش ؟ كنن ات خفه خوان مي كه نميده بهت رو احساس اين " ــ
 هر به اما.  دارم مي نگه خورده برچسب هاي جعبه توي رو جواهراتم ي همه كه گفتم ساخت مي رو كمد اين كه كسي

 ". نگرفتم اينو كه بخورم تأسف روزي شايد گفت.  بذاره اينجا اونو خواست مي دلش اون صورت

 ساتن از پوشيده هاي لباسي چوب روي چروك يك بدون حتي ها لباس.  بود منظم كامالً ،كمد آپارتمان باقي خالف بر
 : شد متذكر تسه ـ تسه.  بود شده بسته كتها هاي دگمه و شده كشيده باال هايشان ،زيپ بود آويزان

 خيلي اون.  كنن مي شگفتي اظهار هاش لباس مورد در مردم اتل به پوشوندن لباس به كردي شروع تو كه روزي از ــ
 . خوشحاله

 : كرد زمزمه نيو.  بود چسبانده كمد درهاي به ، بود نوشته لباس هر به مربوط هاي زيمبو زلم با نيو كه را فهرستي اتل

 . كرديم باز جا تازه خريدهاي براي ما.  كرديم نگاه اتل با چيزو همه اومدم پيش ماه ــ

 . نايلوني هاي روكش درآوردن به كرد شروع و گذاشت تخت روي را ها لباس نيو

 . كرديم مي ، بود اينجا اتل كه شكلي همون به ، كنم مي كامل رو فهرست و مرتب رو همه ، خب ــ
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 ،كت اتل سمور پوست.  كرد بررسي را كمد محتويات ، كرد مي آويزان و جدا هم از را تازه هاي لباس نيو كه مادام
 ي دگمه چهار باراني ، شده دوزي زيگزاگ شنل ، ،بربري كشمير قرمز ي زنانه چسبان مانتوي ، طوسي سمور پوست
 ... ، ،بينز كاران دونا.  بود ها دامن و كت نوبت سپس.  كمردار چرم پالتوي ، گوش سياه ي يقه با سفيد

 : گفت و ايستاد باز حركت از ، بود دستش در كه جديدي هاي دامن و كت با نيو

 . كن صبر هي ــ

 جاي يك.  است شكل يك چمدان چهار حاوي»  اتل ويتون «سفر اسباب كه دانست مي.  كرد بررسي را ها قفسه باالي
 چمدان يك و بزرگ چمدان يك ، بزرگ كيف ،يك دار زيپ هاي جيب با حمل قابل لباس

 : گفت جديد هاي دامن و كت چيدن حين در نيو.  نبود ها چمدان از يكي و ،كيف لباس جاي.  متوسط ي اندازه در

 . نيست پوست ي يقه با كرمش دامن و كت.  رفته واقعاً اون.  نازنين اتل اي ــ

 . مشكي و سفيد ،پيراهن سبز تريكوي شلوار و كت ، پشمي دامن و كت.  ها لباسي جا بررسي به كرد شروع او

 . كنم ش خفه خودم هاي دست با حاضرم!  شده جيم و كرده جمع رو اش بنه بارو اون ، نيست كردني باور ــ

 مي نشان را طبقات روي خالي جاهاي و كمد در به شده سنجاق فهرست كه حالي در و زد عقب را اش پيشاني روي موهاي
 : ،گفت داد

 گرفته تصميم بد هواي اين توي بندم مي شرط.  برده رو بشه خوشگل تا داشته الزم كه رو چيزهايي تمام اون.  كن نگاه ــ
 . بشه درجه چهل هوا هست جا هر اميدوارم.  خوب خيلي.  نبره خودش با نازكي لباس هيچ

che noisa ! spero che muoia di caldo 

 . بميره گرما از اميدوارم.  كننده خسته چقدر

 : گفت تسه ـ تسه

 . دي مي دست از رو ،اختيارت زدن حرف ايتاليايي به كني مي شروع اينكه بمحض.  ،نيو باش آروم ــ

 . انداخت باال را هايش شانه نيو

 وقت هيچ.  منطقيه اون كم دست. فرستم مي حسابدارش براي رو صورتحساب من.  درك به بره ــ
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 . كنه پرداخت رو پول بموقع ره نمي يادش

 . نگريست تسه ـ تسه به او

 ؟ ميدن پول بهت امروز كردي مي خيال چي تو اما ــ

 : داد تكان را سرش تسه ـ تسه

 . نيست مشكلي.  داد پول بهم جلو جلو آخر ي دفعه ــ

 . كرد تعريف بتي براي بود افتاده كه را ،اتفاقي برگشت بوتيك به نيو وقتي

 : گفت بتي

 گذرونده حد از ديگه زن اين.  بفرستين براش ، كنين مي بهش خونه توي كه رو كمكي و تاكسي صورتحساب بايد شما ــ
. 

*** 

 . كرد تعريف برايش را داستان ، كرد مي صحبت مايلز با تلفني نيو كه ظهر

 : گفت نيو

 . گيره مي م خنده كني بررسي رو ها تصادف گزارش بخوام ازت خواستم مي مياد يادم وقتي ــ

 : داد جواب مايلز

 . كنه اجتناب ازش تا شه مي خارج ريل ،از ببينه راهش سر زنو اين قطار يه اگه ، كن گوش ــ

.  داشت وجود اتل ناگهاني عزيمت در عادي غير چيز يك.  نپاييد بيش كوتاه مدتي نيو ،خشم نامعلوم دليلي به اما
 توسط كه رفت اي عصرانه ميهماني به شتابان و بست را مغازه نيم و شش ساعت وقتي.  شد غالب نيو بر دلهره و تشويش

 كه جمعيتي تأللؤ در.  بود نكرده ترك را او احساس اين هنوز ، بود شده داده ترتيب رجيس سنت در»  ديلي ويبر ويمنز« 
 ،سردبير مندل توني نيو ، بودند پوشيده را لباس هاي مدل آخرين

 . رفت او سوي به شتابان و شناخت را معاصر زنان ي روزنامه پوش خوش

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


 

 

زيباي من بخواب  هشتيا  كتابخانه نود   

w W w . 9 8 i A . C o m  63 

 : پرسيد او از شد موفق همهمه آن در نيو

 ؟ رفته وقت چند براي اتل دونين مي ــ

 : گفت او به توني

 . شناسيم مي رو اتل همگي ما خوب ولي ، مياد بود گفته اون.  بينم نمي اينجا اونو كه كنم مي تعجب ــ

 ؟ بياد در قراره كي مد مورد در اش مقاله ــ

 رو ما اونا.  گيريم نمي قرار تعقيب مورد بشن مطمئن بخوام وكالمون از شدم مجبور.  داده تحويل صبح پنجشنبه اونو ــ
«  با اون كه قراردادي مورد در چيزي شما.  س العاده فوق هم باز اما ، كنيم حذف رو ها قسمت از بعضي كردن مجبور
 ؟ شنيدين كرده امضاء»  ماركز اند گيونز

 .  نه ــ

 رد اخم با توني و برداشت يكي نيو.  كرد تعارف خاويار با برشته نان و دودي آزاد ماهي كوچك هاي ساندويچ پيشخدمتي
 . كرد

 . بخورم زيتون يه بدم اجازه خودم به تونم نمي حتي ،ديگه شده مد ظريف هيكل دوباره كه حاال ــ

 . بود هشت و سي توني سايز

 راستش.  كردن عرضه رو اونا كه طراحانيه و اخير سال پنجاه اين مهم گذار تأثير مدهاي مورد در اتل ي مقاله واقع در... 
 ،اتل پيش هفته دو. ميشه ارزش بي اون قلم زير چي همه!  چطوريه اتل كه دونين مي اما شده گفته بارها كه موضوعيه اين

 رو كتابي قرداد كرده متقاعد اونو و زده مي پرسه كمپبل جك دفتر توي روز اون فرداي شدم خبردار و شد مرموز خيلي
 . بنويسه اونو جايي يه رفته البد.  كنه امضاء رقمي شش پرداخت پيش يه با مد مورد در

 : گفت نيو سر پشت از زده شگفت صدايي

 ! اي فرشته ،تو عزيزم ــ

 . ساخت نمايان ، بودند شده درست ايراد بدون كه را هايش دندان تك تك توني لبخند

 ؟ بودي شده قايم كجا!  گذاشتم برات پيغام تا ده ، كارمن ــ
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 : كرد متوقف را او توني ،اما برود افتاد راه نيو

 اتل با ميشه كجا بدونه اون شايد.  پوشيده طوسي شلوار و كت كه س بلنده قد اون.  اومد االن همين كمپبل جك ، نيو ــ
 . گرفت تماس

 تبريكاتي به و ماند منتظر نيو. بودند گرفته را كمپبل جك دور زيادي ي عده ، كند عبور سالن وسط از شد موفق نيو وقتي
 گيونز« انتشارات رئيس بتازگي جك كه گرفت ،نتيجه شد دستگيرش مكالمه از آنچه طبق.  داد ،گوش گفتند مي او به كه
 . است خوشحال نيويورك در زندگي ي انديشه از و خريده غربي 52 خيابان در آپارتماني ، شده »ماركز اند

 كرده كوتاه را اش اي قهوه موهاي.  است جوان كمي منصب آن براي كه كرد فكر و زد تخمين 40 از كمتر كمي را او نيو
 : انديشيد او.  بود

 و الغر ،صورتي داشت را ها دونده نيرومند و كشيده قامت او.  شد مي حلقه حلقه ، بود بلندتر موهاش اگه شك بي
 نيو. بود افتاده چشمش ي گوشه كوچك چين چند. رسيد مي نظر به واقعي لبخندش.  موهايش همرنگ اي قهوه چشماني

 وي با كه مسني ناشر به تا كرد مي خم را سرش كه او حركت از

 . آمد ،خوشش كند جلوه ادب بي آنكه بي چرخيد مي ديگر نفري سوي به سپس و بدهد ،گوش كرد مي صحبت

 : انديشيد

 . طوريه اين تاجري كمتر ولي ميدن انجام سياستمداران طبيعتاً كه ،كارهايي رفتار و هنر

 نظرش به كه داشت وجود كمپبل جك در چيزي چه.  بيايد نظر به مزاحم آنكه بي كند تماشا را او و بايستد توانست نيو
 ؟ كجا اما.  بود كرده برخورد او با قبالً نيو ؟ آمد مي آشنا

 مي جرأت او به نوشيدن اما ، گيالس آخرين و دومين.  برداشت شراب ديگري گيالس نيو و كرد عبور پيشخدمتي
 . بخشيد

 ؟ درسته ، هستين نيو شما ــ

 : كرد معرفي را خود جك.  بود شده نزديك ،او بود كمپبل جك به پشتش نيو كه اي لحظه
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 ما.  بودم اونجا كاري سفر يه واسه من و گشتين مي بر زمستوني هاي ورزش اقامتگاه يه از شما.  پيش سال 6 ، شيكاگو ــ
 زده هيجان خيلي لباس ي مغازه يه كردن باز فكر از شما. كرديم هم با صحبت به شروع هواپيما نشستن از قبل دقيقه 5

 ؟ چرخه مي خوب.  بودين

 . خوب خيلي ــ

 بگيرد را بعدي هواپيماي تا بود شده خارج هواپيما از بسرعت او.  آورد خاطر به را گفتگوهايشان مبهم اي گونه به نيو
 . بود درست.  بودند كرده صحبت كارشان مورد در دو آن.

 ؟ ننداختين راه جديد انتشارات يه ها تازگي شما... 

 . چرا ــ

 . بوده خوبي انتخاب ظاهراً ــ

 . كشيد را كمپبل آستين معاصر زنان ي روزنامه سردبير

 . كنم معرفي بهت رو نفر چند خواد مي دلم جك ــ

 : گفت بسرعت نيو

 . بنويسه شما براي كتاب يه المبستون اتل قراره شنيدم.  سؤال يك فقط ،اما بشم مزاحمتون خوام نمي ــ

 ؟ بگيرم تماس باهاش تونم مي كجا دونين مي

 ؟ كنه كمكتون تونه مي اين.  دارم رو اش خونه ي شماره من ــ

 . دارم رو اش شماره خودمم ،ولي متشكرم ــ

 . آورد باال عذرخواهي ي نشانه به سريع حركتي با را دستش نيو

 . كنم معطلتون خوام نمي ــ

 . ،خسته بود گذرانده كه روزي از و شد ذله همهمه از ،ناگهان پيوست جمعيت به ، رفت نيو
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 ،به انداخت باال را هايش شانه نيو.  بودند تاكسي منتظر كه داشت وجود افرادي هميشگي ازدحام رجيس سنت مقابل
 پارك توي از شايد.  بود خوب هوا.  رفت شهر باالي سوي به و افتاد راه به پنجم خيابان سمت

 تاكسي ،يك پارك سنترال جنوبي ورودي از باالتر اما ، كرد مي شفاف را افكارش خانه به برگشتن پياده.  زد مي بر ميان
 دو دورنماي ناگهان.  شد سوار و گرفت را تاكسي در ،سپس شد مردد نيو.  كرد پياده را مسافري و ايستاد او جلوي

 . بود زده را دلش بلند هاي پاشنه با روي پياده كيلومتر

 را او پنجم خيابان تا و شده نيو منتظر رجيس سنت بيرون صبرانه بي دني.  ،نديد نشست دني ي چهره بر كه را خشمي او
 . است رسيده وقتش باالخره كه بود كرده ،خيال رود مي پارك سمت به نيو كه بود ديده وقتي.  بود كرده تعقيب

 

 *** 

 فهرست يك تنظيم مشغول و ايستاده اتل كمد مقابل كه بود ديده خواب.  شد بيدار عميق خوابي از ،نيو بامداد 2 ساعت
 . است

 . فهرست

 ".  شه خفه گرما از هست جا هر اميدوارم "

 اتل.  بود آنجا آنها ي همه. چسبان مانتوي.  چهارخانه باراني.  بربري.  شنل.  كت.  سمور پوست.  ها باراني بود همين
 جمعه.  كرد مي بيداد سرما و باد روز دو آن در.  بود نديده را او كس هيچ جمعه.  بود داده تحويل را اش مقاله پنجشنبه

 ... بود كمدش در سرجايشان اتل زمستاني مانتوهاي ي همه اما.  بود بوران

 

*** 

 هنوز اش سرشانه.  لرزيد ،مي بود بافته برايش رفت زندان به او كه سالي در همسرش كه پشمي ژاكت آن در سپتي نيكي
 . بود شده الغر كيلو 15 زندان در نيكي.  بود شده گشاد اش تنه اما بود اندازه

 : بود گفته كه همسرش سفارش يادآوري با. نبود بيشتر تقاطع يك گردشگاه تا اش خانه از

 . داره تندي باد اقيانوس كردي فراموش. ،نيكي بردار گردن شال يه ــ
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 را اش بيني هاي حفره آلود نمك هواي بوي. بست سرش پشت را آن و گشود را اصلي ،در داد تكان صبرانه بي را سرش
 »اوي راك« ساحل به را او اتوبوس با اغلب ،مادرش بروكلين ،در بود بچه وقتي.  كرد استنشاق را آن باخوشحالي و سوزاند

 از بعد و خريده ها بچه و ماري براي »هاربر بل« در تابستاني اقامت براي اي خانه ،او پيش سال سي.  كند شنا تا برد مي
 كه سالي هفده ، بود گزيده سكني آنجا در بكل ماري ، او محكوميت

.  فشرد را اش سينه بسختي زندان ديوارهاي از بيرون ي تازه هواي قلپ نخستين.  بود يافته پايان گذشته ي جمعه
 : بودند داده هشدار او به پزشكان

 . كن پرهيز سرما از ــ

 غذا وسط كه بود خسته قدري به نيكي.  بود كرده تهيه ، " آمدي خوش خانه به نيكي " ي نشانه به مفصل غذايي ماري
 : بودند گفته آنان.  تسا و جونيور ، نيك.  بودند زده تلفن ها بچه.  بود خوابيده و رفته

 . داريم دوستت پاپا ــ

 اكنون.  بود شده دانشگاه وارد تازه ،تسا كردند دستگير را او وقتي.  بروند ديدنش به زندان در ها بچه بود نخواسته نيكي
 نام نيك.  كرد مي صدا ترزا را او شوهرش.  كرد مي زندگي»  آريزونا «در اش بچه دو و شوهر با و داشت سال 35 او

 . كانكتيكات در مالي امور ،كارشناس داميانو نيكوالس.  بود گرفته خود به را ماري دختري زمان خانوادگي ،نام داميانو

 : بود كرده توصيه آنان به نيكي

 . نچرخن اطراف اين ديگه خبرنگارها تا كنين صبر.  نكنين عجله ــ

 بيرون تلويزيوني هاي دوربين كه حالي در.  ماندند خانه در را هفته آخر تعطيلي ،تمام خاموش ي غريبه ،دو ماري و او
 . بودند او آمدن منتظر

 . ايستاد او.  دويد مي او سمت به ورزشي عجيب هاي لباس آن از يكي در طاس مردي

 . رسين مي نظر به سرحال.  سپتي آقاي خوشحالم ديدنتون از ــ

 چطور دانست مي او.  نداشت را مردم هاي گويي ياوه شنيدن ي حوصله.  كشيد درهم ابرو نيكي

 . رسد مي نظر به
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.  بود كرده بررسي حمام ي آينه در را خودش ترشرويي با و ،بدقت بود كرده حمام اينكه از ،بعد پيش ساعت نيم از كمتر
 با مشكي ،موهاي شد زنداني كه اولش.  نداشت هم كرك يك حتي سرش ،مغز سرش طرف دو پرپشت موهاي رقم علي
 ، بود چرك سفيد يا خاكستري به مايل ، بود مانده باقي آنچه.  گندمي ،جو آرايشگر قول به ، داشت خاكستري هاي رگه

 تيله مثل آنها حاال.  بود زيبا نسبتاً پسري كه جواني دوران در حتي ، نداشت دوست وقت هيچ را اش ورقلنبيده چشمان
.  بود نكرده الغر را او وزن كاهش.  كرد مي قرمز را اش گونه ي پريده رنگ پوست مختصر زخمي جاي.  بود برآمده
 را پرهايش از نيمي كه بود شده بالشي به ،شبيه برعكس

 . بود شده زندان وارد سالگي 42 در او.  شد مي نزديك سالگي 60 به كه مردي.  اند درآورده

 : گفت او

 .  سرحالم حسابي بله ــ

 نشان را اش زده بيرون هاي دندان كه لوحانه ساده لبخندي با و كرده سد را او راه رو پياده در كه مردي دانست مي نيكي
 . بود كرده فراموش ا نامش ،اما كند مي زندگي باالتر خانه سه ،دو است شده خيره او ،به داد مي

 . آمد مي معذب نظر به مرد كه ،چرا بود مشهود صدايش در عصبانيت البد

 . برگشتين كه خوشحالم ، خوب ــ

 . بود اجباري لبخندش حاال

 . ميشه پيدا داره بهار ي كله سرو كنه مي احساس آدم اما خنكه كمي يه ؟ نه ، زيبائيه روز... 

 : انديشيد نيكي

 . كنم روشن رو راديو تونم مي ، بخوام رو هواشناسي پيشگويي اگه

 : گفت نجواكنان و آورد باال خداحافظي ي نشانه به را دستش سپس

 . بله ، بله ــ

 . كرد حركت ساحلي گردشگاه سمت به تند هاي قدم با و
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 كه آورد ياد به و شد خم نرده باالي از نيكي.  كرد مي آلود كف امواج از پوشيده را ،آن دريا بر باد وار تازيانه ضربات
 : زد مي فرياد يكسره مادرش.  بسپارد امواج دست به را خودش داشت دوست چقدر بود بچه وقتي

 ".  ميشي غرق.  نرو دور خيلي "

 مي ديده كاسترها رولر كه جايي تا داشت خيال.  رفت ساحلي نود خيابان سمت به و كرد عوض را مسيرش صبرانه بي
 و رفتند مي باشگاه به هم با ابتدا.  بيايند دنبالش به ها جوان بود قرار.  برگردد را مسير همان سپس و بزند ،قدم شدند
 خيال او ،اما او به احترام ي نشانه به حركتي با.  بگيرند جشن را او بازگشت تا ،»  بري مل«  خيابان به ناهار براي سپس

 هرگز نيكي كه بودند كرده شروع را كارهايي آنان.  طوالني بس بود غيبتي ي دهنده نشان سال هفده.  كرد نمي پردازي
 سالهاي اين در كه را كارهايي آنان.  است مريض او كه بود شده شايعه. داد نمي ايشان به را آنها به زدن دست ي اجازه
 . بس و همين.  گذاشتند مي كنار را او مهربانانه و دادند مي ،انجام بودند كرده شروع اخير

 حاال و بود آمده بيرون سال شش سر جوئي اما.  بود يكي نيز محكوميتشان دوران.  بود شده محكوم او با همزمان جوئي
 . بود گروه رئيس

 . بود كرني مديون را اضافي سال 12 اين.  كرني مايلز

 بچه اينكه رغم علي.  بپذيرد را تلخ حقيقت دو كوشيد ، جنگيد مي باد عليه كه حالي در و انداخت پايين را سرش نيكي
 دوستانش ديدن به ماري وقتي.  بود انداخته دردسر به را آنان ،او دارند دوست را او كه كنند تأكيد بودند كوشيده هايش

 . است بيوه كه گفت مي آنان به ، رفت مي

.  بيايد ديدنش به او بود نگذاشته سالها اين طول در كه بود كرده اشتباه شايد.  پرستيد مي را او بود بچه تسا وقتي.  تسا
 دامياني ،خانم كانكتيكات در و آنجا از بيرون ماري.  رفت مي تسا ديدن به مرتباً ماري

 . كند صبر مدتي او داد مي ترجيح تسا شوهر ،اما ببيند را تسا هاي بچه خواست مي دلش نيكي.  شد مي ناميده

.  بود بدتر ورزي كينه از اين.  كند مي سرزنش را او انتظار سال همه اين بابت ماري كه كرد مي احساس نيكي.  ماري
 : بخواند را ماري فكر توانست مي او.  بود تيره و سرد نگاهش ،اما بيايد نظر به خوشحال كوشيد مي او حضور در ماري

 ".  بوديم غريبه دوستامون براي حتي ،ما ،نيكي تو خاطر براي "

 مالي احتياج.  كرد مي كار بيمارستان كارگزيني دفتر در او.  رسيد مي نظر به پيرتر سال ده اما داشت سال 54 فقط ماري
 : بود گفته نيكي به اما نداشت
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 . كنم نگاه ديوار و در به و بشينم خونه توي تونم نمي ــ

 براستي آنان آيا ، بود مرده زندان در قلبي ي حمله يك اثر در او اگر.  ترزا نه ، تسا.  نيكوالس نه جونيور نيك.  ماري
 ؟ شدند مي ناراحت

 سال اين او.  بود شده دير همه براي اكنون بود نشده دير قدر اين ،شايد شد مي آزاد سال شش سر جوئي مثل هم او اگر
 بيشتر را او تا كنند پيدا راهي توانستند مي آنان اگر و بود كرني مايلز مديون را اضافي هاي

 . ماند مي زندان در هم باز ،احتماالً دارند نگه

 كرده خراب را آن.  نيست آنجا ديگر قديمي»  كاستر رولر«  چوبي تابلوي شد متوجه كه بود كرده رد را نود خيابان نيكي
 هايش شانه و بود كرده فرو هايش جيب در را اش يخزده دستان كه حالي در.  برگشت را مسير آن و چرخيد او.  بودند

 بود لبانش روي بر كه را اقيانوس شوري و تازگي ي مزه و بود شده صفرايي دهانش ي مزه.  بود شده خم باد مقابل در
 ... شاند پو ،مي

 بهش توانست مي هميشه او كه بود كسي تنها لويي.  بود فرمان پشت لويي.  بود منتظرش اتومبيل ، برگشت خانه به وقتي
 : گفت او.  كرد نمي ،فراموش بود كرده او به نيكي كه را خدماتي لويي.  كند اعتماد

 . بگم بهتون اينو تونم مي دوباره كه خوشحاليه باعث.  سپتي دون ، هستيم خدمتتون در ــ

 . بود صادق لويي

 مشاهده ماري نگاه در را گذرا تسليمي حالت ، كرد تنش كت و آورد در را اش بافتني پوليور و شد خانه وارد نيكي وقتي
 را مردي داستان او.  ،بگويد بود خوانده را آنچه از اي خالصه بودند خواسته او از دبيرستان در كه افتاد روزي ياد به.  كرد

 . است مرده بود كرده گمان زنش و شده ناپديد كه بود كرده انتخاب

 ".  بود شده اخت بيوه عنوان به زندگيش با براحتي زن اون "

 . بود گرفته خو او بدون زندگي به براحتي ماري

 خارج دور از هوفا جيمي مثل هم او اگر.  برنگردد او كه داد مي ترجيح ماري.  باشيم بين واقع
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 مرگ آن از ، داشتند مي دوست را طبيعي و تميز و ساده مرگي بيشتر آنان.  بودند يافته تسكين ،فرزندانش بود شده
 شد خواهد حل مشكالتشان ، كنند مي تصور آنچه از زودتر دانستند مي آنان كاش اي.  طلبيد نمي توضيحي بعداً كه هايي

. 

 : پرسيد ماري

 توي بزارم برات چيزي يه خواي مي.  دارم كشيك شب 9 تا ظهر از چون پرسم مي اين براي ؟ گردي برمي شام واسه ــ
 ؟ يخچال

 . كن ولش ــ

 »مانهاتان« جنوب به تا كردند مي عبور »باتري ـ بروكلين «تونل از و راندند »هاميلتون فورت« بزرگراه در كه مدتي تمام
 در ،و چرك ويترين ،همان بيرون در.  بود نشده عوض چيز هيچ ، باشگاه در.  ماند ساكت او ، برسند

 و اسپرسو قهوه ي رفته رو و رنگ و بزرگ دستگاه او.  بازيكنان از پذيرايي ي آماده ها صندلي و بازي ،ميزهاي داخل
 دور همه البته.  بود گروه ،رفتار بود كرده تغيير كه چيزي تنها.  ،بازيافت است كنترل تحت دانستند مي همه كه را تلفني

 . خوشامدگويانه و تصنعي ،لبخندهايي زدند لبخند و كردند احترام ابراز.  آوردند هجوم او

 . نبود لوح ساده او اما

 ،صاحب ماريو آمد مي نظر به.  شد خوشحال ،نيكي رسيد فرا»  بري مل «خيابان به رفتن زمان وقتي

 بود هماني غذا پيش و اسپاگتي.  بود شده آماده آنان براي خصوصي سالن.  است خوشحال او ديدار از ،صادقانه رستوران
 باز را اش گذشته انرژي از كمي كرد احساس و شد آرام كم كم نيكي.  داد مي ترجيح را آن محكوميتش از قبل نيكي كه
 تك تك ي چهره ،سپس شود سرو غليظ و تلخ اسپرسوي قهوه يك و شيريني يك همراه دسر تا شد منتظر او.  يابد مي
 سمت كه كساني براي را سرش او.  كرد بررسي ، بودند نشسته دورش سربي سرباز رديف دو مثل كه را مردي 10

 چپ طرف در كه آنان به سپس و داد تكان بودند راستش

 كارمن« اسمش دومي.  آمد درست آدمي نظرش به اولي.  داشتند تازگي او براي نفر دو آنان بين در.  ،نگريست بودند او
 قوي اما الغر اندام ، تيز ،دماغ مشكي و ضخيم ابروهاي و ،موها ساله 30 حدوداً.  كرد نگاه را او بدقت نيكي.  بود »ماشادو

 جرم به »آلفي« وقتي گفتند آنان.  بود شده گروه عضو كه بود سال چهار ، سه. 
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 و پرس جوئي از بايست مي.  نكرد اعتماد او به غريزه حكم به نيكي.  است شده آشنا او ،با بوده زندان در اتومبيل سرقت
 بيرون سال شش سر جوئي.  ماند متوقف جوئي روي چشمانش.  دانند مي چه او مورد در واقعاً آنان ببيند تا كرد مي جو

 چين را گردش صورت جوئي لبخند.  بود گرفته عهده به را فرماندهي ،او بود خفا در نيكي كه مدتي تمام در و آمده
 . است بلعيده را قناري يك كه بود اي گربه به شبيه او.  بود انداخته

 : داد فرمان جوئي به.  كرد سنگيني اش معده بر غذا ناگهان.  سوخت مي نيكي ي سينه

 ؟ چيه هات برنامه ، كن تعريف برام ، خوب ــ

 : گفت زنان لبخند همچنان جوئي

 كرني اون به نسبت احساسي چه تو دونيم مي همه ما.  دارم برات مهمي ،خبر داري من پيش كه خاصي احترام به بنا ــ
 . نبستيم رو قرارداد اين ما ولي.  شده صادر دخترش كشتن دستور.  كن گوش.  داري خطا به مادر

 . توست براي اي هديه تقريباً اين.  اونه مرگ خواهان »بر استيو«

 : كشيد فرياد و كوبيد ميز روي را ،مشتش شد بلند اش صندلي روي از ناگهان نيكي

 . بدين رو دستور لغو ترتيب!  هستين چلفتي پا و دست مشت يه فط شماها!  بدبخت هاي احمق ــ

 . است پليس افراد از يكي حضور در كرد حس ناگهان و داشت گذرا احساسي ماشادو كارمن ديدن با نيكي

 ؟ شد مفهوم.  بزنين همش به ، ميگم دارم.  كنين لغوش... 

 . كرد مي منعكس زا ترحم و نگراني و ترس ترتيب به جوئي ي چهره

 . شده دير خيلي.  كنه لغو رو قرارداد يه تونه نمي كس هيچ.  نميشه كه دوني مي خوب ، نيكي ــ

 

*** 

 . گشت مي باز »هاربر بل« به ، بود رانندگي مشغول سكوت در كه لويي كنار در نيكي ، بعد دقيقه پانزده

 كرني دختر اينكه بمحض.  بود نكرده تأثيري هيچ زباني زير»  ترينترين«  هاي قرص.  كشيد مي تير اش سينه ي قفسه
 . دانست مي را اين جوئي و انداخت مي او گردن به را آن درنگ بي ،پليس شد مي كشته
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 : انديشيد نگراني با

 . بود احمقانه ماشادو بابت جوئي به هشدار

 : بود گفته جوئي به او

 كودن ؟ هان ، كني تحقيقي نرسيد فكرت به حتي.  باشه كرده كار فلوريدا در »پالينو« گروه براي يارو اين نداره امكان ــ
 . كني باز پليس يه پيش رو دلت ي سفره كه اينه مثل ، كني مي باز رو دهنت كه دفعه هر

 *** 

 نيم و دو ساعت او.  شد بيدار كابوس با توأم خواب ساعت 4 از پس المبستون سيموس ، صبح شنبه سه

 . بود سريده رختخواب درون به نشود راث مزاحم كوشيد مي كه حالي در و خوانده روزنامه اي لحظه.  بود بسته را ميكده

 با اينكه براي و برود ميكده به ظهر حدود.  بخوابد ديروقت تا توانست مي ،او بودند بچه دخترها وقتي

 سال اين در اما.  برود آنجا به دوباره ميكده شدن تعطيل موقع تا سپس و برگردد خانه به زود بخورد شام اش خانواده
 او.  بود شده خراب پيش از بيش ، شد مي برابر دو مستمر طور به كه اي اجاره و سخت ترتيبي با كاسبي ، اخير هاي

 خودش را خريدها تمام.  بود داده تقليل ساندويچ نوع چند به را غذا صورت و كرده رد را ها پيشخدمت و بار متصديان
 با خرجش و ،دخل اين وجود با.  ماند مي آنجا در تعطيلي موقع ،تا خانه در زده شتاب شامي صرف از غير و داد مي انجام
 . خواند نمي هم

 زد مي بيرون حدقه از خشم هنگام به كه چشمانش.  بود كرده تعقيب را او هميشگي ي قيافه همان با ،اتل خواب در
 . بود برده ميان از را آن سيموس كه تمسخرآميزش ،لبخند

 : بود كرده التماس و داده نشان او به را دخترها از ،عكسي بود رفته او سراغ به سيموس كه پنجشنبه بعدازظهر

 . بده بهم فرصت يه.  دارن احتياج ميدم تو به من كه پولي به اونا.  كن نگاه رو اونا ، اتل ــ

 : بود گفته ، گرداند برمي او به را آن كه حالي در و ، بود كرده بررسي بدقت و گرفته را عكس اتل

 . بودن مي من دخترهاي بايست مي اونا ــ
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 مي جرأت آيا.  فردا.  شد مي ريخته او حساب به ماه پنجم بايست مي اتل مقرري.  كرد مي آشوب را دلش هراس اكنون
 ؟ نكند پرداخت كرد

 رفت اتاقي به و آمد بيرون رختخواب از.  شنيد مي را دوش صداي سيموس.  بود شده بيدار قبل از راث.  بود 5/7 ساعت
 روشن را آنجا بشدت زودي همين به آفتاب هاي پرتو نخستين.  كار دفتر هم و شد مي محسوب پذيرايي اتاق هم كه

 او.  بود متنفر آن از راث.  نشست ، بود شان خانواده در پيش نسل سه از كه شكلي اي استوانه ميز پشت او.  بود كرده
 . كند عوض روشن و ماليم رنگهاي در جديد اي اثاثيه با را پاگير و دست اسباب اين تمام داشت دوست

 مال كه انگيزي نفرت چيزهاي به شدم مجبور من و گذاشتي اتل براي رو باارزشت اسباب تمام گرفتي طالق وقتي تو ــ
 دلم كه چيزهايي به ها اين و دخترهاس تختخواب و ،گهواره داشتم حاال تا كه نويي اثاث تنها.  كنم قناعت بود مادرت
 . ،نداره شباهتي هيچ خواست مي اونا براي

 . پرداخت قبوض ي بقيه به و كرد موكول بعد ،به بود گرفته اتل چك مورد در كه را آوري دلهره تصميم سيموس

 . بودند كرده نظر صرف كابلي تلويزيون از پيش ماه شش آنان.  تلفن ، اجاره ، برق ، گاز

 . ماه در دالري 20 جويي صرفه يك

 يك با همراه راث ، بعد دقيقه چند.  رسيد گوشش به آشپزخانه ،از بود كرده روشن را آن راث كه جوشي قهوه صداي
 داشت لب بر لبخند او.  شد اتاق وارد ، شد مي بلند آن از بخار كه قهوه فنجاني و پرتقال آب ليواني محتوي كوچك سيني

 آورد ياد ،به بود كرده ازدواج او با اتل از جدايي از پس ماه 3 كه را شيريني و زيبا و جوان دختر سيموس اي لحظه براي و
 روي را سيني حالي در و شد خم ،اما كرد مي آميز محبت حركات بندرت راث. 

 . بوسيد را او سر ،فرق گذاشت مي ميز

 : گفت او

 ديم نمي اتل به پولي ديگه.  كني مي پرداخت رو ماهيانه هاي صورتحساب تو بينم مي كه كنم مي خوبي احساس كم كم ــ
.  وايسه جات كه كن پيدا رو نفر يه.  گيريم مي جشن امشب.  بكشيم نفس تونيم مي باالخره ، سيموس!  خداوندا اوه. 

 . نخورديم شام بيرون كه ماههاست

 : گفت كنان من من.  گرفت تهوع حالت قهوه تند بوي از ناگهان.  پيچيد درهم اش معده عضالت كرد احساس سيموس
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 مثل بايد كني نمي تصور.  نگرفتم اون از امضايي هيچ هنوز من.  نكنه عوض رو تصميمش كه اميدوارم فقط ، عزيزم ــ
 ،منظورم داشت خواهيم قانوني چيز يه ما.  بهتره اين مياد نظر به ؟ برگردونه اونو خودش بزارم و بفرستم رو چك هميشه
 . كنم متوقف رو ها پرداخت اينكه بر مبني اون توافق مدرك

 برابر در و آورد باال را سرش.  شد خفه صدايش ، راند عقب به چپش ي شانه روي به را سرش اي آمرانه سيلي وقتي
 پيش روز چند از كمتر را نگاه اين او.  لرزيد ، بود بسته نقش راث ي چهره بر كه مرگباري خشم

 بست حلقه چشمانش در بيزاري اشك و شد ظاهر راث ي گونه روي سرخ ي لكه دو سپس.  بود ديده ديگر ي ا چهره در
. 

 . بزنمت خواستم نمي.  ببخش منو سيموس ــ

 . كرد صاف را هايش شانه.  گرفت گاز را لبانش او.  شكست هم در صدايش

 حتي بذارم اينكه تا بكشم اونو خودم دستاي با ميدم ترجيح.  وايسه حرفش رو كنه سعي بهتره فقط.  نه ديگه چك اما... 
 . بدي بهش ديگه دينار يه

 » 6 فصل «

 روي را شده آب پنير متفكر اي قيافه با كه حالي در.  كرد صحبت مايلز با اتل بابت اش نگراني ي درباره نيو ، صبح جمعه
 . كرد مطلع ، بود داشته نگه بيدار را او شب از نيمي كه تفكراتي از را ،مايلز ماليد مي برشته نان كوچكي ي تكه

 با گذشته ي جمعه براي اما.  بشه هواپيما سوار ش تازه هاي لباس بدون كه هست گيج انقدر اتل ــ

 . بوده گذاشته قرار اش خواهرزاده

 . كرد قطع را او حرف مايلز

 . ميگه اون كه چيزيه اين كم دست ــ

 برف بارش بعدازظهر از و كرد مي بيداد سرما روز اون.  داده رو ش مقاله پنجشنبه كه دونم مي حال هر به.  درسته ــ
 . زمستونه وسط كرد مي خيال آدم جمعه.  بود شده شروع

 : شد متذكر مايلز
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 . ميدي هواشناسي گزارش داري انگار ــ

 . كردم پيدا كمدش توي رو اتل هاي پالتو تمام من.  لنگه مي قضيه پاي يه ماجرا اين تو.  مايلز ، نمكي با خيلي ــ

 بگير اينو ميگن و ميدن پاس همديگه به اونو دارن كه كنم مي مجسم رو شيطون و خدا من.  ناپذيره فنا زن اين ، نيو ــ
 . توئه ،مال

 را او نگراني مايلز اينكه از.  كرد اخم نيو ولي.  زد لبخند و آمد خوشش اش شوخي از مايلز

 . بود خوشحال ، ديد مي شوخ لحن آن با را او اينكه از اما بود ،خشمگين گرفت نمي جدي

 ،دود خفيفي دريايي مه.  داد مي راه داخل ،به وزيد مي »هودسون« سوي از كه را نسيمي و بود باز نيمه آشپزخانه ي پنجره
 تردد هودسون هنري بزرگراه در كه را خودرويي هزاران اگزوزهاي هميشگي

 . شد مي ،آب نشست مي كه سرعتي همان با برف.  پوشاند مي ،تقريباً كردند مي

 . است يافته باز را قدرتش مايلز رسيد مي نظر به كه بود دليل همين به شايد و زد مي موج هوا در بهار بوي

 . داشت ديگري دليل اينكه مگر

 : گفت حال همان در و كرد پر را فنجان دو هر دوباره ، برداشت را جوش قهوه.  رفت اجاق سمت به و برخاست نيو

 ؟ برداشتي سپتي نيكي بابت خودخوري از دست كه اينه معنيش.  داري جنگندگي ي روحيه امروز انگار ــ

 از يكي اينكه بدون بزنه مسواك دندوناشو تونه نمي حتي نيكي كه خوشحالم و كردم صحبت »هرب«با كه بگم اينو فقط ــ
 . باشه ننداخته دهنش تو نگاهي ما هاي بچه

 . فهمم مي ــ

 . نكند ديگري سؤال گرفت تصميم نيو

 . برداري دست من خاطر براي نگراني از وقتشه خوب... 

 . انداخت نگاهي ساعتش به او

 . برم بايد... 
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 . شد مردد آشپزخانه در دم

 ناپديد پالتو بدون كننده منجمد سرماي يه تو جمعه يا پنجشنبه اتل.  شناسم مي دستم كف مثل رو اتل كمد من ، مايلز... 
 ؟ بدي توضيح اينو توني مي.  شده

 : گفت و گذاشت پايين ناشكيبا حالتي با را اش روزنامه.  بود تايمز خواندن در غرق مايلز

 اون كه شده متوجه و ديده ديگه بوتيك يه ويترين تو كه رو پالتويي اتل كنيم فرض ؟ چطوري كنيم فرض بيا بازي با ــ
 ... ديده مي رؤياهاش توي كه چيزيه همون دقيقاً

 را سرش او.  بود برداشته كوكا بطري يك اجازه بدون و داشت سال 4 نيو كه بود شده شروع روزي از كنيم فرض بازي
 اي قيافه با كه بود ديده را مايلز و كرده بلند ، نوشيد مي را كوكا ي جرعه آخرين لذت با كه ،جايي يخچال باز در پشت از

 . كرد مي نگاه او به جدي

 : بود گفته شتابان نيو

 . سيبه آب كوكا كنيم فرض ؟ كنيم بازي كنيم فرض بيا مياي.  پاپا ، كردم خوبي فكر يه ــ

 : گفت و كرد مسخرگي احساس ناگهان نيو

 . چرخونم مي رو لباس فروشگاه يه من كه همينه براي و پليسي تو كه همينه براي ــ

 و برگردان آستين سر با رنگ شكالتي كشمير دار اپل كت يك و كرد مي حمام كه زماني اما

 ديگر كوكا كه بود طوالنيي زمان.  داد تشخيص مايلز منطق در را اشكالي ، پوشيد مي مشكي پشمي ي راسته دامن يك
 از غير ديگر جايي از پالتويي هيچ اتل كه بست مي شرط هايش دارايي تمام سر اكنون و شد نمي سيب آب به تبديل
 . خرد نمي او ي مغازه

*** 

 از پس گذشته شب.  كرد راحتي احساس اتل آپارتمان در كم كم و شد بلند براون ،داگالس زود صبح چهارشنبه
 مرتب معقولي حد تا اتل كاغذهاي ي توده و شده انداخته برق نو اي سكه همچون كه خانه ديدن ،از سركار از بازگشتش

 و ، آورده بيرون يخچال از را يخزده خوراك چند او.  بود شده غافلگير خوشايند طرزي به ، بود شده
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 . بود نوشيده را خنك آبجويي جرعه ،جرعه شد مي گرم الزانيا كه مدتي ،تمام بود كرده انتخاب را الزانيا

 حال در و شده مستقر نشيمن اتاق در غذايش سيني با او و بود پهنا متر يك با بزرگ هاي مدل آن از اتل تلويزيون
 .  بود خورده را غذايش برنامه تماشاي

 مي بررسي را اتاق محتويات و بود كشيده دراز داشت ابريشمي هاي مالفه كه داري سايبان تختخواب روي لذت با اكنون
 . بود پهن آن روي شلوارهايش و كت و كاناپه زير هنوز چمدانش.  كرد

 . درك به بره اون كاشكي

 . نكند آويزان لباسي چوب روي را چيزهايش كه نداشت دليلي هيچ اما ، كند استفاده اتل باارزش كمد از نبود عاقالنه

 بطري رديف و سفيد هاي كاشي ي درخشنده تميزي و كرد حمام او ، شد مي درست جوش قهوه در قهوه كه مدتي در
 ي گنجه در ها حوله حتي. ستود بود، شده چيده در راست سمت اي شيشه ي طاقچه روي كه كه را لوسيون و عطر هاي
 كوچولو سوئدي اين يعني.  پول.  شود ظاهر اش پيشاني بر چيني شد باعث انديشه اين.  بودند شده چيده هم روي حمام
 ، پريد بيرون دوش زير از جهش يك با ،داگ انديشه اين با ؟ بود كرده پيدا را ،پول كرد مي نظافت را اتل ي خانه كه

 . رفت نشيمن اتاق به بسرعت و پيچيد خودش دور را حوله

 سوئدي آن ،يا نتيجه در.  بود آنجا هنوز پول.  بود گذاشته صندلي نزديك فرش زير دالري صد اسكناس يك تنها او
 . بود نديده را پول يا و بود درستكار كوچولو

 : انديشيد او

 . واقعيه ابله يه اتل

«  گفت مي آن به اتل.  كرد مي دالري صد هاي اسكناس به تبديل را آن ،او رسيد مي اتل سابق شوهر چك وقتي ماه هر
 . بود پولدارها مال كه برد مي هايي رستوران آن از يكي به را داگ كه كرد مي خرج موقعي را آن و»  ضروري غير پول

 مي گهگاهي.  شه مي جمع هم گاهي.  كنم مي خرج ماهه يه رو همه گاهي.  خوريم مي خاويار ما و خورن مي لوبيا اونا ــ
 اينا.  لباس و رستوران.  بده لباسامو پول تا فرستم مي حسابدارم براي اونو و مونده چي بينم

 . كرده فراهم برام سالها اين طول تمام در احمق خاكي كرم اين كه چيزهاييه
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 اتل كه بود شده متوجه شب آن اما.  خنديد مي او همراه به ،داگ نوشيدند مي وارفته و شل سيموس سالمتي به وقت هر
 آن از ماه هر در دالر دويست كه شود نمي متوجه و داند نمي ، كرد مي پنهان آپارتمان در كه را هايي اسكناس كل مبلغ
 زماني ،اما بود شده گمان بد بار دو اتل.  بود داده اختصاص خودش به داگ اخير سال دو اين در كه ،مبلغي شود مي كم
 داگ.  بود گرفته پس را خود حرف فوراً اتل و گرفته خود به خشمگين اي قيافه ،داگ بود كرده ابراز را ترديدش كه

 : بود زده فرياد

 . رفته كجا پوالت كه بيني مي ، بدي خودت به خرجاتو نوشتن زحمت فقط اگه ــ

 : بود كرده خواهي عذر اتل

 . مياد بيرون دهنم از فوري ، بيفته سرم تو فكري اينكه بمحض شناسي مي منو تو.  داگ متأسفم ــ

 هم انعام انتظار و دهد انجام برايش خريدي و بيايد جمعه بود خواسته او از اتل كه را گفتگويشان آخرين ي خاطره او
 . بود زده خط ذهن در ، باشد نداشته

 : بود گفته داگ به او

 . داشتم نگه كردم كه رو خرجهايي حساب ، دادم انجام رو ت توصيه ــ

 ، باشد فرمانبرش كه داشت نخواهد را ديگري كس كند رها را او اتل اگر اينكه به علم با و بود رفته آنجا به شتابان داگ
 ... كند چاپلوسي تواند مي كه بود مطمئن

 دقتي با ، زد مي گره را كراواتش وقتي.  پوشيد لباس و برگشت اتاق به ، ريخت فنجاني داگ ، شد حاضر قهوه وقتي
 از رفت مي كش اتل از كه پولي با قبل مدتي از كه هايي مراقبت.  نبود بدك.  كرد بررسي آينه در را خود منتقدانه
 . بود كرده پيدا خوب آرايشگر يك همچنين او.  بود كرده روشن را پوستش رنگ ، كرد مي صورتش

 منشي.  بياد بهت بايد خري مي خوب شلوار و كت وقتي ، آمد مي ،بهش بود خريده اخيراً كه شلواري و كت دست دو
 مشغول چون گرفته را محقر كار آن كه بود رسانده او گوش به طور اين داگ.  داد مي نخ او به »كاسميك« پذيرش جديد
 : بود كشيده آه لوحانه ساده حالتي با و شناخت مي را اتل منشي.  است نمايشنامه يك نوشتن

 ؟ هستين نويسنده هم شما ــ

 . كرد مي عمل محتاطانه بايست مي فعالً كم دست اما ، آورد مي آپارتمان به را ليندا ميل كمال با داگ
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 . كرد وارسي ، بريزد بهم آنكه بي را اتل ميز روي كاغذهاي ، قهوه فنجان دومين نوشيدن حين در

 ... پريد رنگش و گذراند نظر از را محتوياتش سريع او.  داشت وجود»  مهم«  عنوان با مقوايي جلد ي پوشه يك

 ! دالري ميليون يه ي بيمه سند يه!  داره فلوريدا توي ملك يه!  كرده مي جمع پوالشو ها پيرمرد مثل وراج پير اتل اين

 . نداشت اعتماد چشمانش به خواند مي را آن وقتي داگ.  داشت وجود اش نامه وصيت از نسخه يك كشو آخرين در

 : چيز همه

 ! بود پول كلي آن و بود گذاشته ارث به او براي را اش دارايي آخر شاهي تا اتل

 كاناپه پشتي روي قبلي جاي در را هايش لباس.  نبود مهم برايش ولي رسيد مي كارش به دير داگ

 جفت يك و بالش يك ، دوزي پنبه لحاف يك ، كرد خالي را سيگاري جا ، كرد مرتب را رختخواب دقت ،به داد قرار
 : نوشت يادداشت يك و است خوابيده آنجا او كه بيايد نظر به تا چيد كاناپه روي را مالفه

 وقتي تا كه ندارد اشكالي تو نظر از دانم مي.  اي رفته ات ناگهاني سفرهاي آن از يكي به كنم مي گمان.  عزيز اتل خاله ــ
 . ،داگ شفيقت ي خواهرزاده.  بگذرد خوش بهت حسابي اميدوارم.  كنم اشغال را ،كاناپه شود مي آماده جديدم آپارتمان

 : انديشيد ، فرستاد مي سالم ورودي در نزديك ديوار روي اتل عكس به كه حالي در و

 .  ميده نشون رو مون رابطه ماهيت اين

 . زد تلفن تسه ـ تسه ، بعد ساعت يك.  گذاشت پيغام تسه ـ تسه تلفني منشي روي نيو ، بعدازظهر سه ساعت چهارشنبه

 : گفت كنان شادي او

 كه اينه.  بدم انجام بايد من كه كاري تنها. يه العاده فوق ي نمايشنامه كنم گمون.  داشتيم لباس با تمرين يه تازه ، نيو ــ
 : بگم و بدم بوقلمون

 . سالن توي بياد پاپا ژوزف ،شايد دونه مي كي.  ياه ــ

 : گفت اطمينان با نيو
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 ، تسه ـ تسه.  شناختم مي اونو اول از من بگم افتخار با بتونم خواد مي دلم صبرانه بي.  شد خواهي ستاره روزي يه تو ــ
 ؟ داري رو كليدش هنوز تو.  اتل ي خونه برگردم بايد من

 ؟ نداره خبري اون از كس هيچ ــ

 . نداشت نشاطي ديگر تسه ـ تسه صداي

 يا.  كشه مي سيگار اتاقش تو و خوابه مي اتل رختخواب تو اون.  خلش ي خواهرزاده.  افته مي عجيبي هاي ،اتفاق نيو ــ
 . بيرون بندازه اونو اتل كه نيست مهم براش يا نيست اتل برگشتن منتظر اون

 هاي كفش و جواهرات ، ها ،كيف شب هاي لباس مدل و شده راست ميزش پشت كرد احساس ناگهان.  نشست صاف نيو
 را جوانش طراحان از يكي كارهاي از يكي و كرده عوض را هايش لباس نيو.  آمد بيهوده زيادي نظرش به اتاق در پخش

 او اينكه بمحض مشتري تا دو.  شد مي بسته اي نقره زنجيري باسنش روي كه خاكستري پشمي پيراهن يك ؛ بود پوشيده
 . بودند داده ،سفارش بودند ديده پرو سالن در لباس آن با را

 : پرسيد او

 اگه.  بودي نگرانش بگو.  عاليه خيلي كه بود اونجا اگه ؟ اتل ي خونه بري صبح فردا دوباره هست ،امكانش تسه ـ تسه ــ
 ، دونم مي چه يا آشپزخانه هاي قفسه بوده خواسته ازت اتل بگي توني مي حال هر ،به كردي برخورد ش خواهرزاده با

 . كني تميز ، رو چي هر حاال

 : كرد قبول تسه ـ تسه

 بهت قبل از بايد اما.  داره وجهه فقط نميدن حقوقي.  نكن فراموش اينو.  اوانگارده نمايش يه اين.  گم نمي نه.  حتماً ــ
 . نداره اتل براي اهميتي هيچ آشپزخونه هاي قفسه وضعيت ، بگم

 : گفت نيو

 روزانه يادداشت يه دونم مي.  ميام همراهت خودم اصالً.  ميدم من ، بده رو پولت نخواست و شد پيدا اش كله سرو اگر ــ
 . باشم داشته خبر ، بوده سرش توي شدنش ناپديد از قبل كه هايي برنامه از خوام مي فقط.  داره ميزش روي
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 نيو ، مغازه تعطيلي موقع.  شوند ملحق يكديگر به ساختمان سرسراي در فردا صبح 5/8 ساعت كه گذاشتند قرار دو آن
 و بنشيند ميزش پشت سكوت در تا بازگشت دفترش به.  ،بست بود هودسون خيابان به مشرف كه را بوتيك در و رفت
 عاليجناب با خواست و زد تلفن مديسون خيابان در كاردينال اقامتگاه به 7 ساعت.  كند كار

 . كند صحبت»  استانتون دوين «

 : گفت او به استانتون

 تفنگدار سه روزها اين. عاليه ؟ مياد هم سل.  نيو ، بيام شام براي شب فردا شم مي خوشحال.  گرفتم و پيغامت ــ
 باشه كرده ازدواج اتفاق حسب بر ممكنه.  نديدم رو سل حاال تا كريسمس از من.  بينن مي رو همديگه كم خيلي برونكس

 ؟

 : گفت آرامي به او.  است ريحان با پاستا اش عالقه مورد غذاي كه كرد يادآوري نيو به اسقف ، خداحافظي هنگام

 . كني مي درست بيامرزت خدا مادر از بهتر اونو كه هستي كسي تنها تو ــ

 با او كه كرد احساس ناگهان نيو.  كرد مي اشاره ريناتا به بندرت تلفني ي ساده ي مكالمه يك خالل در استانتون دوين
 را گوشي ،او كند سؤال مورد اين در بتواند نيو اينكه از پيش ،و است كرده صحبت سپتي نيكي آزادي ي درباره مايلز

 : انديشيد نيو.  گذاشت

 ازم عمرم آخر تا تونه نمي مايلز.  بري در دستم از طوري اين توني نمي اما...  دو عمو ، خوري مي رو ريحونت با پاستا تو
 . كنه مراقبت

 . بود خلق خوش بسيار هميشه مثل او.  زد تلفن سالوا ي خانه به ، فروشگاه ترك از قبل نيو

.  ميارم شراب من ؟ كني مي درست برامون اي خوشمزه چيز چه!  نكردم فراموش شب فردا براي رو دعوتت كه البته ــ
 . داره تخصص زمينه اين در كه اونه فقط كنه مي خيال پدرت

 دوباره آوريل ماه متغير هواي.  رفت بيرون و كرد خاموش را ها ،چراغ گذاشت را گوشي ، خنديد دل ته از او همراه نيو
 فرو براي.  كرد مي احساس طوالني روي پياده يك براي ناپذير مقاومت ميلي ،نيو اين وجود با ،اما بود شده سرد

 . است شده خشك عضالتش كرد مي احساس و بود ندويده كه بود هفته يك به ،نزديك مايلز هراس خواباندن
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 وسط از نهم و هفتاد خيابان باالي در گرفت تصميم و كرد پنجم خيابان تا مديسون از رفتن راه به شروع تند هاي قدم با
 . كند ،دوري بودند كرده پيدا آنجا در را ريناتا جسد كه موزه پشت محل از داد مي ترجيح هميشه او.  كند عبور پارك

 نهايت با در شش خودروهاي ديگر و ها ،ليموزين ها تاكسي ، پنجم خيابان در.  بود پياده عابر و خودرو از مملو مديسون
 در شدن نزديك با نيو.  شد نمي ديده زيادي جمعيت ، پارك ي حاشيه در خيابان غربي ضلع در ،اما راندند مي سرعت
 پليس خودرو يك ، شد پارك وارد كه همين.  كرد خودداري مسير تغيير از و داد تكان را سرش نهم و هفتاد خيابان
 . ايستاد

 ؟ كرني دوشيزه ــ

 ، كشيد پايين را شيشه لبخندزنان پليس مأمور

 ؟ چطوره پليس رئيس... 

 . كند صحبت او با تا رفت جلو نيو.  بود مايلز ي راننده زماني.  شناخت را او نيو

 

*** 

 به تريكو كالهي و داده باال را اش ،يقه داشت تن به راسته و بلند باراني يك.  ايستاد ناگهان ،دني نيو سر پشت قدم چند
 سمت به كه پليسي چشمان كرد مي احساس ، اين وجود با.  بود پوشيده كامل طور به تقريباً اش چهره.  بود كرده سر

 نگاه يك تنها ؛ ماند مي پليس افراد خاطر در خوب خيلي ها قيافه.  است شده خيره او ،به بود شده خم خودرو ي پنجره
 و كرد توجهي نيو به نه ، گرفت سر از را قدمهايش او.  دانست مي را اين دني.  بشناسند را او تا بود كافي كسي نيمرخ به
 او.  بود اتوبوس ايستگاه يك دورتر كمي.  كند مي دنبال را او آنان نگاه كرد مي احساس حال اين با اما ، ها پليس به نه
 كرد مي احساس ، داد مي را بليتش وقتي.  شد سوار ، ايستاد اتوبوس كه زماني و.  بودند منتظر كه پيوست مردمي صف به

 . بشناسد را او آشغال آن بود ،ممكن ماند مي بيشتر ثانيه يك اگر.  است نشسته اش پيشاني روي عرق قطرات

 هزار چهل ، مرد مي كرني نيو وقتي.  بودند نداده پول بهش كار آن براي كافي ي اندازه به.  نشست اخمو اي قيافه با دني
 . آوردند مي هجوم آدم شكار براي نيويورك پليس

*** 
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 حالي در او ؟ بود گرفته قرار راهش سر تصادفي كالينز گروهبان براستي آيا پرسيد خود ،از شد پارك نيووارد كه زماني
 : انديشيد ، رفت مي راه تند هاي قدم با كه

 . باشه فرستاده برام رو نيويورك نگهبان هاي فرشته تيزترين مايلز اينكه مگه

 ي توده زير خانمان بي افراد اي كننده مأيوس تعداد و پياده ،عابران سوار دوچرخه چند ، دو طرفداران از زيادي ي عده
 گلي ي جاده در صدا بي اش ايتاليايي هاي چكمه با نيو كه طور همين.  بودند پارك در زده بيد رواندازهاي يا ها روزنامه

 : ،انديشيد داشت برمي گام

 . بشه متوجه كسي اينكه بدون بميرن اينجا ممكنه اونا

 چاپ تصاوير و رفته كتابخانه ،به بود كه نوجوان.  اندازد مي نگاه آنجا به اش شانه باالي از كه شد متوجه ناراحتي با او
 عجيب طرزي ،به افزود مي هايش قدم سرعت بر كه حالي در ، امروز.  بود ديده ها روزنامه در را مادرش جسد ي شده

 باالي در را نيوز ديلي اول ي صفحه كه بود خودش تصوير بار اين اما.  آورد مي بخاطر را ها عكس آن كرد مي احساس
 . ريتانا تصوير نه ، پوشاند مي»  رسيد قتل به«  عنوان

*** 

 او.  كند گرم را سرش داشت احتياج او.  بود كرده نام ثبت پارك سواركاري تعليم ميدان در دليل يك به تنها كانوي كيتي
 ريز شكل بادبزني هاي چروك كه خاكستري چشماني و ونيزي بلوند رنگ به زيبا گيسواني با بود ساله 58 و زيبا زني

 و كننده سرگرم برقي.  زند مي سوسو آنها در برقي رسيد مي نظر به مواقعي در.  بخشيد مي بها آن به پلكش هاي گوشه
 : بود گفته مايكل به زده ،شگفت تولدش سالگرد پنجاهمين در او.  شرورانه

 ؟ سالمه دو و بيست كنم مي احساس هميشه كه جوريه چه ــ

 . سالته دو و بيست اينكه براي ــ

 فعاليت ،تمام شد مي رنگش بلوطي شاه ماديان سوار احتياط با كه حالي در كيتي.  بود كرده فوت پيش سال سه مايكل
 بديل بي اي فروشنده و داشت امالك معامالت جواز او اكنون.  آورد نظر در ، بود كرده شروع سال 3 اين در كه را هايي
.  بود كرده تزيين نو از ، بودند خريده وود ريج در شود، تنها اينكه از قبل سال يك ، مايكل و او كه را اي خانه كيتي.  بود
 به بار دو حال به تا.  كرد مي كار موزه در داوطلبانه هفته در روز يك و گذاشت مي آموزي سواد هاي كالس داوطلبانه او

 عروس با كه روزهايي واز.  بود شده مستقر آنجا ،در بود افسر كه جونيور مايك فرزندشان تنها كه جايي.  بود رفته ژاپن
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 در بار دو.  بود سرگرفته از ، اشتياق روي از نه را پيانو درس همچنين او.  بود برده ،بهره كرد مي سپري اش ژاپني نيمه
 .  بود سواري اسب فعاليتش حاال و برد مي پزشكي معاينات براي را معلول بيماران ، هفته

 وجودش در تنهايي احساس همان هنوز ، زياد دوستان از برخورداري وجود با كه چرا ، كرد مي مصرف انرژي بيهوده اما
 مربي سر پشت در سواركاري نوآموز دوجين يك به دليرانه كه حالي ،در امروز اما.  بود باقي

 مي را بهار نويد كه رنگ سرخ اي هاله و بود پوشانده خود در را درختان كه مه از اي پرده ي مشاهده با ، شد مي ملحق
 : كرد زمزمه او.  كرد مي عميق اندوهي احساس ،فقط داد

 . كنم مي رو تالشم تمام.  بشم بهتر خواد مي دلم خيلي ، مايكل اوه ــ

 : كشيد فرياد بلند مربي

 ؟ كيتي ، برسي توني مي ــ

 : داد جواب كيتي

 . البته ــ

 ها پاشنه و.  اربابي تو كه بده نشون حيوون اون به.  كن كوتاه را ،افسار بشي حسابي سواركار يه روزي يه خواي مي اگه ــ
 . دار نگه پايين رو

 . باشه ــ

 : انديشيد كيتي

 اونو البته كه شدم مي چارلي سوار بايست مي من.  برداري سرم از دست ،بهتره شده من نصيب كه اي ماده خر اين با
 . لختش نيمه ظاهر با جديدت شاگرد به دادي

 بود آمده در هايش سم زير كه علفي دانه هر خوردن براي كيتي اسب.  بود سربااليي يك سواركاري پيست انتهاي در
 : كرد زمزمه.  بماند تنها خواست نمي دلش او.  كردند مي عبور او كنار از يكي يكي ديگران.  ايستاد ،مي

 . ،االغ جلو برو ــ

 . كوبيد حيوان پهلوهاي به را ها پاشنه و
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 مسير سمت به و بود كرده رم كه را مركبش افسار هراسان كيتي.  شد بلند پا دو روي و كرد بلند را سرش ناگهان ماديان
 . شود خم جلو به نبايد كه آورد ياد به زده وحشت.  ،كشيد رفت مي جانبي

 "! دارين نگه عقب رو خودتون دارين مشكلي وقتي"

 در سرازيري سمت به بسرعت و داد تغيير را حركتش جهت اسب.  غلتند مي حيوان هاي سم زير سنگها كرد احساس
 . كرد حركت ناهموار زمين

 ! شم مي تيكه تيكه كلوچه ،مثل بيفته اون اگه ، خداوندا

 افتادن صورت در تا بگذارد پنجه نوك روي را اش تكيه تنها و آورد بيرون ركاب از را هايش پوتين آرام آرام كوشيد او
 . كند خالص را خود بتواند

 : زد مي فرياد كه شنيد سرش پشت را مربي صداي

 ! نكش افسارو ــ

 . بازيافت را تعادلش سپس و رفت پايين جلو سمت به ،سرش خورد ليز لق سنگي روي اسب عقبي پاي

 دستي تصور و دوخت چشم پايين به او.  كرد پيدا تماس كيتي ي گونه با و زد پرپر رنگ سياه نايلوني ي كيسه يك انتهاي
 . شد ناپديد و گذشت ذهنش از روشن آبي رنگ به آستيني در

 روي لحظه آخرين تا شد موفق كيتي.  گريخت اصطبل سمت به گسيخته افسار و رسيد سنگالخ سرازيري پايين به اسب
 . شد پرتاب زمين ،به ايستاد آبشخور مقابل درست كه ماديانش توسط كه زماني تا ؛ بماند زين

 را پاهايش و دستها ، شود بلند تنهايي به توانست اما ، لرزيد هايش استخوان تك تك كرد ،احساس خورد زمين به وقتي
 . بود رفته در نه و شكسته نه اش جايي ،هيچ شكر را خدا.  چرخاند چپ و راست به را سرش و داد تكان

 : رسيد نعل چهار مربي

 ؟ خوبه حالت.  اوني ارباب تو.  بگير رو جلوش گفتم بهت ــ

 : ،گفت رفت مي اتومبيلش سمت به كه حالي در كيتي

 . بينم مي رو شما دوباره بعدي ي هزاره در.  نبودم خوبي اين به وقت هيچ ــ
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 . خنده زير زد و بود ور غوطه اش جكوزي بخار در لذت با او ، بعد ساعت نيم

 . بدوم برم عاقلي آدم هر مثل كه كنم مي اكتفا اين به ، بعد به اين از.  كافيه شاهانه ورزش.  نيستم كار سوار قطعاً

 بدترين.  بود نكشيده طول دقيقه دو از بيشتر احتماالً.  آورد خاطر ،به بود گذرانده كه را سختي ي حادثه ذهنش در او
 سپس ، آمد يادش به خورد مي تكان تكان كه نايلوني تصوير.  بود خورده سر بيچاره اسب آن كه بود زماني لحظه

 ؟ نه مگر ، بود ديده را آن بخوبي او ، اين وجود با.  بود مسخره.  آستين در كه دستي ديدن احساس

 . برد مي لذت حمام عطرآگين روغن حس و كن رفع خستگي داغ آب از ، بست را چشمانش او

 : گفت خود به

 . نكن فكرشو ديگه ــ

 

*** 

 سيموس ، اين وجود با.  كنند روشن را آپارتمان هاي شوفاژ بود كرده مجبور را آنان ، بود كرده نفوذ شب از كه سرمايي
 درون زميني سيب و همبرگر كوچك هاي تكه اكراه سر از او.  است يخزده هايش استخوان مغز تا كرد مي احساس
 . داشت آگاهي ، بود روبرويش كه راث نافذ نگاه از.  كشيد دست خوردن به تظاهر از سپس و خورد مي را بشقابش

 : پرسيد راث عاقبت

 ؟ كردي كارو اون ــ

 . نه ــ

 ؟ چرا ــ

 . نكنيم عجله اصالً باشه بهتر شايد چون ــ

 . داري احتياج پول اين به اون از بيشتر تو پذيرفته كه كن تشكر ازش.  بنويس براش كتبي گفتم بهت ــ

 . گرفت شديدتري لحن راث صداي
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 خالف و دادي بهش بزرگ خرج كمك يه ي اضافه به دالر ميليون ربع به نزديك سال دو و بيست اين توي بگو بهش... 
 كتاب براي كه بزرگي داد قرار بابت.  بخواد اين از بيشتر كشيده طول سال شش از كمتر كه ازدواجي براي اخالقه

 اين به شديداً دخترهات ،اما نداره احتياجي تو پول به اون كه خوشحالي كن اضافه و بگو تبريك بهش ، بسته جديدش
 و.  داريم مي نگه رو اون از كپي يه ما.  اون پست صندوق تو بندازش برو و كن امضاء رو نامه بعدش.  دارند احتياج پول
.  طماعه و رو دو آدم يه اون نفهمه كه نيست خاكي ي كره اين روي اي زنده موجود هيچ ، انداخت راه بيداد و داد اون اگه
 . ميدن افتخار ديپلم بهش هم باز واينستاده حرفش رو اون بفهمن اگه همكاراش از تا چند ببينم خوام مي

 : كرد زمزمه سيموس

 اي مبارزه به كنه مي تبديل رو مقرري.  كنه مي استفاده خودش نفع به اي نامه چنين از اون.  ترسه نمي تهديد از اتل ــ
 . اشتباهه كار اين.  زنان موقعيت براي

 : راند كناري به را بشقابش راث

 ! بنويسش ــ

 رونوشت يك باالخره تا گرفتند نو از بار سه.  داشتند پذيرايي اتاق از اي گوشه در قديمي فتوكپي دستگاه يك آنان
 . كرد دراز سويش به را سيموس باراني راث سپس.  كردند كپي درست

 .  صندوقش توي بنداز اينو فوراً برو.  بگير تصميم ــ

 رفته فرو هايش شانه در بختي تيره از ناشي فشار اثر در سرش.  كند طي پياده را فاصله تقاطع 9 گرفت تصميم سيموس
 . بود

 . بود چك حاوي آنها از يكي.  كرد مي لمس را پاكت دو و بود هايش جيب در هايش دست

 بايست مي را يك كدام.  بود ديگر پاكتي در نامه.  بود كرده پر راث اطالع بدون و برداشته چك دسته ته از را آن او
 ؟ انداخت مي اتل صندوق درون

 . بود ايستاده روبرويش او ،انگار كرد مي مجسم نامه خواندن حال در را اتل ي چهره حالت او

 . كرد مي مجسم چك ديدن با را راث العمل ،عكس وضوح همان با

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


 

 

زيباي من بخواب  هشتيا  كتابخانه نود   

w W w . 9 8 i A . C o m  89 

 شان اداره از شدن خارج با كه جواني هاي زوج.  بودند بيرون مردم هنوز.  پيچيد 82 خيابان به اند وست خيابان كنج او
 را دستشان كه آراسته هاي لباس با مردان و زنان.  بود مايحتاج خريد هاي پاكت از پر دستانشان و بودند كرده خريد
 آجري هاي ساختمان كنار كه هايي الخمر دائم.  ببرد تئĤتر يا رستوران به را آنان تا كردند مي بلند تاكسي زدن صدا براي
 . بودند شده مچاله

 عبور ها پله باالي در اصلي در از او و بود ورودي سرسراي در ها نامه صندوق.  لرزيد اتل ساختمان به رسيدن با سيموس
 نگهبان زنگ ، رسيد مي آنجا به مقرري پرداخت چك با همراه لحظه آخرين در كه بار هر.  كرد

.  نداشت لزومي ، امروز اما.  بيندازد اتل پستي صندوق در را چك او تا داد مي راه داخل به را او نگهبان و زد مي را
 اثر در سيموس.  رفت باال ها پله از و گذشت او كنار از ، كند مي زندگي سوم ي طبقه در دانست مي سيموس كه دختركي
 باريك صورتي ،با الغر اندكي بود اي بچه دختر.  برگشت هراسان اي قيافه با دخترك.  گرفت را او بازوي آني اي انگيزه

 . دارد فرق خودش دخترهاي با او انديشيد سيموس.  ساله 14 ،حدوداً دراز و

 از يكي وقتي اي لحظه براي.  بودند برده ارث به مهربانانه و طبيعي لبخندي و زيبا صورتي هايشان ژن برخي از آنان
 . شد گران تأسفي دچار ، آورد مي بيرون را ها پاكت

 . بندازم المبستون خانم صندوق توي رو چيزي يه بايد ؟ بشم ورودي وارد شما همراه منم نداره اشكالي ــ

 . شد محو دخترك ترديد حالت

 كه روزييه اين.  ماهه پنجم البد.  هستين سابقش شوهر شما.  شناسم مي رو شما من.  البته.  اوه ــ

 . دين مي تاوان شما گه مي اون

 . شد نمايان هايش دندان بين ي فاصله و خنديد دخترك

 را وجودش مرگبار خشمي دوباره.  كند باز را در او كه شد منتظر و گشت پاكت دنبال به جيبش در كالمي بدون سيموس
 ! بوده ساختمان ساكنان تمام ي خنده اسباب او ، ترتيب بدين.  گرفت فرا

 . بود مردد هنوز او.  بود پر تقريباً اتل مال.  اصلي در از بعد ،بالفاصله داشت قرار ورودي در ها نامه صندوق

 ؟ را نامه يا گذاشت مي را چك بايست مي

 :گفت.  بود شده خيره او به داخلي در نزديك حركت بي دخترك
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 . كشونه مي دادگاه به رو شما ، بيارين دير رو چك اگه گفته مادرم به اتل.  رسيدين بموقع ــ

 شكاف درون را آن و آورد بيرون جيبش از را پاكت او.  انداخت مي را چك بايست مي.  شد غالب سيموس بر ترس
 . داد فشار جعبه باريك

 نيست قادر كرد مي احساس لحظه آن در.  داد تكان را سرش ،فقط راث شور پر سؤال جواب در ، رسيد خانه به وقتي
 . كرد مي طغيان ، است داده تحويل را مقرري چك كرد مي اعتراف اگر كه كند تحمل را خشمي انفجار

 جيبش از را دوم پاكت و كرد آويزان را اش باراني سپس.  شود خارج اتاق از داد رضايت راث باالخره تا شد منتظر او
 . بود خالي.  انداخت داخلش به نگاهي.  برداشت

 بدي طعم دهانش و لرزيد مي بدنش تمام.  گرفت دستانش ميان در را سرش و كرد رها صندلي درون را خود سيموس
 دو هر حاال و ، بود گذاشته پاكت يك در را نامه و چك و داده سامان سرو عكس بر را كارها ي همه هم باز او.  بود گرفته

 . بود اتل هاي نامه صندوق در

 در ماري.  بود شده بدتر ديشب ،از سوزاند مي را اش سينه كه دردي.  كرد سپري رختخواب در را جمعه روز سپتي نيكي
 اي اليه با ايتاليايي نان هاي تكه و ،قهوه پرتقال آب حاوي سيني يك برايش او.  كرد مي آمد و رفت اتاق

 . كند خبر پزشك بگذارد كه بود كرده ذله را او ماري.  بود ،آورده آن روي بر مربا ضخيم

 : گفت.  رسيد ،لويي رفت سركار ماري اينكه از پس كمي ظهر

 . مياين بنظر ناخوش واقعاً ،شما بگم بايد ،احتراماً نيكي دون ــ

 را او ،خودش شد مي آماده نيويورك به رفتن براي او وقتي.  كند تماشا تلويزيون و پايين برود كه داد فرمان او به نيكي
 . كرد مي خبر

 : كشيد آهي لويي

 . رسيدن حسابشو اونا.  داشتين حق ماشادو مورد در شما ــ

 . زد چشمكي و وخنديد
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 شد مي بهتر حالش ، رسيد مي بري مل خيابان به اينكه محض به.  كرد پوشيدن لباس به شروع و برخاست ،نيكي شب سر
 ،تمام بردارد را كتش شد مي آماده كه حالي در.  است حال بد حد چه تا او كه زد مي حدس بايست نمي كس هيچ و ،

 شل را كراواتش و بلوز ي يقه ، كرد رها را خودش ،دوباره انداخت چنگ تخت ي ميله به.  شد عرق از پوشيده بدنش
 قرص.  آسا غول موجي مثل ، شد مي زياد و كم دائم اش سينه ،درد بعدي ساعتهاي طي در.  كشيد دراز دوباره و كرد
 او درد از هيچ آنها.  سوزاند مي را دهانش ترينترين هاي

 . بود كرده درد سر همان دچار را او هميشه مثل ،اما بود نكاسته

 : مادرش تصوير.  كرد رفتن رژه به شروع چشمانش مقابل در مه در تصاويري

 ". نكن كثيف ماجراهاي اين داخل خودتو هستي خوبي پسر تو ، نيكي.  نگرد ولگردها اين با ، نيكي"

 بود گفته دادگاه در كه اي احمقانه ي جمله آن.  نه زنها اما.  بزرگ و كوچك كار جور همه.  بود شده پذيرفته گروه در او
 او اينكه از آنان.  نيكوالس و ترزا.  ،نيكوالس نه.  جونيور نيكي.  ببيند را تسا ديگر بار يك خواست مي دلش چقدر.  تسا. 

 . شدند مي خوشحال ، مرد مي رختخوابش در جنتلمن يك مثل

 طنين زنگ صداي سپس.  بود برگشته كه بود ماري شك بي.  شد بسته و باز كه شنيد را ورودي در صداي دوردست در
 : ماري ناراحت صداي.  مصرانه و شديد صدايي ، انداخت

 ؟ خواين مي چي ، نه يا اس خونه اون دونم نمي ــ

 : انديشيد نيكي

 . هستم خونه من.  بله.  ام خونه من

 : كشيد مي زوزه كه شنيد را او صداي و شد ماري منقلب ي چهره متوجه اي هاله ميان از او.  شد گشوده ناگهان اتاق در

 . دكتر يه دنبال برين ــ

.  دهد تشخيص را آنان بود قادر احتضار حال در حتي او.  باشد شان تن يونيفرم نبود احتياجي.  ها پليس.  ها چهره باقي
 بالفاصله ها پليس البته.  بودند كشته را او آنان كه همان ، بود كرده رخنه كه پليسي.  اند آمده آنجا به چرا فهميد سپس

 ! بودند آمده او سمت به

 : گفت او
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 . ماري ــ

 . آمد بيرون نجوايي صورت به صدايش

 : كرد نوازش را اش پيشاني و گذاشت او دهان دم را گوشش ، شد خم ماري

 . نيكي ــ

 . كرد مي گريه ماري

 . ندادم رو...  كرني زنِ...  كشتن دستور...  من...  مادرم...  خاك...  به ــ

 :بزند فرياد توانست تنها اما ، كند متوقف را كرني دختر عليه قرارداد كرده سعي كه بگويد خواست او

 .ماما ــ

 خانه خسش خس كه حالي در.  شد خاموش نگاهش و كشيد تير اش سينه بار آخرين براي سپس و

 . شد متوقف ناگهان و افتاد بالش روي سرش ، كرد مي پر را

 

*** 

 آپارتمان در او كه هايي پول از بود كرده تعريف نفر چند براي چين سخن اتل اين

 ؟ رود مي كش ، كند مي قايم

 را ها مالقات ارادي غير او.  داد مي آزار بيلدينگ اويل كاسميك ورودي در دفترش در را داگ چهارشنبه سؤال اين
 مي ترك را ساختمان مردم وقتي و كرد مي پخش را دار روكش هاي كارت ، كرد مي ثبت را ،نامها كرد مي بررسي
 داگ.  بزند گپ او با تا بود ايستاده ، ششم ي طبقه پذيرش متصدي ، ليندا بار چندين.  گرفت مي پس را آنها ، كردند
 مي اگر كرد مي فكري چه او.  است برانگيخته را او كنجكاوي مسأله اين آمد مي نظر به و بود كرده رفتار سرد او با كمي

 ؟ بود آورده كجا از را پله و پول همه اين اتل ؟ است زيادي ثروت وارث داگ فهميد

 اتل ، كند قطع را اشان زناشويي پيوند خواسته مي سيموس كه زماني بود كرده تعريف اتل.  داشت وجود جواب يك تنها
 كه بود زرنگ كافي حد به احتماالً و بود گرفته بزرگ غرامت يك ،او خوراك مقرري بر عالوه ، بود كرده خالي را او جيب
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 زير در اتل.  بود رفته فروش خوب خيلي ، بود نوشته پيش سال شش پنج كه كتابي و.  كند گذاري سرمايه بخوبي را آن
 اتل.  بود قرار بي داگ كه بود دليل همين به ، بود داده نشان خود از دورانديشي عجيب طرزي به هميشه مغزش بي ظاهر
 ؟ بود كرده تعريف نفر چند براي را اين.  رود مي كش را پولهايش او كه بود شده متوجه

 و بود مانده باقي اش بانكي حساب در دالر 400 فقط.  گرفت تصميمي ، چرخيد سرش در ظهر تا سؤال اين اينكه از پس
 100 هاي اسكناس و ايستاد بانك ي گيشه مقابل ، نشدني تمام صف در صبرانه بي او.  كرد مي برداشت را آن بايست مي

 سراغشان به بندرت او كه آنهايي ترجيحاً ، اتل هاي مخفيگاه در را آنها كه بود اين مانده باقي كار تنها.  گرفت را دالري
 به شروع كسي ،اگر ترتيب بدين.  كند پنهان.  رفت مي

 هات يك گرد دوره اي فروشنده از تا ايستاد ، بود شده جمع خاطر كافي حد به كه او.  بود آنجا ،پول كرد مي جستجو
 .  سركارش برگشت و ، بخرد داگ

 پله از شتابان كه ديد را ،سيموس پيچيد برادوي كنج دو و هشتاد خيابان به داگ كه ،زماني بعدازظهر نيم و شش ساعت
 . آمد مي پايين اتل ساختمان هاي

 بود آورده را مقرري چك بموقع وارفته و شل سيموس اين و بود ماه پنجم ، بله.  خنده زير بزند بلند صداي با بود نزديك
 ! داشت انگيزي غم وضع و سر چه نمايش نخ باراني در. 

 امروز از كند صبر اندكي بايد ، بخرد نو هاي لباس بتواند آنكه از پيش نيز خود كه شد متوجه داگ

 . بود مي محتاط خيلي بايست مي

 . كرد مي جمع را مراسالت ، داشت مي نگه ميزش روي اي جعبه در اتل كه كليدي با روز هر او

 هاي آگهي بيشتر باقي ، آن بجز.  بود مانده بيرون شكاف از اندكي و شده فشرده ها نامه صندوق در سيموس پاكت
 ، زد ورق را ها پاكت انگشت يك با او.  رفت مي حسابدارش نزد يكراست اتل هاي صورتحساب.  بود اهميت بي تبليغاتي
 . سيموس تاوان ، بود نخورده تمبر كه پاكتي استثناي به ، را همه ؛ كرد رها ميز روي را آنها سپس

 . بود نمايان هم چك يك شكل و شد مي ديده آن در اي نامه.  بود نچسبيده بدرستي پاكت

 آن ي لبه زير را انگشتش آرامي به داگ.  باشد داشته مشكلي هيچ پاكت ي دوباره بستن و كردن باز آمد نمي نظر به
 . افتاد بيرون آن از چك.  نكند پاره را آن كه بود مواظب.  گشود را پاكت سپس ، انداخت
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 برهم و درهم و قورباغه خرچنگ خط در!  كند شناسي خط تحليل و تجزيه توانست مي داشت دوست او ، خداوندا
 . بود هويدا اضطراب ، بود ها جاده ي نقشه همچون كه سيموس

 بدقت او...  عجب.  ماند باز تعجب از دهانش و خواند دوباره و خواند را آن ، كرد باز را نامه و گذاشت پايين را چك داگ
 تصوير. داد فشار بدقت را اش لبه و ، كرد خيس دهانش آب با را پاكت در چسب ، گذاشت پاكت در را نامه و چك

 خيابان از شتابان كه ها جيب در رفته فرو هاي دست با سيموس

 . داشت وجود آدم اين در عادي غير چيز.  شد ظاهر چشمانش مقابل ثابت طرحي همچون ، كرد مي عبور

 . بود كرده ضميمه را چك ، كند نظر صرف مقرري از است پذيرفته اتل بود نوشته اينكه با

 ؟ كند ثابت را چيزي چه خواست مي

 : انديشيد داگ

 . اشتباهي در سخت ، گذاشت خواهد راحتت هرگز اون كني مي خيال اگه

 ؟ بود نوشته او قصد به بلكه ، اتل به خطاب نه را نامه سيموس آيا.  لرزيد و

 

 *** 

 :گفت شادمانه نيو.  است كرده مالحظه قابل خريدي مايلز كه دريافت خوشحالي با خانه به بازگشت از بعد نيو

 . كنم خريد تا بيام بيرون مغازه از زودتر فردا خواستم مي.  رفتي هم»  زابار «پيش حتي تو ــ

 . ببينم رو فردا شام تدارك امشب همين از تونم مي ، تو لطف به

 را خدا سكوت در او.  كند تمامشان مغازه تعطيلي از بعد بايد كه هست پاره كاغذ سري يك كه بود داده خبر او به نيو
 . است كرده عبور شهر از چطور بپرسد او از بود نرسيده مايلز فكر به كه كرد شكر

 يك و چيده را دفتر داخل كوچك ميز او.  بود كرده آماده پياز با فرنگي گوجه ساالد و پخته سبز لوبيا و ژيگو ، مايلز
 . بود كرده باز»  بورگاندي«  بطري

 : گفت و گرفت جاي صندلي در شراب گيالس با كشان آه ،سپس كرد تن به پوليوري و شلوار و رفت بسرعت نيو
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 . كردي لطف خيلي ، پليس رئيس ــ

 خودشو كار كسي هر رسيد فكرم به ، ميدي شام رو»  برونكس«  قديمي تفنگدار سه شب فردا تو اينكه به توجه با ، البته ــ
 . بكنه

 . ژيگو بريدن به كرد شروع مايلز

 ديده چشمانش در سنگين و خسته نگاه آن ديگر.  بود آمده جا سر رويش و رنگ دوباره.  كرد نظاره را او سكوت در نيو
 : گفت.  شد نمي

 ؟ مياي نظر به سرحال خيلي كه دوني مي اما ، كنم تعارف خوام نمي ــ

 . بهترم ــ

 . گذاشت نيو بشقاب در ، بود شده بريده بدقت كه را گوشت هاي تكه مايلز

 . باشم نزده سير بهش زيادي اميدوارم ــ

 . چشيد را لقمه اولين نيو

 . كني مي آشپزي طوري اين كه بهتري خيلي كني مي احساس البد.  عاليه ــ

 : نوشيد بورگاندي اي جرعه مايلز

 . دارم تخصص كار اين توي.  خوبيه شراب ــ

 . شد تار نگاهش و

 :بود گفته دكتر

 "...  پس باي عمل ، كار ترك ، قلبي ي حمله ، افسردگي كمي "

 : بود افزوده نيو

 . من براي اش دائمي نگراني و ــ

 ".  نبوده مادرت نگران كه بخشه نمي رو خودش چون ، توئه دلواپس اون "
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 ؟ بشه نگراني اين مانع تونه مي چطوري ــ

.  كنه پيدا كاري يه اومد بهار وقتي كه كن ترغيب رو پدرت ، نباشه ممكن اين اگه.  بمونه زندان توي سپتي نيكي كاش "
 مي سرزنش رو خودش تو به عاطفيش وابستگي بابت اما.  س رفته دست از تو بدون پدرت.  نيو ، دلواپسه اون كه فعالً
 . نكن مادري براش.  ديگه چيز يه و مغروره اون.  كنه

 مايلز با سابق مثل تا.  بود كرده آمده بر دستش از كاري هر دانست مي نيو.  شد مي نزديك بهار حاال.  بود پيش ماه شش
 تا گرفته سالوا قرضي پول پذيرفتن از ، كردند مي هم با ها موضوع تمام مورد در شور پر هايي بحث آنان.  كند رفتار

 . مختلف هاي سياست

 : گفت مي ناگهان مايلز

 . نيست باورت ترك معني به كامالً اين.  ميده رأي جمهوريخواهها به كه هستي كرني اولين تو اخير سال نود اين توي ــ

 .تقريباً ــ

 : انديشيد نيو

 بكشه طول ابد تا ممكنه اين و مشوشه كامالً سپتي نيكي خاطر واسه كه ،ببينش داره قرار خوب مسيري تو اون كه امروز و

 شرقي هاي فرش با ، دفتر كه گرفت نتيجه بار هر مثل و انداخت اطرافش به ،نگاهي داد تكان را سرش ناخودآگاه او
 چرمي ي كاناپه ،و كرد مي حكمفرمايي آن در قرمز و آبي هاي نمايه رنگ كه قديمي و كهنه

 ميلز. بود عكس از پوشيده ديوارها.  است آپارتمان آن در اش عالقه مورد اتاق ، راحت و شيك و هماهنگ هاي صندلي و
 به مشرف ها پنجره.  جمهور رئيس يا و فرمانده يا شهردار با همراه مايلز ، متعدد جوايز و ها مدال دريافت حال در

 . بود هودسون

 . بود نكرده ،تغييري بود كرده نصب را آنها ريناتا كه زماني از ، شد مي داشته نگه پرده بند با كه ها پرده

 كريستال هاي ديواري چراغ پرتو در و بود آتشين قرمز هاي راه با تند و سير آبي رنگ به و ويكتوريايي سبك به ها پرده
 ريناتا كه زماني ، پدرش توسط عكس نخستين.  بود شده آويخته ديواري هاي چراغ مابين ريناتا تصاوير.  درخشيد مي
 ؛ كرد مي نگاهش تحسين با ؛ بود داده تكيه ها بالش به و بود شده گرفته ، بود داده نجات را مايلز و داشت سال 10
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 يادگيري حال در مايلز و نيو و ريناتا ؛ داشت برمي را هايش قدم اولين كه نيو كنار در ريناتا ، نوزاد نيو همراه ريناتا
 . ريناتا مرگ از قبل سال يك»  مايي«  در غواصي

 : گفت و است كرده بيني پيش غذايي چه شب فردا شام براي بود نپرسيده او از مايلز

 . خريدم چي همه نتيجه در.  خواي مي چي دونستم نمي

 . خواد مي ريحون با پاستا اسقف.  كنه نمي دنبال رو تو رژيم گفت مي سل ــ

 : كرد غرغر مايلز

 مادرش كه دوين براي همينطور ، بود مهموني حكم در سالوا براي سبزي انواع و ژامبون ساندويچ زماني يه مياد يادم ــ
 . بخره هينز اسپاگتي بسته يه و ماهي ي بنيه تا بقالي فرستاد مي نيكل يه با اونو

 را اش عالقه مورد آشپزي هاي كتاب.  شام براي ريزي برنامه به كرد شروع و نوشيد آشپزخانه در را اش قهوه نيو
 . بود ايتاليا شمال غذاهاي دستور از پر كه خانوادگي قديمي يادگار يك ، برداشت

 هر.  بدهد ادامه ايتاليايي زبان به كردن صحبت به تا بگيرد خصوصي هاي درس نيو بود خواسته ،مايلز ريناتا مرگ از پس
 گذرانده پروس در را دانشگاهش سال اولين و گذراند مي مادربزرگش و پدربزرگ نزد ونيز در را ماهي يك ،نيو تابستان

 و جان پر هاي نوشته ي حاشيه در كه توضيحاتي ديدن از و كند نگاه آشپزي هاي كتاب به بود نخواسته سالها او.  بود
 . كرد مي خودداري ، بود ريناتا ي شاعرانه

 ". شه گذاشته كنار روغن.  بپزه دقيقه 20 فقط.  شه اضافه فلفل "

 و بگيرد اندازه يا كند مخلوط ، بزند هم داد مي اجازه نيو به كه كرد مجسم آشپزي حال در آوازخوانان را مادرش نيو
 : زد مي فرياد

 مثل ؟ بريزه سركه سس اين توي روغن همه اين تونه مي كي.  بوده مست سرآشپز يا چاپيه اشتباه يه يا اين ، عزيزم "
 ".  خوري مي مرده خروار يه داري كه مونه مي اين

 فوق طرزي به كه دلپذيري مينياتوري هاي پرتره ، بود كشيده نيو از هايي طرح ، حاشيه در ريناتا ، ها صفحه برخي در
 ، بود شده خم بزرگ ي كاسه يك روي كه نيو ، بود نشسته ميز روي كه ها پرنسس لباس در نيو.  بود شده ترسيم العاده

 . شيريني يك از قسمتي چشيدن مشغول گيبسون پيراهن يك در نيو
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 نگاه آنها به توانست مي بسختي نيو ، امروز حتي.  كرد مي بيدار او در را عظيم فقداني احساس يك هر كه تصوير دهها
 . شد مرطوب چشمانش كرد احساس ناگهان.  كردند مي زنده را دردناك بسيار خاطراتي كه چرا ، كند

 : گفت مايلز

 . ببينه نقاشي ي دوره بايد گفتم مي بهش اغلب ــ

 . كند مي نگاه او به و اشت ايستاده سرش باالي او كه بود نشده متوجه نيو

 . داشت دوست ، كرد مي كه را كاري مامان ــ

 ؟ بيكار هاي زن به لباس فروختن ــ

 : گرفت گاز را زبانش نيو

 . ميگي منم ي درباره تو كه چيزيه اين گمونم ــ

 : گرفت خود به خجل اي قيافه مايلز

 . رم مي تند دارم كه كنم مي اعتراف.  متأسفم ، نيو ، اوه ــ

 . بيرون برو ام آشپزخونه از حاال.  اينه ت عقيده حال عين در اما.  ميري تند ــ

 از خشونت با عمداً ، پخت مي و غلتاند مي ، داد مي تفت ، بريد مي ، ريخت مي ، گرفت مي اندازه كه مدتي تمام در نيو
 ، ديد مي نقاشي ي دوره ريناتا اگر.  بود دنيا ساالر مرد بزرگترين مايلز كه بود اين واقعيت.  كرد مي استفاده ها ظرف
 نبود قادر بسادگي او.  بود زنانه سرگرمي يك حكم در آنها ، مايلز نظر از ، شد مي هم دو ي درجه آبرنگ نقاش يك اگر

 . بگذارد تأثير آنان كاري و اجتماعي زندگي در تواند مي برازنده هاي لباس انتخاب در زنان به كمك كه كند درك

 : انديشيد نيو

 مايلز اما ، كنن مي صحبت من از ديگه ي روزنامه تا چند دونه مي خدا و تايمز نيويورك ، كانتري اند تاون ، ووگ توي
 . دزديه ، گروني اين به هايي لباس بابت گرفتن پول ، اون نظر از.  داره برنمي تصورش اين از دست

 ورق مشغول آشپزخانه در را المبستون اتل او و بودند داده ميهماني كريسمس براي كه زماني افتاد مايلز خشم ياد به نيو
 : بود پرسيده اتل از بسردي او.  بود ديده ريناتا آشپزي هاي كتاب زدن
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 ؟ دارين عالقه آشپزي به هم شما ــ

 : بود داده جواب آرام لحني با و نشده او ناراحتي ي متوجه اتل طبيعتاً

 . ديدم رو كتابها اين و خونم مي ايتاليايي زبان من.  ابداً ــ

Questi disegni sono stupendi . 

 ! زيبايي هاي طرح چه

 : بود گرفته او دست از را آن مايلز.  بود اتل دست در ، بود درش ها طرح كه كتابي

 . نيستم بلد رو زبون اين من.  بود ايتاليايي همسرم ــ

 را او اي لحظه براي حتي شب طول تمام در و ، ندارد وابستگي و است بيوه مايلز بود شده متوجه اتل كه بود لحظه آن در
 . بود نكرده ترك

 كه مايلز به عمداً او.  چيد و كرد تميز را ناهارخوري ميز ، گذاشت يخچال در را پاستاها نيو.  شد آماده چيز همه باالخره
 ، كرد تمام كوچك ميز روي را سرويس هاي ظرف چيدن كه زماني.  نگذاشت محل ، كرد مي تماشا تلويزيون اتاق در

 . شد مي پخش تلويزيون از 23 ساعت اخبار

 . كرد دراز او سمت به كنياك كوچك گيالسي مايلز

 . بكوبه هم به رو ها قابلمه و ديگ ، بود عصباني دستم از وقتي داشت عادت هم مادرت ــ

 . بود او عذرخواهي ي شيوه اين.  داشت لب بر را ها بچه پسر شرمگين لبخند او

 : پذيرفت را كنياك نيو

 . كوبيد مي صورتت توي رو اونا بايست مي مامان ــ

 از سؤال رگبار ناگهان ، دلپذير الويي با بعد و برداشت را گوشي مايلز.  زد زنگ تلفن لحظه همان در و خنديدند دو آن
 طنين بي صدايي با ، گذاشت را گوشي مايلز وقتي.  است شده فشرده هم به او لبان كه ديد مي نيو.  ريخت بيرون دهانش
 : گفت
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 پيدا زباله خروار يه زير اونو.  بود كرده نفوذ سپتي نيكي نزديكان ي حلقه به افرادمون از يكي.  بود شوارتز هرب ــ
 . كنه پيدا نجات ممكنه و اس زنده هنوز.  كردن

 در را آنچه توانست نمي نيو اما ، بود شده منقبض مايلز ي چهره.  داد گوش ، بود شده خشك ناگهان كه دهاني با نيو
 . آورد زبان بر ، ديد مي او ي چهره حالت

 : گفت مايلز

 . كردن شليك بهش بار چهار.  شناختنش مي ماشادو كارمن اسم به اونا.  سالشه 31.  ويتاله توني اسمش ــ

 . بفهمونه ما به رو چيزي يه خواسته مي اون.  بميره بوده ممكن

 : گفت نجواكنان نيو

 ؟ رو چي ــ

 . كرني ،نيو نيكي.  نداره وجود قراردادي گفته اون به توني.  بوده اورژانس بخش توي هرب ــ

 . كند پنهان را حالتش خواست مي گويي ، پوشاند دستانش با را صورتش مايلز

 : كرد نظاره را او نگران ي چهره نيو

 ؟ داره وجود چيزي چنين كردي نمي خيال جداً كه تو ــ

 . چرا ، اوه ــ

 . رفت باال مايلز صداي

 . بخوابم راحت رو شب تونم مي سال 17 از پس بار اولين براي امروز و.  كردم مي خيال ، چرا ، اوه... 

 . گذاشت نيو هاي شانه روي را دستانش او

 سكته آشغال اون.  كنن تماشا اونو مردن تا رسيدن بموقع اونا و.  افرادمون.  كنن بازجويي نيكي از بودن رفته اونا ، نيو... 
 ! مرده سپتي نيكي.  نيو ، مرده اون.  كرده قلبي ي

 . كرد مي حس را او قلب شديد هاي طپش نيو و گرفت آغوش در را دخترش مايلز
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 : كرد دعا

 . پاپا ، كنه آروم رو تو مرگش كنه خدا ــ

 . بود ريتانا ي دوستانه نوازش اين كه آورد ياد به و گرفت دستش دو ميان را مايلز صورت ناخودآگاه او

 : كرد تقليد را مادرش ي لهجه عمداً

 . كن گوش ام به ، دلم عزيز ــ

 : گفت مايلز و زدند لرزان لبخندي دو هر

 . ميدم قول.  كنم مي سعي ــ

 

*** 

 بخش در ، شناخت مي ماشادو كارمن نام با را او گروه و بود كرده رخنه سپتي گروه در كه ويتال آنتوني ، پليس مأمور
 را چپش ي شانه و سينه ي قفسه و گرفته جاي هايش ريه در ها گلوله.  بود بستري»  وينسنت سنت«  بيمارستان اورژانس
 را قند و بيوتيك آنتي قطره قطره بود شده بدنش وارد كه هايي لوله.  بود زنده وار معجزه هنوز او.  بود كرده مجروح

 . بود او تنفس فرآيند جايگزين مصنوعي تنفس دستگاه.  كرد مي هايش رگ وارد

 : بگويد آنان به خواست مي.  كرد مي مشاهده را مادرش و پدر پريشان ي چهره ، متناوب هوشياري لحظات در توني

 . كنم مي پيدا نجات و هستم قوي من ــ

 . سازد جمع خاطر را آنان تا

 قرارداد مورد در بود كوشيده او ؟ بگويد چيزي بود توانسته ، كردند پيدايش وقتي آيا.  بزند حرف توانست مي كاش اي
 نداده را كرني نيو كشتن دستور گروهش و سپتي نيكي.  بود نشده ، خواست مي كه طور آن اما ، كند صحبت آنان با

 در كي از.  بودند كرده شليك او به شب شنبه سه كه دانست مي توني.  بود كرده را كار اين ديگر كسي...  بودند
 : آورد مي ياد به مبهم اي گونه به ؟ بود بيمارستان

 ". باشه ديگه ي جنازه تشييع يه تدارك در تونه مي سابق پليس رئيس.  زد هم به رو داد قرار يه شه نمي"
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 . كرد مي خبر را آنان بايست مي.  شود بلند كوشيد توني

 : كرد زمزمه ماليم صدايي

 . آروم ــ

 . رفت فرو رؤيا بدون و آرام خوابي در بسرعت و كرد حس بازويش در را سرنگي او

 شنبه سه.  بودند منتظر المبستون اتل آپارتمان مقابل تاكسي يك داخل تسه ـ تسه و نيو صبح 8 ساعت پنجشنبه
 برخورد او با كه شوند مطمئن خواستند مي آنان امروز و بود شده كارش محل عازم دقيقه 20/8 ساعت اتل ي خواهرزاده

 فرو دالري 10 انعامي قول با ، شد نخواهد پولدار شدن معطل با گفت مي كه را تاكسي ي راننده اعتراض نيو.  كنند نمي
 . نشاند

 :افتاد داگ به تسه ـ تسه چشم كه بود 15/8 ساعت

 . كن نيگا ــ

 باراني يك او و بود خنك هوا.  شد برادوي راهي و انداخت اطرافش به نگاهي.  بست را ساختمان در كه ديد را او نيو
 . بود پوشيده كمردار

 : گفت نيو

 . گرونه كم يه پذيرش متصدي يه براي.  بربريه مارك واقعاً ــ

 روبالشي.  بود شده دسته كاناپه انتهاي در بالشي زير پتو يك و ها مالفه ، بود منظم زيادي عجيب اي گونه به آپارتمان
 مطمئن نيو اما ، باشد شده استفاده ها سيگاري زير از امد نمي نظر به.  است شده استفاده آن از كه داد مي نشان چروك

 : شد متذكر او.  است پخش هوا در سيگار نامحسوس بوي كه بود

 . چرا دونم نمي.  بفهمه اينو كسي خواد نمي اما كشيده سيگار اون ــ

 به آويخته ها شلوار و كت ، داشت قرار كاناپه زير داگ چمدان ، بود شده مرتب تختخواب.  بود منظم و مرتب هم اتاق
 توالت ميز روي ، بود نوشته اتل براي او كه يادداشتي.  بود شده مرتب اريب صورت به كتها و شلوارها و لباسي چوب
 . بود شده داده تكيه
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 : پرسيد ـتسه تسه

 ؟ كنه نمي استفاده اتاق از ديگه چرا ؟ نوشته رو كوتاه ي نامه اين اون چرا ؟ انداخته دست كيو ــ

 : گفت او.  ماند نمي دور تسه ـ تسه نظر از هم جزييات كوچكترين دانست مي نيو

 ؟ ذاشت مي چيزي چنين هم قبالً اون.  كنيم شروع نامه از.  خوب بسيار ــ

 : گفت.  خوردند مي تاب انرژي با بافتش گيس موهاي و پوشيد مي را اش سوئدي پيشخدمتي لباس تسه ـ تسه

 . وقت هيچ ــ

 از يكي آيا ببيند تا كرد بررسي را اتل كمد هاي لباسي چوب دانه دانه.  كرد باز را درش و رفت كمد سمت به نيو
 : بود آنجا اش همه ؟ است شده كم مانتوهايش

 

 . اشارپ و چرم ، بربري ، خانه چهار باراني ، كشمير ، سمور پوست كت ، سمور پوست

 . كرد تقويت را او حدسيات تسه ـ تسه و گردد مي چه دنبال كه داد توضيح تسه ـ تسه ي قيافه برابر در نيو

 اي ديگه مانتوي.  داري حق تو.  خره نمي رو چيزي هر ديگه ، فروشي مي لباس بهش تو وقتي از گفت مي اغلب اتل ــ
 . نداره وجود

 . بست را كمد در دوباره نيو

 مطمئنم اما.  داشت كيفش توي روزانه يادداشت دفتر يه هميشه اتل.  الزمه اينكه با ، كنم فضولي اينطوري ندارم دوست ــ
 . داره هم بزرگتر ي دفترچه يه

 : گفت تسه ـ تسه

 . ميزشه روي.  البته ــ

 و بيست در بيست قطع با دفترچه يك.  گشود را آن نيو.  داشت قرار ها روزنامه از اي توده نزديك روزانه يادداشت دفتر
 يكم و سي تا را صفحات او.  بود اش ضميمه نيز قبل سال دسامبر ماه و داشت صفحه يك ماه روز هر براي كه بود هفت
 : بود نوشته تند تند و بد خط با اتل.  زد ورق مارس
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 . بگيرد نيو مزون از را هايم لباس خواهم مي داگ از "

 : بود شده كشيده خط دورش و شده نوشته اي قورباغه خرچنگ خط با و بعدازظهر سه ساعت براي بعدي شرح

 ". آيد مي اينجا به داگ "

 : گفت.  خواند مي را يادداشت نيو ي شانه باالي از تسه ـ تسه

 . نگفته دروغ پسره پس ــ

 : لرزيد تسه ـ تسه و شد ناپديد ابري پشت ناگهان خورشيد.  شد مي اتاق وارد صبحگاهي آفتاب

 . ترسونه مي منو داره كم كم اينجا راستش ، نيو ــ

 با ها صفحه تمام.  ناهار و عصرانه هاي ميهماني و ها مالقات قرار.  گذراند نظر از را آوريل ماه بسرعت ، پاسخ بدون نيو
 » كتاب ـ تحقيقات« :  بود نوشته آوريل اول ي صفحه در اتل.  بود خورده خط تيره خطي

 : كرد زمزمه نيو

 . كنه مدفون جا يه رو خودش نوشتن براي خواسته مي كم دست يا ، بره داشته قصد.  كرده لغو رو همه اون ــ

 : كرد تلقين تسه ـ تسه

 ؟ رفته زودتر روز يه شايد ــ

 . ممكنه ــ

 : كرد مي پر لباس طراحان بزرگترين نام را مارس ي هفته آخرين.  زد ورق عقب به را صفحات نيو

 . پاتر كارا ، سالوا دال آنتوني ، ميويس رجينا ، آلترن رونالد ، كاستا ويكتوريا ، استيوبر گوردون ، كاچران نينا

 : گفت نيو

 چك اونا با رو ها قول نقل ش مقاله انتشار از قبل تا زده زنگ بهشون البد ، باشه ديده رو افراد اين ي همه نيست ممكن ــ
 . كنه

 : برگزيد ، بود شده ثبت مارس ام سي شنبه سه روز در كه را اي نوشته او
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 ". معاصر زنان ي روزنامه ي مقاله تحويل مهلت آخرين"

 خرچنگ خط با ، هايش مالقات قرار از يك هر كنار در اتل كه شد متوجه و گذراند نظر از را سال اول ماه بسرعت او
 : است نوشته جلسات و ها شام ، ناهارها مورد در تفاسيري و ها انعام و تاكسي ي هزينه قورباغه

 والت ليموزين از...  سيگن هتل جديد صاحب ، كارلوس.  بگذارند منتظرش ندارد دوست اما بود خوبي ي مصاحبه "
 . شده وارد دئودرانت ي كارخانه يك به كند مي خيال آدم ،... نشود استفاده

 كردن خطي خط اتل بود ،معلوم گذشته اين از.  بود شده عوض يا خورده خط اغلب اعداد و شده نوشته جور همه ها شرح
 و ها مارپيچ ، قلبي اشكال ، ها مثلث را صفحه از متر سانتي هر.  دارد دوست را

 . پوشاند مي ها نقاشي

 براي كه بود واضح.  كرد مكث. بودند داده ميهماني كريسمس براي مايلز و او كه روزي ، دسامبر 22 روي يكدفعه نيو
.  بود شده كشيده خط زيرش و شده نوشته بزرگ حروف با نيو نام و »هاوس شواب« نشاني.  بوده مهمي ي واقعه اتل

 . بود تزئينات و ها مارپيچ همراه تفاسير

 " جذابه و مجرد نيو پدر "

 . بود كرده رسم را ريناتا آشپزي كتاب هاي طرح از يكي از خام تقليدي اتل ، حاشيه در

 : شد متذكر نيو

 مالقات قرار بخواد كه اونه از تر افسرده هنوز مايلز گفتم مي اتل به بايست مي.  شه مي منقلب ، ببينه اينو مايلز اگه ــ
 . كنه دعوت شهر توي نو سال براي شام مجلل مهموني به اونو خواست مي اتل.  بذاره

 . بشه خفه مايلز كه االنه رسيد مي نظرم به

.  بود كرده يادداشت را آنها اتل كه كرد نامهايي از برداشتن يادداشت به شروع و بازگشت مارس ي هفته آخرين به نيو
 : گفت او

 . شروعه ي نقطه يه كم دست اين ــ
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 مناسب جايي قطعاً عصرانه ميهماني.  معاصر زنان ي روزنامه سردبير ، مندل توني.  كرد جلب را توجهش بخصوص نام دو
 نشيني گوشه مورد در اتل ي اشاره دنبال به اش حافظه در بخواهد مندل توني از او كه نبود

 اساسي اهميتي اتل ديد از كتاب آن قرارداد بود معلوم.  بود كمپبل جك ديگر نام.  بگردد نوشتن براي اش احتمالي
 . داشته

 . بود گفته هايش برنامه مورد در بهش ، كرده مي را تصورش كمپبل كه آني از بيشتر اتل شايد

 : كشيد را آن جلد زيپ و بست محكم را يادداشت نيو

 . برم بهتره ــ

 سر باالي را سياهش گيسوان انبوه او.  ايستاد مي باال اش باراني ي يقه.  بست گردن دور را اش آبي و قرمز گردن شال او
 . بود كرده جمع

 : گفت تسه ـ تسه

 كي تو پرسيد مي ، كنه مي زندگي يازدهم ي طبقه در كه يارو اون شنيدم آسانسور توي صبح.  خوشگلي خيلي تو ــ
 . هستي

 : كرد دست را هايش دستكش نيو

 . باشه جذاب هاي شاهزاده ي مايه تو چيزي يه گمونم ــ

 : خنديد قاه قاه تسه ـ تسه

 . پنبه زمين يه روي سياه پر تا چند مثل.  گيس كاله با ، مردن موقع و سال 40 بين ــ

.  داري بهانه تو ، برگشت زودتر جذابش ي خواهرزاده اگه يا شد پيدا اتل ي كله سرو اگه ، خوب.  تو براي ميذارمش ــ
 . بشور رو بااليي هاي طبقه توي هاي ليوان و شو آشپزخونه هاي قفسه سرگرم

 . كن جمع رو حواست اما ، بودي مشغول خيلي كن وانمود

 . انداخت مراسالت به نگاهي نيو
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 احساس ، خدايا ، بده تغيير رو هاش برنامه كرده وادار اونو كه كرده دريافت اي نامه اتل شايد.  بزن اونا به سركي يه ــ
 اين به تونيم نمي حال اين با ، افته مي داره عجيبي اتفاق يه كه دونيم مي تو و من.  الزمه اما ، كنم مي فضولي دارم كنم مي

 . بديم ادامه مكرر هاي آمد و رفت

 : داد ادامه و نگريست را ،اطرافش شد مي نزديك در به كه طور همان نيو

 معموالً كه چيزي اون.  اندازه مي اتل ياد منو جورايي يه.  ميده مسكوني شكل اينجا به كه كني مي كار چي تو دونم نمي ــ
 قابل غير قدر اون اتل.  كنه مي حيرون آدمو كه آشكاره نظمي بي ،يه ميشه ديده اينجا

 . كنه رفتار دورانديشانه چقدر تونه مي اون كنه مي فراموش آدم كه كنه مي عمل بيني پيش

 در.  كرد مي بررسي را آنها بدقت و بود دستگيره روي دستش نيو.  بود جرايد هاي عكس از پوشيده در نزديك ديوار
 و بود باز نيمه اندكي دهانش.  شده گرفته عكس او از زدن حرف حال در كه بخشيد مي را احساس اين ،اتل آنها اكثر

 . بود تحرك در صورتش تمام.  زد مي برق انرژي از چشمانش

 دلي درد چه اتل.  غمگين نگاهش و بسته دهانش ، بود آرام اتل ي چهره حالت.  كرد جلب را نيو توجه فوري عكس يك
 ؟ بود كرده او با

 برام تبريكي كس هيچ كه ساله چندين دوني مي اما ؟ نه ، آسونه موندنش ياد به.  اومدم دنيا به والنتاين روز من "
 ".  مبارك تولدت خونم مي خودم براي تنهايي هم سر آخر ؟ نداده خودش به منو به كردن تلفن زحمت يا نفرستاده

 براي هفته آن اما ، كند دعوت ناهار به را او آينده والنتاين براي و بفرستد گل اتل براي كه بود سپرده ذهنش در نيو
 : انديشيد نيو.  بود رفته ويل به اسكي

 . متأسفم براستي.  اتل.  متأسفم

 . بخشند نمي را او عكس روي غمگين چشمان كه رسيد مي نظرش به

 

*** 

 4 از او كه دانست نمي نيو اما.  كند روي پياده طوالني مدتي به بعدازظهرها بود كرده عادت»  پس باي«  عمل از پس مايلز
 . بود نكرده پنهان او از را حقيقت قلب پزشك.  رود مي هم شرقي 75 خيابان در روانپزشك يك مطب به پيش ماه
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 مورد در اما.  عمله اين ي مشخصه حال اين.  دارند را حالت اين عملي چنين از بعد افراد اكثر.  دارين افسردگي شما ــ
 . داره وجود هم اي ديگه داليل زنم مي حدس ، شما وضعيت

 . كند مالقات فلتون آدام دكتر با كه بود گفته مايلز به مكرراً او

 متنفر ، بكشد دراز كاناپه روي اينكه از او.  رفت مي دكتر ديدن به بعدازظهر 2 ساعت ها پنجشنبه مرتب طور به مايلز
 داشت را انتظارش مايلز كه متحجري روانپزشك فلتون آدام.  بگيرد جاي گود چرمي صندلي يك در داد مي ترجيح و بود
 سوم ي جلسه اواخر او.  نيرومند و الغر اندامي و عجيب عينك ، سيخ سيخ و كوتاه موهاي با داشت سال 40 حدوداً.  نبود
 حرف فلتون با وقتي اما ، كند مي عريان را روحش كرد نمي احساس ديگر مايلز.  بود كرده جلب را مايلز اعتماد چهارم يا
 . است مردانش براي تحقيق يك جوانب تمامي بيان مشغول پليس ي اداره در كرد مي احساس ، زد مي

 : انديشيد ، چرخاند مي انگشتانش ميان را مدادي كه فلتون تماشاي حين در امروز او

 . نيست اعتراف براي موضوعي اين اما.  كنم اطمينان دو به بيشتر بود نرسيده ذهنم به وقت هيچ كه عجيبه

 : گفت تمسخرآميز بالحني او

 . بدن بروز عصبي عاليم هم ها روانپزشك قراره دونستم نمي ــ

 : چرخاند دستش در را مداد ماهرانه و خنديد فلتون آدام

 . دارين شادي ي روحيه امروز مياد نظر به.  بكنم عصبي حركات دارم حق ، كردم ترك رو سيگار وقتي از ــ

 .  شود گفته كسي هر به خطاب اشرافي شام يك در توانست مي تذكر اين

 :كشيد فرياد ، بود شده عصباني فلتون ي مĤبانه مفتش سؤاالت از چون و زد حرف او با سپتي نيكي مرگ از مايلز

 سپتي اومدن بيرون ي لحظه كه گذروندم هراس اين با رو سال 17 من.  كرديم تعمق موضوع اين مورد در قبالً ما ــ
 بودم نگرفته جدي رو نيكي تهديد من ؟ بگم اينو بايد بار چند.  كنم محافظت ريناتا از نتونستم من.  نيفته نيو براي اتفاقي

 اون ميگن.  شناخته اونو نيكي احتماالً.  آوردن در پا از رو ما مأمور كه اومده بيرون روز سه تازه.  سنگدله قاتل يه اون. 
 . كنه مي شناسايي رو ها پليس فوراً

 ؟ ترسين نمي دخترتون واسه ديگه كه كنين مي احساس حاال و ــ
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.  كردن بحث سرش البد.  نداره وجود نيو عليه قراردادي كه بگه ما به تونست مأمورمون.  ترسم نمي ديگه كه دونم مي ــ
 كه باشن خوشحال بايد اونا.  شدن خالص نيكي شر از اونا صورت هر به.  پذيرن نمي رو خطري چنين بقيه كه دونم مي
 . بپيچن كفن توي اونو تونن مي

 . انداخت كاغذها سبد درون را آن عمداً و كرد ترديد ، مدادش با بازي به كرد شروع دوباره فلتون آدام

 ؟ نشونده فرو ، بوده شما با سال 17 كه رو هراسي سپتي مرگ بگين خواين مي ــ

 ؟ كرد خواهد عوض رو تون زندگي چطوري و ؟ داره معنايي چه براتون اين

 مطمئني و تند هاي قدم ، گرفت سر از را اش روي پياده و كرد ترك را روانپزشك مطب مايلز وقتي ، بعد ي دقيقه چهل
 مي.  نبود نيو نگران ديگر كه حاال.  است يافته بهبود جسمي لحاظ از عمالً كه دانست مي او.  بود بازيافتهً  داشت قبالً كه را

 عهده به واشنگتن در را مخدر مواد عليه مبارزه دولتي دفتر مديريت بودند خواسته او از.  برود سركار دوباره خواست
 صحبت نيو با مورد اين در.  كند پيدا آپارتماني و بگذراند آنجا را اوقاتش از قسمتي كرد مي مجبور را او اين.  بگيرد
 و گذراند مي خانه در را كمتري زمان ترتيب اين به.  كند زندگي خودش براي بتواند نيو كه بود خوب اما ، بود نكرده
 او آنكه از پيش.  رفت مي بيرون خودش ساالن و همسن با بيشتر

 . كند اسكي»  ويل«  در و بگذراند »هامپتونز« در را تابستان هاي هفته آخر داشت عادت نيو ، شود مريض

 كه او.  كند ازدواج نيو خواست مي دلش.  كند رفتن به مجبور روز چند براي فقط را او بود شده مجبور مايلز گذشته سال
 . شود واشنگتن راهي آسوده خيال با توانست مي او ، نيكي قلبي ي حمله لطف به حاال.  ماند نمي زنده ابد تا

 مسلح كمپرسور غلتك يك انگار.  آورد مي ياد به را قلبي ي سكته از ناشي ناگهاني درد هنوز مايلز

 : انديشيد او.  خراشيد مي را اش سينه تيز هاي سيخ به

 . حرومزاده ، باشي كرده حس رو درد همين مردن موقع اميدوارم

 : چرخيد او سوي به سريع كه ديد را مادرش صورت رسيد نظرش به سپس

 ".  ميفته ، بيفته اتفاق بايد اونچه.  بياد خودت طرف به جهنم تا كن جهنم آرزوي خودت همنوع براي "

 كرد نوازش را مشامش ايتاليايي غذاهاي بوي.  گذشت»  بالويتا«  رستوران مقابل از و كرد عبور»  لگزينگتون«  خيابان از او
.  بود بخش لذت سل و دو به دوباره شدن ملحق.  برد ،لذت بود ديده تدارك امشب براي نيو كه شامي از پيشاپيش و
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»  برونكس«  از نفرت با امروز!  بودند»  بروك تن«  خيابان كودكان آنان كه زماني رسيد مي نظر به دور چقدر خداوندا
 يك و داشت وجود ها ساختمان رديف در خانه 7 تنها.  بود العاده فوق آنجا در زندگي زمان آن اما!  زدند مي حرف
 صنعتي ي ناحيه سل والدين سبزي باغ در حاال.  ساختند مي كلبه درختان ميان در آنان.  توس و بلوط درختان انبوه جنگل

»  پزشكي مركز به ، كردند مي سواري سورتمه آن در دو و سل و او كه كشتزارهايي و.  بود برافراشته قد»  بريج ويليامز» 
 . بود باقي دلپذير مسكوني نواحي هم هنوز اما...  داشت اختصاص»  اينشتين

 دستش از سورتمه اختيار سل كه افتاد زماني ياد به.  چرخيد شده آب برف كوچك اي توده دور مايلز ، پارك خيابان در
 : گفت و گريه زير زد سل و شكست را آن جاي سه ، كرد عبور او بازوي روي از سورتمه ، رفت در

 . كشه مي منو پدرم ــ

 . آمد عذرخواهي براي پدرش و گرفت گردن به را حادثه اين تقصير ترديد بدون دو

 . واقعيه احمق يه حال هر به اما ، برسونه سل به آسيبي خواسته نمي اون ــ

 و ، است گرفته نظر در را او اسقفي بعدي انتخابات براي واتيكان كه بود شده شايعه.  اسقف عاليجناب ، استانتون دوين
 .  بود سرخ كاله معناي به شايد اين

 سفيد بناي شكوه با طاق روي بر نگاهش.  انداخت خود راست سمت به نگاهي ، رسيد پنجم خيابان به مايلز كه زماني
 . كند ديدن»  دندار دو تمپل« از خواست مي دلش هميشه او.  ماند متوقف پوليتن مترو هنر ي موزه

 . گذراند گمشده تمدني ظريف بقاياي در غرق را آتي ساعات و كرد طي را تقاطع شش ، شد آني ي انگيزه اين تسليم او

 ،نزد است اشتهاآور سيني كردن آماده و خانه به بازگشت وقت كه شد مطمئن و انداخت نگاهي ساعتش به وقتي تنها
 خود به قاطعانه او.  است بوده ريناتا شدن كشته محل به ،رفتن موزه به آمدن از اش واقعي قصد كرد اعتراف خويش
 : گفت

 ". كن ولش "

 جسد كه محلي سمت به ، كرد هدايت موزه پشت به را او هايش قدم ميلش خالف بر ، آمد بيرون اينكه محض به اما
 . داد مي انجام بار يك ماه 5 ـ 4 هر او كه بود زيارتي اين.  بودند يافته را ريناتا
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.  بود ها شكوفه نخستين ظهور ي دهنده بشارت كه خورد مي غوطه پارك سنترال درختان پيرامون رنگ حنايي بخاري
 كوچولو با همراه جوان مادران ، دادند مي هل را ها كالسكه كه پرستاراني ، دو هواداران.  زد مي موج پارك در جمعيت

 خودروها نامنظم سيل.  بودند شده مچاله ها نيمكت روي كه انگيزي رقت مردان و زنان ، ها خانمان بي ، خود شيطان هاي
 . اي كرايه هاي درشكه ،

 : انديشيد.  ايستاد ، بودند كرده پيدا آنجا را ريناتا كه درختي بي ي منطقه مقابل مايلز

 . اينجاست هميشه جسمش كنم مي احساس من و خوابيده بهشت ي دروازه قبرستان توي اون كه عجيبه

 . جيرش كت هاي جيب درون دستانش و بود خم سرش ، ايستاد حركت بي او

 اتفاقي چه باشه ديده نفر يه بسا چه.  بوده پارك تو زيادي جمعيت حتماً ، بود افتاده امروز مثل روزي يه اتفاق اون اگه
 . افتاد

 : آمد ذهنش به سان تني شعر از بيتي

 ؛ اوه ، تأسف از سرشار و ، عشق نخستين همچون ژرف...  مرگ از پس هاي بوسه ي خاطره همچون ارزشمند

 . نيستند ديگر كه روزهايي ، زندگاني در مرگ

 : كرد مي حس آرامشي شبه ، رفت مي آنجا به كه زماني از بار نخستين براي مايلز امروز اما

 : گفت نجواكنان

 مقابل نهايي قضاوت روز سپتي نيكي وقتي و.  عزيزم ، دوره خطر از دخترمون كم دست اما ، نكردم كاري هيچ من "
 ".  بدي نشونش رو جهنم راه تا باشي اونجا تو ،اميدوارم ميشه ظاهر خداوند

 طنين گوشهايش در فلتون آدام كلمات آخرين.  كرد عبور پارك وسط از تند هاي قدم با و چرخيد خود دور مايلز
 : انداخت

.  گذروندين سر از رو وحشتناكي مصيبت پيش سال 17 شما.  باشين سپتي نيكي نگران نبايد ديگه شما ، خوب خيلي ــ
 ؟ برگردين زندگي به دوباره حاضرين باالخره كه اينكه سؤال

 . كرد زمزمه ، بود داده فلتون آدام به قاطع لحني با كه را پاسخي دوباره مايلز
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 . بله ــ

 

*** 

 هفت ، اوژنيا دستارش بر عالوه. بودند آمده كارمندانش اكثر ، رسيد بوتيك به اتل آپارتمان ترك از پس نيو وقتي
 با كه حالي در او.  بود ويترين داخل مانكن تن به پوشاندن لباس مشغول اوژنيا.  بودند آنجا كار روتوش سه و فروشنده
 : گفت كرد مي مرتب را رنگ دارچيني ابريشم شلوار و كت يك كت مهارت

 ؟ كني مي انتخاب رو كيف كدوم.  شده مد دوباره دامن و كت كه خوشحالم ــ

 . رفت عقب نيو

 . س تيره خيلي پيرهن براي يكي اون.  كوچكتره.  بده نشون رو اونا ــ

 ظرافت اما ، كرد تغيير 44 به 38 از دغدغه بدون سايزش ، گذاشت كنار مانكن بهترين عنوان به را خود كار اوژنيا وقتي
 ويترين داخل مانكن بازوي به را كيف او.  نداد دست از ، بود كرده طراحان محبوب را او كه را حركاتش در موجود
 : گفت شادمانانه و كرد آويزان

 . كنم مي حس اينو.  نميشه خالي بوتيك امروز.  گفتي درست هميشه مثل ــ

 . اميدوارم ــ

 . بود فايده بي اما ، بيايد نظر به آرام كوشيد نيو

 ؟ نشده پيداش هنوز ؟ خبر چه المبستون اتل از نيو ــ

 . نيست اثري كوچكترين ــ

 . گذراند نظر از را مغازه نگاه با نيو

 خيلي اينكه مگه هستم اينجا من نگو كسي به.  بزنم تلفن تا چند تا كنم زنداني دفتر توي رو خودم ميرم من ، كن گوش... 
 . ببينم رو ها نماينده امروز خواد نمي دلم.  باشه ضروري
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 كه بود مد به مريوط نويسندگان همايش در توني.  بود معاصر زنان ي روزنامه دفتر در مندل توني به تلفنش نخستين
 او با كه گذاشت پيغام برايش نيو.  بود جلسه در او.  بگيرد تماس كمپبل جك با كوشيد نيو.  كشيد مي طول روز تمام

 : گفت اش منشي به.  بگيرد تماس

 . فوريه تقريباً ــ

 گرفت تماس آنان با كه اولي نفر سه.  بود نوشته يادداشت در را نامشان اتل كه گذراند نظر از را طراحاني فهرست سپس
 تأييد ، بود داده نسبت بهشان كه را هايي گفته تا بود زده تلفن آنان به فقط اتل.  بودند نديده را اتل گذشته ي هفته ،

 . كنند

 . كرد خالصه ، بود كرده احساس آنان صداي در نيو كه را خشمي ، ورزشي هاي لباس سري يك طراح ، پيرسون الك

 شدم مجبور عمالً.  گرفتم سرگيجه كه كرد پيچم سؤال اونقدر.  كنه مصاحبه باهام زن اون گذاشتم چرا دونم نمي اصالً ــ
 . داشت خواهم نفرت نحسش ي مقاله از بندم مي شرط و كنم بيرونش

 . ديد مي را او شب.  نشد ناراحت نيست دفترش در او كه فهميد نيو وقتي.  بود بعدي نام سالوا دال آنتوني

 بار آخرين براي اتل اما.  است كرده بيچاره را او اش مقاله در كه گفت مي اتل.  استيوبر گوردون

 ؟ بود ديده را او كي

 . شد برقرار او با ارتباطش فوراً و گرفت را بر استيو دفتر ي شماره ، ميلش رغم علي نيو

 : پرسيد سرد لحني با.  نداد هدر ادب ابراز با را وقتش استيوبر

 ؟ خواي مي چي ــ

 تكيه عقب به را سرش و نشسته اش مسي بزرگ هاي دگمه به مزين و براق چرم صندلي روي كه كرد مي مجسم را او نيو
 : كرد صحبت او سردي همان به لحني با هم نيو.  است داده

 . ضروريه خيلي.  شده قايم كجا المبستون اتل بفهمم خواستن من از ــ

 : بيفزايد شد الهام نيو به و

 نكرد اشاره بدونم خوام مي.  كرده مالقات شما با گذشته ي هفته كه نوشته يادداشتش دفتر توي... 
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  ؟ بره خواد مي كجا

 : انديشيد نيو.  شد سپري طوالني هايي ثانيه ، مطلق سكوتي در

 . بده جواب چي ببينه گرده مي

 . بود اعتنا بي و آرام لحنش ، كرد صحبت استيوبر وقتي

.  نپذيرفتمش من.  كنه مصاحبه باهام بود نوشتنش مشغول كه اي مقاله براي خواست مي المبستون اتل پيش هفته چند ــ
 . نگرفتم رو گوشي من اما ، زد تلفن پيش ي هفته اون.  بدم هدر كنه هاي آدم با رو وقتم تونم نمي من

 . شنيد گوشي در را خشك تلقي صداي نيو

 . رسيد مي نظر به نگران.  بود كمپبل جك.  زد زنگ تلفنش كه بود بعدي طراح ي شماره گرفتن حال در او

 ؟ نيو ، دارين مشكلي.  فوريه كارتون كه گفت م منشي ــ

 مغازه به اش تازه خريدهاي دنبال او چون است اتل نگران اينكه بر مبني او به تلفني توضيح براي را خود تالش ناگهان نيو
 : بگويد داد ترجيح و يافت احمقانه ، نيامده

 ؟ بپذيرين منو ساعت نيم فقط ، كوتاه خيلي ممكنه اما ، گرفتارين قطعاً شما ــ

 : گفت كمپبل

 ؟ دفتر بياين 3 ساعت حدود تونين مي.  خورم مي ناهار هام نويسنده از يكي با من ــ

 

*** 

 مي اشغال يكم و چهل خيابان و پارك خيابان غربي جنوب ي گوشه در را ساختماني آخر ي طبقه شش ماركز اند گيونز
 قسمت كل به مشرف انگيز شگفت اي منظره با هفتم و چهل ي طبقه در كناري وسيع اتاق كمپبل جك شخصي دفتر.  كرد
 دستنوشته از پر طبقاتي ، ميز پشت ديوار روي و ، بود خورده الكل الك و بزرگ بسيار كارش ميز.  بود مانهاتان پايين
 را اتاق مبلمان اي شيشه پذيرايي ميز يك دور آن با هماهنگ هايي صندلي و مشكي چرمي ي كاناپه يك.  داشت قرار

 . كرد تعجب اتاق در شخصي نمادهاي نبود از نيو.  داد مي تشكيل
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 . خواند را او افكار كمپبل جك انگار

 شبيه اينجا كه همينه براي.  انباره توي هنوز وسايلم تمام.  دارم اقامت هاوس هامپشاير در و نشده تمام هنوز آپارتمانم ــ
 . هاس دندونپزشك انتظار سالن

 رنگهايي ؛ بود پوشيده اي قهوه و سبز رنگهاي مايه در ژاكارد پوليور يك.  داشت قرار اش صندلي پشتي روي كتش
 طوري به..  بود قاعده به بسيار اش چهره خطوط و الغر صورتش.  بود اش برازنده كه پاييزي

 ، خنديد مي وقتي.  كرد مي جذابشان نهايت بي كه بود آنها در آرام قدرت نوعي اما ، كرد قلمداد زيبا را آنها شد نمي كه
 پوشيده را اش بهاره جديد هاي دامن و كت از يكي كه بود خوشحال نيو و بود چشمانش در بخش گرمي سرور نوعي
 . آن با هماهنگ بلند نيمه كت و اي فيروزه پشمي دامن ؛ است

 : كرد پيشنهاد جك

 . خورم مي ديگه يكي حال اين با.  ام خورده قهوه خيلي من ؟ دارين ميل قهوه ــ

 : گفت است نخورده ناهار هنوز آمد يادش و كرد حس خفيف سردردي نيو

 . لطفاً باشه تلخ.  ميل كمال با ــ

 : گفت.  ستود مي را انداز چشم نيو ، بودند منتظر كه مدتي در

 . كنم مي حكمفرمايي نيويورك به كردم مي احساس ، بودم شما جاي اگه ــ

 : گفت جك

 سالگي 10 از من.  كنم مشغول كار به رو سرم تونستم مي بسختي ، بودم اومده كه ماههايي اولين ــ

 . شدم مستقر نيويورك در تا كشيد طول سال همه اين و بود پيش سال شش و بيست.  بشم نيويوركي خواست مي دلم

 مي نيو.  بود نشسته صندلي يك ي لبه نيو و گرفته جاي كاناپه در براحتي كمپبل جك.  نوشيدند پذيرايي ميز سر را قهوه
 نيو.  كند موكول بعد به را ديگرش قرارهاي است شده مجبور ، بپذيرد را او زود قدر اين بتواند اينكه براي جك دانست
 . كرد صحبت او با اتل ي درباره و كشيد عميق نفسي

 : گفت
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 اون ، كنم خالصه.  افتاده اون براي اتفاقي كنم مي احساس من اما ، شدم ديوونه كنه مي خيال پدرم ــ

 . بشه منتشر پاييز بايد ، نويسه مي شما براي داره كه كتابي ، دونم مي من كه جايي تا ؟ بره كجا داره قصد نكرد اي اشاره

 : گفت او.  داد مي گوش او به ، بود كرده متعجب را نيو ميهماني شب كه دقتي همان با كمپبل جك

 . نيست طوري اين دقيقاً ــ

 : شد گشاد تعجب از نيو چشمان

 ؟...  چطوريه پس ــ

 : نوشيد را اش قهوه ي جرعه آخرين كمپبل

 ، بود ماركز اند گيونز براي كتابش اولين تبليغ مشغول.  شدم آشنا اتل با آمريكا بوكس انجمن در پيش سال 2 من ــ
 خواست وقتي دليل همين به.  رفت فروش خوب.  حكايت از پر و بامزه.  بود العاده فوق.  سياستمدار زنان مورد در كتابي
 احتماالً كرد اضافه و گفت برام ، بود نوشتنش مشغول كه رو اي مقاله از اي خالصه اون.  بود جالب برام ، كنه مالقات منو

 اونو حاضرم من آيا ، بنويسه مورد اين در كتابي اگه بدونه خواست مي.  ميده تكون رو مد دنياي كه كرده پيدا داستاني
 ؟ چقدره پرداختش پيش و بخرم

 اندازه همون به يكي اين اگه كتابش آخرين موفقيت به توجه با اما بدونم موردش در بيشتر بايد قطعاً دادم جواب بهش
 هفته.  بگيريم نظر در براش رقمي شش پرداخت پيش يه و بخريم اونو تونيم مي ما ، باشه دهنده تكان كنه مي تأكيد كه
 پاييز كتاب و ببنده دالري ميليون نيم قرارداد يه شده موفق اون كه خوندم پست ي روزنامه 6 ي صفحه در گذشته ي

 جون به اون آوردن بدست براي جيبي كتابهاي هاي چاپخونه تمام.  زنه مي زنگ يكسره تلفن بعد به اون از.  ميشه منتشر
 باهاش كردم سعي بيهوده.  نكرده صحبت اونم با حتي مورد اين در اتل.  گرفتم تماس اتل كارگزار با من.  افتادن هم

 و بنويسه رو كتاب اين اگه اما ، تبليغه ي شيفته اون.  تكذيب نه كردم تأييد نه رو مقاله مفاد وقت هيچ من.  بگيرم تماس
 . ندارم هياهو اين با مخالفتي هيچ من ، باشه خوب

 ندارين؟ ، بده تكون رو لباس صنعت دنياي تونه مي كنه مي ادعا اون كه داستاني مورد در نظري هيچ شما و ــ

 . هيچي ــ

 : برخاست و كشيد بلند نفسي نيو
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 چنين يه براي كه اتله خود ي شيوه دقيقاً اين.  بشم جمع خاطر خواستم مي نظرم به.  شدم مزاحمتون كافي ي اندازه به ــ
 . برسم خودم كارهاي به برم بهتره.  كنه قايم خودشو كلبه يه تو جايي يه بره و باشه قرار بي اي برنامه

 : كرد دراز جك سوي به را دستش او

 . متشكرم ــ

 : پرسيد لب بر لبخندي با و نكرد رها فوراً را او دست جك

 فرصت هنوز من شب اون.  كردين ترك رو هواپيما برق مثل پيش سال شش ؟ ميرين سرعت اين به هميشه شما ــ
 . شدين ناپديد شما كه برگردم بودم نكرده

 . كشيد را دستش نيو

 . بشم كار مشغول و برم بهتره االن اما.  كنم مي كم سرعتمو گهگاهي ــ

 : كرد مشايعت را او در دم تا جك

 ؟ ببينم رو اونجا بيام تونم مي.  نيويوركه هاي بوتيك آالمدترين از يكي نيو مزون انگار ــ

 . بخرين چيزي نيست احتياجي حتي.  البته ــ

 . پوشه مي ساده هاي لباس و كنه مي زندگي نبراسكا در مادرم ــ

 ؟ نيست اش زندگي در زني كه بفهماند او به خواسته مي طريق اين به كمپبل جك آيا پرسيد خود از نيو ، آسانسور در
 خواند مي آواز لب زير ناخودآگاه شد متوجه ، زد صدا تاكسي و آمد بيرون آوريل بعدازظهر نامنتظر لطيف هواي در وقتي

. 

 ـ تسه.  بگيرد تماس اتل آپارتمان در تسه ـ تسه با فوراً خواست مي او از كه كرد دريافت پيغامي ، رسيد بوتيك به وقتي
 . داد جواب زنگ اولين با تسه

 ، نيو.  برم اينجا از ، برسه سر ديوونه ي خواهرزاده اون اينكه از قبل خوام مي.  زدي تلفن كه شكر را خدا نيو ــ

 پولم طوري اين آخر ي دفعه.  كنه قايم آپارتمان تو دالري صد هاي اسكناس داره عادت اتل.  هست عجيبي واقعاً چيز يه
 دونه يه ، صبح امروز.  ديدم فرش زير اسكناس يه ، اومدم كه شنبه سه.  داد جلو جلو را

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


 

 

زيباي من بخواب  هشتيا  كتابخانه نود   

w W w . 9 8 i A . C o m  118 

 . نبود اينجا اونا شنبه سه مطمئنم ، نيو.  كردم پيدا اثاثها توي ديگه تاي سه و ظرفها ي قفسه توي

 

*** 

 باز شلوغ روي پياده در را راهي ، پياده عابران سيل به توجه بدون و كرد ترك را ميكده بعدازظهر 5/4 ساعت سيموس
 رفت مي اتل ي خانه به بايست مي.  رفت باال كلمبوس خيابان سمت به بسرعت و كرد

 يك در را يادداشت و چك بود فهميده كه اي لحظه از ، ديشب از.  است رفته آنجا به او كه بفهمد راث خواست نمي و
 . كند پيدا رهايي براي راهي تا جنگد مي و افتاده دام در كه است حيواني همچون كرد مي احساس ، گذاشته پاكت

 شكاف از كه را پاكت ي لبه.  بود نكرده فرو نامه صندوق درون كامالً را پاكت او.  بود مانده باقي برايش اميد يك تنها
 بهش سليم عقل و بود ميليون در يك احتمالش.  بكشد بيرون را آن توانست مي شايد.  آورد مي ياد به ، بود زده بيرون

 اين با.  است داده هل داخل به را پاكت احتماالً ، باشد انداخته صندوق در را ديگري هاي نامه پستچي اگر كه گفت مي
 . بود چاره تنها اين.  بود چسبيده احتمال اين به ،او حال

.  نكند برخورد اتل هاي همسايه آشناي ي قيافه با كرد دعا و گذراند نظر از را عابران ، رسيد اتل اقامت محل خيابان به او
 نمي حتي او.  داد مي نااميدي به را خود جاي ، او بر حاكم بدبختي احساس ، شد مي نزديك ساختمان به كه طور همان

 كه ورودي سرسراي به شدن داخل براي.  بيندازد دردسر به را خودش آنكه بي.  كند نامه يك دزديدن در سعي توانست
 دخترك آن قبل روز.  بود الزم كليد ، داشت قرار آنجا در ها نامه صندوق

 نداشت وجود شانسي هيچ و كند باز را در نگهبان تا زد مي زنگ بايست مي حاال.  بود گشوده برايش را در ناپذير تحمل
 . كند دستكاري را اتل ي نامه صندوق او بگذارد نگهبان كه

 اصلي ورودي به پله ده حدود.  بود چپ سمت در و خيابان همتراز اتل آپارتمان ورودي.  بود ايستاده ساختمان مقابل او
 سيموس.  شد خم زني و شد باز سوم ي طبقه ي پنجره ، بود ايستاده مردد و حركت بي آنجا كه همانطور.  شد مي منتهي
 : زد فرياد گوشخراش صدايي.  بود كرده صحبت او با ديروز كه شد دختركي ي چهره متوجه او سر پشت

 پليس به بود نزديك ، زنين مي داد اون سر شنيدم كه پيش ي پنجشنبه ، كنين گوش و.  نديده اونو كسي هفته تمام ــ
 . بزنم زنگ
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 اينكه از قبل و.  كرد فرار اند روست خيابان امتداد در دوان ، دوان و زنان نفس ، ببيند چيزي آنكه بي و چرخيد سيموس
 خشك صداي و قلب ضربان متوجه كه بود وقت آن تنها.  نشد متوقف ، كند قفل را در و گيرد قرار اش خانه امنيت در

 . شنيد راهرو از را پايي صداي ، فراوان درماندگي با.  شد اش سينه ي قفسه در هايش نفس

 . شود مسلط خود بر دوباره كوشيد و كرد پاك دستش با را صورتش آلود تب او.  بود برگشته زودي همين به راث

 گفت.  بود انداخته دستش راروي سيموس اي قهوه شلوار و كت او.  باشد شده او آشفتگي ي متوجه راث آمد نمي نظر به
: 

 ؟ بود جيبت توي دالري صد اسكناس يه چرا بگي ميشه.  خشكشويي ببرم اينو ميرم ــ

 

*** 

 يك كه اي دستنوشته از چيز هيچ مسلم قدر اما.  ماند دفترش در ديگر ساعت 2 حدود كمپبل جك ، نيو رفتن از پس
 فيلمنامه بر تمركز براي دليرانه تالشي از پس.  بود نفهميده ، بود رسانده او به شور پر تفسيري با همراه فرهنگي كارگزار

 . كرد سرزنش را خود و راند كنار به را آن عادي غير و خشمگينانه حركتي با عاقبت ،

 . كني قضاوت مردم كار مورد در ، كرده اشغال اي ديگه موضوع رو ذهنت درصد نود وقتي نيست عادالنه

 ! كرني نيو

 اقامت از يكي در بعد ماه چند حتي او.  بود نگرفته را او تلفن شماره چرا كه بود خورده تأسف پيش سال 6.  بود عجيب
.  داشت وجود كرني خانوادگي نام از پر هايي صفحه.  بود كرده جستجو را مانهاتان تلفن راهنماي نيويورك در هايش
 ها دوزي عمده ستون به او.  بود كرده صحبت او با لباس بوتيك يك ي درباره نيو.  نبود آنها از يك هيچ همراه نيو اسم

 . نبود هيچي.  بود انداخته نگاهي

 مي زندگي كسي با نيو ، دانست مي كه جايي تا بود كرده تبعيد مغزش از اي گوشه به و رانده كنار به را خاطره آن سپس
 پوليور با ساله 21 جوان دختر ديگر نيو.  بودش شناخته فوراً ، بود نكرده فراموش را نيو هرگز او ، دليلي به بنا اما.  كرد

 قهوه چشمان ، رنگش شيري پوست ، اش آبنوسي مشكي موهاي اما.  بود شيك لباسي در زيبا و جوان زني او.  نبود اسكي
 . بود نكرده تغييري هيچ اش بيني برجستگي روي رنگ سرخ مكهاي و كك و درشت اي
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 ...واال ، نه يا هست او زندگي در جدي طور به كسي آيا دانست نمي جك

*** 

 : گفت و كرد تو در الي از را سرش جك دستيار ، 6 ساعت

 ؟ كنين مي نگران رو ،همه كنين كاري اضافه اگه كه برسونم اطالعتون به دارم اجازه.  شد تموم كارم ــ

 . برخاست و راند عقب به ، بود نخوانده كه را اي دستنوشته جك

 ؟ دوني مي چي كرني نيو مورد در.  جيني سؤال يه فقط.  ميرم االن ــ

 ذهنش در را جواب آرامي به ، بود كرده اجاره جنوبي پارك سنترال در كه رفت مي آپارتماني به پياده كه حالي در او
 . كرد مي بررسي

 مورد و محبوب نيو.  خريد مي لباس آنجا از استثنايي هاي موقعيت براي جيني.  بود روز مد بوتيك يك صاحب كرني نيو
 قاچاق كارگاههاي در را ها بچه كه طراحي كردن سرنگون با پيش ماه چند او.  بود احترام

 . باشد داشته جويانه ستيزه رفتاري توانست مي نيو.  بود كرده پا به زيادي صداي سرو ، گمارد مي كار به

 :بود گفته و داده تابي چشمانش به جيني.  بود خواسته المبستون اتل مورد در اطالعاتي همچنين جك

 .  نكنين موضوع اين داخل منو ــ

      امتياز 9+  0-/  9:  +  مفيد بسيار پست ارزش بي مفيد

 فرض پيش

 پاستاي گرفت نتيجه و كند درست شام خودش خواهد نمي دلش شد مطمئن تا ماند آپارتمانش در آنقدر جك

 واقع سوم خيابان و لگزينگتون بين ، 84 خيابان در نيكوالس.  دارد احتياج آن به كه است چيزي همان دقيقاً نيكوالس
 . بود شده

 كرده تمام بار در را اش نوشيدني تازه جك اما.  بودند كشيده صف ميز سر نشستن براي هميشه مثل.  بود خوبي انتخاب
 : زد او ي شانه روي»  لو«  اش هميشگي پيشخدمت كه بود
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 . كمپبل آقاي حاضره ــ

 تنش ، دريايي هاي ميوه با »تاگلياتلي اسپاگتي« ، شاهي و آنديو ساالد ،»  ليچال والپو«  بطري نصف

 . خواست را صورتحساب همزمان و داد سفارش دوبل اسپرسوي قهوه يك او.  برد مي بين از را اش عصبي

 تا رفت خواهد مديسون خيابان سمت به پياده دانست مي شب سر از.  انداخت باال را هايش شانه رستوران ترك هنگام
 در هوا بسا چه و است آوريل ماه هنوز آورد يادش به خنك بسيار بادي كه زماني ، بعد ي دقيقه چند.  ببيند را نيو بوتيك

 آنچه او.  ستود مي را نيو مزون زيباي ويترين ، باشد متغير بهار روزهاي نخستين

 : كرد مي تحسين ، ديد مي را

 اي قيافه با كه ها مانكن مطمئن حالت و هماهنگ چترهاي با همراه ، بسيار ي زنانه ظرافت از حاكي دار نقش هاي پيراهن
 بر خويش شخصيت از پرده ، لطافت و قدرت تلفيق اين با نيو داشت اطمينان او.  بودند داده عقب به را سر متكبر نسبتاً
 . دارد مي

 نيو براي را اتل ي زده شتاب هاي حرف كوشيد مي وقتي كه آورد يادش به را فرار افكاري ها ويترين بساط تماشاي اما
 : بود گفته او به بريده بريده و تند صدايي با اتل.  بود گريخته ذهنش از ، كند تعريف

 بمب يه.  بگم براتون اينا از بيشتر بتونم من كنيم فرض اما.  مده بودن عالمگير و ها تشويق و ها هياهو ام مقاله موضوع ــ
 . تي.  ان.  تي

 . بود كرده قطع را اتل حرف جك.  شد مي دير داشت مالقاتش قرار

 . بفرستين برام رو ش خالصه يه ــ

 . بود كرده امتناع لجوجانه ، ديد مي شده رانده را خود كه اتل

 ؟ ارزه مي چقدر انگيز شگفت رسوايي ــ

 : بود شوخي تقريباً جك پاسخ

 . تا هزار پونصد ، باشه برانگيز احساس كافي ي اندازه به اگه ــ

 كه افتاد رنگي عاجي و آبي سايبان به نگاهش.  زد زل دست به چتر هاي مانكن به جك
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 آورده زبان بر اتل كه را حرفهايي عين تا زد مي تلفن نيو به فردا.  بود شده نوشته آن روي»  نيو مزون«  انگليسي حروف
 . كند بازگو برايش ، بود

 موذي نگراني روي پياده با است الزم كرد احساس دوباره ، آمد مي پايين مديسون خيابان از پياده كه حالي در

 : انديشيد او.  ببرد بين از ، داشت كه را مبهمي و

 ؟ بيرون بريم هم با خوام نمي ازش راحت خيلي چرا.  گردم مي بهانه دنبال من

 . هست نيو زندگي در ديگري كس بفهمد خواست نمي دلش قيمتي هيچ به او.  دريافت را اش آشفتگي علت موقع آن در

 

*** 

 و برد مي پزشكان نزد معاينه براي را سالخورده افراد ، صبح نه از.  بود كانوي كيتي براي پركاري روز ها پنجشنبه
 اين ديگري از پس يكي ها فعاليت اين.  كرد مي كار»  استيت گاردن«  ي موزه كوچك هاي غرفه در داوطلبانه بعدازظهر
 . خورد مي درد به كه بخشيد مي او به را احساس

 

 با سپس.  شود ثاني»  مين مارگارت«  يك كه نامعلوم نيت اين با بود خوانده درس شناسي مردم دانشگاه در سابقاً او
 ، كرد مي كمك بدل مصري گردنبند يك انتخاب در ساله 16 دختر يك به كه حالي در حاال.  بود كرده برخورد مايك

 :انديشيد

 . كند نام ثبت شناسي مردم ي يافته سازمان سفر يك در تابستان اين شايد

 تحمل كم كم كه شد متوجه ، گشت مي باز خانه به مبيلش اتو فرمان پشت كه حالي در كيتي.  بود جالب دورنمايي اين
 مشاهده از و كرد ترك را لينكلن خيابان او. بپذيرد ، آمد مي پيش كه طوري همان را زندگي بود وقتش.  ندارد را خودش

 . سياه اي كركره هاي پنجره با سفيد مستعمراتي شكوه با ي خانه ؛يك زد لبخند »سيركل ويو گراند «فراز بر اش خانه ي

 ي شومينه سپس.  كرد مي روشن را چراغها ، پيمود مي را همكف ي طبقه هاي اتاق كه همچنان ، رسيد خانه به وقتي
 مهارت با ، كرد مي پا بر شومينه در هياهويي پر بزرگ آتش ، بود زنده مايكل وقتي.  انداخت راه را كوچك سالن گازي
 جان ، كرد مي پر گردو چوب دلپذير بوي از را اتاق كه هايي شعله به وقفه بي و ، چيد مي ها هيزم روي را چوب هاي تكه
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 ي خاطره به نسبت خواهي عذر با و كند روبراه درست را آتش توانست نمي هرگز ، كرد مي كاري هر كيتي.  بخشيد مي
 . بود كرده گازي را شومينه مايكل

 به ، بود كرده كپي موزه در كوب ديوار يك روي از كه طرحي روي از را اتاق آن.  رفت باال ي طبقه در اصلي اتاق به او
 فوري بايد آيا كه داشت ترديد ، اش طوسي پشمي پيراهن آوردن در حين در.  بود كرده فرش كمرنگ سبز و زرد رنگ
 : انديشيد.  نه يا كند راحتي احساس روبدوشامبر و پيژاما پوشيدن با و كند حمام

 . چهاره ساعت تازه.  بديه عادت

 تصميم.  گشت اش روي پياده هاي كفش دنبال و برداشت گنجه از را كمرنگش آبي كاپشن.  كرد عوض را اش عقيده
 . كنم مي شروع رو دويدن دوباره امشب همين از.  بود گرفته را خود

 اتوبوس ايستگاه زدن دور ، شهر در كيلومتر نيم و يك ، لينكلن خيابان تا ويو گراند.  كرد دنبال را اش هميشگي مسير او
 سبد در را زيرش و رو هاي لباس.  است داده انجام را اش وظيفه كرد مي احساس مطبوعي طرز به خانه به بازگشت و

 طرز به و بود الغر هميشه او.  كرد نگاه آيينه در را خود و پوشيد را خانه پيژاماي ، كرد حمام ، انداخت حمام در رخت
 . نبود عميق خيلي چشمش اطراف چروكهاي.  بود كرده حفظ را اندامش قبولي قابل

 . برگرداند را موهايش طبيعي سرخي دوباره بود شده موفق آرايشگرش

 : گفت خودش تصوير به كيتي

 "!  شم مي ساله 60 ديگه سال دو تا ، خداوندا اما ، نيست بد "

 در را راهرو شد مي آماده و كرد عبور اتاق از كيتي.  شري گيالس يك نوشيدن وقت الجرم و بود 7 ساعت اخبار وقت
 . است گذاشته روشن را حمام چراغ شد متوجه كه بگيرد پيش

 . نديم هدر رو برق ، شود مي احتياج مانع جويي صرفه

 سبد از رنگش آبي شرت سوئي آستين.  زد خشكش جا در.  كرد دراز برق كليد سمت به را دستش و برگشت حمام به او
 گردنش موهاي و خشك لبانش كرد احساس.  فشرد را كيتي گلوي يخزده اي گيره همچون ترس.  بود مانده بيرون
 گونه كه نايلوني ي كيسه انتهاي.  بود گسيخته افسار اسبش وقتي.  ديروز.  بوده آن در دستي البد.  آستين آن.  شد سيخ
 بود ديده دست يك او.  نبود ديوانه او.  دست يك همراه آبي ي پارچه تكه يك گنگ ي مشاهده.  بود كرده لمس را اش

. 
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 نه.  كرد مزه مزه را اش شري و شد خم جلو به كاناپه روي ، نشست شومينه مقابل.  كرد فراموش را 7 ساعت اخبار كيتي
 . نشاند نمي فرو ، بود كرده نفوذ او استخوان مغز تا كه را سرمايي ، شري نه و آتش

 . رسيد مي نظر به احمق حتماً ؟ باشد كرده اشتباه اگر و ؟ زد مي زنگ پليس به بايست مي آيا

 : انديشيد

 ، ديدم رو دست اون قشنگ من.  كنم مي پيدا رو شيب و پارك ميرم ماشين با.  كنم مي صبر فردا تا اما.  نكردم اشتباه من
 . نداره كمك به احتياج ديگه ، مرد يا داره تعلق زن به اينكه اما

 

*** 

 : پرسيد ، كرد مي پر را يخي جا كه حالي در مايلز

 از.  جاش سر گذاشته بعد و برداشته قرض عنوان به رو پول اون.  خوب ؟ آپارتمانه توي اتل ي خواهرزاده ميگي تو ــ
 . افته مي ها اتفاق اين

 هاي اسكناس حاال و زمستاني هاي مانتو ، بود كرده احاطه را اتل غيبت كه شرايطي ي درباره مايلز منطقي توضيح هم باز
 نكرده تعريف مايلز براي كمپبل جك با را گفتگويش كه بود خوشحال او.  داد مي بودن كودن احساس نيو به ، دالري صد
.  بود پوشيده آن با هماهنگ بلوزي و آبي ابريشمي شلوار يك و كرده عوض را لباسش ، بود برگشته خانه به وقتي.  بود

 : بگويد مايلز بود منتظر

 "!  شيكه خيلي غذا سرو براي "

 : گفت او كه شنيد و گرفت خود به مالطفت رنگ مايلز نگاه كه ديد ، شد آشپزخانه وارد وقتي اما

 . شي مي اون شبيه بيشتر روز هر تو.  كرد مي زيبا رو مادرت هميشه آبي رنگ ــ

 و پنير دسر براي و ، ميگو تزئين با آزاد ماهي ، ريحان پاستاي ، ژامبون با طالبي او.  برداشت را ريناتا آشپزي كتاب نيو
 و كرد اجتناب طرحها به كردن نگاه از.  زد ورق طرحها به مزين ي صفحه تا را كتاب.  بود گرفته نظر در را شارلوت
.  كرد متمركز ، بود نوشته آزاد ماهي براي نياز مورد طبخ زمان مورد در ريناتا كه هايي دستورالعمل روي را حواسش
 . آورد در خاويار قوطي يك و رفت يخچال سمت به ، شد آماده شام اينكه بمحض
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 : گفت.  گذاشت مي سيني روي را نان هاي برش كه كرد مي تماشا را او مايلز

 . ميشه مربوط بودنم عامي به نظرم به.  نداشتم چيزها جور اين به زيادي ميل وقت هيچ من ــ

 : ماليد گوش سه ساندويچي نان يك روي را خاويار نيو

 . ميدي دست از رو چيزهايي يه اما.  نيستي عامي واقعاً تو ــ

 براي نيو كه را زيبايي آبي و قرمز راه راه كراوات و روشن آبي بلوز ، طوسي شلوار ، اي سورمه كت.  كرد تماشا را او نيو
 : انديشيد نيو ، بود پوشيده ، بود داده هديه او به كريسمس

 ؟ بوده مريض انقدر اون كه كنه مي رو تصورش كي و.  داره مغروري ظاهر

 . گفت او به را مطلب اين و

 : گفت و گذاشت دهان در را خاويار با برشته نان اي تكه چاالكي با و كرد دراز را دستش مايلز

 . ندارم دوست اينو كه ميگم مصرانه هنوزم ــ

 : افزود سپس

 مواد با مبارزه ي مؤسسه رياست براي منو.  مياره فشار بهم كم كم بيكاري ولي.  خوبه حالم كنم مي احساس درسته... 
 ؟ چيه نظرت.  بگذرونم اونجا رو وقتم بيشتر شم مي مجبور طوري اين.  گرفتن نظر در واشنگتن در مخدر

 : انداخت او گردن دور را دستانش و كشيد خفه فريادي نيو

 . توئه ي برازنده واقعاً كار اين.  كن قبول.  عاليه ــ

 رد كه بود مانده اين فقط حاال.  خواند مي آواز لب زير ، برد مي نشيمن اتاق به را پنير سيني يك و خاويار كه حالي در نيو
 در زنگ كه ، نه يا زد خواهد تلفن او به بزودي كمپبل جك آيا پرسيد مي خودش از داشت!  كنند پيدا را المبستون اتل

 . بودند رسيده هم با ميهمانش هردو.  انداخت طنين ورودي

 لباس با تا بود تر راحت كشيشي لباس با هم خلوت در كه بود اعظمي اسقفان معدود از يكي استانتون دوين اسقف
 پشت در رنگش آبي آرام نگاه و شد مي ديده اش خاكستري موهاي انبوه در هم هنوز رنگ مسي موي تار چند.  اسپرت
 چاالكي با باريكش و بلند قامت.  زد مي برق ذكاوت و مهرباني از ، فلزي قاب عينك
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 ، خواند مي را آنچه و بخواند را او هاي انديشه تواند مي دو كه كرد مي احساس ناراحتي كمي با هميشه نيو.  شد مي جابجا
 . گرفت آغوش در را او گرمي به نيو.  دارد دوست

 زغالي طوسي شلواري و كت ، بود العاده فوق خويش ابداعات از يكي در هميشه مثل سالوا دال آنتوني

 . كرد مي پنهان را اندامش نامحسوس چاقي ، العاده فوق دوخت با ايتاليايي ابريشم ي پارچه از

 . است خورده زيادي كه كرد مي تشبيه اي گربه به را او مايلز آورد ياد به نيو

 اين.  اش گوچي هاي كفش كه درخشيد مي برقي همان با خاكستري تار يك بدون سياهش موهاي بود بجا تشبيهي اين
 دالر پانصد و هزار از كمتر سل شلوار و كت ، او تخمين طبق.  بزند تخمين را ها لباس قيمت كه بود نيو ي ثانويه طبيعت
 . نداشت قيمت

 : گفت.  بود خلقي خوش از سرشار سل

 قلم از هم رو فعليم ي محبوبه نبايد البته.  دارم دوستشون همه از بيشتر دنيا توي كه موجودي سه ، نيو ، دوين ، مايلز ــ
 خودش آغوش در منو دوباره ، شدم پير وقتي كنه مي قبول كليسا كني مي گمون دو.  ميذارم كنار رو ها قبلي ولي ، بندازم
 ؟ بپذيره

 : داد جواب خشكي به اسقف

 . گرده مي بر پاره لباس با و كنان توبه گمشده ي بچه كه اينه بر فرض ــ

 : گرفت را دوستش دو هر هاي شانه و خنديد قاه قاه مايلز

 يه يا خورين مي ابسولوت ودكاي هنوز شماها.  برونكسم توي دوباره كنم مي احساس.  هميم با سه هر كه سعادتي چه ــ
 ؟ كردين پيدا تر اعياني چيز

 اي لحظه چند ، مارتيني گيالس دومين سر.  گشت آغاز ، بود شده رسم يك كه بخش گرمي و دلپذير آهنگي با شب
 : جمالت اين و شد انداخته باال ها شانه ، شد بحث

 آمد اش درپي ، سل جانب از.  البته و ، مايلز جانب از كنم بس بهتره ، اسقف طرف از شيم نمي جمع هم دور زياد ما چرا"
 ." 
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 : شد كشيده كليسا مشكل به ، " نه يا بشه برنده ديگه بار يه هم باز تونه مي شهردار يعني " فعلي سياست از گفتگو

 . كرد تربيت كشيشي ي مدرسه توي سال در دالر ششصد هزارو از كمتر با رو بچه يه شه نمي ديگه ــ

 كشيشي قلمرو ؟ دادن مي ما به دالر يه ماهي والدينمون ، بوديم زاوير ـ فرانسيس ـ سنت در وقتي مياد يادتون ، خداوندا
 . چرخوند مي رو مدرسه التاري كمك با

 : خارجي واردات بابت سل ي ناله و آه با و

 سوم يه با كنگ هنگ و كره توي رو پوشاك بديم تونيم مي ما اما ، كنيم استفاده اتحاديه برچسب از مجبوريم ما البته ــ
 ، بكنيم كارو اين اگه و ميره باال خيلي قيمتمون ، كنه توليد اي ديگه كس به نديم اونو قسمت يه ما اگه.  كنن توليد قيمت
 . ميريم شمار به ها اتحاديه دشمن

 

 : مايلز جدي تذكر با و

 . شناسيم نمي ، دارن تعلق هفتم خيابان خالفكار باند به كه رو هايي پليس از نيمي ما معتقدم مصرانه من ــ

 . بازگشتند سپتي نيكي مرگ موضوع به الجرم آنان.  شد منحرف خود مسير از

 : پريد دهانش از سالوا

 . بده جون رختخوابش توي راحتي اين به نبود حقش ، كرد ما خوشگل با اون كه كاري از بعد ــ

 . شد محو اش چهره از بشاشيت از نشاني هر ناگهان و

 تا بود كرده خطاب»  من خوشگل«  را ريناتا مايلز كه بود شنيده سل قبل مدتها.  شد فشرده هم به مايلز لبان كه ديد نيو
 كار به را اصطالح اين هم خودش ، مايلز شديد ناخوشنودي رغم علي و بود نكرده معطلش سالوا و ، بگذارد او سر به سر
 : گفت مي ريناتا به او.  برد مي

 ؟ خوشگله چطوري ــ

 مقابل گريه از كرده پف چشمان با سل ، متوفي بالين بر داري زنده شب در كه آورد مي ياد به را لحظه آن هنوز نيو
 : گفت و كرد بغل را مايلز ، برخاست سپس ، زده زانو تابوت
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 . خوابيده خوشگلت كني خيال كن سعي ــ

 : بود داده پاسخ سردي به مايلز

 اسم اين با اونو من فقط.  سل ، نكن صدا طوري اين اونو وقت هيچ ديگه و ، مرده اون.  نخوابيده اون ــ

 . زنم مي صدا

 را اش مارتيني ي مانده باقي او ، آور عذاب سكوت اي لحظه از پس.  بود نكرده را احتياطي بي اين هرگز امشب تا سل و
 : گفت گشاده لبخندي با و برخاست ، بلعيد

 . گردم برمي االن همين ــ

 . شد راهي ميهمان دستشويي و راهرو سمت به و

 : كشيد آهي دوين

 . اخالق تا داره لعاب و رنگ بيشتر اما ، باشه نابغه طراح يه شايد اون ــ

 : كرد يادآوري آنان به نيو

 . بودم خريد مأمور يه»  ديل بلومينگز«  توي االن شايد ، سل بدون.  انداخت راه منو كه بود اون ــ

 : داد هشدار و شد مايلز ي چهره حالت متوجه نيو سپس

 . شد نمي اين از بدتر نگو بهم... 

 . نكرده خطور مغزم به وقت هيچ اين ــ

 مورد غذاها ي همه.  كرد مي روشن را اتاق ماليم نوري.  كرد كم را لوستر روشنايي و روشن را ها شمع نيو ، شام هنگام
 .  كشيدند غذا بار سه سل و بار دو مايلز.  گرفت قرار عموم تأئيد

 . مانهاتانه كل تو غذا بهترين اين.  رژيم خيال بي ــ

 : گفت آنان به نيو.  نشود كشيده ريناتا سمت به گفتگو كه شوند آن مانع نتوانستند آنان ، دسر صرف هنگام
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 لذت.  بودم شده غرق آشپزيش كتاب توي من.  شده درست نفر دو شما مخصوص كه اونه غذاهاي دستور از يكي اين ــ
 . بود بخش

 گفت لبخندي با دوين.  گيرد عهده بر را مخدر مواد با مبارزه آژانس رياست است ممكن كه كرد تعريف آنان براي مايلز
: 

 . پيشت واشنگتن بيام شايد ــ

 : افزود وسپس

 . س محرمانه العاده فوق... 

 جوش قهوه با كار مشغول كه را او نيو.  كند آماده را قهوه شخصاً و كند كمك نيو به ميز كردن جمع در كرد اصرار سل
 . آورد بيرون گنجه از چرخيد مي روزتي ي خانواده در بود ها نسل كه را طاليي و سبز زيباي هاي فنجان و كرد رها ، بود

 آشپزي كتاب و پيشخوان و برگشته جوش قهوه.  كشاند آشپزخانه به شتابان را آنان دردناك فريادي و خفه صدايي
 . بود پريده رنگش و گرفته سرد آب زير را قرمزش دست سالوا.  بود كرده خيس را ريناتا

 . شد ول لعنتي جوش قهوه اين ي دسته ــ

 . بگيرد گستاخانه لحني كوشيد او

 . بياري در ، شكستم دستتو من و بوديم بچه كه رو روزي اون تالفي كني مي سعي گمونم مايلز... 

 . است بدي سوختگي بود واضح

 سوختگي براي اوليه هاي كمك عنوان به مايلز كه رفت اكاليپتوسي هاي برگ دنبال به شتابان نيو

 اسقف.  پيچيد آن دور نخي اي حوله و داد قرار آن روي را برگها ، كرد خشك را سل دست آرامي به او.  داشت مي نگه
 را مايلز نگاه حالت نيو.  كرد مي خشك را آشپزي كتاب مايلز.  آن كردن خشك به كرد شروع و برداشت را جوش قهوه
 . ديد ، كرد مي بررسي را شده لك و خيس طرحهاي وقتي

 . كشيد بيرون را دستش و راند عقب به ، بود او مداواي مشغول كه را نيو.  شد آن متوجه هم سل

 . متأسفم واقعاً ، خدا به ، مايلز ــ
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 سر را آن بدقت و پيچيد دستمالي در را آن ، كرد خشك را قهوه هاي لكه ، برداشت ظرفشويي باالي از را كتاب مايلز
 : داد قرار يخچال باالي در جايش

 ؟ اومده كجا از اون.  بودم نديده رو مزخرف جوش قهوه اين وقت هيچ قبالً من ، نيو ؟ باشي متأسف چي براي ــ

 : گفت متأسف لحني با ، بود قديمي جوش قهوه در قهوه كردن درست سرگرم كه نيو

 . فرستاد برات كريسمس واسه اينو مهموني اون از بعد المبستون اتل.  س هديه يه ــ

 . گرفت خود به متعجب اي قيافه ، خنده زير زدند ناگهان كه سل و نيو و مايلز ديدن با استانتون دوين

 : گفت نيو

 ميون به اتل حرف هم باز ، كنم مي كاري هر ، بزرگ خداي.  عاليجناب ، كنم مي تعريف برات رو همه ، نشستيم وقتي ــ
 . شام موقع حتي ، مياد

 . داد توضيح برايشان اتل علني شدن مفقود مورد در نيو ، نوشيدند مي سامبوكا ليكور همراه را اسپرسو ي قهوه وقتي

 : گرفت نتيجه مايلز

 . نبينم اونو دوباره وقت هيچ كاش اي ــ

 موجب كه است شده هايي تاول از پوشيده زودي همان به دستش كند پنهان كوشيد مي كه سل

 : گفت و ريخت خودش براي ديگري سامبوكاي ، شدند مي دردش

 رو سؤالت جواب اينكه براي نيو.  باشه نكرده اش ذله مقاله اين با اون كه نيست هفتم خيابان تو لباس طراح يه حتي ــ
.  بوديم جلسه يه وسط درست ما.  بگيرم رو گوشي داشت اصرار و زد تلفن گذشته ي هفته اون كه بگم بايد ، باشم داده
 : كرد شكلي اين سؤال تا سه دو اون

 ؟ بودين كلمب كريستف دبيرستان تو شدن جيم استاد شما درسته آيا ــ

 : كرد برانداز را او نيو

 ؟ كردي تعريف چيزايي يه هم تو ــ
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.  بسازن موردمون در خوايم مي كارگزارامون از ما كه داستانهاييه تمام انكار بر مبتني اتل ي مقاله من ي عقيده به.  ابداً ــ
 . ممكنه غير كتاب يه براي دالر ميليون نيم اما ، باشه مقاله يه موضوع ممكنه اين

 كه بود واضح.  گرفت گاز را زبانش اما ، است نداده اتل به را پرداخت پيش اين واقعاً كس هيچ كه بگويد بود نزديك نيو
 . كند فاش را داستان اين نداشت قصد كمپبل جك

 : افزود سال

 آدم اين از ، نيو.  مياره در رو كارش گند حسابي استيوبر قاچاق هاي كارگاه مورد در تو اطالعات شنيدم ، ضمن در ــ
 . كن دوري

 : پرسيد بتندي مايلز

 ؟ چيه حرفا اين معني ــ

 بنابراين.  بگيرد قرار قضايي تعقيب مورد است ممكن او اقدام بابت استيوبر گوردون كه بود نكرده تعريف مايلز براي نيو
 : گفت و كرد سل به اي اشاره سر با

 . ندارم دوست را كردنش معامله روش چون كنم نمي خريد ازش ديگه من كه طراحه يه اون ــ

 . چرخيد سل سمت به سپس

 و ، پوشه مي منو هاي لباس فقط اون كه دوني مي تو.  داره وجود اتل شدن مفقود در عادي غير چيز يه گم مي مصرانه... 
 . نشده كم كمدش توي كتهاي از كدوم هيچ

 . انداخت باال را اش شانه سل

 كه چيزي يه با اون.  ببين و كن صبر.  نشه متوجه و بيرون بره كت بدون كه هست خل اُنقدر اتل ، بگم رو راستش ، نيو ــ
 . رسه مي راه از ، كرده تنش و خريده پني.  سي.  جي پيشخوان از

 : داد تكان را سرش نيو و خنده زير زد مايلز

 . كردي كمكم چقدر كه واقعاً ــ

 . خواند دعا استانتون دوين ، كنند ترك را ميز آنكه از پيش

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


 

 

زيباي من بخواب  هشتيا  كتابخانه نود   

w W w . 9 8 i A . C o m  132 

 تشكر تو از كرده درست اونو كه زيبايي و جوان زن و خوشمزه غذاي اين بابت ، مان دوستي بابت ، خداوندا ــ

 . بيامرزي رو عزيزمون ريناتاي خوايم مي تو از و كنيم مي

 : گرفت را اسقف دست مايلز

 . دو متشكرم ــ

 . خنديد سپس

 . پاشي و ريخت مسؤول تو چون ، كني تميز رو ش آشپزخونه بري گفت مي بهت ، بود اينجا اون اگه ، سل تو و... 

 را ها ظرف و ها قابلمه دلپذير سكوتي در و كردند پر را ظرفشويي ماشين مايلز و نيو ، سل و اسقف عزيمت از پس
 : شد متذكر و برداشت را خاطي جوش قهوه نيو.  شستند

 . دور بندازيمش ، بسوزونه رو ديگه نفر يه اينكه از قبل اينو باشه بهتر شايد ــ

 : گفت مايلز

 . كنم تعميرش ، كنم مي تماشا رو پريل سريال دارم كه روز يه تونم مي.  گرونه خيلي البد.  گوشه يه بذارش ، نه ــ

 خاموش را دستشويي چراغ ، داد تكان را سرش صبرانه بي.  ماند معلق هوا در كلمه اين كه رسيد نظرش به نيو.  پريل
 روشنايي.  است جايش سر چيز همه شود مطمئن تا انداخت اطرافش به نگاهي او.  بوسيد را مايلز خوابيدن از پيش و كرد

 آشپزي كتاب ي كرده باد و شده لك صفحات به آن پرتو زير در نيو چشم و كرد مي رخنه كوچك سالن در ورودي
 . لرزيد خود بر و ، بود گذاشته كارش ميز روي را آن مايلز كه افتاد ريناتا

 » 8 فصل «

 خاطره.  نكرد خداحافظي سيموس با او.  رفت بيرون آپارتمان از المبستون راث كه كرد مي اصالح سيموس ، صبح جمعه
 بود مانده ذهنش در ، كرد دراز سمتش به را دالري صد اسكناس او وقتي پيچاند درهم را سيموس ي چهره كه خشمي ي
 حاال.  كينه بجز بود نشانده فرو وجودش در سيموس به نسبت را احساسي هر خوراك مقرري چك ، سالها اين تمام در. 

 . دانست نمي ؟ او براي.  ترسيد مي راث.  بود شده اضافه آن به ديگري چيز
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 و ها ماليات كسر بمحض كه بود زده تخمين او.  كرد مي دريافت منشي عنوان به سال در دالر هزار شش و بيست راث
 مقرري معادل هفته در او خالص حقوق روز سه ، خوراك و پوشاك و آمد و رفت هاي هزينه ي عالوه به ، اجتماعي تأمين

 : زد مي فرياد سيموس سر مرتباً او.  است اتل خوراك
 

 . ميام در پا از دارم بدجنس ي زنيكه اين خاطر واسه من ــ

 و كرده بلند را مشتش او.  بود شده متشنج خشم از اش چهره گذشته شب اما ، كند آرام را او كوشيد مي معموالً سيموس
 تكه دو را آن و گرفته را اسكناس سيموس اما.  بزند را او خواست مي سيموس بود مطمئن.  بود كشيده عقب را خود راث
 : بود زده فرياد او.  بود كرده

 ميشه خوشحال گفت ، كنه ولم خواستم ازش وقتي.  داد بهم اينو كثافت اون ؟ هان ، آوردم كجا از اينو بدوني خواي مي ــ
 براش گذشته ماه از كه بود پولي اين و كنه كم هاش رفتن رستوران از بود كرده مجبورش كارهاش.  كنه كمكم بتونه
 . بود مونده

 : بود زده فرياد راث

 ؟ كني متوقف رو چكها فرستادن كه نگفت تو به اون و ــ

 . بود شده تبديل نفرت به بود سيموس ي چهره در كه خشمي

 . بفهمي بايد هم تو كه چيزيه اين شايد.  داره حدي بشر تحمل كه باشم كرده متقاعدش شايد ــ

 :بود كشيده فرياد زده وحشت و متعجب او.  كرد مي تنگ را نفسش هنوز كه بود كرده خشمي دچار را راث جواب اين

 ! كني تهديدم كني مي جرأت چطور ــ

 كرده تعريف برايش ، لرزيد مي گريه هق هق از كه حالي در سيموس.  گريه زير زد سيموس كه بود كرده مشاهده و
 مي ماه هر او كه تاواني ي درباره كرد مي زندگي اتل آپارتمان در كه دختركي و گذاشته نامه پاكت درون را چك كه بود

 : بود كرده صحبت ، پرداخت

 . احمقم من كنند مي خيال ساختمان تمام ــ
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 او در را خشمي طغيان سيموس به نسبت تحقيري چنان.  بود مانده بيدار دخترها از يكي اتاق در را گذشته شب تمام راث
 هم خودش كه بود رسيده نتيجه اين به زود صبح.  كند تحمل را ماندن او با ي انديشه توانست نمي كه كرد مي ايجاد
 . بود كرده بدجنس زني به تبديل را او اتل.  است تحقير مستحق كامالً

 . يافت مي ادامه بايستي نمي ديگر

 و برادوي خيابان سوي به راست سمت به ، بود آمده در فشرده هم به خطي صورت به خشم شدت از كه لباني با اكنون
 او به كوتاهش پاشنه هاي كفش اما. وزيد مي صبحگاهي باد.  افتاد راه به اند وست خيابان طرف به و پيچيد مترو ايستگاه
 . برود راه تند داد مي اجازه

 ، بود نوشته اتل كه را هايي مقاله كافي حد به راث.  كرد مي را كار اين قبل ها سال بايستي.  شود روبرو اتل با رفت مي او
 براي بزرگ قراردادي بتازگي اتل كه حاال اما.  دهد مي نشان زنان حقوق طرفدار اي چهره را خود او بداند تا بود خوانده

 ششم ي صفحه در بود حاضر ميل كمال با پست ي روزنامه.  بود پذير آسيب بيشتر خيلي.  بود كرده امضاء كتاب يك
 خود به راث.  كند مي اخاذي دالر هزار ماهي ؛ هستند تحصيل مشغول هنوز دخترش سه كه مردي از اتل كه كند چاپ
 از نخست.  كرد مي شروع را حمله او ، كرد نمي نظر صرف ماهيانه مقرري از اتل اگر.  آورد لب بر تلخ لبخندي داد اجازه
 . دادگاه سپس ، پست ي روزنامه طريق

 را تحصيل هاي هزينه كه كند اي مساعده درخواست تا بود رفته شركتش كارگزيني دفتر به راث

 : بود گفته و شده شوكه ، بود شده باخبر خوراك مقرري وجود از كارگزيني رئيس وقتي.  داد مي پوشش

 به داره دوست خيلي مطمئنم من و كنه مي كار رايگان اغلب اون.  طالقه امر در خوبي وكيل كه دارم دوستي من ــ
 باشه شده تعيين طرفين توافق با كه خوراكي مقرري ، نكنم اشتباه اگه.  كنه رسيدگي اين مثل موضوعي

 اوضاع ممكنه ، برانگيزين رو عمومي نفرت شما اگه.  كنين اقدام قضايي طريق از كه وقتشه شايد اما ، نيست فسخ قابل
 . بشه عوض

 : بود كرده ترديد راث

 اجازه.  مياد گيرمون ميكده از نميري بخور چيز بزحمت كه كنم اعتراف بايد.  بدم قرار تنگنا تو رو دخترا خوام نمي من ــ
 . كنم فكر بدين

 : گرفت را تصميمش راث ، سوم و هفتاد خيابان از عبور با
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 . رم مي وكيل خانم اون ديدن به يا ، كنه مي نظر صرف مقرري از اون يا

 او به تا كشيد كنار را خود قدم يك راث.  آمد او سمت به مستقيم ، راند مي جلو به كالسكه در را كودكي كه جواني زن
 كه زشتي پالتوي و بود آورده پايين چشمانش روي تا را كالهش كه كرد برخورد خورده چاقو صورت با مردي با و نخورد
 آن روي پياده به فوراً و فشرد خود به را كيفش ، كرد جمع نفرت از را دماغش راث.  بود پوشيده ، داد مي شراب بوي

 روال طبق كه محله قديمي ساكنان ، شان درسي كتابهاي با ها بچه.  بودند آمد و رفت در پياده عابران.  رفت خيابان طرف
 تاكسي اداره به رفتن براي كوشيدند مي نااميدانه كه هايي آدم و رفتند مي روزنامه دنبال به و آمدند مي بيرون صبح هر
 . كنند پيدا

 و بود دالر هزار پنج و سي زمان آن.  كرد نمي فراموش ، بخرد خواست مي پيش سال بيست كه را اي خانه وقت هيچ راث
 كرده امتناع آنان به وام دادن از ، بود شده مطلع خوراك مقرري مبلغ از بانك وقتي.  ارزيد مي بيشتر برابر ده البد امروز
 . اتل خيابان ؛ پيچيد دو و هشتاد خيابان به شرق سمت به او.  بود

.  كرد آماده را خود رينگ به ورود شرف در بوكسوري همچون ناخودآگاه و داد باال را ،عينكش كرد صاف را هايش شانه
 . كند مي زندگي مجزا ورودي يك با همكف ي طبقه در اتل بود گفته او به سيموس

 .  كرد مي تأييد را سيموس هاي نشانه» المبستون.  ا« زنگ روي نام

 هيچ دوم و اول زنگ به اما.  داد فشار زنگ روي را انگشتش محكم او.  رسيد راث گوش به داخل از راديو ي خفه صداي
 . داشت نگه زنگ روي را انگشتش ، سوم بار.  شود منصرف كه نبود آدمهايي آن از راث.  نشد داه جوابي

 جوان مردي.  شد باز بشدت در.  داد را راث اجرت دستگيره كليك صداي سپس و انداخت طنين تمام ي دقيقه يك زنگ
 : پرسيد.  كرد مي نگاه او به خيره باز هاي دگمه با بلوزي و پريشان موهاي با

 ؟ هستين اتل خاله دوستان از يكي شما.  ببخشين ــ

 . ببينم اونو بايد ، بله ــ

 ، رفت كنار او.  شود وارد بگذارد يا ببندد او بر را راه صريحاً يا كه كرد وادار را جوان مرد و برداشت جلو به قدمي راث
 ، كرد مي صحبت او با اتل معمول نظمي بي از هميشه سيموس.  انداخت اطرافش به سريع نگاهي و شد نشيمن وارد راث

 در سيموس.  قديمي زيباي مبلمان.  بود شده چيده هم روي مرتب روزنامه دسته يك.  بود مرتب آنجا ، اين وجود با
 . بود كرده صحبت او با ، خريده اتل براي كه مبلماني مورد
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 : انديشيد

 ".  كنم مي زندگي مادرش انگيز نفرت ي ملقمه ميون من وقت اون "

 . هستم براون داگالس من ــ

 را آپارتمان كه كه اي نحوه در و زن اين در چيزي.  شود مي مستولي برش ترس كرد احساس داگ

 : گفت.  كرد مي ناراحت را او كه داشت وجود ، كرد مي ارزيابي

 ؟ دارين قرار اون با شما.  اتلم ي خواهرزاده من ــ

 . ببينمش فوري خوام مي اما ، نه ــ

 . كرد معرفي را خود راث

 ديگه ، بعد به اين از.  بگيرم پس ، داده تون خاله به اون كه رو چكي آخرين اومدم و المبستونم سيموس زن من... 
 . نيست كار در مقرري

 دخترها كه اي نامه كاغذ.  شد ميز روي بلوطي اي حاشيه با سفيد پاكتي متوجه راث.  بود كار ميز روي نامه دسته يك
 . بودند فرستاده برايش سيموس تولد سالروز براي

 : گفت

 . گيرم مي پس اينو من ــ

 آن.  آورد بيرون را محتوياتش و گشود را آن سريع حركتي با ، برداشت را پاكت ، شود او مانع بتواند داگ آنكه از پيش
 . گذاشت پاكت در دوباره را نامه و كرد پاره را چك ، كرد بررسي بدقت را

 هاي تكه و كرد كيفش در را دستش او ، كند اعتراضي نتوانست بهت شدت از كه داگالس متعجب چشمان برابر در
 : گفت و آورد بيرون ، بود كرده اش پاره سيموس كه را دالري صد اسكناس

 . نيست اينجا اون گمونم ــ

 : كرد اعتراض داگ
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 . كنن دستگير رو شما بدم تونم مي.  گستاخين خيلي شما ــ

 : داد پاسخ تندي به راث

 . بفرمايين.  انداختم نمي خطر به خودمو بودم شما جاي اگه ــ

 : كرد فرو داگ دستان در را شده پاره اسكناس هاي تكه او

 بهش.  كنه مهمون خودشو مفصل غذاي يه شوهرم هاي پول با بار آخرين براي و بچسبونه رو اينا كه بگين انگل اون به ــ
 . شد خواهد پشيمون مرگ حد سر تا ، كنه سعي اگه و گرفت نخواهد ما طرف از هم دينار يه حتي ديگه بگين

 . كرد بررسي را آنها و رفت ، داشت قرار آن روي اتل هاي عكس كه ديواري سمت به او.  نداد پاسخ مهلت داگ به راث

 و مختلف هاي جايزه و زنه مي پرسه جا همه ، داره وامي حركت به اونو گنگي و مبهم اي انگيزه هر كنه مي ادعا زن اين "
 كنه رفتار بشري موجود يه مثل ، زن يه مثل اون با كرده سعي هميشه كه رو كسي تنها اين وجود با و گيره مي جورواجور

 ". كشونه مي بدبختي به ،

 : چرخيد داگ سمت به راث

 بچه و شوهرم و من كه شيكي هاي رستوران در ميدي اجازه تو.  كنه مي فكري چه تو مورد در دونم مي.  متنفرم ازش ــ
 . اوني مثل هم تو.  كني مي دزدي اون از بازم تازه.  بده غذا بهت ، ديم مي رو صورتحسابش هام

 . كرد رها كاناپه روي را خودش خاكستري رنگ به لباني با داگ و رفت راث

 ؟ شريكم باهاش مقرري پول توي منم كه كرده تعريف كي واسه ديگه گشادش دهن اون با اتل

 ساله چهل حدوداً.  كرد صدا را او ، بود ايستاده ساختمان ي سرپوشيده ورودي زير كه زني ، رسيد رو پياده به راث وقتي
 چهره و بود پوشيده مد آخرين تنگ خيلي شلوار و پوليور ، بود شده پلوغ و شلوغ ماهرانه كه داشت بلوند موهايي ، بود
 . كرد مي فاش را اي مالحظه بي كنجكاوي اش

 : گفت زن

 . اونم نگران و اتل ي همسايه ، هستم ولز جورجيت من.  شم مي مزاحمتون كه ببخشين ــ
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.  گرفت جاي مذكور ولز كنار در و آمد پايين را ها پله صدا سرو با ، گشود را ساختمان در الغري بسيار نوجوان دختر
 . كرد مي ثبت ، است ايستاده اتل آپارتمان مقابل او كه را موضوع اين و بررسي را راث نافذش چشمان

 : پرسيد او

 ؟ هستين المبستون خانم دوستان از يكي ــشما

 را قلبش ناگهان كه هراسي با عميق نفرتي.  بود كرده مسخره را سيموس كه است اي بچه دختر همان او فهميد فوراً راث
 . آميخت هم در ، كرد منجمد

 اتل توسط را دالري صد اسكناس چپاندن ي نحوه وقتي را سيموس ي چهره مرگبار خشم او ؟ بود اتل نگران زن اين چرا
 چقدر سيموس.  بود كرده ترك را آن تازه كه را مرتبي آپارتمان همچنين ، آورد ياد به ، كرد مي تعريف جيبش در

 است شده منفجر آنجا در بمبي كه ببخشد را احساس اين تا شود اتاقي داخل اتل است كافي كه بود كرده تعريف برايش
 . است نبوده اش خانه در بتازگي اتل پس. 

 : گفت ، بگيرد خود به دوستانه لحني كوشيد مي كه حالي در او

 ؟ هستين نگرانش شما چرا اما ، نبود اتل كه كنم مي تعجب ، بله ــ

 : داد فرمان مادر

 . ميشه ديرت بازم.  مدرسه برو ، دانا ــ

 : ورچيد لب دانا

 . بدم گوش خوام مي ــ

 : گفت صبرانه بي ولز جورجيت

 . باشه.  باشه ــ

 : چرخيد راث سمت به دوباره و

 ، باشه نكرده پست رو مقرري اگه اون معموالً.  اومد اون مالقات به اتل سابق شوهر گذشته ي هفته.  افتاد عجيبي اتفاق ــ
 تازه.  كردم تعجب خيلي ، زد مي پرسه اطراف اين بعدازظهر پنجشنبه كه اون ديدن با كه طوري به.  مياد ماه پنجم فقط

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


 

 

زيباي من بخواب  هشتيا  كتابخانه نود   

w W w . 9 8 i A . C o m  139 

 تونستم مي!  كردن حسابي ي مشاجره يه اونا كه بگم بهتون بذارين ، خالصه ؟ بده پول جلوتر بود اومده چرا.  بود ام سي
 . بودم اتاق تو انگار ، بشنوم دادن مي فحش هم به كه رو اونا صداي

 : شود صدايش لرزيدن مانع شد موفق راث

 ؟ گفتن مي چي ــ

 مشكلي اگه تا پايين برم خواستم مي.  ميگن چي فهميدم نمي واقعاً.  شنيدم مي رو فريادها بيشتر من راستش خوب ــ
 ... اومد پيش اتل براي

 : انديشيد راث

 . بشنوي بيشتر خواستي مي تو ، نه

 اون.  زد حرف نفس يه ساعت يه و ، بود گرفته تماس خواهرم طالق بابت كليولند از كه بود مادرم.  زد زنگ تلفنم اما... 
 مي.  س بامزه ، زنه مي حرف سابقش شوهر مورد در وقتي.  زدم تلفن اتل به من.  بود شده تموم ها گفتن بيراه و بد موقع
 اتل.  بيرون رفته كردم خيال موقع اون.  نداد جواب اون اما.  كنين گوش اونو آوردن در ادا كه داره رو ارزشش ، دونين

.  كنه مي خبر منو معموالً ، كنه غيبت روز دو از بيشتر باشه داشته قصد اگه اما. دويدنه حال در هميشه ، شناسين مي كه رو
 . نيست هم كاتوليك تازه و مونده پيشش اومده ش خواهرزاده حاال.  بود نگفته هيچي اون ولي

 : گذاشت هم روي را دستهايش جورجيت

 آلوده رو اوزون ي اليه مو اسپري هاي قوطي اين بندم مي شرط.  غريبيه و عجيب هواي ؟ نيست طور اين ، سرده هوا ــ
 . كنه مي

 : داد ادامه بدهد دست از را اي ذره دانا آنكه بي او

 . نيست تقصير بي وسط اين وجودش بي سابق شوهر و افتاده اتل براي اتفاقي كه دارم عجيبي احساس من ، حال هر به ــ

 : كرد قطع را او حرف دانا

 . ترسه مي چيزي يه از كه ميومد نظر به واقعاً و بود برگشته جمعه اون كه نره يادت ، مامان ــ
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 من.  بده رو چك بود اومده احتماالً كه اينه معنيش و بود پنجم روز اون.  ديدي اونو جمعه تو.  بگم اينو خواستم مي ــ
 به كه چيزي.  نديده رو اتل كسي اما ؟ بود برگشته دوباره چرا اون كه بدين توضيح برام تونين مي.  ديدم ديروز اونو
 . باشه گذاشته جا رو ساز دردسر مدركي و باشه كرده...  چي دونم نمي...  كاري يه ممكنه اون كه اينه رسه مي نظرم

 : پرسيد راث از سپس.  زد فاتحانه لبخندي و كرد تمام را داستانش ولز جورجيت

 تلفن پليس به بايد آيا.  كردين مي كار چي ، بودين من جاي اگه بگين ، هستين اتل دوستان از يكي شما كه اونجا از ــ
 ؟ باشه رسيده قتل به م همسايه ممكنه كه بگم بهشون و بزنم

 

*** 

 آيا بدانند خواستند مي و بود شده بيمار داوطلب هاي راننده از يكي.  زدند تلفن كانوي كيتي به بيمارستان از صبح جمعه
 ؟ شود وي جايگزين تواند مي او

 موريسون پارك مقصد به و پوشيد را دويدنش لباس و كفش.  بازگردد خانه به توانست او كه بود شده سپري بعدازظهر
 :پرسيد خود از جاده مسير در او و شدند مي كوتاه ها سايه.  نشست فرمان پشت دوباره

 ؟ كرد مي صبر صبح فردا تا نبود تر منطقي آيا

 را باريكي راههاي و پاركينگ سنگفرش آفتاب اخير روزهاي اين در.  داد ادامه راندن به پارك ورودي تا مصممانه سپس
 . بود مرطوب هنوز جنگلي گياهان نواحي اما ، بود كرده خشك ، شد مي ختم آن به كه

 آنجا در اسبش پيش ساعت هشت و چهل كه كند پيدا را مكاني داد مي اجازه او به كه مسيري كردن دنبال نيت به كيتي
 شاخه كه اي لحظه.  نيست مطمئن مسير ي ادامه از كه شد متوجه غيظ با اما.  رفت راه سواركاري ميدان تا ، بود كرده رم
 : كرد زمزمه ، خورد صورتش به اي

 ".  ندارم يابي جهت حس هيچ "

 دقيقي طرحهاي برايش هميشه مايك ، شناخت نمي كه شد مي مكاني عازم اتومبيل با بتنهايي وقتي كه آورد خاطر به او
 . كرد مي مشخص را مختلف نقاط و ها چهارراه كه كشيد مي

 دور هنوز او و بود دردناك زانوانش و الي و گل از پوشيده و خيس هايش كفش ، دقيقه چهل از پس
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 كس هيچ.  كند استراحت تا ايستاد ، شدند مي جمع سواركاران معموالً كه درختي بي ي منطقه در او.  چرخيد مي خودش
 . بود پايان به رو تقريباً روز.  رسيد نمي گوش به ميدان در سمي صداي هيچ و نبود حوالي آن در ديگري

 : انديشيد مي او

 . گشت برخواهم فردا.  باشه تنها آدم كه نيست جايي اينجا.  م ديوونه واقعاً من

 . ايستاد حركت بي سپس و برگردد را مسير همان گرفت تصميم ، برخاست او

 كه بود جاها همين جايي يه.  باال رفتيم مي شيب از و رفتيم مي راست سمت به رو راهي دو ما.  دورتره مسير اين كن صبر
 . بشه جدا گروه از گرفت تصميم لعنتي ي ماده خر اون

.  كرد تندتر را قلبش ضربان ، كرد مي تشديد را آن ، فزاينده اضطرابي كه صبريي بي.  كند نمي اشتباه داشت يقين او
 ... بود ديده را دستي او.  بود نوسان در يكسره پاندولي همچون ذهنش گذشته شب

 . رسيد مي نظر به احمق.  بود او تصور فقط اين.  بود مسخره.  زد مي تلفن پليس به بايست مي

 آنان و باشد داشته حق او كنيم فرض.  نه.  باشد نداشته كاري ديگر و بزند تلفن ناشناس فرد عنوان به توانست مي او
 مي بررسي و رفت مي خودش.  بود كرده اكتفا اش اوليه ي نقشه همان به او ، جوانب بررسي با...  كنند شناسايي را تلفن
 . كرد

 : آورد ياد به.  كرد طي دقيقه بيست در ، كرد مي طي دقيقه پنج مدت در اسب كه را مسيري او

 رم اون و كشيدم رو افسارش من.  مسيره اين توي هرز هاي علف تمام.  چريدن به كرد شروع كودن اون كه جايي اينم
 . رفت پايين اونجا از مستقيم و كرد

 مي پايش زير سنگها.  كرد آمدن پايين به شروع افزايش به رو تاريكي در.  بود سنگالخ و تند سراشيبي يك مسير
 : گفت خشماگين.  شد خراشيده دستش و افتاد ، داد دست از را تعادلش.  غلتيدند

 ".  داشتم كم رو همين "

 سنگها ميان در پراكنده رس خاك اثر در كه دستي با.  گرفتند مي شكل اش پيشاني روي عرق قطرات ، سرما رغم علي
 صخره يك به ، سرازيري راه نيمه در.  نبود رنگ آبي آستين از اثري كوچكترين.  كرد پاك را عرقش ، بود شده كثيف

 : گرفت نتيجه.  كند استراحت تا ايستاد آنجا و رسيد بزرگ ي
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 . نكردم مضحكه خودمو پليس به زدن تلفن با كه شكر خدارو.  بوده تصوراتم

 : گفت بلند صداي با.  برود دلچسب و گرم حمامي به و برگردد خانه به ، كند استراحت اي لحظه گرفت تصميم

 ".  كافيه من براي ، باشه دلچسب هم قدر هر روي پياده "

 و گرفت صخره ي لبه به را راستش دست ، كشيد كمرنگش سبز بادگير روي را هايش دست ، آمد جا نفسش كه هنگامي
 . برخيزد كه شد آماده

 ، نيامد بيرون دهانش از صدايي هيچ اما ، بكشد فرياد خواست مي.  دوخت پايين را چشمانش و كرد احساس را چيزي
 كه تيره قرمز الك با شده مانيكور انگشتاني ، كرد مي لمس را ديگري انگشتان ، انگشتانش.  ناباورانه و خفه اي ناله بجز

 ناخودآگاه ضمير در كه رنگي آبي آستين و گرفته قرار باال به رو ، بود سريده آنها اطراف از كه سنگهايي تخته توسط
 را رمق بي و باريك مچ آن ، عزا بازوبند همچون رنگ سياه نايلون اي تكه.  كرد مي احاطه را آنها ، بود بسته نقش كيتي
 . كرد مي احاطه

 

 *** 

 هاوس شواب روبروي ساختمان مقابل هفت ساعت صبح جمعه ، بود داده شكل تغيير الخمرها دائم شكل به كه آدلر دني
 اما.  رود مي سركارش پياده نيو ببيند كه دارد اندكي شانس او رسيد مي نظر به و بود خنك و تازه هنوز هوا.  گرفت جاي
 بين ، زود صبح كرني بود گفته بزرگ چارلي.  باشد صبور ، كند تعقيب را نفر يك است مجبور وقتي كه بود گرفته ياد او

 . رود مي سركار هشت تا نيم و هفت ساعت

 مدارس از يكي سمت به را آنان و كرد مي جمع را ها بچه سيل اتوبوسي.  شد شروع مهاجرت هشت به ربع يك حدود
 : آورد ياد به دني.  برد مي گران و خصوصي

 ".  نيوجرسي توي.  برانزويل دارالتأديب.  رفتم مي خصوصي ي مدرسه يه به منم "

 : كرد اصالح دني.  بودند پوشيده باراني جور يك همگي.  شدند مي ظاهر خيابانها در كم كم پويا و جوان كارمندان

 ".  كرد قاطي نبايد.  باراني نه بربري "

 . كامروا هايي قيافه و برق و زرق پر ظاهر ، گندمي جو موهاي با مرد و زن ي رتبه عالي كارمندان سپس
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 . كند سنگين و سبك را آنان ي همه راحتي به توانست مي ، بود نشسته او كه مراقبتي ي نقطه از

 كه بود اين ، بپذيرد را خطرش توانست نمي كه چيزي تنها.  نيست شانسش روز امروز كه فهميد دني ، 9 به دقيقه بيست
 . كند عصباني خودش دست از را كارش صاحب

 كارش صاحب دانست مي دني اما.  كردند مي دستگير بازجويي براي را او ، قتل وقوع محض به ، داشت كه اي پرونده با
 : گفت مي هي تو.  كرد خواهد مداخله او نفع به

 . عيب بي آدم يه.  نمياد كارش سر دير هم دقيقه يه وقت هيچ.  هامه بچه بهترين از يكي اون ــ

 كه داشت تن بر چركي گشاد پالتوي او.  دوخت پايين به را چشمانش و ماليد هم به را دستانش ، برخاست تأسف با دني
 پوشانده را صورتش تمام عمالً و گرفت مي را ها گوش روي كه بود سرش بزرگي كاله ، داد مي قيمت ارزان شراب بوي
 هميشگي لباس پالتويش زير او بزند حدس توانست نمي كس هيچ.  بود سوراخ هايش كناره كه ورزشي هاي كفش و بود

 كه كرد مي حمل را خريدي زنبيل او.  رفته رو و رنگ جين شلوار يك و دار زيپ ژاكت يك ، است پوشيده را كارش
 پيش.  داشت چاقو يك دستگيري ترس از پالتويش راست جيب در.  بود اسفنج يك و ليف ، روزي هر هاي كفش حاوي
 ، بچپاند ساك در را كاله و پالتو ايستگاه انتهاي در ، برود پياده برادوي 72 خيابان متروي ايستگاه تا كه بود كرده بيني
 . بشويد را صورتش و دست و كند عوض يكي آن با را ورزشي كثيف هاي كفش

 در.  برگردد اش خانه به پياده داشت آمادگي كرني خورد مي قسم!  بود نشده تاكسي سوار ديشب كرني كاش اي فقط
 ... بكشد پارك در را كرني داشت زيادي شانس او صورت اين

 اگر و شب شايد ، نشد صبح اگر ، رساند خواهد انجام به را مأموريتش باالخره كه بود راسخ اعتقاد اين ي زاده كه صبري
 انگار ، بدهد تاب را ساك و برود راه خوران تلو تلو كه بود مواظب او درآورد حركت به را دني ، فردا شايد ، نشد امروز

 شان چهره در و كشيدند كنار را خود ، بيندازند او به نگاهي دادند زحمت خود به كه نفري چند.  نيست آن به حواسش
 . شد مشهود ترحم يا نفرت از حالتي

 مي جلو پايين به رو سر با كه كرد برخورد اي ماده وحشي گاو به ، كرد مي عبور اند وست و 72 خيابان از كه حالي در
 اي ضربه خواست مي دلش خيلي دني.  بود كرده جمع بدجور را لبانش و فشرد مي اش دستي كيف روي را دستش ، رفت
 72 خيابان به ، كرد عبور زن كنار از قدمهايش كردن تند با او.  راند عقب به را تمايل اين اما ، بقاپد را كيفش و بزند او به

 . رفت مترو ايستگاه بهسمت و پيچيد
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 بود شده تا ليف و اسفنج ، كاله ، پالتو حاوي ساك و زد مي برق صورتش و ها دست ، آمد بيرون آنجا از بعد ي دقيقه چند
. 

 . برد مي دفترش به را نيو سفارشي ي قهوه او ، نيم و ده ساعت

 . كرد استقبال او از نيو

 چي بقيه كه نيست مهم برام و.  كنم شروع رو كارم تونم نمي كه اينه اش نتيجه و شدم بلند دير امروز.  دني ، سالم ــ
 . بهتره خيلي ، جوشونن مي دستگاهشون تو اونا كه زيپويي آب اون از شما ي قهوه.  ميگن

 : گفت دني

 . كرني دوشيزه ، شن بلند دير كه افته مي اتفاق همه براي ــ

 . گشود برايش محبت با را آن در و آورد بيرون ساك از را ليوان و

 

 *** 

 رختخواب از سراسيمه كه حالي در.  است 9 به ربع يك ساعت كه كرد مشاهده زده حيرت ، شد بيدار نيو كه صبح جمعه
 : انديشيد ، پريد مي بيرون

 . قديمي هاي برونكسي با موندن بيدار شب نصف تا ي نتيجه اينم ، خدايا

 نان و گرفته را ميوه آب ، انداخته راه را جوش قهوه مايلز.  رفت آشپزخانه سمت به عجله با و پوشيد را روبدوشامبرش او
 . بود كرده آماده را صبحانه

 : كرد سرزنش را او نيو

 . پليس رئيس ، كردي مي بيدار منو بايستي ــ

 . بشه منتظرت ساعت نيم ميره نمي مد صنعت ــ

 . بود نيوز ديلي در غرق مايلز

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


 

 

زيباي من بخواب  هشتيا  كتابخانه نود   

w W w . 9 8 i A . C o m  145 

 : شد خم او هاي شانه روي نيو

 ؟ جالبيه چيز ــ

 تا كاميال سنت توي رباني عشاي مراسم از و كنن مي دفن اونو فردا.  سپتيه نيكي شاهكارهاي شرح اول ي صفحه ــ
 . كنن مي همراهيش اش آينده زندگي سمت به كالوري توي خاكسپاري

 ؟ كنن راهي گل و تاج بدون اونو داشتي انتظار ــ

 . ببرم من كوره توي رو تابوتش سروندن ثواب و بسوزونن اونو بودم اميدوار ، نه ــ

 . نزن حرفا اين از ، مايلز اوه ــ

 . كند عوض را موضوع كوشيد نيو

 ؟ نه ، بود خوبي شب ، ديشب ــ

 . گفت مي تملق اخيرش نامزد از ديشب كه كردم تعجب ؟ چطوره سالوا دست دونم نمي.  بود عالي ــ

 ؟ مجدده ازدواج فكر تو بار هزارمين براي اون كه دوني مي

 . نوشيد ويتامين قرص يك با را پرتقالش آب نيو

 ؟ كيه خوشبخت نامزد اين.  كني مي شوخي ــ

 : گفت مايلز

 ازدواج فكر وقت هيچ موفقيتش از قبل.  داره نامزد كلكسيون سالوا.  باشه مناسبي ي كلمه خوشبخت كه نيستم مطمئن ــ
 نوبت به اون.  پريده ورزش ي ديوونه يه به كالس با زن يه از و بالرين يه به زير لباس مانكن يه از ، بعد به اون از و نبود
 هاي خونه تو ديگري از بعد يكي رو اونا ي همه و شده مستقر لندينگ اسندنز و كانكتيكات ، جرسي نيو ، چستر وست تو

 ! خورده آب براش چقدر حاال تا اينا ي همه دونه مي خدا.  كرده رها شيك خيلي

 : پرسيد نيو

 ؟ بگيره آروم روزي يه كني مي خيال ــ
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 كه موند خواهد اي بچه پسر همون هميشه ، مياره دست به كه هايي پول تمام رغم علي اسپوزيتو سالوا ؟ دونه مي كي ــ
 . بده نشون خودشو لياقت كنه مي سعي و نداره چنداني نفس به اعتماد

 . گذاشت تستر داخل نان اي تكه نيو

 ؟ نشنيدم رو چيزايي چه بودم اجاق سر وقتي ــ

 ،مادرت خوام مي معذرت ، بشاشه بود رفته سل وقتي ، در دم.  بمونه خودمون بين فقط.  كرده احضار رو دو واتيكان ــ
 . گفت بهم اينو يواشكي دو ، دستشويي بود رفته سل وقتي ، بزنم حرف طوري اين بود كرده قدغن

 ؟ اسقفيه انتخابات.  كرد مي صحبت بالتيمور مورد در شنيدم ــ

 . شدنه شرف در كنه مي تصور اون ــ

 . بشه تموم براش قرمز كاله قيمت به ممكنه ــ

 . ممكنه ــ

 . بوده اونجا هواي توي چيزي يه البد.  نبودين موفق هم كم برونكس هاي بچه شما بگم بايد ــ

 اينكه با.  زد آن به گازي لذت با و ماليد مربا آن روي دلبازي و دست با ، كرد مالي كره را نانش نيو.  داد باال را نان تستر
 سبز و سفيد و آبي ي زمينه با كف هاي كاشي و بلوط چوب هاي قفسه با آشپزخانه ، شد مي داده انگيز غم روزي از خبر

 استفاده بشقابي زير عنوان به هماهنگ هاي سفره دستمال با همراه رنگ سبز كتان هاي دستمال.  داشت دلنواز فضايي
 هاي طرح با آبي انگليسي چيني سرويس.  بود مايلز ي خانواده به متعلق خامه ظرف و تنگ ، ها نعلبكي فنجان.  شد مي

 . كند آغاز صبحانه سرويس اين بدون را روز كه كند تصور توانست نمي نيو.  چيني

 دورنماي.  نبود سپتي نيكي براي تنها.  شده خودش دوباره تقريباً رسيد مي نظر به.  كرد ورانداز را مايلز بدقت او
 كشتاري و مواد قاچاق از حد چه تا مايلز كه دانست مي او.  بود مفيد كاري انجام و كار به بازگشت

 . شد مي آشنا كسي با واشنگتن در شايد ؟ دانست مي چه كسي و.  است متنفر ، كرد مي ايجاد كه

 . بود جذاب بسيار هنوز او.  كرد مي ازدواج دوباره بايست مي او

 : كرد يادآوري مايلز و شد متذكر را مطلب اين نيو
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 كني مي خيال.  بدم كمك پيشنهاد»  گرل پلي« ي مجله وسط صفحات براي فكرم تو تازه.  گفتي اينو هم ديشب تو ــ
 ؟ بيارم شانس

 : گفت برد مي اتاق به را اش قهوه كه حالي در نيو

 . كشن مي صف ت خونه در دم دخترها ، كنن قبول اونا اگه ــ

 . برود سركار و بجنبد است وقتش كه رسيد نتيجه اين به و

 

 *** 

 با سپس ، ماند مردد اي لحظه او.  است كرده ترك را آپارتمان راث كه شد متوجه ، شد تمام سيموس صورت اصالح وقتي
 براي دخترها كه را تنش ي حوله رنگ بلوطي كمربند ، شد اتاق وارد ، كرد عبور ورودي راهروي از سنگين قدمهاي

 به ، بود آورده در پاي از را او كه خستگي.  كرد رها تخت روي را خودش و گشود ، بودند داده هديه بهش كريسمس
 به دوباره كه بود اين خواست مي دلش كه چيزي تنها.  دارد نگه باز را چشمانش توانست مي بزحمت كه بود حدي

 را اتاقش هرگز راث ، دشوار هاي سال اين تمام در.  بخوابد و بخوابد و بكشد سرش روي را پتو ، گردد باز رختخواب
 بابت قدري به و بخورد هم به دستشان هرگز آنان آنكه بي شد مي سپري ها ماه و ها هفته گاهي.  بود نكرده جدا

 يك در دو آن ، ضمني توافق جور يك طبق هم زمان همان اما ، گرفتند مي آشوبه دل كه داشتند نگراني مالي گرفتاري
 . بودند مقيد ، بخوابد شوهرش كنار در بايد زن كه سنت اين به و خوابيدند مي تختخواب

 مادرش توسط داشت سال 10 وقتي كه مبلماني.  كند نگاه آن به راث ديد از كرد سعي و گذراند نظر از را اتاق سيموس
 ي ميله روي خطرناك طرزي به كه اي آينه و ماهون چوب روكش با بود كهنه فقط ، نبود قديمي. بود شده خريداري
 از و بود تكاپو در كه كرد مجسم وسايل اين انداختن برق حال در را مادرش او.  شد مي خم توالت ميز باالي عمودي
 برآورده رؤياي ، بود هدف يك به رسيدن از حاكي كمد و ميز و تخت ، مجموعه كل ، مادرش براي.  راضي اش نتيجه
 .»  زيبا اي خانه«  ي شده

 مبلمان.  بود بريده ، باشد داشته كرد مي آرزو كه را هايي اتاق نمونه هاي عكس»  هاوس فول تي بيو«  ي مجله از راث
 او و بود زدوده اش چهره از را شادي و داده پايان اميدهايش به مالي مشكالت.  روشن محيطي ، ماليم رنگهاي در مدرن

 : بود زده فرياد مرسي سر او كه افتاد روزي ياد به سيموس.  گرفت مي سخت خيلي دخترها به
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 . بخرم برات اينو تا كردم جمع شاهي به شاهي من ؟ كردي پاره رو پيرهنت ، طور اين كه ــ

 . بود اتل تقصير اينها ي همه و

 . گرفت دستانش ميان در را سرش سيموس

 پيش سال دو كه بود فيلمي نام اين.  بست بن.  كرد مي سنگيني وجدانش بر ، بود چيده را اش توطئه كه ساختگي تلفن
 . بود آمده بيرون

 ." بست بن"

 داده دست از را اش خونسردي كه اي لحظه ، اتل با آخرين لحظات آن ي خاطره.  بزند كتك را راث بود نزديك ديشب
 ... كه وقتي.  بود

 بود كرده عبور اي مرحله از او ؟ كند حفظ را ظاهرش و برود ميكده به كه داشت اي فايده چه.  افتاد بالش روي دوباره او
 . بود دير خيلي عقب به بازگشت براي.  گذشت آن از بشود شد نمي باورش هرگز كه

 . دانست مي هم را اين او.  نداشت اي فايده هيچ.  دانست مي را اين او

 . بست را چشمانش

 مي نظر به.  بود نشسته تخت ي لبه او.  ديد خود روبروي را راث ناگهان اما ، بود برده خوابش كه بود نشده متوجه او
 ي جوخه مقابل كه كسي همچون ، داشت زده وحشت و متحير اي قيافه.  است بسته بر رخت اش چهره از خشم رسيد
 . دارد قرار اعدام

 : گفت او

 ؟ كردي كار چي اون با تو.  كني تعريف برام رو چيز همه بايد تو ، سيموس ــ

 

*** 

 و كت كه مرد سه همراه او.  رسيد غربي 37 خيابان در واقع دفترش به استيوبر گوردون ، جمعه روز صبح ده ساعت
 سركشي براي و هستند دولتي بازرسان آنان كه دريافت درنگ بي و شد آسانسور سوار ، بودند پوشيده خاكستري شلوار
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 هم به را او ابروان كه را خشمناكي نگاه و غضبناك هاي قدم كارمندانش بود كافي تنها.  اند آمده او هاي حساب به
 . شود منتشر» !  احتياط«  فرمان تا ببينند بود كرده نزديك

 به ، گذشت اش منشي مقابل از بسرعت ، كرد عبور نمايشگاه از ، بيندازد نگاهي كارمندانش يا و ها مشتري به آنكه بي او
 پشت كه موقعي. كوبيد هم به سرش پشت را در و شد دفترش وارد ، نداد پاسخي»  مي«  ي محجوبانه " ي آقا سالم "

 ها تحسين هميشه كه اش مراكشي چرم صندلي در و نشست ميزش

 محيطي در غرق و گذراند نظر از را دفترش او. بست نقش مكدرش سيماي بر نگراني ، شد خم عقب به ، انگيخت برمي را
 گران بسيار برايش كه تابلوهايي ، شده داده جال چرم هاي صندلي و ها كاناپه.  بود كرده ايجاد خودش اطراف در كه شد
 ... است موزه خور در كرد مي تأكيد اش هنري مشاور كه هايي مجسمه ، بود شده تمام

 يا ، دفترش تا كند سپري دادگاه در را اوقاتش بيشتر او پس اين از كه داشت وجود زيادي احتمال ، كرني نيو سر صدقه
 . زندان در كرد نمي احتياط اگر حتي

 محيط همان خيابان آن.  گرد دوره فروشندگان خيابان ؛ هفتم و سي خيابان.  رفت پنجره سمت به و برخاست استيوبر
.  كرد مي كار پدرش پوست كارگاه در مدرسه از آمدن بيرون از پس ، بود بچه وقتي.  بود كرده حفظ را پلوغ و شلوغ
 هر پدرش.  بود شبيه سمور پوست به ها پوست مدل اين كنار در فاكس.  جي.  اي محصوالت.  قيمت ارزان هاي پوست

 فروش راه از را اش زندگي كه دريافت استيوبر گوردون ، سالگي 15 در.  كرد مي ورشكستگي اعالم بار يك سال دو
 . گذراند نخواهد ، اند شده ها ملكه شبيه محقر هاي پوست آن در كه بدبخت لوحان ساده به تلقين و خرگوش پوست

 يك چه بفروشي كت يك چه.  بود اصلي عامل آستري.  بود دريافته را اين برسد بلوغ به آنكه از پبش او.  آستري
 گرفتن و ساده كشف اين.  باشد شده كشي آستر بايد ، اشارپ يا و اي پارچه نواري يا ، بلند آستين لباسي چه ، پيراهن
 فن و مد ي مؤسسه از خروج محض به كه را جواناني.  شد استيوبر هاي شركت تأسيس آغازگر پدرش از ناچيز وامي
 و زيبا هاي آستري.  بودند تخيل و ادراك ي قوه داراي ، كرد مي استخدام »آيلند رد «گرافيك آموزشگاه يا آوري

 در.  سازد نمي افسانه آدم از آستري ، است شدن شناخته رسميت به ي تشنه كه دنيايي در اما ، شد مشهور آنان مرغوب
 را هدفش او.  بودند شلوار و كت و دامن و كت طراحي به قادر كه مبتدياني جستجوي به كرد شروع او كه بود زمان آن

 . شود جديد)  معروف لباس طراح(  شانل يك كه بود كرده ثابت اين روي
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 ميان در يكي او اما.  شد مي فروخته مغازه هزاران در شلوارهايش و كت و دامن و كت.  بود شده موفق او ، ديگر بار يك
 بازدهي كافي حد به اين.  آورند چنگ به را باال سطح هاي مشتري همان كوشيدند مي همگي كه ديگري نفر بيست ده

 . نداشت

 قرار ميزش روي ، بود ياقوت با اسمش آغازين حروف به مرصع كه طاليش تمام فندك.  برداشت سيگاري استيوبر
 ي اداره بود كافي.  چرخاند و چرخاند دستش در را آن و داشت نگه اي لحظه را آن ، كرد روشن را سگارش.  داشت
 محكوم براي كافي مدارك تا گشتند مي قدر آن آنان وقت ان و كند اضافه را فندك اين و او دفتر ي اثاثيه قيمت فدرال
 . كنند پيدا مالي تخلف به او كردن

 : انديشيد او

 . دونن مي اينو همه.  كنه سود حسابي آدم نميذاره كه نحسه سنديكاي اين تقصير

 او كه چيزي تنها.  كند خرد را تلويزيونش خواست مي دلش استيوبر ، شد مي يوظاهر.دبليو.جي.ال.آي آگهي كه بار هر
 . بود بيشتر پول ، خواست مي

 . بدين كار ما به.  كنين متوقف رو واردات

 نكند چرا.  نداشتند كار مجوز كه مهاجراني براي نشده ثبت هاي كارگاه تأسيس به كرد شروع همه مثل او ، پيش سال سه
 . بودند خوبي خياطان ها مكزيكي ؟

 افشاگري كرني نيو كه كند آب را قاچاق هاي كارگاه شد مي آماده او.  كجاست پول براستي كه بود كرده كشف او سپس
 آورد مي ياد به هنوز او.  بود كرده شروع را فضولي هم ديوانه المبستون اتل و.  بود كرده

 او استيوبر...  وگرنه.  بود او دفتر كنار دفتر در هنوز مي.  بود آمده آنجا به بسرعت جادوگر آن گذشته ي چهارشنبه كه
 رفتار وي با خشونت با چنان و داده هلش ورودي در تا نمايشگاه وسط از و گرفته را او ي يقه عمالً ، بود انداخته بيرون را

 را در كه طور همان اتل.  بود نداده دست از را نفسش به اعتماد از اي ذره اتل.  بود خورده آسانسور در به او كه بود كرده
 : بود زده فرياد ، كوبيد مي هم به

.  شروعه تازه اين و.  ميندازن گير رو تو قاچاق كار و مالي كالهبرداري جرم به بزودي اونا كه بگم ، دوني نمي هنوز اگه ــ
 . آوردي كجا از رو پوال اين دونم مي من

 . شد مي او مانع بايست مي او.  دهد ادامه او كارهاي در فضولي به دهد اجازه اتل به تواند نمي فهميد كه بود هنگام آن در
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 : برداشت را گوشي خاطر رنجيده گوردون و شد شنيده تلفنش زنگ آرام صداي

 ؟ مي ، كيه ــ

 : گرفت خود به عذرخواهانه لحني اش منشي

 . ببينن رو شما دارن اصرار كل دادستاني دفتر مأموراي اما ، آقا ، بشن مزاحمتون خواستين نمي دونم مي ــ

 سردست دگمه روي كه را خاكي ذره دستمال كوچك ي ضربه يك با ، كرد صاف را روشنش كرم ابريشم كت استيو ــ
 . داد تكيه اش صندلي به و.  زدود ، بود الماسش هاي

 كه آورد ياد به ساعت يك عرض در بار دهمين براي او ، آمدند پيش اي حرفه و جدي هاي قيافه با مأمور سه اي لحظه
 . بود آورده در صدا به او قاچاق هاي كارگاه مورد در را خطر زنگ كرني نيو كه شد شروع اين براي چيز همه

*** 

 شب كه اي دستنوشته به دوباره و بازگشت دفترش به كاري ي جلسه آن از پس كمپبل جك ، جمعه روز صبح 11 ساعت
 ساله 33 ي برجسته روانپزشك يك ي بامزه ماجراهاي بر كوشيد بار اين.  برد حمله ، بخواند را آن بود كوشيده گذشته

 . كند تمركز ، بود شده سينما سالمند ي ستاره يك ، بيمارش عاشق كه

 مورد در اش گستاخانه و طوالني تجربيات ي واسطه به كه مرد.  روند مي مارتين ـ سنت به پنهاني تعطيالت براي دو آن
 درهم ، بود كرده ايجاد خود بودن زن پيرامون روانپزشك كه را موانعي ، بود شده سينما بت زنان

 به اعتماد روانپزشك ، بازگشت هنگام ، پرستاره آسمان زير عاشقانه شبهايي با هفته سه شدن سپري از پس.  شكند مي
 زن.  كند مي قبول كمدي فيلمي در را پدربزرگ نقش و گردد مي باز آنجلس لوس به ، گرداند مي باز او به را مرد نفس

 با را اش زندگي توانست خواهد كه كرد خواهد برخورد مردي با روزي داند مي و گيرد مي سر از را اش مشاوره جلسات
 ساله 38 و زيبا صرافي ، جديدش بيمار كه اي لحظه در.  بسازد او

 . يابد مي پايان كتاب ، پريشان خيلي و آشفته خيلي و است پولدار خيلي گويد مي او به كه پذيرد مي را

 : انديشيد.  زد مي ورق را آخر صفحات كه حالي در جك

 ! الال اوه
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 . راند عقب به ميزش روي را دستنوشته ناگهان جك ، شد اتاق وارد دست در هايي نامه انبوه با جيني كه زماني

 : كرد دستنوشته سمت به اي اشاره سر با جيني

 ؟ چطوره ــ

 پشه نيش فكر تو دائم من ، باغ توي سكسي هاي صحنه اون تمام طول در ، عجيبه.  ميره فروش خوب اما ، وحشتناكه ــ
 ؟ شم مي پير دارم كه اينه ي نشونه اين.  بودم ها

 ؟ دارين قرار ناهار كه نكردين فراموش.  دارم شك ــ:  خنديد جيني

 : داد خود به قوسي و كش و برخاست جك

 : انداخت او به گر تحسين نگاهي جيني.  كردم يادداشت ــ

 زندگيتون توي كسي ،مطمئنم پرسن مي همگي اونا ؟ هستين شركت ويراستار زنان تمام توجه مركز كه دونين مي ــ
 ؟ نيست

 . هميم با تو و من بگو اونا به ــ

 : كرد محو را جك لبخند نگراني ي نشانه به چيني.  بودم تر جوون سال 20 اگه البته.  خواست مي دلم خيلي ــ

 ؟ بنده مي رو ش آينده ي شماره كي معاصر زنان ي روزنامه.  دارم فكري يه ، جيني ــ

 ؟ مگه چطور.  دونم نمي دقيقاً ــ

 توني دونم مي ؟ بگيرم ، نوشته مد مورد در اونا براي المبستون اتل كه رو اي مقاله از نسخه يه هست امكانش دونم نمي ــ
 . باشه ــ ؟ باشه ، بكني توني مي كار چي ببين اما ، ده نمي نشون رو هيچي مجله چاپ از قبل معموالً

 : كرد صدايش جيني ، شد مي ناهار عازم جك كه اي لحظه ، بعد ساعت يك

 رونوشت.  بخونين اونو ميده اجازه شما به استثنائاً توني.  ميشه چاپ بعدي ي شماره در مقاله ــ

 . فرسته مي براتون هم رو اتل هاي يادداشت

 . س العاده فوق ــ
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 ، شده حذف اتل ي مقاله از كه هايي قسمت ، اون ي عقيده به.  بده شما به رو اونا كرد پيشنهاد خودش ــ:  گفت جيني
 از.  ميشه اتل نگران داره كم كم هم توني.  داره بيشتري جذابيت ، ميشه چاپ وكال توافق از بعد كه قسمتي به نسبت
 . باشه شغلي اخالق خالف كاري اين كنه نمي احساس ، كنين مي چاپ مد مورد در اونو كتاب شما كه اونجا

 ادعا كه را اتل ي مقاله حذفيات تا است قرار بي بشدت كرد احساس ناگهان ، قرارش سر بر رسيدن مسير طول در جك
 . ببيند را است بوده آتشين خيلي چاپ براي شد مي

*** 

 گير روان شنهاي در كه كساني همچون و نشستند خانه در آنان.  نرفتند سركار جمعه روز راث و سيموس

 . شدند خيره يكديگر به ، نيستند سرنوشت تغيير به قادر و روند مي فرو آرام آرام و اند افتاده

 . بپوشد لباس و شود بلند كرد مجبور را سيموس و ديد تدارك پنير با برشته نان و غليظ اي قهوه راث ، ظهر

 : گفت او به

 . افتاد اتفاقي چه كن تعريف برام دقيقاً و بخور بيا ــ

 . شد مي دخترها گير دامن كه بود عواقبي ديد مي كه چيزي تنها ، داد مي گوش راث كه مدتي تمام

 ، بود پوشيده چشم چيز همه از و كرده فدا آن بابت را خود او كه دانشگاهي تحصيالت.  داشت آنان براي آرزوهايي چه
 . شد مي خريده حراج در بسيار دقت با كه هايي لباس ، آواز و رقص هاي كالس

 ؟ شد مي زنداني پدرشان اگر داشت اي فايده چه

 و درخشيد مي صورتش بر كه عرق قطرات با او.  كرد تعريف بريده بريده را داستانش دوباره سيموس

 اتل و كند رها را او بود كرده خواهش اتل از چگونه كه كرد تعريف ، داشت قرار زانوانش روي كه حركت بي دستان
 : بود گفته اتل.  بود انداخته دست را او چگونه

 . نه شايد ، آره شايد ــ

 : بود گفته كنان خنده و گشته را كاناپه هاي كوسن پشت سپس
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 . ندزديده رو همه م خواهرزاده ببينم بزار ــ

 نداشته وقت ماه آن كه بود كرده نشان خاطر و چپانده سيموس جيب در را آن ، بود كرده پيدا دالري صد اسكناس يك و
 . برود بيرون شام براي خيلي

 : گفت نارسا صدايي با.  سيموس

 بعد.  نه يا كشتمش دونستم نمي. افتاد پس ، شد يكوري سرش.  بكنم كارو اين خواستم نمي.  كردم نثارش مشت يه ــ
 كه فهميد.  كشمش مي ، بخواد ديگه سنت يه اگه گفتم بهش.  بود ترسيده.  شد بلند

 . خواد نمي مقرري ديگه كه گفت و كرد قبول.  كنم نمي شوخي

 به انگار و شده آغاز گرفته هواي و سرما با روز.  بودند نشسته دفتر پذيرايي در آنان.  نوشيد را اش قهوه باقي سيموس
 آن فرداي.  اتل آپارتمان در گذشته ي پنجشنبه مثل درست.  خاكستري و سرد هواي.  بود رسيده فرا شب زودي همان
 . داشت اطمينان سيموس.  داشت ادامه هم باز.  بود شده شروع برف بوران ، روز

 : واداشت تعجيل به را او راث

 ؟ بيرون اومدي تو و ــ

 ، بود متنفر آنها از بود سال 20 او كه چوبي سنگين مبلمان ، گذراند نظر از را اتاق راث.  انداخت مي جا را چيز يك او
.  است نگفته او به را حقيقت تمام سيموس كه دانست مي و كند زندگي آن با بود شده مجبور او كه اي كهنه فرش

 . كلفت هاي ناخن با گوش چهار.  بودند كوچك چقدر. دوخت دستانش به پايين به را نگاهش

 . شايد ؟ سيموس از ؟ بودند برده ارث به كي از را آنها.  داشتند بلند و ظريف انگشتان دخترش سه هر

 مردي.  بود ضعيف سيموس ولي.  بودند قوي البته كه داد مي نشان را خپل و كوتاه آدمهايي راث خانوادگي هاي عكس
 ؟ حد چه تا.  بود شده نااميدي گرفتار كه ترسو و ضعيف

 : گفت راث

 . كنم كمكت تونم مي كه راهيه تنها اين.  بدونم بايد.  بدونم خوام مي.  نگفتي بهم رو چيز همه تو ــ

 : كشيد فرياد راث.  كرد تعريف برايش را ماجرا باقي و گرفت دستانش ميان در را سرش سيموس
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 ! بزرگ خداي اوه!  بزرگ خداي ، اوه ــ

*** 

 نيو مزون به ، بود قهوه يك و تن ماهي ساندويچ دو حاوي كه دست در مقوايي اي جعبه با دني بعدازظهر يك ساعت
 بود دستيارش با صحبت نيومشغول.  داد نشان او به را نيو دفتر دست ي اشاره با پذيرش مسؤول ، قبل همچون.  بازگشت

 را ها ساندويچ.  گشود را جعبه او.  برود بگويند و كنند تشكر نداد مهلت آنان به دني.  پوست ساه زيباي دختر يك ،
 : گفت و آورد بيرون

 ؟ خورين مي اينجا ــ

 : گفت او به نيو

 . هتلهاس دهي خدمات مثل تقريباً.  كني مي لوس رو ما تو دني ــ

 به نيو انگار.  بداند را نيو هاي برنامه خواست مي اما.  بود آمده چشم تو خيلي او.  شد اشتباهش متوجه و لرزيد دني
 : گفت اوژينا به و داد پاسخ او خاموش تقاضاي

 . دارم قرار پات خانم با نيم و يك ساعت. هفتم خيابان برم تونم نمي بعدازظهر اواخر از زودتر دوشنبه من ــ

 . كنه انتخاب شب لباس دست چند كنم كمك بهش خواد مي

 : گفت اوژينا

 . مياد در مون بعدي ماه سه ي اجاره ـ

 كوچك دفتري.  گذراند نظر از را اتاق نگاه با او.  بود مفيد دانستنش.  بعدازظهر اواخر دوشنبه.  كرد باز را دستمالها دني
 چارلي اما.  بگيرد هدف را نيو پشت درست توانست مي او ، داشت وجود خيابان به اي روزنه اگر!  حيف.  پنجره بدون و
 . باشد شده ريزي برنامه پيش از عملي به شبيه نبايد بود گفته او به

 . باال سطح و زيبا دختري.  ماند خيره نيو روي چشمانش

 . بكشم اونو مجبورم كه تأسفه جاي واقعاً ، لولن مي ور اون ور اين كه بدتركيب زن همه اين وجود با
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 پول پذيرش مسؤول.  انداخت مي طنين هايش گوش در هنوز آنان تشكر ، رفت مي وقتي و كرد خداحافظي لب زير او
 مي ، كرد مي عبور سنگين اي شيشه در از كه حالي در دني.  داد او به سخاوتمندانه و هميشگي انعامي با همراه را غذا

 : انديشيد

 . رسيد دالر هزار بيست به فوري نميشه ، ميدن آدم به غذا تحويل بابت كه دالرهايي دو با اما

 را نيو تقاضاي مندل توني وقتي.  گرفت معاصر زنان دفتر در را مندل توني ي شماره ، ساندويچش خوردن حين در نيو
 : كشيد فرياد زده تعجب ، شنيد

 ، بگم روراست.  شم مي اتل نگران دارم منم گفتم بهش.  بود زده تلفن همين واسه هم كمپبل جك منشي ؟ چه يعني ــ
 مقاله اما ، بدم شما به رو اونا تونم نمي.  اتله ناشر اون چون بخونه رو اتل هاي يادداشت از نسخه يه جك كردم قبول من
 . فرستم مي براتون رو

 .: نداد تشكر مهلت نيو به او

 . ميرن در كوره از ، بخونن اونو تا كه هستن مد دنياي تو زيادي آدماي.  ندين نشون ديگه كس هيچ به اونو خدا ترو اما ــ

 كه طور همان و بود»  نابغه شيادان و طراحان«  مقاله نام.  بودند اتل ي مقاله خواندن در غرق اوژنيا و نيو ، بعد ساعت يك
 قرار تأثير تحت را مد دنياي اخير سال پنجاه در كه گرايشي سه از بردن نام با او.  بود تند خيلي ، رفت مي انتظار اتل از

 : كرد مي آغاز ، بود داده

 كه پاسفيك دو باريير ي مجموعه و 60 ي دهه اوايل در كانت مري ژوپ ميني ، 1947 سال در ديور كريستين ، لوك نيو
 . بود شده ابالغ 1972 سال در سالوا دوال آنتوني توسط

 : بود نوشته ديور مورد در اتل

 پارچه يعني ، داشت قرار جنگ زمان سربازي مدهاي تأثير تحت هنوز و بود شده كامل ركود دچار مد ، 1947 سال در
 هاي

 و بكشد خطي جنگ روي بر گرفت تصميم ، خجالتي و جوان طراح ديور.  مسي هاي دگمه و گوش چهار هاي شانه ، جل
 را آن شهامت و كرد ثابت را خويش نبوغ او.  براند تبعيد چال سياه به بود محدوديت دوران سمبل كه را كوتاه هاي دامن
 در.  شد خواهد كشيده زمين روي متر سانتي دو سيو عصر هاي پيراهن پس آن از كند ثابت ناباور دنيايي به كه داشت
 پاهايشان زير اتوبوس از كاليفرنيايي چلفتي مشت يك شدن پياده هنگام او بلند هاي دامن.  نكردند كمك او به كارش

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


 

 

زيباي من بخواب  هشتيا  كتابخانه نود   

w W w . 9 8 i A . C o m  157 

 ها هفته و كرد ايستادگي خودش كار روي محكم ديور اما. برانگيخت نيويورك عليه را عمومي شورشي و كرد مي گير
 بودن پيشگام استعداد ژوپ ميني شكست موقع و.  كمردار كوتاه كت با ظرافت از سرشار هايي لباس ديگري از پس يكي
 اوايل.  كند مي پيروي رموز برخي از همواره مد كه دريابند طراحان تمام روزي شايد.  كرد ثابت را خويش حقانيت او

 . خورد تكان دنيا اوضاع ، 60 ي دهه

 ، انگليسي گر ابداع يك و بود پراكنده هوا در تغييرات موج اما ، بيندازيم واتيكان يا ويتنام گردن به را همه توانيم نمي ما
 لباس هرگز و هرگز و شود بزرگ خواست نمي كه كوچكي دختر ، بود كانت مري او.  شد صحنه وارد گستاخ و جوان زني

 هر به داشت تأكيد كه آمد عرصه به بلند هاي چكمه و رنگي هاي شلواري جوراب ، ژوپ ميني.  نپوشيد را بزرگساالن
 دهد توضيح شود مي منتهي آن به مد كه را غايتي پرسيدند كانت مري از وقتي.  داشت نگه جوان را ظاهر بايد شده قيمت

 .»  جنسي ي جاذبه« :  داد جواب رسا و محكم او ،

 روي مردانه هاي لباس سوي به ، ها سجاف جدال با بازي از خسته زنان.  بود ژوپ ميني يافتن پايان شاهد 1972 سال
 . آوردند

 تپه هفت از يكي روي قصري در ، بقبوالند ما به دارد دوست كارگزارش كه طور آن سالوا دال آنتوني كه بود زمان آن در
 شايد.  است آمده دنيا به برونكس در وود بريج ويليامز در اي مزرعه در اسپوزيتو سال نام با بلكه ، نشده متولد رم ي

 همسايگي در سبزي و ميوه سيارش اتومبيل با كه پدرش به كمك اثر در رنگها از او درك

 بود زبانش ورد هميشه كه هايي جمله بابت ، آنجلينا كنتس نه ، آنجلينا مادرش.  است يافته توسعه ، كرد مي پخش
 : بود شده معروف

 » ؟ خواد مي من هاي فروت گريپ از كسي.  بيامرزه پدرتو خدا ، بيامرزه مادرتو خدا «

. اف در متوسط خيلي دانشجويي و بود ضعيف شاگردي)  ايتاليا در نه برونكس در(  كلمب كريستوفر ي مدرسه در سال
 در را او كه كرد ابداع اي مجموعه او.  كند مي معرفي برگزيدگان نادر از يكي عنوان به را او سرنوشت چطور اما.تي.اي
 . او ابتكاري و فرد به منحصر ي ايده تنها ، پاسفيك دو باريير.  داد قرار اوج

 ي رژه در كه كسي.  گرداند بازمي خود جايگاه به را مد سالوا دال ، چوبدستي جادويي ي ضربه يك با تنها!  اي ايده چه اما
 بر گويي كه را زيبا هاي لباس از ناشي شگفتي هنوز ، باشد كرده شركت 1972 سال مد

 : آورد مي ياد به ، رقصيد مي ها مانكن تن
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 مي نور در كه پليسه هاي آستين و خورد مي چين بدن امتداد در كه پشمي هاي پيراهن ، گشاد ي تنه باال با ها تونيك
 دريايي زير حيوانات و گياهان ، ها مرجان ، آرام اقيانوس اي حاره زندگي هاي رنگمايه از او!  هايش رنگ و.  درخشيد

 ، شگفت جسارتي از سرشار برخي ، داد مي آنها به طبيعت كه كرد اقتباس نقوشي از هايش طرح خلق براي و گرفته الهام
 كه را احتراماتي تمام شايستگي پاسفيك دو باريير ي مجموعه خالق.  مشهورش سيمين آبي همچون ، تيره ديگر برخي
 . دارد ، كند اعطا تواند مي مد صنعت

 : گفت و خنديد ميلش رغم علي نيو ، مقاله از قسمت اين در

 تحسين رو باقيش نيستم مطمئن اما ، كرد خواهد ستايش ، نوشته پاسفيك دو باريير مورد در اتل كه رو چيزايي سل ــ
 طرف از.  بوده رومي كنتس يه مادرش و اومده دنيا به رم در شده باورش آخر دست كه گفته دروغ قدري به اون.  كنه

 مادرت و پدر كني تعريف كه شده مد االن.  داشته رو چيزايي همچين يه انتظار ، گفت مي شب اون كه طوري به ، ديگه
 كشتي كدوم سوار اليس ي جزيره به رسيدن براي ش خانواده با كه كنه مي كشف سل احتماالً.  داشتن سختي زندگي
 كشتي اون ماكت و شده

 . سازه مي رو

«  تشخيص به قادر كه اشرافي طراحان به ، رسيد مي نظرش به كه طور آن ، اصلي مدهاي ي درباره نگارش از پس اتل
 حمله ، كنند پياده و طراحي را آنان هاي كلكسيون تا كردند مي استخدام را استعداد با جوانان و نبودند»  دگمه جا از دگمه
 و هرج مسير در مد دائمي قراردادن و آسان مسير از پيروي از بود عبارت كه كرد مي فاش را اي دسيسه او.  بود كرده
 كه را كساني او.  كرد مي اشرافي هاي پيرزن تن بر را كانكان رقاصان لباس منظور اين براي ، شد مي الزم اگر حتي.  مرج

 هزار چهار سه بود برده گاباردين متر دو بزحمت كه شلوار و كت يك براي و كردند مي پيروي آنها از اخفش بز همچون
 . بود انداخته دست ، دادند مي پول دالر

 : بود پرداخته استيوبر گوردون به اتل سپس

 

 در كارگرها كار وحشتناك شرايط متوجه را عمومي افكار ويست شرت ترييانگل شركت سوزي آتش ، 1911 سال در
 در كه است شده اي حيطه به تبديل دوزي سري ، پوشاك كارگري جهاني ي اتحاديه مدد به.  كرد پوشاك هاي كارخانه

 محرومان استثمار با تا اند يافته راهي كنندگان توليد برخي اما.  كنند معاش امرار شرافتمندانه توانند مي مستعد افراد آن
 غير مهاجران. دارد وجود قاچاق كار خريد مراكز سيتي آيلند النگ و برونكس جنوب در.  دهند افزايش را سودشان
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 و ندارند كار مجوز زيرا كنند مي جان ناچيز هاي حقوق با ، اند گذاشته سر پشت را كودكي بزحمت آنان اكثر كه قانوني
 در بيشتر و بيشتر بعدي ي مقاله در شما.  است استيوبر گوردون كالهبرداران اين ي سردسته.  كنند اعتراض ترسند مي

 را آن كه كودكي ، پوشيد مي را او لباسهاي از يكي كه هربار.  نكنيد فراموش را چيز يك اما ، خواند خواهيد استيوبر مورد
 . است نخورده كافي غذاي او شك بي.  آوريد نظر در ، است دوخته

 او هاي لباس و شده استيوبر گوردون مورد در تحقيق آغاز موجب كه»  نيو مزون«  ي مديره ، كرني نيو به سالمي با مقاله
 . يافت مي خاتمه ، بود رانده اش مغازه از را

 . گذاشت ميزش روي را همه و گذراند نظر از ، بود خودش مورد در كه را اي نوشته باقي بسرعت نيو

 اينه من نظر.  بيفته آسياب از آبها تا كنه صبر و شه جيم داده ترجيح و ترسيده شايد.  نكرده رو كس هيچ مراعات اون ــ
. 

 : پرسيد اوژنيا

 ؟ كنه شكايت مجله و اون از تونه مي استيوبر ــ

 بار آخرين كه اينه ، كنه مي عصبانيم كه چيزي.  دارن اختيار در رو الزم مدارك تمام ظاهراً اونا.  دفاعه بهترين حقيقت ــ
 . خريد ، بوديم داشته نگهش اشتباهي ما كه رو استيوبر هاي دامن و كت از يكي اشتباهي بود اومده مغازه به اتل كه

 : كرد زمزمه داخلي تلفن در منشي بعد اي لحظه و زد زنگ تلفن

 . داره كار شما با كمپبل آقاي ، نيو ــ

 : انداخت باال را ابروانش اوژنيا

 ! ببيني رو ت قيافه بايد ــ

 . انداخت سطل در را آنها و كرد جمع را قهوه ليوان و بندي بسته كاغذ ، ساندويچ باقي سپس

 بي لحني ، كند مي معرفي را خودش وقتي كوشيد او.  شود بسته دوباره در شد منتظر ، بردارد را گوشي آنكه از پيش نيو
 . است دويده متر صد انگار كه شده طوري حالتش شد متوجه آن رغم علي اما.  بگيرد خود به قيد

 : مطلب اصل سر رفت يكراست جك
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 ؟ بخوري شام من با امشب توني مي نيو ــ

 . نشد جواب منتظر او

 اما ، ببينيم هم با رو اونا كنم پيشنهاد و دستمه زير المبستون اتل هاي يادداشت از بعضي بگم بهت داشتم تصميم... 
 . ببينمت خواد مي دلم كه اينه واقعيتش

 . كنند مالقات كاراليل در را يكديگر 7 ساعت گذاشتند قرار آنان.  زند مي تندتر قلبش كه كرد احساس آشفتگي با نيو

 كه جواني دختر.  پرداخت مشتريان به و رفت كوچك سالن به نيو ، 4 ساعت.  شد شلوغ خيلي يكدفعه بعدازظهر باقي
 اش راهنمايي لباس انتخاب در نيو داشت اصرار او.  خريد عصر پيراهن يك و شب لباس يك ، داشت سال 19 بزحمت

 . كند

 : گفت نيو به او

 ديده ، بشه چاپ بايد آينده ي هفته كه رو اي مقاله و كنه مي كار معاصر زنان ي روزنامه در دوستام از يكي ، دونين مي ــ
 هاتون راهنمايي و هفتمه خيابون هاي طراح اكثر از بيشتر شما ي كوچيكه انگشت استعداد كه شده تأكيد مقاله توي. 

 . اينجا فرستاد منو ، گفتم مادرم به اينو وقتي.  درسته اكثراً

 مقاله مورد در برايش كه شناخت مي را ديگر نفر يك ، نفر يك.  كردند تعريف را داستان همين هم ديگر مشتري دو
 . كرد آويزان در به را»  تعطيل«  پالكارد آسودگي با نيو ، نيم و شش ساعت.  بود كرده صحبت

 : گفت او

 احتماالً اون.  كنيم خوشبختي آرزوي بيچاره اون براي بهتره ، كنيم انتقاد اتل از اينكه جاي به كنم مي فكر دارم كم كم ــ
 . بودم داده آگهي ديلي وپير ويمنز هاي صفحه تمام توي من اگه كه بره حدي از باالتر ما عايدي كه شده باعث

 

 

 *** 

 ، نيم و شش ساعت.  ايستاد بود اتل ي خانه مسير در كه كوچكي ماركت سوپر در ، كار از بازگشت موقع براون داگالس
 ناديده را آن كه بود اين او واكنش اولين.  شنيد را تلفن ي مصرانه زنگ صداي ، چرخاند مي قفل در را كليد داشت وقتي

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


 

 

زيباي من بخواب  هشتيا  كتابخانه نود   

w W w . 9 8 i A . C o m  161 

 شد مردد او و كرد مي پافشارري ، بود خط پشت كه كسي ظاهراً اما.  بود كرده هفته طول تمام در كه كاري همان ، بگيرد
. 

 نظر به منطقي هفته يك شدن سپري از پس آيا اما.  دهد جواب را تلفن او جاي به كسي آمد نمي خوشش اصالً اتل البته
 ؟ بگيرد تماس او با كند سعي اتل كه رسيد نمي

 برداشت را گوشي عاقبت او.  داشت ادامه همچنان گوشخراش زنگ صداي.  گذاشت آشپزخانه در را خريدها ي كيسه او
: 

 . الو ــ

 : بود دماغي تو و مشوش خط سوي آن صداي

 . كنم صحبت باهاش بايد.  اتل به بدين رو گوشي ــ

 ؟ بدين من به رو پيغامتون خواين مي.  شم خواهرزاده من.  نيستش ــ

 به داره وقتي تا و بدهكاره پول كلي نيستن حسابي آدم وجه هيچ به كه كسايي به سابقش شوهر بگو اتل به!  جورم چه ــ
 بگو بهش.  شن مي ميدون وارد اونا ، بكشه اونو رس بازم بخواد اتل اگه.  بده پس رو بدهيش تونه نمي ، ميده پول اتل

 . باشه دردآور براش شكسته انگشتاي با كردن تايپ ممكنه

 . شد قطع ارتباط و كرد صدا تلفن

 براي او.  بود عرق از پوشيده هايش بغل زير و پيشاني.  انداخت كاناپه روي را خودش و كرد رها را گوشي اراده بي داگ
 نمي و ؟ شوخي يك يا بود واقعي تهديدي تلفن ؟آن كرد مي چه بايستي.  فشرد هم به را دستانش ، لرزيدن از جلوگيري
 به شروع آنان.  كند خبر را پليس خواست نمي و ، بگيرد ناديده را آن توانست

 . كرني نيو.  كردند مي بازجويي

 هراسان ي خواهرزاده او.  گذاشت مي ميان در او با را تلفن اين موضوع بايست مي.  بود اتل نگران كه بود كسي تنها نيو
 . بود درامان او ، نه يا بود مي شوخي تلفن آن چه ، ترتيب بدين.  خواست مي راهنمايي كه رسيد مي نظر به نگران و

*** 
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 : برداشت را گوشي.  زد زنگ مغازه تلفن كه بست مي را فانتزي زيورآالت حاوي كشوي داشت اوژنيا

 . س سراسيمه انگار كه نفره يه.  نيو ، دارن كار تو با ــ

 ؟ ديگه قلبي ي حمله يه!  مايلز

 : برداشت را گوشي شتابان نيو

 . بله ــ

 . نبود صدايش در اش هميشگي تمسخرآميز گستاخي از نشاني هيچ.  بود المبستون اتل ي خواهرزاده براون داگالس اما

.  زد مي زنگ تلفنش ، برگشتم ش خونه به وقتي ؟ بگيرم تماس م خاله با تونم مي كجا من دونين مي ، كرني دوشيزه ــ
 اونا تونه نمي ، ميده پول اتل به وقتي تا كه داره بدهي كلي سيموس سابقش شوهر كه بدم هشدار اتل به گفت يارويي يه
 ممكنه كرد تهديد يارو.  ميدن عبرت درس بهش ، نكنه نظر صرف مقرري از اون اگه خوردن قسم اونا.  بده پس رو

 . باشه دردآور براش شكسته انگشتاي با كردن تايپ

 . است گريستن شرف در براون داگالس رسيد مي نظر به

 . كرد خبر رو اتل بايد ، كرني دوشيزه ــ

*** 

 با بود كرده توصيه او به سابق پليس رئيس دختر.  است گرفته درست تصميمي دانست مي ، گذاشت را گوشي داگ وقتي
 ي خانواده دوستان از يكي عنوان به او ، پليس ديد از.  كند تعريف برايشان را تهديد به اقدام اين و بگيرد تماس پليس
 . شد مي گرفته نظر در كرني

 كه بود پليس.  برداشت را گوشي ترديد بدون او بار اين.  زد زنگ تلفن دوباره كه بردارد را گوشي شد مي آماده داگ
 . زد مي تلفن

*** 

 جارو ، شستشو صرف را روز تمام ، لوپ وفادارشان خدمتكار.  برود بيرون سريعتر هرچه داد ترجيح كرني مايلز ، جمعه
 . كرد مي انداختن برق و ساييدن ، كشيدن
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 را او كه بود رسيده واشنگتن از ديگري ي نامه.  برد پناه دفتر به مايلز ، رسيد راه از صبح پستي ي بسته با لوپ وقتي
 . كرد مي مخدر مواد با مبارزه ي مؤسسه رياست پست پذيرش به ترغيب

 كاري به مبادرت دورنماي.  نبود پير خيلي.  سال 68.  كرد داغ را رگهايش آدرنالين هميشگي فشار كرد احساس مايلز
 . مفيد

 در عادي زندگي يه اون ، نباشم پاش و دست تو من اگه.  س ديگه طور يه اين مردم اكثر براي. بودم مراقبش زيادي نيو
 . گيره مي پيش

 او.  بود دفترش در همواره ، بود پليس رئيس كه سالي 16 طول در كه قديمي چرمي ، داد تكيه اش صندلي پشتي به مايلز
 : انديشيد

 . برم مي خودم با اونو واشنگتن برم اگه.  راحتيه صندلي

 : گفت خود با و شنيد مي راهرو در را جاروبرقي صداي او

 ". بدم گوش رو صدا سرو اين روز تمام خواد مي دلم "

 معرفي شوارتز هرب منشي به را خودش ، گرفت را پليس رئيس دفتر ، اش قديمي تلفن شماره و شد وسوسه ناگهان
 . شد برقرار هرب با ارتباطش فوري و كرد

 ؟ خبرا چه ، مايلز ــ

 ؟ چطوره ويتال توني بگو بهم اول ــ

 العاده فوق توانايي و تحسين قابل ذكاوتي ، نافذ و محتاط نگاه ، باريك هاي شانه ، قد كوتاه ، كرد مي مجسم را او مايلز
 . وفادار دوستي البته و وضعيت يك سريع ي اداره براي

 كارشون تو كه كنن خيال داشتن حق كن باور و كردن ولش مرده توني اينكه خيال به اونا.  گفت چيزي شه نمي هنوز ــ
 به ميرم بزودي.  كنه پيدا نجات تونه مي اون معتقدن دكترها ، امر ظواهر رغم علي.  يه العاده فوق مأمور اون اما.  واردن

 ؟ بياي باهام خواي مي.  ديدنش

 . ببينند را يكديگر ناهار براي گذاشتند قرار آنان
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 الوقوع قريب ي جنازه تشييع مراسم از را او هرب ، وينسنت ـ سنت بيمارستان نزديك باري در ساندويچ خوردن حين در
 . كرد آگاه سپتي نيكي

 . مايلز ، دونم نمي من اما.  هست هم دادستاني دفتر.  طور همين هم آي بي اف.  مراقبيم ما ــ

.  كرده تغيير دنيا.  طوالنيه زماني بودن گروه از بيرون سال 17.  نداشته دخالتي هيچ ، مرده يا زنده نيكي كنم مي احساس
 خودش اگه.  نداره وجود ديگه نيكي دنياي.  كنه مي شنا توش حاال.  شد نمي مخدر مواد نزديك اونا گروه ، قديم زمان
 . دادن مي كارو ترتيب خودشون اونا ، مرد نمي

 و بود سرم زير و شده پيچي باند ويتال آنتوني.  رفتند وينسنت ـ سنت ي ويژه هاي مراقبت بخش به آنان ، ناهار از بعد
 . بودند انتظار سالن در والدينش.  كرد مي ثبت را قلبش ضربان و خون فشار كه هايي دستگاه به متصل

 : گفت پدرش

 . ميشه خوب اون.  ببينيمش اي دقيقه چند ميدن اجازه ما به ــ

 . بود مشهود صدايش در آرام اطميناني

 : گفت ، داد مي دست او با كه حالي در مايلز

 . نميان در پا از طوري اين دالورها ــ

 : گفت مايلز به خطاب و كرد صحبت به شروع مادرتوني

 . بگه ما به چيزي يه داره سعي توني نظرم به ، پليس رئيس آقاي ــ

 . نداده رو دخترم كشتن دستور سپتي نيكي اينكه ، گفت ، بشنويم بود الزم كه رو چيزي ــ

 : داد تكان را سرش ويتال رزا

 ما به رو اي ديگه چيز خواد مي اون.  نيست ش همه اين.  بودم توني سر باال اخير روز دو اين من ، پليس رئيس آقاي ــ
 . بفهمونه

 مي ويژه هاي مراقبت پرستاران دفتر در كه جواني پليس به شوارتز هرب.  بود مراقبت تحت ساعته چهار و بيست توني
 : كرد اي اشاره ، ايستاد
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 . باش مراقب ــ

 : پرسيد هرب.  شدند آسانسور سوار هم با هرب و مايلز

 ؟ چيه نظرت ــ

 در روزي ياد به او.  مادريه ي غريزه.  بذارم احترام بهش م گرفته ياد من كه چيزي.  انداخت باال را هايش شانه مايلز
 ، بودند داده پناه او به جنگ طول در كه مهرباني ي خانواده آن دنبال بود گفته بهش مادرش كه افتاد دور هاي گذشته
 كنه احساس نيكي تا كنن دوره رو چي همه بودن مجبور اونا.  شده دستگيرش زيادي پيزاي شب اون توني شايد.  بگردد
 . دونه مي رو ش همه

 : آمد مايلز ذهن به اي انديشه

 . كرده ذله منو ، زده غيبش كه آشناهاش از اي نويسنده زن بابت نيو.  افتادم موضوعي ياد ، هرب ، اوه ــ

 قد متر سانتي هشتاد و متر يه تا پنج و هفتاد و متر يه بين ، ساله 60 حدوداً ؟ بگيرن خبري يه بخواي افرادت از توني مي
 به رو بدبخت موجود يه هستي ش مقاله براي هاش مصاحبه با داره شك بدون اون.  پالتينه بلوند موهاي با لباس خوش ،

 ... اما ، ميده باد

 : آورد بيرون يادداشت ي دفترچه يك شوارتز و رفتند پيش سرسرا در دو آن.  ايستاد آسانسور

 از تونه مي شهردار ديگه حاال و بود شهردار انتخاباتي تبليغات مشغول.  ديدم مانشن گريسي در رو المبستون اتل من ــ
 ؟ نه ، كنه خرد اعصاب جورايي يه.  شه خالص اون شر

 . دقيقاً ــ

 . خنده زير زدند دو آن

 ؟ اونه نگران نيو چرا ــ

 از لباساشو تمام اون.  رفته بيرون ش خونه از كت بدون گذشته ي جمعه يا پنجشنبه المبستون كه خوره مي قسم چون ــ
 . خره مي نيو

 : گفت هرب
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 . ببره بار خيلي نخواسته و رفته كارائيب يا فلوريدا به شايد ــ

 چيزاي ، شده كم اتل كمد از كه هايي لباس تمام داره تأكيد نيو اما ، كردم مطرح من كه متعدديه حدسيات از يكي اين ــ
 . بدونه اينو كه هست وضعيتي در اون و زمستونيه

 . بده شرح اول از.  كرده حس چيزي نيو شايد

*** 

 خوشحال را او هم ، نيو 6 ساعت تلفن.  بازيابد ، ميزد برق كه را آپارتماني آرامش و سكوت تا بازگشت خانه به مايلز
 . مغشوش هم و كرد

 . باشه جالب اون اميدوارم.  عاليه.  خوري مي شام بيرون ــ

 . كرد صحبت او با اتل ي خواهرزاده تلفني تماس مورد در نيو سپس

 خبر بهش اآلن.  كردم صحبت هرب با اتل مورد در امروز من.  كاره بهترين اين ؟ بده اطالع پليس به گفتي بهش تو ــ
 . ميدم

 بر كوشيد مي كه مدتي تمام.  خورد پريير گيالس يك و بيسكويت و ميوه شام براي مايلز

 افتاده اتل براي اتفاقي گفت مي نيو وقتي چرا كه شد مي تر پشيمان لحظه به لحظه ، كند تمركز تايمز ي روزنامه مطالب
 . است كرده خودداري او حرفهاي به دادن گوش از و گرفته سرسري را موضوع او ، است

 خواهرزاده كه طوري آن تلفني تهديد ي دسيسه.  كرد پيدا ، آزرد مي را او كه را مطلبي و ريخت را پريير دوم گيالس او
 . بود ساختگي.  بود كرده تعريف اتل ي

*** 

 يك با ، بود تنش بوتيك در كه را تريكويي پيراهن نيو.  بودند نشسته كاراليل غذاخوري سالن در كمپبل جك و نيو
 . بود كرده عوض ماليم رنگهاي در گلدار پيراهن

 نيو به او.  نيو براي شامپاين گيالس يك و خودش براي زيتون با ودكا ـ مارتيني يك.  بود داده سفارش نوشيدني جك
 : گفت
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 خطاب زيبا رو دختري روزها اين كه شرطي به.  ميندازي ، است خوش نوايي مثل زيبا دختري ي ترانه ياد به منو تو ــ
 . جوون و شيك خانم يه. گفتم مي بايست شايد ؟ باشه نيفتاده مد از كردن

 . كنم مي اكتفا ترانه همون به من ــ

 ؟ بود ت مغازه ويترين توي مانكن تن كه نيست هايي لباس از يكي اين ــ

 ؟ ديدي رو اونجا كي.  جمه حواست ــ

 . كردم مي كنجكاوي داشتم.  شدم نمي رد اونجا از اتفاقي.  ديشب ــ

 راه با تيره آبي شلوار و كت.  كرد برانداز را او نيو.  باشد انداخته زحمت به را او حد از بيش توضيحاتش رسيد نمي نظر به
 بلوز ، آبي رنگ همان به هرمس كراوات ، او تيپ مقابل در ناخوداگاه نيو.  بود پوشيده روشن طوسي نامحسوس هاي

 . داد تكان را سرش تحسين ي نشانه به ، طال دستهاي سر دگمه و خوشدوخت

 ؟ اومدم بيرون خوب امتحان از ــ

 : زد لبخندي نيو

 . كردم مي انتخاب پدرمو كراواتهاي من سالها.  كنن هماهنگ هم با رو شلوارشون و كروات بلدن مردها از كمي تعداد ــ

 : گفت سپس. شود دور او شد منتظر جك.  آمد ها نوشيدني با پيشخدمت

 ؟ اومده كجا از نيو اسم ، شروع براي.  بزني حرف خودت از كمي يه خواد مي دلم ــ

 وقتي و ندادم توضيح اينو ديگه پيش وقت خيلي از.  ميشه تلفظ نيو و ميشه هيجي.  نيامه ، واقع در.  سلتيكه اسم يه اين ــ
 هم و كردم جويي صرفه وقت توي هم.  زدم نشون دو تير يه با.  داشتم نگه اونو آوايي تلفظ فقط ، كردم باز رو بوتيك
 . كنن مي صدام آه ـ نيم چرا كه نشدم عصبي

 ؟ بوده كي اصلي نيو و ــ

 به دلخواهش مرد دنبال به اون ميگن.  مياد خوشم خيلي الهه اين داستان از.  صبحه ي ستاره ش معني ميگن.  الهه يه ــ
 پاهاش اگه بوده شنيده اون.  برگرده زمين به كنه مي هوس مرد بعد.  بودن خوش هم با طوالني مدتي اونا.  مياد زمين
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 و خوره مي سر اسبش از مرد.  بزني حدس رو باقيش توني مي.  گشت برخواهد واقعيش سن به ، كنه لمس رو زمين
 . گرده برمي آسمون به و كنه مي رها رو استخوون دسته يه بيچاره ي نيامه

 ؟ كني مي رو رفتار همين عشاقت با تو و ــ

.  اند كرده موكول بعد به را اتل مورد در صحبت دو آن ، ضمني توافقي اساس بر كرد احساس نيو.  خنده زير زدند دو آن
 : بود يافته بخش اطمينان را آن اوژنيا عجيب اي گونه به و كرده تعريف اوژنيا براي را تلفن ي قضيه نيو

.  بشه جيم ، ميفته آسياب از آبها وقتي تا گرفته تصميم اون كه اينه معنيش قطعاً ، ميشه اتل به ها تلفن جور اين از اگه ــ
.  برنمياد دستت از اي ديگه كار هيچ.  داره خبر هم پدرت.  بگه پليس به رو موضوع كردي توصيه ش خواهرزاده به تو

 . شده قايم زيبايي و سالمت ي مؤسسه يه توي عزيز و پير اتل اين كه اينه من احساس

 كه كمپبل جك به و نوشيد را شامپاين ، كرد دور ذهنش از را اتل او.  كند باور را نظريه اين خواست مي دلش نيو
  زد لبخند بود نشسته روبرويش

 كودكان متخصص جك پدر.  زدند حرف شان كودكي دوران مورد در ، كردند مي مزه مزه را سس و كرفس كه حالي در
 زندگي والدينش نزديك كه داشت خودش از بزرگتر خيلي خواهر يك و بود شده بزرگ اوهاما ي حومه در جك.  بود
 : كرد مي

 . سرده خيلي نبراسكا شبهاي.  داره بچه تا 5 تينا ــ

 :است شده مند عالقه چاپ به كه بوده طوري اين و كرده مي كار كتابخانه يك در طوالني تعطيالت در جك

 . رفتم شيكاگو به درسي كتابهاي فروش براي ، وسترن نورث در دانشگاه از بعد ــمن

 : بوده هايش قابليت اثبات براي خوبي ي شيوه اين

 اثري نگارش حال در خودشون ، فروشي مي كتاب اونا به كه استاداني آيا ببيني كه شد مي اين شامل كار از بخشي... 
 زندگي.  باشيم بين واقع ، خانوم گفتم بهش آخر دست.  بود كرده ذله منو خودش حال شرح با اونا از يكي.  نه يا هستن
 . كرد شكايت رئيسم به رفت اون.  مرگباره كسالت يه شما

 ؟ دادي دست از رو موقعيتت ــ

 . كردند معرفي سردبير عنوان به منو اونا.  نه ــ
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 زمزمه ؛ گل هاي دسته ، گلدار هاي سفره و آالت نقره ، ظريف ظروف ، محيط زيباي سكوت.  انداخت سالن به نگاهي نيو
 را اش بره كتلت پيشخدمت وقتي.  كرد مي خوشحالي احساس عجيب و مبهم طرزي به او.  اطراف ميزهاي دلنشين هاي
 . كرد صحبت جك با خودش مورد در او ، آورد

 ـ سنت ـ مانت به من.  بمونم خونه تو داشتم دوست من ،اما بفرسته دانشگاه به منو تا جنگيد دندون و چنگ با پدرم ــ
 . پروس دانشگاه در سال يه هم بعدش.  گذروندم انگلستان آكسفورد رو ماهي سه و رفتم وينسنت

 من خوشحالي بزرگترين.  باشم كاره چي خوام مي دونستم مي هميشه.  كردم مي كار مد هاي بوتيك توي تابستونا
 اتومبيل يه اون ، مادرم مرگ از بعد بود العاده فوق سل عمو.  رفتن مي رژه ها مانكن كه بود لباسي شوهاي توي شركت

 . كنم شركت جديد هاي مجموعه نمايش در مدرسه از بعد تا دنبالم فرستاد مي

 : پرسيد جك

 ؟ كني مي كار چي رو آزادت وقتاي ــ

 : گفت.  پرسيد را اين چرا او دانست مي.  زد لبخند نيو.  بود سؤالش در زيادي گستاخي

 چون.  كردم نظر صرف من گذشته سال.  بود العاده فوق.  گرفتيم هامپتونز تو خونه يه شريكي تابستون تا پنج ، چهار ــ
 اونجا فوريه.  برم ويل به اسكي براي رو هفته آخر تا دو كم دست تا ميدم ترتيبي ها زمستون.  بود مريض خيلي مايلز
 . بودم

 ؟ ري مي باكي ــ

 . كنن مي تغيير بقيه.  جولي دوستم بهترين با هميشه ــ

 : پرسيد صريحاً جك

 ؟ مردها و ــ

 : خنديد نيو

 توي مرد چندتايي البته.  كنه بازي رو عروس پدر نقش كه ميشه خوشحال روزي اون.  زنه مي حرف داره مايلز انگار ــ
 . داشتم پسر دوست يه فقط عمالً تحصيلم طول تمام در ، اونا بين.  بودن زندگيم
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 ؟ شد چي ــ

.  بود جف اسمش.  داد ادامه خودشو راه هركس.  آوردم رو مد به من و بده ادامه هاروارد در رو تحصيالتش رفت اون ــ
 نيويورك هميشه براي نداشت امكان.  كرد پيدا ويسكانسين تو كاري يه اما.  بود مهربوني خيلي پسر.  بود ريچارد بعدي

 . نبود واقعي عشق نتيجه در.  كنم ترك رو

 : خنديدن به كرد شروع نيو

 . زديم هم به هم با پايد اينتر در نيكوكاري جشن يه تو ما بود جين اسمش.  بودم نامزدي قدمي دو در پيش سال دو ــ

 ؟ كشتي روي ــ

 دادن مي مهموني اونجا جشن ي هفته آخر خالصه. بود انداخته لنگر غربي 56 خيابون باالي هودسون تو اون.  اوهوم ــ
 سيگار جداگانه جمعيت ازدحام توي جين و من.  شناختم مي رو ها كننده شركت درصد نود.  آدم كلي و شب هاي لباس.

 كوره از اون افتاد اتفاق اين وقتي اما.  كنيم مي پيدا رو همديگه باالخره كه كردم مي تصور.  نبودم نگران من.  ميكشيديم
 تو كه اونو شخصيت از كوچيكي نماي من.  نكردم كاري هيچ اون به شدن ملحق براي كه كرد سرزنش منو و رفت در

 . ديدم نظر يه تو ، خواستم نمي زندگيم

 . انداخت باال را هايش شانه نيو

 . نكردم پيدا ، باشه مناسبم كه رو كسي وقت هيچ گمانم ، راستش... 

 . زد لبخند جك

 نعل چهار و كنه مي ول سر پشت رو عشاقش كه هستي اي افسانه نيو همون تو كنم مي فكر دارم كم كم.  االن تا البته ــ
 اسكي منم.  كنم مي تعريف برات رو چي همه حال اين با اما ، كردي پيچ سؤال زندگيم مورد در منو تو گفت نميشه.  ميره
 داشته قايق يه بتونم تابستون امسال كه گردم مي جايي دنبال.  گذروندم اروسا در رو قبلي كريسمس دو.  هستم خوبي باز

 زن يه با سال چهار ، راستش.  شدم مي پابند داشتم دوبار يكي تو مثل منم.  ديدنم بياي هامپتونز حوالي بتوني شايد.  باشم
 . بودم

 ؟ افتاد اتفاقي چه كنم سؤال منه نوبت ــ

 . انداخت باال را هايش شانه جك
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 طولي شدم متوجه.  كرد مي رفتار مالكانه نهايت بي كه جوونكي ،شد كرد دستش رو حلقه كه همين ــ

 . هستم جبران خليل اصول قرص پروپا طرفدار ازدواج ي زمينه در من.  بشم خفه كشه نمي

 : گفت نيو

 ؟ اند ايستاده دور هم از كه معبد هاي ستون ــ

 : بود نيو پاداش ، جك ي بامزه احترام حالت

 . همينطوره ــ

 ماجراي نيو.  آوردند اسپرسو ي قهوه برايشان و شد تمام هايشان تمشك تا شدند منتظر ، اتل مورد در صحبت از پيش
 . كرد تعريف جك براي ، است شده قايم جايي او كه را فرضيه اين و اتل ي خواهرزاده تلفن

 اتل كنم مي گمون من ، راستش و.  كنن شناسايي رو ها تلفن مبدأ خواسته ازشون.  تماسه در سابقش ي اداره با پدرم ــ
 اين به اصالً اتل.  كنه جمع پول اون از سوءاستفاده با سال همه اين نيست درست.  بذاره راحت رو ش بيچاره شوهر بايد

 . نداره احتياجي مقرري

 : گفت او به نيو.  آورد بيرون جيبش از را اتل ي شده تا ي مقاله از نسخه يك جك

 . ام خوانده را آن قبالً ــ

 : پرسيد جك

 ؟ نيست افتراآميز نظرت به ــ

 كسي كه نيست توش اي تازه چيز هيچ.  آسونه خوندنش.  آميز افترا بالقوه و.  س زننده و زشت و مسخره نظرم به.  نه ــ
 اين از مطمئنم ، دارم ازش كه شناختي با اما.  نيستم مطمئن سل عمو العمل عكس از من.  ندونه اونو قبل از مد دنياي توي

 استفاده خودش نفع به ؛ كرده مي سبزي و ميوه دستفروشي مادرش كه واقعيت

 طراحان مورد در.  بده نشون واكنش بدجوري ممكنه اون كنم مي حس.  دارم شك استيوبر گوردون مورد در.  كنه مي
 بلد بقيه نفر دو يكي بجز ، اونا بين دونن مي همه ؟ نداره گفتن ديگه كه هم گرفتن قرار اتل هدف مورد كه اي ديگه
 . كنن كردن كار به تظاهر و بخورن وول كه اينن ي شيفته اونا.  بگيرن دست قلم يه نيستن
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 : داد تكان را سرش جك

 ؟ داره وجود برانگيز رسوايي كتاب يك نوشتن براي موضوعي مقاله اين توي كني مي تصور.  بعدي سؤال ــ

 . برسه منظور اين به نتونسته هم اتل حتي نه ــ

 . كنم بررسي رو اونا نكردم فرصت هنوز.  توشه اصلي متن حذفيات تمام كه دارم اي پرونده من ــ

 . پرداخت را صورتحساب جك

 

 *** 

 در پياده وقتي را نيو او.  دانست مي را اين او و بود خطرناك كاري.  بود منتظر دني ، كاراليل مقابل ، خيابان سوي آن در
.  بود زياد جمعيت.  بود نيافته را او به شدن نزديك موقعيت اما كرده تعقيب ، رفت مي هتل سمت به مديسون خيابان
 از كه داشت وجود زيادي احتمال ، شد مي او بردن بين از به موفق اگر حتي.  گشتند برمي هايشان خانه به كه قوي مردان

 وقتي اما.  برگردد خانه به پياده يا برود اتوبوس سمت به.  بيايد بيرون تنها نيو كه بود اين اميدش تنها.  بياورند درش پا
 . شدند تاكسي سوار هم با دو آن و بود او همراه مردي ، شد پيدايش نيو

 خشم اثر در ، شود حل محله الخمرهاي دائم انبوه بين در داد مي اجازه او به كه كثيفي ي اليه زير در دني ي چهره
 بايست مي دني.  رفت مي طرف آن و طرف اين تاكسي با وقت تمام نيو ، كرد نمي تغيير جوي شرايط اگر.  شد بدريخت

 مجبور را او امر اين.  شود جلب سويش به همه توجه كار آن بابت دهد اجازه توانست نمي او.  كرد مي كار را هفته آخر
 شش ساعت از بعد يا ، برود بيرون دويدن يا خريد براي نيو شايد تا.  بزند پرسه ساختمان اطراف در زود صبح كرد مي

 . بعدازظهر

 انجام به آنجا در كار كه كرد مي احساس خود وجود اعماق در نحوي به دني.  ها فروش لباس ي محله و دوشنبه ماند مي
 دستمالي با را صورتش و دست ، آورد در را اش كهنه ،پالتوي خزيد سرپوشيده ورودي يك زير به او.  رسيد خواهد
 آبجو يك. افتاد راه به سوم خيابان در اي ميكده سمت به و چپاند نايلوني اي كيسه در را دستمال و پالتو ، كرد پاك كثيف

 . بود مفيد خيلي برايش ويسكي ـ

*** 
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 : گفت جك به نيو.  ايستاد هاوس شواب مقابل تاكسي كه بود شب 10 ساعت

 ؟ باال بياي خواي مي.  نوشه مي رو آخر گيالس داره قطعاً پدرم ــ

.  است داده رخ اي حادثه كرد مي احساس نيو.  كردند مي مزه مزه كنياك و بودند نشسته دفتر در آنان ، بعد ي دقيقه ده
 نيو به گفتن براي چيزي او.  بود مشهود نگاهش از نگراني ، بود جك با صحبت مشغول دلنشين طرزي به مايلز چه اگر

 . بگويد االن خواست نمي كه داشت

 : كرد مي تعريف مايلز براي هواپيما در نيو با را ديدارش نخستين جك

 . داد مي دست از رو بعدي پرواز انگار.  بگيرم رو تلفنش شماره نكردم فرصت كه رفت زود قدري به اون ــ

 : گفت مايلز

 . بودم منتظرش فرودگاه توي ساعت چهار من.  بوده طور اين كه كنم تضمين تونم مي ــ

 صحبت باهام المبستون اتل مورد در تا پيشم اومد نيو ديدم وقتي شب اون ي عصرونه مهموني تو كه كنم اعتراف بايد ــ
 . كرني آقاي ، نمياد خوشتون اتل از شما داره عقيده نيو.  شدم خوشحال ، كنه

 . لرزيد خود بر مايلز ي چهره حالت تغيير ديدن با نيو

 : گفت مايلز

 . كنم توجه نيو الهامات به گيرم مي ياد روزي باالخره من جك ــ

 : چرخيد دخترش سمت به او

 اتل مشخصات با كردن پيدا راكلند ي حوزه تو موريسون پارك توي رو جسدي زد تلفن پيش ساعت دو هرب... 
 . كنه شناسايي اونو تا گشت مي اتل ي خواهرزاده دنبال پليس.  داره همخوني

 : گفت نجواگونه نيو

 ؟ شده چي ـ

 . بريدن رو گلوش ــ
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 . بست را چشمانش نيو

 . دونستم مي اينو.  افتاده اون براي اتفاقي دونستم مي ــ

 خودش عجله با ديده رو پليس خودرو بااليي ي همسايه وقتي.  دارن مظنون يه نشده هيچي هنوز انگار.  داشتي حق تو ـ
 اونو بعد به اون از كس هيچ ظاهراً.  كرده شديدي دعواي سابقش شوهر با اتل بعدازظهر پنجشنبه انگار. رسونده رو

 . گذاشته قال رو ش خواهرزاده و تو اتل كه هم جمعه.  نديده

 . كند پر را گيالسش دوباره تا برخاست و نوشيد را كنياكش ي جرعه آخرين مايلز

 ازت صبح فردا خوان مي 20 ي منطقه جنايي گروه افراد ، حال هر به.  خورم مي كنياك گيالس دو ندرت به من ــ
 كني شناسايي ، بوده اتل تن كه رو لباسهايي تا بري محل به توني مي اگه خواسته هم راكلند دادستاني دفتر.  كنن بازجويي

 و خره مي تو از لباساشو تمام اون بودم گفته هرب به من.  شده جابجا مرگ از پس جسد كه شدن متوجه اونا ، راستش. 
 خوان مي اونا.  شده كنده دامنش و كت مارك.  نشده كم ش گنجه توي هاي كت از هيچكدوم كه بودي شده متوجه تو

 . نه يا بوده تو ي مغازه مال اون بدونن

 . بود زده شگفت مايلز

 . ميشي احضار جنايي ي قضيه يه شاهد عنوان به تو ببينم خواد نمي دلم.  نيو ، بزرگ خداي... 

 : گفت بسادگي و نوشيد را دوم گيالس كمپبل جك

 . ندارم دوست منم ــ

*** 

 » 9 فصل«

.  شد آغاز تابان آفتابي با شنبه روز.  بود رانده آتالنتيك سوي به را ارتفاع كم ابرهاي و داده مسير تغيير شب طول در باد
 بازگشت از اس.بي.سي هواشناسي كارشناس و بود پايين نامعمول طرزي به فصل آن براي حرارت درجه ، اين وجود با

 او.  پريد پايين تخت از جهش يك با نيو.  داد مي خبر روز اواخر در سبك برفي بارش احتمال و بعدازظهر در ابرها
 اسبي دم را موهايش و پوشيد را اش ورزشي هاي كفش و بادگير.  داشت قرار دويدن براي جك با نيم و هفت ساعت
 . كرد
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 : رفت درهم او ي چهره.  بود آشپزخانه در قبل از مايلز

 . ميدوي ميري تنها زودي اين به صبح ببينم ندارم دوست ــ

 . نيستم تنها ــ

 : انداخت باال را ابروانش مايلز

 . مياد خوشم اون از ، نيو ؟ نه ، زوده كم يه.  فهميدم ــ

 : ريخت پرتقال آب نيو

 . ميومد خوشت هم بورس كارگزار اون از تو.  نشو زده هيجان فوري ــ

 . كنه مي فرق اين.  مياد خوب نظر به گفتم.  مياد خوشم اون از نگفتم وقت هيچ من ــ

 : گذاشت كنار را شوخش لحن مايلز

 ي حوزه بازرس ديدن به اول ، كني مالقات رو ما افراد تو اينكه از قبل مياد تر منطقي نظر به.  كردم فكرامو من ، نيو... 
 ثابت بايد كه چيزيه اولين اين پس اومده تو ي مغازه از المبستون اتل هاي لباس ، باشي گفته درست اگه.  بري راكلند
 شماره مظنون سابقش شوهر دونيم مي ما.  شده كم چي دقيقاً ببيني بگردي دقت به رو كمدش بايد بعدش گمونم.  بشه
 . كرد ثابت نميشه رو چيزي اما ، يكه

 : گفت او به نيو.  بود جك.  برداشت را گوشي نيو.  انداخت طنين آيفون زنگ صداي

 . حاضرم ــ

 : پرسيد مايلز از سپس

 . بوتيك برم سر يه بايد ؟ راكلند بري خواي مي ساعتي چه ــ

 . خوبه بعدازظهر اواسط ــ

 : كرد اضافه او متعجب ي قيافه مقابل در مايلز

 . باشم اول رديف توي خوام مي.  ميده نشون رو سپتي نيكي تشييع مراسم 11 كانال... 
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*** 

 لباس با را قد بلند مردي ، دقيقه بيست و هفت ساعت.  بود گرفته جاي اش هميشگي محل در صبح هفت ساعت از دني
 سمت به دويدن حال در دو آن.  آمد بيرون او همراه كرني نيو ، بعد لحظه چند و شد هاوس شواب وارد كه ديد ورزشي
 پر پرنده.  بود كرده عبور پارك وسط از آمدن موقع دني.  بود تنها نيو كاش اي.  گفت ناسزا لب زير دني.  رفتند پارك
 به بازگشت هنگام گذشته شب او.  كرد لمس جيبش در را تپانچه او.  ببرد بين از را نيو جايي هر توانست مي او.  زد نمي
 اي بسته و داده پايين را خودرو ي شيشه ، او ديدن با بود كرده پارك خيابان در چارلي.  بود ديده را بزرگ چارلي خانه

 زير را تپانچه يك شكل ، گرفت مي را آن دني وقتي.  بود كرده دراز او سمت به را رنگ اي قهوه كاغذي در شده پيچيده
 . بود كرده حس انگشتانش

 : بود گفته او به بزرگ چارلي

 طوري هر كه بده ترتيبي خودت.  بياد نظر به تصادف شبيه نيست الزم ديگه.  رسونه مي ضرر حسابي داره كم كم كرني ـ
 . بياري درش پا از شده

 . نيايد خوشش بزرگ چارلي بود ممكن اما.  بكشد را هردو و كند تعقيب پارك داخل تا را آنان شد وسوسه دني

 كهنه اي پارچه شلوار يك و رفته فرو رسيد مي زانوهايش تا كه گنده پوليوري در امروز او.  كرد حركت مخالف جهت در
 گذاشته سر به خاكستري گيس كاله آن زير و بود تند زرد سابقاً كه ژرسه كالهي و داشت چرمي صندلي ، بود پوشيده

 اي چهره تغيير در.  داشت را رفته در زهوار معتادي ي قيافه او.  بود ريخته اش پيشاني روي چرب موي اي دسته ؛ بود
 كرني نيو ساختمان اطراف در بخصوصي فرد آورد نمي خاطر به كس هيچ ، ترتيب بدين.  بود الكلي آدمي شبيه او ، ديگر
 . باشد زده پرسه

 : انديشيد ، انداخت مي 62 خيابان متروي گردان در داخل ژتوني كه حالي در

 . گيرم مي بزرگ چارلي از ، كردم لباس تغيير خرج كه رو پواليي تمام

*** 

.  كردند شمال سمت به سپس و شرق سمت به دويدن به شروع و شدند پارك وارد 79 خيابان باالي در جك و نيو
 . كرد غرب متوجه را قدمهايش ناخودآگاه نيو.  شدند مي نزديك متروپوليتن ي موزه به كه همانطور

 :گفت جك متعجب نگاه مقابل در.  بود مرده آنجا در مادرش كه كند عبور مكاني مقابل از خواست نمي او
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 . تويي راهنما ، متأسفم ــ

 برهنه درختان پشت كه انداخت اي منطقه سمت به نگاهي ، بدوزد مقابل به را نگاهش قاطعانه كوشيد نيو اينكه وجود با
 . بود شده واقع

 و بماند منتظر دفتر در بود گفته او به مدرسه ي مديره ماريا خواهر ، بود نيامده مدرسه به او دنبال به مادرش كه روزي
 لحظه آن در.  بود آمده او دنبال به مايلز 5 نزديك ولي ، بيايد مادرش تا دهد انجام را منزلش تكاليف بود كرده پيشنهاد

 . كرد نمي دير هرگز مادرش.  است افتاده اتفاقي بود فهميده درنگ بي او ،

 شفقت و ناراحتي از آميخته حالتي با اي چهره و قرمز چشماني با را مايلز و آورده باال را سرش كه اي لحظه درست
 : بود كرده دراز مايلز سوي به را دستانش او.  بود فهميده ، بود ديده خود روبروي

 ؟ مرده مامانم ــ

 : بود گفته ، فشرد مي خود به و كرد مي بلند زمين روي را او كه حالي در مايلز

 . من ي بيچاره كوچولوي.  من ي بيچاره كوچولوي ــ

 از و خلوت و باريك ي جاده از برق همچون و افزود قدمهايش سرعت بر كرد تار را ديدگانش اشك كرد احساس نيو
 مخزن به شدن نزديك با تنها.  كرد عبور ، بود مصري اي مجموعه حاوي كه متروپوليتن ي موزه از منشعب بخش مقابل
 . كرد كم را سرعتش كه بود

 : گرفت را نيو دست او.  بود كرده هماهنگ او با را قدمهايش جك

 ؟ نيو ــ

 مي كم را خود سرعت كم كم و دويدند مي جنوب سمت به سپس و غرب سمت به دو آن كه مدتي در.  بود سؤال اين
 . كرد صحبت جك با ريناتا ي درباره او ، كردند

 تا را ها تقاطع آخرين.  درهم شده قالب دستاني با و يكديگر ي شانه به شانه.  آمدند بيرون پارك از 79 خيابان در آنان
 . كردند طي هاوس شواب

*** 
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 و خورده آور خواب يك شب نيمه او.  شنيد را اتل مرگ خبر كه داد مي گوش راديو 7 ساعت اخبار به راث ، صبح شنبه
 خاطر به را آنها گنگ اي گونه به كه هايي كابوس از مشوش و مصنوعي و سنگين خوابي در

 . بود رفته فرو ، آورد مي

.  او عليه دادن شهادت حال در جادوگر اتل آن و دادگاه در سيموس.  است شده دستگير سيموس كه بود ديده خواب در
 آگاهي حدودي تا كرد وارد سيموس بر شد مي كه اتهاماتي نوع از و بود كرده كار حقوقي دفتر يك در قبل سالها راث

 . داشت

 . قتل:  بيفزايد آن بر ديگر جرمي توانست مي او.  گذاشت پايين را چايش فنجان لرزان دستي با ، خبر شنيدن با اما

 را سرش او.  شد مي بيدار داشت تازه سيموس.  رفت اتاق سوي به شتابان و راند عقب به ميز پشت از را اش صندلي راث
 : كشيد فرياد راث.  كشيد صورتش روي را دستش ، كرد مي عصبي بشدت را راث كه خاصي حالت آن با و داد تكان

 ؟ كنم كمكت خواي مي چطور ، كني پنهان ازم رو حقيقت اگه!  كشتي اونو تو ــ

 ؟ ميگي چي ــ

 . بودند يافته چگونه و كجا را اتل كه داد مي توضيح گوينده.  كرد روشن را راديو ناگهان راث

 : زد فرياد راث

 حاال.  شناسي مي دستت كف مثل رو اونجا تو.  بردي مي موريسون پارك به نيك پيك براي رو دخترها سالها تو ــ
 ؟ كشتي چاقو با اونو تو!  بگو بهم رو راستش

 به پليس دانست مي او.  بودند كرده پيدا را اتل جسد.  رفت ميكده به بود شده فلج ترس از كه سيموس ، بعد ساعت
 كثيف را ميكده اش نارضايتي دادن نشان براي و گردانده را شب نوبت ، صبح پيشخدمت برايان ديروز.  آيد مي او دنبال

 . بود رفته و كرده رها ريخته هم به و

 كرد مي كار ، شود خواسته ازش آنكه بي او كم دست.  بود آمده قبل از كرد مي رسيدگي آشپزخانه به كه جواني ويتنامي
. 

 :پرسيد او
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 . ناخوشين هنوز انگار ؟ بياين بودين مجبور مطمئنين ، المبستون آقاي ــ

 . بياورد بخاطر را راث هاي توصيه كرد تالش سيموس

 و بودي ناخوش واقعاً ديروز تو كه بشه باورشون بايد اونا.  كني نمي غيبت وقت هيچ معموالً تو.  بودي خورده سرما بگو "
 ممكنه ؟ نزدي حرف كسي با.  نكردي ترك رو آپارتمان تو كه كنن باور بايد اونا.  بودي بيمار رو گذشته ي هفته تمام
 ". رفتي اونجا به بار دو قبل ي هفته تو كه كنه مي تعريف براشون همسايه اون حتماً ؟ باشه ديده ترو كسي

 : گفت نجواكنان سيموس

 . بخوابم شدم مجبور رو هفته آخر تموم اما ، بودم حال بي ديروز.  بودم گرفته رو لعنتي ويروس اون ــ

 . كرد تكرار و داد گوش ، گفت مي او كه را حرفهايي كلمه به كلمه كودكي همچون سموس.  زد تلفن 10 ساعت راث

 و رعدآسا صدايي با آنان از يكي. شد پيدا دائمي مشتري آخرين ي سروكله كه بود ظهر.  كرد باز را ميكده در 11 ساعت
 : گفت ، بود انداخته چين را آن لبخندي كه بشاش اي چهره

 رو همه گيالس يه.  شدي خالص مقرري شر از تو كه س العاده فوق اما ، بود اتل مورد در اي كننده ناراحت خبر ــ
 ؟ كني نمي مهمون

 حدوداً اولي.  شدند ميكده وارد مرد 2 ، كردند رفتن به شروع ف بودند آمده ناهار براي كه هايي مشتري وقتي 2 ساعت
 همكارش.  كرد مي بودنش پليس از حكايت اش قيافه كل كه رنگ سرخ اي چهره و تنومند هاي شانه با.  بود ساله 50
 معرفي 20 ي ناحيه از گومز كاراگاه و اوبراين كاراگاه را خود آنان.  ساله 30 حدود و الغر.  بود التين آمريكاي اهل

 . كردند

 : گفت آرامي به اوبراين

 ؟ شده جنايت يه قرباني و كردن پيدا موريسون پارك توي رو سابقتون همسر جسد كه دونين مي ، المبستون آقاي ــ

 زبان بر اي كلمه نبود قادر.  داد تكان را سرش او.  شد سفيد انگشتانش بند و انداخت چنگ پيشخوان ي لبه به سيموس
 . آورد

 : گفت بازرساوبراين
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 ؟ بياين كالنتري به ما همراه لطفاً ممكنه ــ

 . كرد صاف را اش سينه او

 . بكنيم ازتون سؤال چند خوايم مي... 

 *** 

.  نزد حرفي ولي برداشت را گوشي نفر يك.  گرفت را المبستون اتل آپارتمان تلفن شماره راث ، سيموس عزيمت از پس
 : گفت راث عاقبت

 . هستم المبستون راث.  كنم صحبت المبستون اتل ي خواهرزاده براون داگالس با خوام مي ــ

 ؟ خواين مي چي ــ

 : شناخت را آن راث.  بود اش خواهرزاده صداي

 . اونجا ميام دارم.  ببينم رو شما بايد ــ

 راننده ي كرايه و آمد مي بيرون اتومبيل از راث كه طور همان و كرد توقف آپارتمان مقابل تاكسي يك بعد ي دقيقه 10
 . باال ي طبقه پراكن شايعه.  خورد تكان سوم ي طبقه در اي پرده.  كرد باال را سرش ، داد مي را

 نازك ي اليه رغم علي آپارتمان.  شود وارد او تا رفت كنار و كرد باز را در.  بود ديده را او آمدن هم براون داگالس
 . كرد نظافت بايد روز هر نيويورك در.  بود مرتب عادي غير طرزي به هنوز ، ديد ميز روي راث كه خاكي

 متوجه و ايستاد داگالس مقابل ، كند عبور ذهنش از است ممكن هايي انديشه چه اي لحظه چنين در اينكه از متحير راث
 . بود زده بيرون آن از كه شد ابريشمي پيژامايي و قيمت گران روبدوشامبر ي

 گفت شد مي نبود آويزان قدر اين اش چهره منظم خطوط اگر.  است خورده مشروب انگار ، بود سنگين داگالس چشمان
 مي جارو را آنها امواج و باد كه قصرهايي ، سازند مي شن در ها بچه كه انداخت مي راث ياد به را قصرهايي اما.  زيباست

 . كند

 : پرسيد او

 ؟ خواين مي چي ــ
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 براي سيموس كه رو اي نامه خوام مي.  نميدم هدر ، متأسفم اتل مرگ از اينكه گفتن با رو شما و خودمو وقت بيخود ــ
 . جاش سر بذارين دوباره اينو بخوام شما از و بگيرم پس نوشته اون

 5 تاريخ به مقرري چك حاوي.  گشود را آن داگالس.  نبود موم و مهر پاكت در.  كرد دراز داگالس سمت به رو پاكتي او
 . بود آوريل

 ؟ كشيدي اي نقشه چه ــ

 و برگردون من به نوشته اتل براي سيموس كه رو اي نامه.  س ساده ستد و داد يه اين.  نكشيدم اي نقشه هيچ من ــ
 نبوده خونه اتل.  بده رو مقرري چك كه قصد اين به اينجا بود اومده چهارشنبه سيموس.  ميگم چي ببين كن گوش خوب

 اگه دونست مي سيموس.  باشه ننداخته نامه صندوق داخل درست رو پاكت ترسيده مي چون اومده دوباره پنجشنبه اون و
 . كشونه مي دادگاه به اونو اتل ، نشه ريخته حساب به مقرري

 ؟ كنم اطاعت شما از بايد چرا ــ

 بود داده جواب اون.  بذاره ارث كي براي پوالشو داره قصد بود پرسيده اتل از سيموس پيش سال يه كه دليل اين به ــ
 دزدي اون از شما گفته شوهرم به اتل گذشته ي هفته آخر اما.  هستي خويشاوندش تنها شما و نداره زيادي انتخاب حق
 . كنه عوض رو ش وصيتنامه داره قصد و كنين مي

 . شده سفيد گچ مثل داگالس كه كرد مشاهده راث

 . ميگي دروغ ــ

 : پرسيد راث

 رو دهنمون شما كوچيك هاي دزدي مورد در ما.  ميدين سيموس به فرصت يه شما.  پاياپايه ي معامله يه اين ؟ جدي ــ
 . كنين مي سكوت نامه مورد در شما و بنديم مي

 ، فشارد مي بغلش زير را كيفش و ايستاده روبرويش كه مصممي زن برابر در ميلش رغم علي كرد احساس داگالس
 بزرگتر را اش روشن آبي چشمان كه زده قاب بي عينكي و دارد نازك و صاف لبان و راحت كفشهاي و فصل چهار مانتوي

 . زد نمي بلوف او.  است زده شگفت ، كند مي

 : گفت و چرخاند سقف به را چشمانش داگالس
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 سر اتل اينكه از قبل روز كه كنه مي تعريف برسه راه از كه اي شنونده هر واسه بااليي فضول كردين فراموش انگار ــ
 . كرده سختي دعواي سيموس با ، بره قرارهاش

 سيموس ، شنيده رو فريادهايي صداي فقط كنه مي تأكيد ، بده شهادت كلمه يه نيست قادر اون.  زدم حرف باهاش من ــ
 . كشه مي زوزه ، كنه مي باز رو دهنش اينكه بمحض هم اتل و زنه مي حرف بلند خيلي طبيعتاً

 : گفت داگالس

 . بگردم نامه دنبال ميرم من.  كردين رو چي همه فكر مياد نظر به ــ

 . شد ناپديد اتاق داخل او

 كه شد طاليي و سرخ ي دسته با چاقويي ي لبه ي متوجه ، ها نامه انبوه بر علوه.  رفت تحرير ميز سوي به صدا بي راث
 آن كه بود تصوراتش از ناشي آيا.  انداخت ساكش در را چاقو زدني برهم چشم در و ، بود كرده توصيف برايش سيموس

 ؟ يافت مي چسبناك را

 در را آن و انداخت آن به كوتاه نگاهي راث.  بود دستش در سيموس ي نامه ، آمد بيرون اتاق از براون داگالس وقتي
 : گفت و كرد دراز داگ سوي به را دستش رفتن، از پيش.  چپاند كيفش كناري جيب

 رغم علي.  برسونم شما اطالع به رو همدرديش مراتب خواست ازم سيموس.  براون آقاي ، متأسفم تون خاله مرگ از ــ
 ش خاطره سيموس كه دورانيه اين.  بودن خوشبخت هم با و داشتن دوست رو همديگه زماني ، داشتن هم با كه مشكلي

 . كرده حفظ رو

 : گفت احساس از عاري لحني با داگالس

 . بوده اين تون رسمي مالقات دليل ، كرد سؤالي پليس اگه ، عبارتي به ــ

 : گفت راث

 كرد نخواهيم فاش پليس براي سيموس نه و من نه ، باشين تون معامله پايبند شما اگه كه اينه رسمي غير دليل.  دقيقاً ــ
 . كنه محروم ارث از رو شما داشته قصد تون خاله كه

 وان در و آورد پايين را ها پرده ، سابيد را ديوارها.  كرد آپارتمان نظافت به شروع وسواس سر از و بازگشت خانه به راث
 . زد جارو ناالن و كهنه برقي جارو با را فرسوده هاي موكت و بخورد خيس تا گذاشت
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 ؟ شد مي خالص چاقو شر از بايست مي چگونه ؛ بود مغزش در چيز يك فقط ، فعاليت حين در

 هاي زباله ميان پليس كه فرض بر ؟ زباله سوزاندن محل.  راند كنار ، رسيد مي ذهنش به طبيعتاً كه را هايي مكان تمام او
 مي ، كرد مي تعقيبش پليس اگر.  بيندازد خيابان ي زباله سطل در را آن خواست نمي همچنين او.  گشت مي را ساختمان
 . كنند شناسايي را آن توانستند

 . بگويد بايد چه ، كردند بازجويي او از اگر كه كرد ديكته برايش و زد تلفن سيموس به 10 ساعت

 زير ، آورد بيرون كيفش از را ان.  كند چه چاقو با گرفت مي تصميم بايستي مي.  كند تأخير اين از بيش توانست نمي او
 چسبناك همچنان آمد مي نظرش به.  بود بيهوده اما.  افتاد برق فلزش تا ساييد شوينده مواد با را آن و گرفت داغ آب
 . اتل خون از چسبناك.  است

 دخترها براي را نقص بي اي آينده كه بود اين قصدش تنها.  كرد نمي احساس اتل به نسبت دلسوزي اي ذره وجه بهيچ او
 . كند حفظ

 به مزين اي دسته و تيغ تيزي به اي تيغه با بود هندي چاقويي.  رسيد مي نظر به نو كامالً اكنون.  نگريست چاقو به تنفر با
 . بود قيمت گران احتماالً.  طاليي و قرمز رنگ به پيچيده طرحي

 ! نو

 با اي مغازه ، سينگ اند پرام سمت به راث ، ظهر.  كند پنهان كجا را آن فهميد دقيقاً او.  بود آسان و راحت خيلي.  البته
 طوالني مدتي و ايستاد پيشخوانها مقابل ، زد پرسه ديگر رديفي به رديفي از.  افتاد راه به ششم خيابان در هندي اجناس

 از پر سبدي.  يافت ، گشت مي دنبالش به را آنچه عاقبت.  كرد رو زيرو را مختلف ارزش كم وسايل از مملو سبدهاي
 مي كه آنجا تا.  برداشت را آنها از يكي سرسري.  بود اتل چاقوي قديمي مدل قيمت ارزان ي نسخه آنها ي دسته.  كاغذبر
 . داشت كيفش در كه بود چاقويي از زشت مشابهي ، كند قضاوت توانست

 ته در سالح تا داد تكان را سبد سپس.  انداخت سبد در را آن و آورد بيرون ، بود كشته را اتل كه را چاقويي كيفش از او
 . گشت ناپديد آن

 : پرسيد اي فروشنده

 ؟ كنم كمكتون تونم مي ــ
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 : كرد بلند را سرش شده غافلگير راث

 . ببينم رو ها ليواني زير خواستم مي...  خواستم مي فقط من.  بله...  اوه ــ

 . ميدم نشونتون رو اونا من.  هستند سوم رديف در اونا ــ

 قفسه به زدن ضربه از قلبش تا شد منتظر و كرد درست چاي فنجان يك ، بود برگشته خانه به راث بعدازظهر يك ساعت
 : داد اطمينان خود به او.  بكشد دست اش سينه ي

 ... هرگز ، هرگز.  كنه نمي پيدا اونجا اونو كس هيچ

*** 

 جك كه باره اين در ، نوشيد مي را اش قهوه فنجان دومين كه حالي در مايلز ، اش مغازه سمت به نيو عزيمت از پس
 . انديشيد ، آمد خواهد راكلند به آنان همراه كمپبل

 ي افسانه مورد در همواره او كه پذيرفت مي بايست مي حال هر به و بود آمده خوشش جك از خيلي ناخودآگاه مايلز
 : انديشيد او.  بود داده آگاهي نيو به نگاه يك در عشق

 ؟ بشه زده بار دومين براي جرقه اين ممكنه ، بزرگ خداي

 نيكي باشكوه تشييع مراسم كه تلويزيوني هاي دوربين با و گرفت جاي خويش راحت چرمي صندلي در او 10 به ربع يك
 ، بودند شكوه با گلهايي تاج از لبريز آنها تاي سه كه زده گل هاي اتومبيل.  شد همراه ، كردند مي دنبال را سپتي

 كساني و عزادار دوستان كه اي اجاره هاي ليموزين از كارواني و كردند مي همراهي كامليا سنت تا را كش نعش پيشاپيش
 . كرد مي حمل ، كردند مي بودن عزادار به تظاهر كه را

 خودروهاي پالك و دارند حضور هم استان پليس جنايي گروه همچنين و دادستاني دفتر ، آي.بي.اف كه دانست مي مايلز
 . گيرند مي عكس ، شوند مي كليسا وارد صف به كه كنندگاني شركت ي چهره از و كنند مي يادداشت را شخصي

 تمام تقريباً رنگي سياه كالهدار شنل كه جوانتر زني و ساله 40 حدوداً و خپل و كوتاه مردي توسط سپتي نيكي ي بيوه
 مايل نيكي پسر و دختر كه گرفت نتيجه مايلز.  بودند زده سياه عينك سه هر.  شد مي همراهي ، پوشاند مي را صورتش
 داخل در گزارش.  منطقي كاري ؛ كنند مي دوري نيكي شركاي از آنان هردوي كه دانست مي او.  شوند شناخته نيستند
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 در هرب.  رفت تلفن سمت به ، بود تلويزيون به چشمش يك كه حالي در و كرد كم را صدا مايلز.  يافت ادامه كليسا
 . بود دفترش

 : پرسيد هرب

 . پرداختن المبستون اتل قتل به قوا تمام با اونا ؟ خوندي رو پست و نيوز ــ

 . ديدم ــ

.  شه مي دستگيرمون چي آپارتمان گشتن از ببينيم منتظريم.  ديم مي ادامه رو سابقش شوهر كار به رسيدگي ما ــ
 به رو اتل اون شايد ، وانگهي.  باشه شده چاقو ي ضربه يه به منجر شايد شنيده همسايه گذشته ي پنجشنبه كه رو دعوايي
 جنايتكارها ي همه كه دادي ياد من به تو ، مايلز.  رفته دنبالش به بعد و كرده شهر ترك به مجبور اونو كه ترسونده حدي

 . كرد خواهيم پيدا اونو ما.  ميذارن جا به خودشون از ويزيت كارت يه

 . كند مالقات 20 ي منطقه جنايي گروه بازرسان با اتل آپارتمان در نيو بعدازظهر يكشنبه كه گذاشتند قرار دو آن

 : گفت هرب

 . كرده پيدا فيصله داستان اين كه كنه اعالم خواد مي شهردار.  كن خبرم ، كردي پيدا راكلند تو جالبي چيز اگه ــ

 : گفت قاطع لحني با مايلز

 . هرب ، زنم مي حرف تو با من.  ندارم شهردار به كاري من ــ

 و شد هدايت كليسا از بيرون به تابوت.  كرد مي دعا سپتي نيكي براي كشيش.  كرد زياد را تلويزيون صداي مايلز
 : كرد خواندن به شروع همخوانان گروه همزمان

 . بود خواهم تو با همواره من.  نترس هيچي از ــ

 ، دادند مي قرار هايشان شانه روي را آكاجو يكپارچه سنگين تابوت و كردند مي تا را مرده به مربوط شمد حامالن وقتي
 : انديشيد مايلز

 . شم مي راحت دستت از باالخره ، پوسيدي خاك زير بشم مطمئن وقتي.  بودي من با روز و شب سال 17 تو ، حرومزاده
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 نزديكترين به تا شد دور دخترش و پسر از و چرخيد ناگهان سپس ، شد ظاهر كليسا هاي پله باالي در نيكي ي بيوه
 : گفت ، شد نمايان صفحه روي بوضوح ، تسليم و خسته ،صورتي اش چهره وقتي.  شود نزديك تلويزيوني مفسر

.  افتاد زندان به كارهاش بابت اون.  نبودن موافق خدابيامرزم شوهر كارهاي با مردم از خيلي.  بگم چيزي يه خوام مي ــ
 خورده قسم برام مرگ بستر توي نيكي.  داشتن نگه حبس تو بيشتري سالهاي اونو ، بود نشده مرتكب كه قتلي جرم به
 مرگ مسئول اونو اما ، بكنين اون مورد در خواين مي فكري هر.  نداشته كرني پليس رئيس همسر قتل با ارتباطي هيچ كه

 . ندونين كرني ريناتا

.  ماند جواب بي ، كرد مي دنبال را او كه سؤاالتي از سيلي ، گشت مي بر فرزندانش كنار در جايش سر او كه طور همان و
 : انديشيد و كرد خاموش را تلويزيون خشن حركتي با مايلز

 . گفته مي دروغ مرگ دم تا

 ذهنش در ترديدي ي سايه كرد احساس بار اولين براي ، زد مي گره منظم و سريع حركاتي با را كراواتش كه حالي در اما
 . گيرد مي جاي

*** 

 آخرين داد دستور.  شد آميز جنون فعاليتي اسير ، اند كرده پيدا را المبستون اتل جسد بود فهميده كه استيوبر گوردون
 پليس به اظهار پيامد دهند هشدار قانوني غير كارگران به و كنند جابجا سيتي آيلند النگ در را اش قانوني غير انبار

 قبل از محموله فهميد وقتي.  كنند لغو را هايش كارخانه از يكي مقصد به جنس ارسال تا زد تلفن كره به سپس.  چيست
 زيانبار نتايج و كند فكر آرامش در كوشيد سپس.  كرد پرت ديوار سمت به را تلفن خشماگين حركتي با ، است كشتي در
 از توانست مي چطور او و ؟ بود زده بلوف چقدر و داشت اختيار در مداركي چه براستي المبستون اتل.  بزند تخمين را

 ؟ شود خالص اتل ي مقاله مستقيم غير نتايج

 و داشت الخمر دائم شوهري مي.  كند بروز را ها پرونده تا بود آمده ايوانز مي وفادارش منشي ، بود شنبه روز اينكه با
 اش منشي رازداري به توانست مي او.  بود رهانيده مخمصه از را او بارها گوردون.  افتاد مي مخمصه به مرتباً كه پسري
 . بيايد دفترش به كرد خواهش او از و باشد اميدوار

 و بود افتاده چروك موعد از زودتر كه او خشك پوست متوجه و كرد برانداز را مي ، بود يافته باز را آرامشش كه گوردون
 . شد او محبت ي تشنه و آلود تب رفتار و درمانده و نگران نگاه

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


 

 

زيباي من بخواب  هشتيا  كتابخانه نود   

w W w . 9 8 i A . C o m  187 

 : گفت او

 ؟ شدي خبر با المبستون اتل انگيز غم مرگ از قطعاً مي ــ

 . داد تكان را سرش مي

 ؟ اينجا بود اومده شب يه اتل ، پيش روز 10 حدود مي ــ

 : گشت او نگاه در اي نشانه دنبال به مي

 اونو شما و شد وارد اتل كه ديدم گمونم.  شما جز ، بودن رفته همه.  كنم كار تا موندم بيشتر كمي من كه شب يه ــ
 ؟ كنم نمي اشتباه.  بيرون انداختين

 : زد لبخند گوردون

 . نذاشته اينجا پاشو اتل مي ــ

 : گفت و داد تكان را سرش مي

 خيلي شما.  كردم برقرار رو ارتباطتون من انگار ؟ كردين صحبت اون با تلفني گذشته ي هفته شما.  خوب بسيار ــ
 . گذاشتين رو گوشي حرفش وسط و بودين ناراحت

 . نگرفتم رو گوشي هرگز من ــ

 : داد فشار آرامي به و گرفت را مي ي رگه رگه دستان گوردون

 كه چيزي مورد در نظري كوچكترين و كردم خودداري ديدنش از ، كردم خودداري اون با زدن حرف از كه مياد يادم ــ
 . ندارم ، بنويسه بعديش ي مقاله توي من ي درباره شد مي آماده اون

 خورده فر صورتش دور كدرش اي قهوه موهاي.  شد دور ميز از و كشيد بيرون گوردون انگشتان فشار از را دستش مي
 : گفت آهسته صدايي با.  بود

 . آقا فهمم مي ــ

 . ببند رو در بيرون رفتي خوب بسيار ــ
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*** 

 آخر ي طبقه در سل.  كرد مي تماشا تلويزيون از را سپتي نيكي ي جنازه تشييع مراسم مايلز همچون هم سالوا دال آنتوني
 دونالد توسط كه شيك ساختماني ؛ كرد مي زندگي پارك ترامپ در جنوبي پارك سنترال به مشرف تراسي با ساختماني

 باريير اي مجموعه سبك همان با معروف دكوراتوري توسط آپارتمان.  بود شده مرمت دنيا آن ثروتمندان براي ترامپ
 . بود برخوردار پارك سنترال به مشرف العاده فوق اي منظره از و بود شده مبله پاسفيك دو

 يا چستر وست ي كننده خسته منازل از و بماند مانهاتان در بود گرفته تصميم ، آخرش همسر از جدايي زمان از سل
 رستوراني هر به شب از ساعتي هر در بتواند داشت دوست او.  بود كرده پوشي چشم پاليسيدز يا آيلند النگ ، كانكتيكات

 توسط خواست مي دلش و داشت دوست را جشن و عصرانه هاي ميهماني ، ها تئأتر نخست اجراي.  برود ، بود باز كه
 : بود اين او شعار اكنون.  شود شناخته ، آمدند مي حساب به كه مردمي

 ".  ها دهاتي براي بذاريم را حومه "

 يقه و تيره سبز هاي آستين سر.  آن با جور گشاد كت يك با جين شلوار.  بود پوشيده را كارهايش آخرين از يكي سل
 خوبي نظر اخير بزرگ ي مجموعه دو اين به نسبت منتقدان.  كرد مي تشديد را او ورزشكاري ظاهر رنگ همان به اي

 همواره قلمرو آن ستارگان البته.  بودند كرده ستايش اش مردانه ي مجموعه از كاري محافظه كمي با اما ، نداشتند
 ، گفتند مي او ي مجموعه مورد در آنان آنچه هر رغم علي و.  كردند مي متحول را زنانه مد كه ماندند مي باقي طراحاني

 رجوع او به پاسفيك دو باريير ي مجموعه طراح عنوان به و بود داده تغيير را بيستم قرن مد كه طراحي عنوان به هم باز
 . كردند مي

 در وقفه بي كه دهانش.  بود آمده دفترش به او ديدن براي المبستون اتل كه روزي ؛ آورد ياد به را پيش ماه 2 سل
 آورد مي وجود به را احساس اين او حرفهاي به دادن گوش.  سرعت نهايت با زدن حرف براي اش شيدايي و بود حركت

 نشان را ديوار روي پاسفيك دو باريير ي پارچه انگشت با اتل.  هستيد فكس روي اعداد كردن دنبال مشغول انگار كه
 . چشمگيره:  بود گفته و داده

 : بود داده جواب سل

 . اتل ، بده تشخيص رو واقعيت تونه مي هم شما مثل فضولي حتي ــ

 . خنده زير بودند زده دو هر و
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 : بود واداشته تعجيل به را او اتل

 نمي شما امثال و شما كه رو چيزي.  كنين فراموش رو رم توي معني بي ويالي اون و بزنين كنار رو ها نقاب خوب ــ
 االن.  كنيم مي زندگي كينگ برگر عصر توي ما.  نداره خريدار ديگه زدگي اشراف واهي رفتارهاي اين كه اينه ، فهمين
 . كنم مي خدمت بهتون ، شدين بزرگ برونكس توي شما كه مطلب اين كردن فاش با من!  مده ساده نسب و اصل

.  دارن كردن پنهان براي برونكس توي شدن بزرگ از بيشتر هايي واقعيت كه هستن هفتم خيابون توي زيادي آدماي ــ
 . كشم نمي خجالت من

 : انديشيد. كرد عبور كاميال سنت ي آستانه از نيكي تابوت كه ديد سل

 . كردم تماشا كافي ي اندازه به ــ

 دخيل ريناتا مرگ در نيكي كه كرد اعالم و گرفت را ميكروفن سپتي ي بيوه كه كند خاموش را تلويزيون شد آماده و
 . است نبوده

 بود تلويزيون تماشاي مشغول مايلز كه نبود شكي هيچ.  نشست طور همان شده قالب هم در دستان با سل اي لحظه براي
 مطمئن را او اش قديمي دوست آرام لحن.  بزند تلفن او به گرفت تصميم و دارد احساسي چه مايلز كه دانست مي سل. 

 . بود ديده را برنامه او بله.  كرد

 : كرد تلقين سل

 بچه ندارن اي عالقه هيچ و كردن مناسب ازدواجي اونا دوي هر.  كنن باور هاش بچه بوده اميدوار سپتي من ي عقيده به ــ
 . داره دار نمره عكس پليس هاي پرونده در نيكي بفهمن هاشون

 : گفت مايلز

 روحش نجات قصد به نيكي آخر دم اعتراف كنم باور كنه مي تحريكم م غريزه واقع در چند هر.  واضحيه توضيح اين ــ
 . بوده نيكي ي شيوه بيشتر

 : شد ماليم صدايش

 مال ؛ بوده اتل تن كه هايي لباس ببينه بره قراره.  كردن محول بهش ناگواري ي وظيفه.  رسه مي االن نيو برم بايد... 
 ؟ اونه ي مغازه
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 : گفت سل

 زنها ، نكنه احتياط اگه بگو نيو به.  نداره تبليغات جور اين به احتياجي اون.  نباشه طور اين كه كنم مي دعا براش ــ
 . بره بين از نيو مزون جادوي تا كافيه همين كنن پيدا مرده نيو هاي لباس تو رو اونا خوان نمي كه كنن مي تعريف

*** 

 بود برگشته بوتيك از نيو وقتي.  فشرد را هاوس شواب 168 ي شماره آپارتمان در زنگ كمپبل جك بعدازظهر 3 ساعت
 كه هايي گوشواره.  بود كرده عوض بلند پوليور يك با را آن و درآورده تن از را سيمسون آدل اي سرمه شلوار و كت ،

 . كرد مي تشديد را آن وار دلقك ي جلوه ، بود كرده طراحي مدل آن براي خودش

 . نارسنگ و اونيكس از كمدي و تراژدي هاي نقاب

 : گفت شوخ لحني با جك دست فشردن حين در مايلز

 ! حضرت واال ــ

 : انداخت باال را هايش شانه نيو

 كنم مي احساس اما ، كنه نمي سرگرم منو بكنيم بايد كه كاري ؟ بگم بت رو چيزي يه خواي مي ، مايلز ــ

 تازه لباس يه تو منو داره دوست اون داشته تن به مردن موقع اتل كه زنيم مي حرف هايي لباس مورد در داريم وقتي
 . كني درك ، برد مي مد از اتل كه رو لذتي توني نمي تو.  ببينه

.  شد مي آشكار داشت هواشناسي هاي پيشگويي.  كرد مي گرم را كوچك دفتر فروغ بي خورشيدي پرتوهاي آخرين
.  ستود ، بود نشده آن متوجه قبل شب كه را جزئياتي و نگريست را اطرافش جك. شدند مي جمع هودسون روي ابرها

 سياه عكسي. داد مي نشان را توسكان هاي تپه ، بود شده آويخته شومينه چپ سمت ديوار روي كه كوچكي زيباي تابلوي
 دوستش كه زني دادن دست از رنج. بود نيو مادر مطمئناً. نادر زيبايي با رو سبزه و جوان زني آغوش در كودكي از سفيد و

 پدرش و نيو در طلبانه مبارزه نگاه همان متوجه او.  است بوده تلخ حتماً ؟ دارد شباهت چه به قاتل يك خطاي بابت داري
 بود دو آن بين در داغ موضوعي ظاهراً مد مورد در بحث. گرفت را اش خنده جلوي او كه بود شديد قدري به شباهت. شد
 مي خشك آفتاب در ديده آسيب كتابي كه ،جايي رفت پنجره سمت به جك.  نشود تلقي شاهد عنوان به داد ترجيح او و

 . شد
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 : گفت و ريخت تيفاني زيباي و چيني هاي فنجان در را آن. بود كرده درست قهوه مايلز

 اون. كنه لباس خرج رو هنگفتي مبالغ كه نيست وضعيتي تو ديگه اتل دوستت.  بگم بهت رو چيزي يه من بذار ، نيو ــ
 . آويزونه پاش شست به هويت برچسب يه و خوابيده سردخونه تخت رو حوا لباس با االن همين

 : پرسيد خشمگين و آهسته لحني با نيو

 ؟ كرد تموم همينطوري هم مامان ــ

 . گذاشت او هاي شانه روي را دستانش و رفت مايلز سمت به شتابان و پريد جا از سپس

 . گفتم اينو كردم بدي كار.  ببخش منو ، مايلز ، اوه... 

 سپس.  شد سپري طوالني اي ثانيه بيست.  ايستاد سيخ اي مجسمه همچون ، بود دستش در جوش قهوه كه حالي در مايلز
 : گفت او

 . زديم حرف طوري اين كه كرديم بدي كار هردومون و.  كرد تموم طوري همين دقيقاً هم مادرت ، بله ــ

 . چرخيد جك سمت به او بعد

 كامالً زودرنجي كه رو تهاجمي خوي و خلق دخترم ، بدبختانه يا خوشبختانه.  ببخش رو خونوادگي كوچيك هياهوي اين ــ
 در داستان همه اين تونن مي چطور زنها نفهميدم وقت هيچ شخصاً من.  برده ارث به ، شده افزوده اون به هم ايرلندي

 ساده پيرهن يه فصل تمام ، كرد مي رد فوردهام در آلكساندر از خريدهاشو ي همه بيامرزم خدا مادر.  بسازن لباس مورد
 مهموني و ها يكشنبه رباني عشاي مراسم در و بود خريده الكساندر از هم اونو كه داشت گلدار پيرهن يه و پوشيد مي
 با هم سابقاً و.  دارم مورد اين در نشدني تموم هاي بحث نيو با من.  كرد مي تن به رو همون پليس كالب ژويو هاي

 . مادرش

 . شدم متوجه ــ

 . برداشت فنجاني ، كرد تعارف بهش مايلز كه سيني يك داخل از جك

 . خورم مي قهوه خيلي كه نيستم من فقط بينم مي خوشحالم ــ

 : شد متذكر مايلز
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 وقتشه درست كه دارم عالي بورگاندي يه. بعد براي داريم مي نگه اونو اما.  بود بهتر شراب گيالس يه با ويسكي احتماالً ــ
 . بگن خوان مي هرچي دكترها حاال ، بياره حال رو جيگرمون تا

 : گفت جك به رو و آورد بيرون آن از بطري يك ، رفت كتابخانه پايين در ها بطري ي قفسه سمت به او

 شراب زيباي سرداب يه زنم پدر.  بدم تشخيص هم از رو ها شراب تونستم نمي ، بودم كرده ازدواج ريناتا با وقتي ــ
 ياد بهم چيزها خيلي اون.  بشم خبره كار اين در كه داد ياد بهم اون.  بود شده بزرگ خبره اي خونواده در ريناتا و داشت

 . دونستم نمي كه داد

 : كرد اشاره پنجره ي لبه روي كتاب به مايلز

 ؟ هست اون مرمت براي اي وسيله.  شد خيس شب يه.  اونه مال اين... 

 : گفت و گرفت را كتاب جك

 ؟ داريد بين ذره.  بودن زيبا ها طرح اين البد.  حيف چه ــ

 . دارم جايي يه ــ

 مي بررسي را شده خراب و لك صفحات دقت با كه كردند مي نگاه جك به مايلز و او.  كرد پيدا مايلز ميز روي را آن نيو
 : گفت جك سپس.  كرد

 رو خوب كار مرمت يه اسم تونم مي ببينم تا كنم مي صحبت دفترم توي نفري دو يكي با من.  نشده پاك كامالً طرحها ــ
 . بگيرم

 : برگرداند مايلز به را بين ذره او

 . بذارين آفتاب توي اونو باشه خوبي ي ايده كه كنم نمي گمون ضمن در و... 

 بگذارد ميزش روي را آنها تا رفت و گرفت را بين ذره و كتاب مايلز

 . رفتنه وقت حاال.  كنم مي تشكر ازتون ، بياد بر دستتون از كه كاري هر بابت من ــ

 فرمان پشت مايلز.  پيش سال شش به متعلق لينكلن يك ، گرفتند جاي مايلز اتومبيل جلوي صندلي روي آنها ي سه هر
 وقتي و نكند آن به توجهي كوشيد نيو كه ، كرد دراز صندلي پشتي روي را دستش عادي خيلي كمپبل جك.  نشست
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 را او ي شانه جك.  نيفتد او روي كرد سعي ، شد واشنگتن جورج پل سمت به هودسون هنري بزرگراه شيب وارد اتومبيل
 : گفت و كرد لمس انگشتانش نوك با

 . گيرم نمي گازت من ، باش راحت ـ

 انبوه و ناراحت و كهنه اثاث با ، آدم از لبريز. بود ناحيه دادستاني دفاتر ي همه به شبيه راكلند ي حوزه دادستاني دفتر
 داده اجازه و گشوده را ها پنجره كه جاهايي استثناي ،به بود گرم اندازه از بيش اتاقها.  ها گنجه و ميزها روي ها پرونده
 . بياورد هجوم داخل به سرد هواي از جرياني بودند

 كرد تغيير مايلز رفتار در چيزي ساختمان به ورود بمحض كه شد متوجه نيو.  بودند آنان منتظر جنايي گروه از بازرس دو
 . بود گرفته رنگي آبي آهنين برق چشمانش.  رفت مي راه صاف بسته فك با او. 

 : كرد زمزمه كمپبل جك گوش در نيو

 . كنه تحمل رو كاري بي تمام سال يه تونست چطوري دونم نمي.  خودشه محيط توي اون ــ

 . آقا.  كنه مالقات دفترش توي رو شما مايله دادستان ــ

 قابل و تر طوالني همه از نيويورك پليس رأس در منصبش كه هستند مردي حضور در دانستند مي بازرسان كه بود واضح
 . است بوده تر احترام

 حالت از نيو.  باشد داشته سال 37 ـ 36 از بيش رسيد نمي نظر به كه بود جواني و جذاب زن ، برادلي مايرا دادستان
 : انديشيد و برد لذت ، شد ظاهر مايلز ي چهره در كه تعجبي

 دادي ترجيح ولي شده انتخاب گذشته سال برادلي مايرا كه دونستي مي قطعاً تو.  هستي واقعي مرد ساالر يه تو ، خداوندا
 . بگيري نديده اينو

 : مطلب اصل سر رفت فوراً و داد نشان آنان به را ها صندلي دست حركت با برادلي مايرا.  شدند معرفي او به نيو و جك

 اون.  كجا از دونيم نمي ولي شده جابجا جسد كه كنيم ثابت تونيم مي ما.  قضاييه مشكل يه اين ، دونين مي كه همونطور ــ
 ما به بستگي قضيه ، صورت هر در.  باشه رسيده قتل به ، كردن پيداش كه جايي از فاصله نيم و متر يه با پارك تو ممكنه
 . داره

 : داد نشان آنان به را ميزش روي ي پرونده برادلي
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 رو گردن رگ و شده وارد تيز اي وسيله توسط كه بوده شديدي ي ضربه اثر در مرگ ، قانوني پزشكي اظهارات به بنا ــ
 تازه.  هست پيشونيش روي بريدگي يه و شده سياه و كبود فكش.  باشه شده درگير اون ممكنه.  كرده قطع رو ناي و پاره

 اينكه براي مسلماً.  مونه مي مدفون هميشه براي اون كه بوده دليل اين به قطعاً.  نكردن پيداش حيوونا كه بوده معجزه
 . بوده شده آماده بدقت چي همه ، كنن پنهان اونجا اونو

 : گفت مايلز

 . شناخته مي رو محل كه گردين مي كسي دنبال شما پس ـ

 ي جمعه كه قراري سر اون ، ش خواهرزاده ي گفته طبق اما ، كنيم مشخص رو مرگ دقيق ساعت ممكنه غير.  دقيقاً ــ
 روز 9 از سرما موج كه شيم مي متوجه جوي شرايط به رجوع با و شده حفظ خوبي به جسد.  نرفته ، داشته گذشته ي هفته
 توي اونو بعدش كمي و باشه مرده جمعه يا پنجشنبه المبستون اتل اگه ، نتيجه در شده شروع پنجشنبه از يعني ، پيش

 . كنه مي توجيه رو فساد عدم دليل اين ، باشن كرده دفن سوراخ

 دراز صندلي پشتي سمت به را دستش جك و لرزيد نيو.  او كنار در جك و بود نشسته دادستان ميز راست سمت در نيو
 . كرد

 . بودم افتاده تولدش ياد به كاش اي

 :گفت مي برادلي كه كرد چيزهايي جمع را حواسش و براند عقب را انديشه اين كوشيد نيو

 قرار.  شد مي دشوار بسيار شناسايي صورت اين در.  بمونه اونجا ، بشه پيدا اونكه بي ماهها المبستون اتل بود ممكن.. 
 همراهش دستي كيف يا پول كيف هيچ ؛ نداشته جواهري هيچ اون.  كنن شناسايي اونو نبوده قرار و كنن پيدا اونو نبوده
 . نبوده

 " چرخيد نيو سمت به برادلي

 ؟ داشت شمارو مارك هميشه ، فروختين مي اون به كه هايي لباس.. 

 . البته ـ

 . بود شده كنده المبستون خانم هاي لباس هاي مارك تمام ــ

 : برخاست دادستان
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 . بندازين ها لباس به نگاهي شما مايليم ممكنه اگه ؛ كرني دوشيزه... 

 كه نگريست او به نيو.  آورد را گلي و چروك هاي لباس از پر كيسه چند كاراگاهان از يكي.  شدند مجاور اتاق وارد آنان
 كه ، دانتل ي حاشيه با دو هر و يكجور سوتين و شورت ، بود زير لباس حاوي ها كيسه از يكي.  كرد مي خالي را آنها

 رنگ به چرمي باز جلو هاي كفش.  داشت وجود شلواري جوراب راست پاي در دررفتگي يك ، بود شده خوني سوتين
 انها وقتي كه افتاد او مد آخرين كمد در كفش از پر هايي رديف ياد به نيو.  بود شده بند هم به كش يك با روشن آبي
 سر با سفيد پشمي كت يك ؛ بود تكه سه حاوي سوم ي كيسه.  باليد مي خود به اتل ، گرفتند مي قرار تحسين مورد

 را مايلز دست نيو.  خاكي و خوني سه هر ، سفيد و آبي راه راه بلوز يك و سفيد دامن يك ، روشن آبي ي يقه و ها آستين
 وحشتناكي پايان از فراتر چيزي لنگيد مي كار پاي يك.  كرد بررسي را ها لباس مصممانه او.  كرد احساس اش شانه روي
 . بود افتاده اتفاق ، بود پوشيده را آنها كه زني و ها لباس اين براي كه

 : شنيد ، كرد مي سؤال او از كه را دادستان صداي نيو

 ؟ شده كم المبستون اتل كمد از كه لباسهاييه از يكي اين آيا ــ

 . بله ــ

 ؟ فروختين اون به رو ها لباس اين شما ــ

 . كريسمس تعطيالت از قبل كمي ، بله

 : كرد متمايل مايلز سمت به را چشمانش نيو

 ؟ مياد يادت ، بود پوشيده مهموني توي رو اينا اون... 

 . نه ــ

 كه ديد مي ميزي كنار در خانه در را خود او.  ندارد وجود زمان ديگر كه رسيد مي نظرش به.  كرد مي صحبت آهسته نيو
 زيادي ي جلوه آبي و سفيد دامن و كت.  بود جذاب خاص طرزي به اتل.  بود شده تزيين كريسمس مرسوم غذاي با

 بعدش البته. بودند كرده تعريف او از ها خيلي. بخشيد مي بها او سفيد به مايل بور موهاي و تيره آبي چشمان به و داشت
 در...  كند دوري او از بود كوشيده شب باقي مايلز و ، بود خورده را او مغز حرفهايش با و برده هجوم مايلز سمت به اتل

 ؟ بود چه آن.  داشت ايراد كار جاي يك اش خاطره
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 از اي شعبه ريناردو.  ريناردوئه مال مدل اين.  خريد ديگه لباس تا چند با رو دامن و كت اين دسامبر ماه اول اتل ــ
 . استيوبره گوردون منسوجات

 . دانست نمي ؟ گريخت مي ذهنش از چيزي

 ؟ بود تنش مانتو اون ــ

 . نه ــ

 . دادند مي قرار ها كيسه در و كردند مي تا را اتل وسايل كه كرد بازرسان به نامحسوس اي اشاره دادستان

 نگرانش كم كم.  كمدشه توي اون زمستوني لباسهاي تمام شدين متوجه شما وقتي گفت مي شوارتز پليس رئيس ــ
 ؟ باشه خريده شما ي مغازه غير اي مغازه از رو مانتويي اون كرد تصور شه نمي.  شدين

 او لباسهاي فقط اتل كه مطلب اين بر تأكيد با خواست نمي او.  داد مي كننده عفوني ضد مواد بوي كمي اتاق.  برخاست نيو
 : گفت.  كند جلوه احمق ، پوشيد مي را

 مي.  دارم مي نگه پرونده يه توي اونو خريدهاي تمام رسيد من.  كردم مي چك رو اتل كمد داخل وسايل داوطلبانه من ــ
 . شده كم چي بگم دقيقاً تونم

 ؟ انداخت مي هم زيورآالت لباس اين با معموالً اون.  خوام مي رو ممكن شرح ترين دقيق من ــ

 مي دستش الماس انگشتر يه هم هميشه.  طال گردنبند يه ، جوره يه هاي گوشواره ، الماس و طال ي سينه گل يه.  بله ــ
 . كرد

 . داريم سروكار ننگين جنايت يه با فقط ما شايد.  نداشت خودش با جواهري هيچ اون ــ

 . گرفت را نيو بازوي جك ، كردند مي ترك را دفتر كه اي لحظه

 ؟ خوبي ــ

 : داد تكان را سرش نيو

 . كنه مي فرار ذهنم از چيزي يه ــ
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 : داد نيو به را كارتش و شنيد را او صداي كاراگاهان از يكي

 . بگيرين تماس باهام خواستين وقت هر ــ

 موهاي.  بود دادستان با صحبت مشغول و كرد مي حركت جلوتر مايلز.  شدند رهسپار دادگستري كاخ در سمت به آنان
 گريه تنش به كشميرش پالتوي ، گذشته سال.  بود بلندتر جوان زن اي قهوه گيسوان از گردن و سر يك اش خاكستري

 ي حرفه.  بود شده پر مجدداً هايش شانه اكنون اما ، بود مانده پريده رنگ و الغر مديد مدتي عمل از پس او.  كرد مي
 بودند كرده او به واشنگتن در كه را پيشنهادي چيز هيچ كرد دعا نيو.  بخشيد مي معنا اش زندگي به كه بود چيزي پليسي

 . نكند مختل ،

 : انديشيد نيو

 . كنه مي عمر سال صد ، كنه كار وقتي تا

 : افتاد جالب المثلي ضرب ياد به و

 مي كه كاري به ، باشي شاد رو عمرت تمام خواي مي اگه.  شو التاري ي برنده ، باشي خوش سال يه فقط خواي مي اگه ــ
 . بورز عشق ، كني

 . بود داشته نگه پا سر را مايلز كار به عشق ريناتا مرگ از پس

 ؛ كنند تا ، بود اتل كفن كه را لباسهايي تا ماندند همانجا بازرسان ، آنان عزيمت از پس بود مرده المبستون اتل حاال و
 شده ديده كسي تن بر بار آخرين براي لباسها آن.  شوند مي ظاهر دادگاه در دوباره روزي دانست مي نيو كه لباسهايي

 . بود

 خودش ، داد مي صدا تلق تلق شوم محيط اين در كه مسخره هاي گوشواره اين با كه بود احمق واقعاً او.  داشت حق مايلز
 به ، پوشاند مي را آنها ي همه كه را سياه شنل آن كه بود خوشحال اما ، بود رفته آنجا به و آورده در ها دلقك شكل به را
 خواست مي كه طور آن را خود زورق و بود باهوش بسيار اما محبوب نه ، بود خوشرو نه.  بود مرده زني.  بود كرده تن

 به خودش آنكه براي را الزم استعداد نه داشت را وقتش نه اما بيايد نظر به برتر خواست مي كه زني.  كرد مي هدايت
 . كند انتخاب را مد تنهايي

 ... داشت ربط اتل لباس با كه بود چيزي اين.  بود خودش.  مد
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 . كرد حلقه او دور را دستش ناگهان كه شد آن متوجه كمپل جك قطعاً.  گرفت فرا را او لرزشي كرد احساس نيو

 : پرسيد جك

 ؟ داشتي دوست خيلي اونو ــ

 . كردم مي رو تصورش كه اوني از بيشتر ــ

 تحقيقات در هم با راكلند ي حوزه و مانهاتان است بهتر داشتند عقيده مايلز و دادستان.  بودند دادگاه ورودي مقابل آنان
 . كنند تنگاتنگ همكاري

 . نيستم پليس ي اداره يك شماره مرد ديگه من كه كنم مي فراموش براحتي.  كنم عقيده اظهار كه نيستم مقامي در من ــ

 دار ترك و دار خط و فرسوده و مرمرهاكهنه.  انداخت مي طنين مرمر نشدني تمام و طويل راهروي در قدمهايشان صداي
 . بود

 نشانه ، كم كم ، ساله شصت حدوداً زنان از بسياري.  نداشت چروك اما ، داشت ظريف خيلي گردني اتل.  اتل گردن رگ
 زنان براي را يقه بي هاي مدل شده قيمتي هر به خواست مي اي كننده توليد وقتي.  كنند مي آشكار را پيري فاحش هاي
 : گفت مي او ، بفروشد ريناتا به افتاده جا

 . افته مي چروك همه از اول گردن ــ

 . نيايد نظر به نامربوط كرد مي دعا و كند تقاضايي خواست مي نيو

 ... دونم نمي ــ

 . كرد شروع دوباره او. ماندند منتظر جك و مايلز و دادستان

 . كنم صحبت اون با بايد كنم مي احساس اما ، چرا دونم نمي... 

 . كنند مي موشكافي را او چشم جفت سه كرد احساس و داد فرو ، بود بسته را گلويش راه كه را بغضي نيو

 : گفت آرامي به برادلي مايرا

 . بندازين اون به نگاهي تونين مي ، بخواين اگه.  داده ارائه كاملي ي اظهارنامه كانوي خانم ــ
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 . كنم صحبت اون با شخصاً خواد مي دلم ــ

 : انديشيد آلود تب نيو

 . چرا نپرسن ازم كنه خدا

 : داد ادامه و

 . الزمه ــ

 : گفت مايلز

 . داد بهش رو اجازه اين بايد نظرم به ، كنه صحبت شاهد اون با خواد مي اگه ، رفت پيش تحقيق كه بود دخترم همت به ــ

 : گفت او.  لرزيد مي آوريل ماه سرد باد از برادلي مايرا و بود گشوده را در قبل از او

 تا كنيم تلفن كانوي خانم به تونيم مي ما.  بينم نمي ايرادي هيچ من ، كنين گوش.  مارسه ماه تو كنه مي خيال آدم ــ
 لحظه يه.  بشه آشكار اي ديگه جزئيات شايد اما ، گفته ، دونسته مي رو چي هر اون نظرم به.  نه يا هست خونه ببينيم
 . كنين صبر

 . بازگشت بعد لحظه چند او

 به رسيدن براي هايي نشانه و ش نشوني اينم.  كنه صحبت شما با كرد قبول ميل كمال با اون.  س خونه كانوي خانم ــ
 . اونجا

 : اي حرفه پليس دو بين همكاري لبخند ، زد مايلز به لبخندي او

 ؟ باشه ، بزنين ما به زنگ يه ، ديده ، كشته رو المبستون كه رو كسي اومد يادش اون وقت يه اگه ــ

*** 

 به رنگ سرخ هاي هيزم فراز بر آن رنگ آبي هاي زبانه كه بزرگ آتشي ؛ بود برافراشته كتابخانه در آتشي كانوي كيتي
 : گفت عذرخواهانه لحني با كيتي.  پرداخت مي بازي
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 استخونهام مغز تا كنم مي احساس ، كردم لمس رو بيچاره زن اون دست وقتي از اما.  بگين بهم ، شد گرمتون خيلي اگه ــ
 . زده يخ

 او احساس كه شد مي منعكس ، كرد مي تماشا را او كه چشمي جفت سه از انگار اما ، كرد قطع را خود حرف ناراحتي با او
 با جذاب و گيرا صورتي.  داشت زيبايي از بيشتر چيزي او ؛ كرني نيو.  آمدند مهربان نظرش به آنان.  كنند مي درك را

 از هايي نشانه اما. ميكرد بيشتر را نافذش نگاه و اي قهوه چشمان ي جلوه كه رنگ شيري پوستي و برجسته هاي گونه
 در او.  بود او نگران آشكارا كمپبل جك ، جوان مرد.  بودند شده گشاد ها مردمك ؛ شد مي ديده آنها در عصبي تنش
 : بود گفته ، درآورد را شنلش كرد مي كمك نيو به كه حالي

 . لرزي مي داري هنوز ، نيو ــ

 متر سانتي هشتاد و متر يك از بيشتر كمي ، بود كمپبل جك تيپ هم پسرش.  شد غريبي دلتنگي دستخوش ناگهان كيتي
 . خورد تأسف ، كرد مي زندگي ديگر دنياي در مايك اينكه از كيتي.  هوش با و انرژي پر ظاهري ، الغر ، چهارشانه ، قد

 طور به سالها كرني نام.  كند مي صحبت كسي چه از او بود فهميده فوراً كيتي ، بود زده تلفن دادستان وقتي.  كرني مايلز و
.  بود ديده را او كيتي ، برد مي شرقي 57 خيابان در نيريز به را او ناهار يا شام براي مايك وقتي.  بود ها رسانه نقل مرتب

 يك.  است روبراه رسيد مي نظر به حاال اما ، است كرده بازنشسته را خود و شده قلبي ي حمله دچار مايلز دانست مي او
 . زيبا ايرلندي

 عوض شلوار و ابريشم بلوز يك با را گشادش خيلي و كهنه پوليور و جين كه گفت تبريك خود به عبور حين در كيتي
 . كند درست چاي كه كرد اصرار كيتي ، نپذيرفتند ، كرد تعارفشان او كه را شرابي آنان وقتي.  بود كرده

 به اي كاناپه در يكديگر كنار جك و نيو و نشست كاراملي و قرمز راه راه اي پارچه روكش با صاف صندلي يك در مايك
 كم.  رسيد مي نظر به راحت.  انداخت اتاق به آميز تحسين نگاهي مايلز.  گرفتند جاي شومينه روبروي هالل نيم شكل

.  بدهد تكيه را سرش بتواند قد بلند مرد يك كه باشند داشته را هايي كاناپه و ها صندلي خريد ذكاوت كه كساني هستند
 در كانوي كيتي.  جوان زوج.  زندگي يك داستان.  قابها در خانوادگي هاي عكس بررسي به كرد شروع و برخاست او

 پسر ي شده چسبانده عكسهاي.  كوچكشان پسر با شوهرش و او.  بود نداده دست از را جذابيتش از اي ذره سالها طول
 از برادلي مايرا.  داد مي نشان فرزندشان و ژاپني همسر با همراه را پسرش و كيتي ، عكس آخرين.  مختلف هاي سن در
 . است بيوه ، كرده پيدا را اتل جسد كه زني بود گفته قبل
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 كتاب رديف يك.  رفت كتابخانه هاي قفسه سمت به بسرعت مايلز.  انداخت طنين راهرو در كيتي قدمهاي صداي
 . آنها بررسي به كرد شروع او.  كرده كار ظاهر با شناسي مردم آثار از اي مجموعه ، كرد جلب را نگاهش

 كرد تعارف بيسكويت همراه به و ريخت فنجانها در را چاي ، داد قرار كاناپه نزديك گرد ميز روي را اي نقره سيني كيتي
 : گفت او. 

 . بودم شده منقلب ديروز ي حادثه از بعد گمونم ؛ پختم اينا از عالمه يه صبح ــ

 . رفت مايلز سمت به و

 : پرسيد مايلز

 ؟ شناسه مردم كي ــ

 : زد لبخند كيتي

 ويروسش به مبتال ، بشناسيم گذشته ي مطالعه بدون رو آينده تونيم نمي ما گفت استاد وقتي دانشگاه توي.  كارم تازه ــ
 . شدم

 : گفت مايلز

 . كردم مي يادآوري محققام به مرتباً من كه چيزيه همون دقيقاً ــ

 : كرد زمزمه جك گوش در نيو

 . بودم نديده طوري اين اونو وقت هيچ.  ميشه عاشق داره اون ــ

 اي كيسه و ، كرده رم سراشيبي در اسبش چگونه كه كرد تعريف كيتي ، نوشيدند مي را شان چاي كه مدتي طول در
 به داد توضيح او.  كرد توصيف را آستين يك در دستي گذراي احساس و بود كرده پيدا تماس صورتش با كه را نايلوني

 بايد كه بود فهميده لحظه آن در چگونه و مانده بيرون لباس سبد درپوش از اش ورزشي بلوز آستين بود ديده نحوي چه
 . كند جستجو و برگردد پارك به
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 اين.  ديد مي اي كلمه هر دريافت به ملزم را خود انگار ، بود شده خم پهلو به سرش و داد مي گوش او به بدقت نيو
 ناگهان و.  بود دسترسش در درست كه واضح چيز يك ، داد مي آزارش هنوز ، گريزد مي ذهنش از چيزي كه انديشه
 . است قرار چه از موضوع كه فهميد

 ؟ ديدين چي ، كردين پيدا رو جسد وقتي كه بدين توضيح دقيقاً ممكنه ، كانوي خانم ــ

 : داد تكان را سرش مايلز

 ؟ نيو ــ

 : شود قطع حرفش خواست نمي و بود سؤاالتش طرح مشغول بدقت نيو

 ؟ ديدين چي بگين بهم.  كنين صحبت باهام اتل دست مورد در.  مهمه خيلي اين اما متأسفم مايلز ــ

 : بست را چشمانش كيتي

 يه و پوشوند مي رو دست مچ كه.  بود آبي آستين هاي لبه.  تند قرمز الك با سفيد خيلي.  بود مانكن يه دست انگار ــ
 بود شده مچاله اون.  بود زده بيرون آستين سر از بزحمت اما ، بود سفيد و آبي بلوز.  بود چسبيده بهش سياه نايلون تيكه

 . كنم صاف اونو چروك بود نزديك اما ف نكردنيه باور. 

 . ماليد را اش پيشاني و شد خم جلو سمت به ، كشيد بلند آهي نيو

 . بلوز اون.  داد مي آزارم كه چيزي اون اينم ــ

 : پرسيد مايلز

 ؟ داره خاصي چيز چه اون ــ

 ... اون ــ

 سه جزو ، بود پوشيده اتل كه بلوزي.  بگيرد قرار آنان تمسخر مورد بود نزديك ديگر بار يك.  گرفت گاز را لبانش نيو
 را ديگر بلوزي و نيست مناسب بلوز آن او ي عقيده به كه بود گفته نيو ، بود خريده را آن اتل وقتي اما.  بود اصلي پيس

 با بار هر و بود ديده اتل تن به را دامن و كت آن بار دو او.  اضافي آبي راههاي بدون يكدست سفيد ؛ بود فروخته اتل به
 . سفيد بلوز
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 ؟ بوده پوشيده رو آبي و سفيد راه راه بلوز اتل چرا

 : كرد پافشاري مايلز

 ؟ نيو ، چيه موضوع ــ

 . نمياد دامن و كت اون به.  پوشيده رو بلوز اين اتل كه كنم مي تعجب فقط.  نداره اهميتي احتماالً ــ

 ؟ مزونه كدوم مال دوني مي و شناسي مي رو دامن و كت اين كه نگفتي پليس به خودت تو نيو ــ

 . استيوبره گوردون كارگاه مال اون چرا ــ

 . دونستم نمي.  متأسفم ــ

 . كند پنهان را خشمش كوشيد مايلز

 : گفت كيتي

 . شدم متوجه گمونم ــ

 : گفت دستوري لحني با و كرد پر داغ چاي از را نيو فنجان

 . مياين خسته نظر به.  بنوشين اينو ــ

 . نگريست مايلز به روبرو از سپس

 شدن پيدا موقع كه رو دامني و كت اون خودش ميل به المبستون اتل نداشته امكان كنه مي تصور نيو.  نكنم اشتباه اگه ــ
 . باشه پوشيده ، داشته تن به جسدش

 : گفت نيو

 . نكرده انتخاب خودش رو بلوز اون اتل دونم مي ــ

 . شد روبرو مايلز شكاك نگاه با او

 ؟ كنه اون تن لباس مرگش از بعد تونسته مي كسي آيا بده نشون كه هست راهي.  شده جابجا جسدش كه معلومه...
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*** 

 آنان حضور ي مشاهده با حال اين با ، بيايد اتل ي خانه تفتيش براي دارد قصد جنايي گروه كه دانست مي براون داگالس
 زمين و فرش ، ريختند پودر سطوح روي كه كرد مي تماشا را آنان داگالس.  شدند آپارتمان وارد مفتش چهار.  شد شوكه

 مهر بدقت ، بودند كرده جمع كه را ذراتي و ها رشته ، غبار و گرد حاوي نايلوني هاي كيسه ، كشيدند جاروبرقي را مبلها و
 از پس داگ. كشيدند بو را اتل ميز كنار شرقي كوچك فرش و كردند بررسي موشكافانه ، زدند برچسب و كردند موم و

 زدگي دريا ناگوار ي خاطره ؛ بود شده خارج سردخانه از ، بود آمده دهانش در قلبش كه حالي در ، اتل جسد ي مشاهده
 اتل روي اي مالفه.  بود آمده ذهنش به ، بود كرده احساس كشتي با سفرش آخرين و اولين موقع در كه وحشتناكي

.  ببيند را او گلوي بود نتوانسته داگ كه طوري به ، پوشاند مي راهبان روبند همچون را صورتش كه بود شده كشيده
 سمت به بسرعت و داده تكان را سرش او.  بود شده متمركز او ي گونه روي آبي و زرد كبودي بر داگالس حواس

 . بود رفته دستشويي

 صحبت پليس با سيموس مورد در توانست مي.  بگيرد تصميم بود كوشيده و مانده بيدار اتل رختخواب در را شب تمام او
 راث ، زن آن اما.  بزند حرف مقرري از پوشي چشم به اتل كردن مجبور براي او ي مأيوسانه هاي تالش از برايشان و كند
 بيرون بانك از را دالري صد هاي اسكناس و شده مرتكب كه شد حماقتي متوجه وقتي او.  كرد مي بدگويي او مورد در

 ... كه فهميد مي پليس اگر.  نشست اش پيشاني بر سرد عرقي كرد احساس ، بود كشيده

 باقي پنهان طور همان را آپارتمان داخل هاي اسكناس آيا كه بود مردد و بود شده نگران او ، پليس رسيدن از پيش
 ؟ است نكرده خرج را همه اتل كه كند ثابت توانست مي كسي چه ، كردند نمي پيدا آنجا در را آنها اگر.  نه يا بگذارد

 دوباره او كه هايي اسكناس متوجه آمد مي خانه نظافت براي كه چلي و خل زن آن شايد.  دانست مي را آن نفر يك
 . بود شده ، بود گذاشته سرجايشان

 اگر.  كنند پيدا را ها اسكناس پليس كارآگاهان گذاشت مي او.  نزند دست چيزي به گرفت تصميم داگالس ، آخر دست
 اندكي انديشه اين از كه داگالس.  كرد مي خطاب دروغگو را آنان او ، كنند متهم را او كوشيدند مي زنش يا سيموس
 . بود او مال اتل پول.  داشت تعلق او به آپارتمان پس اين از.  كرد آينده متوجه را حواسش ، بود يافته تسكين

 بسته طور همان را همه شايد.  ب با ب ، آيد مي الف با الف.  شد مي راحت مسخره وسايل و ها لباس آن تمام شر از او
 . انداخت مي دان زباله در را آنها و كرد مي بندي
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 را دالري هاي بسته بايست مي چرا.  كند اسراف به شروع كه نداشت اي فايده.  نشاند لبانش بر تيره لبخند انديشه اين
 آنها و كرد مي پيدا حسابي دوم دست هاي لباس ي مغازه يك او ؟ انداخت مي دور ، بود كرده هايش لباس خرج اتل كه
 . فروخت مي را

 كرده انتخاب اي قهوه و زرد رنگ به اسپرت بلوز يك و تيره آبي شلوار يك عمداً ، پوشيد مي لباس وقتي ، روز آن صبح
 . بود بموقع درست.  بود انداخته گود را هايش چشم زير خواب كمبود.  است اندوه سراپا كه كند القا خواست مي او.  بود

 هنوز او.  وصيتنامه.  گشودند را»  مهم هاي كاغذ«  ي پرونده آنان كه ديد او.  بردند حمله اتل تحرير ميز به ها مفتش
 و چرخيد او سوي به كرد، تمام را آن خواندن بازرس.  نه يا است مطلع آن وجود از كه كند اعتراف آيا بود نگرفته تصميم
 : پرسيد ، نيست مهمي چيز گويي

 ؟ بودين ديده اينو حاال تا ــ

 : سپرد اش غريزه دست به را خود داگالس

 . خالمه شخصي كاغذهاي اينا.  نه ــ

 ؟ بود نكرده صحبتي شما با اش وصيتنامه مورد در هرگز اون ــ

 . آورد در را انگيز ترحم لبخندي اداي داگالس

 راحت رو عمرم باقي بذاره برام رو خوراكش مقرري فقط اگه گفت مي و كرد مي شوخي موردش در گهگداري اون ــ
 . بود خواهم

 ؟ دونستين نمي اينو شما.  گذاشته ارث به براتون چشمگير اي سرمايه اون مياد نظر به ــ

 : داد نشان را آپارتمان دست حركت با داگالس

 براش البد.  شد مي فروخته مشاع صورت به كه خريد زماني رو آپارتمان اين.  باشه ثروتمند اتل خاله كردم نمي تصور ــ
 . باشه ممتاز ي طبقه جزو اينكه بدون ، كرد مي معاش امرار بخوبي نويسندگي راه از اون.  شده تموم گرون

 . كرده جويي صرفه خيلي زندگي توي البد خوب ــ
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 آثار كارشناس او كه شنيد درماندگي با داگالس.  بود گرفته آن انتهاي از و دار دستكش دستهاي با را وصيتنامه كارآگاه
 : زد صدا را انگشت

 . بريزين گرد اين رو ــ

 از كه كرد تكذيب سپس و تأييد ، چرخاند مي زانوانش روي آلود تب را دستانش كه حالي در داگالس ، بعد ي دقيقه پنج
 كوشيد مي كه او.  است مطلع ، بودند يافته آپارتمان در كارآگاهان كه اي شده پنهان دالري صد هاي اسكناس وجود
 . است داده نمي پاسخ ها تلفن به ديروز تا كه داد توضيح ، كند پرت را آنان حواس

 ؟ چرا ــ

 . شكافت را هوا تيري همچون او سؤال.  كرد مي رهبري را تحقيق اوبراين كارآگاه

 گفت.  كرد بارون فحش منو اون و برداشتم رو گوشي اتفاقي ، بودم اومده ديدنش به كه روز يه.  بود عجيبي آدم اتل ــ
 براي.  بگيره تماس باهام بخواد اون شايد كردم تصور دفعه يه ديروز اما.  زنه مي تلفن بهش كسي چه بدونم نيست الزم

 . دادن جواب به كردم شروع همين

 . بزنه تلفن كارتون محل به تونست مي اون ــ

 . بودم نكرده رو فكر اين ــ

 كه عجيبيه تصادف.  بشنوين شد، آورده زبون به اون عليه كه رو تهديدي تا برداشتين رو گوشي بار اولين براي شما و ــ
 . كردن پيدا اونو جسد كه شد شما به موقعي تقريباً تلفن اين

 . كرد متوقف را بازجويي ناگهان اوبراين

 ؟ بمونين آپارتمان اين در داريد قصد شما براون آقاي ــ

 . بله ــ

 شايد.  كنه بررسي ، شده كم المبستون خانم كمد از كه رو هايي لباس اون تا گرديم مي بر كرني دوشيزه همراه فردا ما ــ
 . داشت خواهيد حضور هم شما پس.  بكنيم اي ديگه سؤاالت شما از باشه نياز

 . بود صريح و واضح تأكيدي ؛ نبود درخواست اين
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 ك افزود اوبراين.  شد توجيه هراسش و.  نيافت تسكين سؤاالت يافتن پايان ي مشاهده از عجيب طرزي به داگالس

 . داد خواهيم اطالع شما به.  كنيم احضار مركزي كالنتري به رو شما شايد ــ

 شرقي كوچك فرش و او ي روزانه يادداشت ، اتل ي وصيتنامه ، برقي جارو محتويات با همراه را نايلوني هاي كيسه آنان
 : گفت بلند صداي با دو آن از يكي كه شنيد داگ.  بردند خود همراه

 . كنن پاك فرش روي از كامل طور به رو خون هاي لكه تونن نمي وقت هيچ.  كردند خسته رو خودشون بيخودي اونا ــ

*** 

 اما نمود مي بحراني همچنان وضعيتش و بود ويژه هاي مراقبت بخش در هنوز ويتال توني ، وينسنت سنت بيمارستان در
 : ببخشد اطمينان والدينش به داشت اصرار جراحان رئيس

 . ميشه خوب كنيم مي تصور ما.  ونيرومنده جوون اون ــ

 هر كه نمايشگرهايي با ، بود جاري رگهايش در كه سرمي به متصل ، شده باندپيچي پاهاي و سينه و سر و شانه با توني
 از اي جرقه به اغما حالت از آرامي به ، بود اش بيني هاي سوراخ در كه هايي لوله با و داد مي نشان اندام در را تغييري

 . آمد مي يادش به لحظات آخرين و يافت مي دست هوشياري

 رخنه آنان داخل به كه بود برده شك نيكي كه بود فهميده فوراً توني.  كرد مي بررسي را او عميقاً كه سپتي نيكي چشمان
 به ديگر اش پوشش كه فهميد مي بايست مي.  رفت مي كالنتري به بايست مي ، زدن تلفن و ماندن جاي به.  است كرده
 . خورد نمي درد

 . شد تاريكي وارد آرامي به توني

 : گفت مي دكتر كه شنيد ، آورد دست به گنگي هوشياري وقتي

 . ميده نشون رو مختصري پيشرفت روز هر ــ

 ؟ بود اينجا كي از او ، روز هر

 . آمد نمي بيرون دهانش از صدايي هيچ اما ، بزند حرف خواست مي
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 كه بود گفته او به جوئي.  بزنند هم به را قرارداد بود داده دستور آنان به و كوبيده ميز روي مشت با ، بود خروشيده نيكي
 . است كرده صادر را دستور اين كسي چه بداند بود خواسته نيكي سپس.  است ممكن غير

 : بود گفته او به جوئي

 ... دنبالشه جدي آي.بي.اف حاال.  شده خراب كارهاش.  شده پا به شر براش نفر يه...  ــ

 : بود آورده زبان بر را او اسم جوئي سپس

 . استيوبر گوردون ــ

*** 

 مي برق رنگش پريده و گرد صورت در عرق هاي دانه.  بود منتظر غربي 92 خيابان در 20 ي ناحيه كالنتري در سيموس
 . آورد خاطر به ، كند تعريف بود گفته او به كه را چيزهايي تمام و راث هاي توصيه تمام كوشيد مي.  زد

 . بود ضعيف خيلي او

 داشت قرار آن در چوبي هايي صندلي و بود سيگار آتش جاي از پر آن روي كه بود آنجا در ميزي.  بود دلگير اتاقي در او
 رفت.  داشت كناري خيابان به مشرف تاريك اي پنجره اتاق.  آورد مي درد را كمرش ، بود نشسته رويش او كه صندلي. 
 تمام پليس خودروهاي.  زدند مي برق خودروها و ها اتوبوس ، ها تاكسي ؛ بود كرده جهنم مثل را آنجا ، بيرون در آمد و

 . بودند كرده احاطه را ساختمان

 ؟ دارند نگه را او چقدر داشتند قصد

 سيموس سر پشت صندلي در كه بود آنان همراه هم دادگاه منشي.  شدند وارد بازرس دو تا شد سپري ديگر ساعت نيم
 . داد قرار زانوانش روي را تايپش ماشين او كه ديد و برگشت سيموس.  گرفت جاي

 . بود شده حاضر ميكده در قبالً ، گومز استيو همكارش همچون هم او.  داشت نام اوبراين ، بود تر مسن كه كارآگاهي

 نسخه يه كه اوبراين ديدن و آن قرائت شنيدن با اما ، بخوانند برايش را معمول ي هشدارنامه آنان تا شد منتظر سيموس
 از وقتي.  شود خود باختگي رنگ مانع نتوانست ، بخواند را آن هم او كه خواست و كرد دراز او سمت به را آن از چاپي ي
 دارد حق دانست مي آيا.  خير ؟ خواست مي وكيل آيا.  بله.  داد تكان را سرش ، نه يا است شده آن متوجه پرسيدند او

 : كرد زمزمه او ؟ رود كار به خودش عليه است ممكن بگويد كه چيزي هر دانست مي آيا.  بله ؟ كند اختيار سكوت
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 . بله ــ

 : كرد خطاب سيموس به اي مكالمه لحني با و شد تر مهربان نامحسوس طرزي به او.  شد عوض اوبراين حالت

 . هستين المبستون اتل ، اولتون همسر قتل به مظنون شما كه كنم آگاهتون منه ي وظيفه ، المبستون آقاي ــ

 شايد يا.  شد نمي وارد ها بچه و راث و او بر فشاري ديگر.  نبود خبري خوراك مقرري پرداخت از ديگه.  بود مرده اتل
 كه اي نحوه ، بود افتاده عقب از وقتي را اش قيافه ، بود شده قالب هم در كه را اتل دستان سيموس.  بود شروع صرفاً اين

.  كند مي احساس دستانش روي را اتل خون خيسي رسيد نظرش به.  آورد مي ياد به ، بود گرفته را خنجر و كرده مبارزه
 : گفت مي چه مهربانش لحن با كارآگاه

 تباهي به رو شما ماهيانه مقرري.  بود كرده ديوونه رو شما اون.  كردين دعوا سابقتون همسر با شما ، المبستون آقاي ــ
 ؟ افتاد شما براي كه اتفاقيه اين.  شه مي لبريز آدم صبر ي كاسه كه زياده قدري به فشار گاهي.  بود كشونده

 و ، بود زده باال اش معده از كه زردابي و گرفته بر در را او لحظه آن در كه را نفرتي سيموس ؟ بود شده ديوانه او آيا
 فرو سيموس.  آورد ياد به ، بود كوبيده اتل بدجنس و ريشخندآميز دهان بر را آن و كرده مشت را دستش چگونه اينكه
 : گفت.  لرزيد مي گريه هق هق از.  گريستن به كرد شروع و گذاشت ميز روي را سرش ، ريخت

 . خوام مي وكيل يه من ــ

 : پرسيد او.  شد حاضر ، بود كرده احضار وال و هول با راث كه اي ساله 50 وكيل ، لين رابرت ، بعد ساعت دو

 ؟ كنين متهم رو موكلم كه شين مي آماده رسماً شما ــ

 : نگريست او به خيره اخمو اي قيافه با اوبراين كارآگاه

 . نه فعالً.  نه ــ

 ؟ درسته ، بره اينجا از كه آزاده المبستون آقاي نتيجه در ــ

 : كشيد آهي اوبراين

 . بله ــ
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 ، كند باور ، بود شنيده را آنچه كرد نمي جرأت كه حالي در.  كنند مي دستگير را او آنان كه بود شده مطمئن سيموس
 گرفت را بازويش لين رابرت دست كرد احساس.  برخاست صندلي روي از بسختي و داد فشار ميز روي را دستانش كف
 : گفت لين كه شنيد سيموس.  كرد هدايت اتاق از بيرون به را او و

 . خوام مي رو موكلم ي اظهارنامه از نسخه يه من ــ

 . گرفت خواهيد ــ

 : چرخيد همكارش سمت به رو سپس ، شد بسته دوباره در تا ماند منتظر گومز بازرس

 . كنم زندوني رو يارو اين خواست مي دلم خيلي ــ

 : زد شعف از عاري و كوتاه لبخندي اوبراين

 بررسي جمعه و پنجشنبه روز رو المبستون كاري ي برنامه بايد ما.  باشيم آزمايشگاه ي نتيجه منتظر بايد.  باش صبور ــ
 ، كنه نمي پرداخت سابقش همسر به رو مقرري ديگه كه بشه خوشحال المبستون اينكه از قبل ما ؛ حتميه چيز يه اما.  كنيم
 . گيريم مي دادگاه از رو محكوميتش حكم

*** 

 رئيس با مايلز است ممكن اگر گفت مي كه بود گير پيغام روي پيغامي ، برگشتند آپارتمان به جك و مايلز و نيو وقتي
 . بگيرد تماس دفترش در شوارتز پليس

 : داد توضيح كمپبل جك براي ، داشت مي بر رو گوشي كه حالي در مايلز

 اش خونه توي شنبه يه هرب اگه.  ها پليس رئيس درصد نود مثل ، كنه مي زندگي هيلز فارست در شوارتز هرب ــ
 . افتاده مهمي اتفاق پس ، نيست كاري مشغول

 : گفت ، گذاشت را گوشي مايلز وقتي.  نكشيد طولي گفتگو

 زنه مي ها بچه مثل اون ، كنن مي اتل سابق شوهر از بازپرسي به شروع اونا كه اي لحظه.  شده حل قضيه مياد نظر به ــ
 . كنن مي جمع كردنش متهم براي رو كافي مدارك اونا كه كشه نمي طولي.  خواد مي وكيل يه و گريه زير

 : گفت نيو
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 ؟ نه ، طوره اين.  نكرده اعتراف هنوز اون بگي خواي مي ــ

 در حضور از پس.  حرارت و نور.  شود ور غوطه ماليم و گرم نوري در اتاق تا كرد روشن را ميزها روي هاي چراغ او
 خود اطراف در را تهديدي وجود احساس توانستيش نمي او.  شد مي كشيده آرامش سمت به ذهنش ، مرگ تلخ حقيقت

 پيش جايي تا حتي او.  رقصيد مي مغزش در كفن ي كلمه ، بود ديده ميز روي را اتل هاي لباس كه زماني از.  كند دور
 كه احساس اين ؟ ايرلندي خرافات ؟ الهام ؟ داشت خواهد تن بر چه مرگش روز در بود پرسيده خود از كه بود رفته
 ؟ بكشد را او خواهد مي كسي

 : انديشيد نيو.  كرد مي نگاه را او كمپبل جك

 ، پوشيده مي دامن و كت با معموالً كه رو بلوزي اتل اگه.  نيست لباس موضوع فقط كه كنه مي احساس اون.  دونه مي اون
 . كرده اون جايگزين ، ميومده دامنش و كت به كه رو يكي اون ناخواسته ، خشكشويي باشه داده

 و ايستاده نيو روبروي او.  مايلز. داشت معنا ، داد مي كه هايي جواب تمام و بود كرده نشان خاطر مايلز كه بود چيزي اين
 . بود گذاشته او هاي شانه روي را دستانش

 ؟ شده چي. دادم جواب منم و كردي سؤال يه ازم تو.ندادي گوش ، زدم كه حرفهايي از كلمه يه تو ، نيو ــ

 . دونم نمي ــ

 : زد نامحسوس لبخندي نيو

 . بزنيم گيالس يه بايد.  بود وحشتناكي روز ، كن گوش... 

 : كرد بررسي را او ي چهره دقت به مايلز

 . بيرون بريم مي شام براي رو تو جك و من بعدش و بخوريم مقوي و خوب نوشيدني يه بايد نظرم به ــ

 : دوخت جك به را نگاهش او

 . باشي داشته اي ديگه ي برنامه امشب براي تو اينكه مگه... 

 . كنم آماده من رو نوشيدني بدم اجازه خودم به اينكه جز ندارم اي برنامه هيچ ــ
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 را آنچه مايلز.  كند شكار را نيو ذهن درون سياه هاي پروانه موقتاً كه بود اين ، كانوي كيتي چاي همچون اسكاچ اثر
 : كرد تكرار ؛ بود گفته او به پليس رئيس

 . اعترافه شرف در المبستون سيموس كنن مي احساس جنايي گروه بازرسان ــ

 ؟ كنم بررسي رو اتل كمد برم فردا الزمه بازم ــ

 . نه يا شود معاف كار اين از خواهد مي دلش آيا بگويد توانست نمي نيو

 و كشتن اونو اينكه يا بسته رو چمدوناش خودش و داشته رو اونجا از رفتن قصد اتل كه نيست مهم زياد كنم تصور بله ــ
 . بذاريم باقي ابهامي ي نقطه نبايد اما ، رفته خودش ميل با اون كه كنن وانمود خواستن بعدش

 اگه كه گفت بهم اتل روز يه ؟ نه ، كنه پرداخت رو مقرري حاالها حاال بود مجبور اون ، رفته اتل كردن مي خيال اگه اما ــ
 اون ، بودن نكرده پيدا رو اتل جسد اگه.  كنه شكايت به تهديد رو سيموس داره دستور حسابدارش ، برسه دير چك

 . بده ادامه پرداخت به ، كنن اعالم مرده رو اتل قانوناً اينكه از پيش ، سال 7 تا بود مجبور

 : انداخت باال را هايش شانه مايلز

 هوش با هستن كه اوني از بيشتر مردم و وحشتناكه ، ميده رخ خانوادگي دعواهاي ي نتيجه در كه هايي قتل درصد ، نيو ــ
 رو پاهاشون رد كنن مي سعي يعني.  ميدن دست از رو اختيارشون اونا.  كنن مي عمل غرايزشون طبق اونا.  كن تصور

 . ميذاره جا رو ويزيتش كارت قاتلي هر كه ميگم بازم و م گفته اينو من.  بپوشونن

 . چيه اتل قاتل ويزيت كارت بدونم خواد مي دلم ، رئيس ، درسته اين اگه ــ

 ، نديدي رو شكافي كالبد گزارش تو.  اتل گردن روي هاي خونمردگي.  چيه اون ويزيت كارت من نظر به ميگم بهت ــ
 اقرار چه.  كرده خرد رو اتل ي آرواره تقريباً ضربه.  بوده آماتور زن مشت ، بوده جوون سيموس وقتي.  همينطور منم
 . باشه كرده تجربه رو زني مشت كه گردم مي كسي دنبال من ، نه چه بكنه

 . اشتباهي در سخت تو اما.  باشه ، ميگه اينو پليس رئيس اگه ــ

 او ، آنروز در بار دومين براي.  نوشيد مي رگال شيواس و.  بود نشسته پشت بدون چرمي ي كاناپه روي كمپبل جك
 ي مسابقه شاهد كه بخشيد مي او به را احساس اين آنان به دادن گوش.  نشود پدرش و نيو ميان بحث وارد داد ترجيح
 دوباره كرد احساس ، نيو ي مشاهده با اما ، بخندد بود نزديك او.  هستند سطح يك در رقيب دو هر كه است تنيسي
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 تشديد را اش چهره صدفي رنگ سياهش گيسوان ي هاله و بود پريده رنگ خيلي هنوز نيو.  شود مي نگراني دستخوش
 در را اندوهي رسيد مي نظرش به امشب اما ، زدند مي برق خوشحالي از كهربايي چشمان آن كه بود ديده او.  كرد مي
 : انديشيد او.  است المبستون اتل مرگ از فراتر كه خواند مي آنها

 . شده اون درگير نيو و نرسيده خودش پايان به هنوز كرده برپا اتل مرگ كه رو چيزي

 و نيو همراه بود خواسته او.  بود كرده گل مزخرفش هاي بيني پيش با اش اسكاتلندي رگ.  داد تكان را سرش جك
 ترك هنگام صبح.  كند سپري نيو با را روزش خواست مي كه دليل اين به تنها برود راكلند ي حوزه دادستان نزد پدرش

 از آنجا در.  بود رفته شهرداري ي كتابخانه به و كرده عوض را هايش لباس ، بود كرده حمام ، بود برگشته خانه به ، نيو
 : درشت عنوان با را پيش سال 17 هاي روزنامه ها ميكروفيلم روي

 هاي عكس بدقت و سپرده خاطر به را جزئيات تمام او.  بود خوانده.  رسيد قتل به پارك سنترال در پليس رئيس همسر
 و گرد كالهي و سياه پالتويي در ساله 10 نيو.  بود كرده بررسي را پاتريك سنت كليساي از جنازه تشييع به مربوط
 مايلز ي چهره در خشونت.  درخشيد مي چشمانش در شكا و بود شده گم مايلز دست در دستش كه حالي در كوچك
 همراه كه هايي مقاله.  بودند پال و پخش پنجم خيابان طول تمام در آنان انگار.  پليس افراد متعدد صفهاي.  بود شده حك

 . كرد مي پليس رئيس همسر كشتن به متهم را سپتي نيكي ، بود ها عكس

 هاي روزنامه.  بود كرده زنده پدرش و نيو در را ريناتا مرگ ي خاطره حادثه اين.  بود شده دفن صبح روز آن نيكي
 آن.  است كرده صادر را ريناتا مرگ دستور زندان در خود سلول از سپتي نيكي كه كردند مي گزارش دوران آن قديمي

 رسيد مي نظر به حاال و داشته هراس سپتي نيكي آزادي از هميشه او خاطر براي پدرش كه بود گفته جك به نيو صبح روز
 : پرسيد خود از جك.  است كرده خالص گر وسوسه هراس اين از را مايلز او مرگ

 ؟ نگرانتم هنوز من چرا پس

 . آمد ذهنش به جواب ، بود كرده مطرح بلند صداي با را سؤال كه راحتي همان به

 . بودم منتظرت ، كردي فرار دستم از هواپيما توي كه اولي روز همون از اينكه براي.  دارم دوستت اينكه براي

 : برداشت را نيو گيالس و برخاست.  است شده خالي هايشان گيالس كه شد متوجه جك

 . داري نياز بيشتري مقدار به امشب نظرم به ــ
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 جمله از ، سپتي نيكي تدفين مراسم ي خالصه اخبار در.  كردند تماشا را شب اخبار ، كوكتل دومين نوشيدن حين در آنان
 . شد داده نشان اش بيوه پرشور اظهارات

 : پرسيد مايلز از آرامي به نيو

 ؟ چيه نظرت ــ

 : كرد خاموش را تلويزيون مايلز

 . نيست چاپ قابل من نظر ــ

 شيرين لبخندي و درخشان نگاهي با آنان ديدن با ايرلندي نيري جيمي.  خوردند شام شرقي 57 خيابان در نيريز در آنان
 : رفت سمتشان به شتابان

 . خوشحالم ديدنتون از چقدر ، پليس رئيس آقاي ــ

 . كردند هدايت ، داشت مي نگه مخصوصش مشتريان براي جيمي كه ميزهايي از يكي سر را آنان

 : بدهد گوش ، پوشاند مي را ديوارها كه هايي عكس به مربوط تفاسير به بود شده مجبور جك

 . خودشه خود ــ

 : گفت جك به جيمي.  داشت قرار سالن ميان آشكارا گري سابق فرماندار عكس

 فرماندارگري عكس روبروي مايلز عكس.  داره قرار كجا پليس رئيس ببينين.  ميان من پيش نيويورك هاي بهترين ــ
 . بود شده آويخته

 ميز سر افرادي بار چندين.  بود كليسا منصبان صاحب و سياسي مردان مالقات محل نيريز.  گذراندند را مطبوع شبي آنان
 . كنند سالم مايلز به تا ايستادند آنان

 . مياين سرحال كامالً نظر به.  خوشحالم ديدنتون از پليس رئيس جناب ــ

 : كرد زمزمه جك گوش در نيو

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


 

 

زيباي من بخواب  هشتيا  كتابخانه نود   

w W w . 9 8 i A . C o m  215 

 س آماده نظرم به.  كرد تحمل رو محيط از شدن محو ي انديشه و بيماري بسختي امسال اون ، خوشحاله خيلي مايلز ــ
 . بگيره سر از رو كار دوباره

 : شد نزديك آنان به هان مويني سناتور

 از بايد ما.  داريم احتياج شما به ما.  بگيرين دست به رو مخدر مواد با مبارزه ي مؤسسه مديريت شما كنم مي دعا مايلز ــ
 . داريم احتياج بهش ما كه هستين مردي شما و شيم خالص لعنتي اين شر

 : كرد بلند را سرش نيو ، كرد ترك را آنان سناتور وقتي

 . افتاد اتفاق زود خيلي.  بودي زده حرف داري احساس پيش يه كه مورد اين در تو ــ

 : آمد جلو محبوبش پيشخدمت ، مارگارت.  كرد بررسي را غذا فهرست مايلز

 ؟ چطوره ميگو خورش ، مارگارت ــ

 . عاليه ــ

 : كشيد آهي مايلز

 . بيار پز آب ماهي سفره برام لطفاً ، رژيمم شمردن محترم براي.  مطمئنم بابت اين از ــ

 . نوشيدند شراب گيالس يك و دادند غذا سفارش آنان

 : گفت مايلز

 آزادانه سپتي نيكي دونستم مي وقتي.  كنم اجاره آپارتمان يه اونجا بايد.  بشه صرف واشنگتن تو زيادي وقت يعني اين ــ
 نيكي از هميشه گروه اون كنم مي احساس امروز اما.  بذارم تنها اينجا رو تو كرد نمي خطور ذهنم به حتي ، خيابوناس تو

 تا ، كنن نمي دور چشم جلو از رو اونا هم دقيقه يه حتي.  بود كرده صادر رو مادرت قتل دستور كه داشت دل به كينه
 . شن ملحق اون به بيشترشون كه زماني

 : پرسيد جك

 ؟ كنين نمي باور اونو مرگ دم اظهارات شما بنابراين ــ
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 باز آدم روي به رو بهشت درهاي تونه مي واپسين دقايق ي توبه كه شدن بزرگ اعتقاد اين با كه ما مثل آدمايي براي ــ
 يه اين.  مونم مي باقي اولم حرف سر من ، نيكي مورد در اما.  بره دنيا اين از دروغ سوگند با آدمي ببينيم مشكله ، كنه

 بتوني كه بودي نيويورك توي كافي ي اندازه به حاال و.  خوردن گول اونا و بوده ش خونواده براي خداحافظي ژست
 ؟ بشه برنده ديگه انتخابات يه تو تونه مي شهردار كني قضاوت

 .آمد ميزشان سر نيريز جيمي كه شد مي تمام داشت هايشان قهوه

 هاي مشتري از يكي ، كرده پيدا رو المبستون اتل جسد كه كسي ، كانوي كيتي كه دونين مي ، پليس رئيس آقاي ــ
 . ايه العاده فوق زن.  اينجا ميومد شوهرش با اغلب اون ؟ منه هميشگي

 : گفت مايلز

 . ديديم اونو ديروز ما ــ

 . نباشه پيدا كم قدر اين كنين يادآوري و برسونين سالم بهش من قول از ، ديدينش دوباره اگه ــ

 : گفت راحت لحني با مايلز

 . اينجا بيارم اونو خودم تونم مي.  كنم بهتري كار بتونم شايد ــ

 : پرسيد جك يكديگر براي خوش شبي آرزوي از پس.  كرد پياده را جك اول تاكسي

 ؟ بيام اتل آپارتمان به همراهتون منم فردا كه نداره ايرادي اما ، بياد نظر به آميز اغراق ممكنه دونم مي ؛ كنين گوش ــ

 : انداخت باال را ابروانش مايلز

 . بشيني صامت و ساكت مجسمه مثل بدي قول اگه البته. نه ــ

 ! مايلز ــ

 : خنديد جك

 . كنم مي قبول رو شرط من.  نيو ، داره حق پدرت ــ
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.  شد پياده او ، كرد مي حساب را كرايه مايلز وقتي.  گشود نيو براي را در دربان ، ايستاد هاوس شواب مقابل تاكسي وقتي
 ، گرفت فاصله اتومبيل از نيو.  ستاره از پر آسمان و بود روشن شبي.  بازگشت ساختمان ورودي در جايش سر به دربان
 . كرد تحسين را كهكشان و كرد باال را سرش

*** 

 سرش و داشت قرار كنارش در شراب بطري يك.  بود داده تكيه روبرويي ساختمان به آدلر دني خيابان سوي آن در
 نفسش ناگهان.  شد مي دور تاكسي از كه كرد مي تماشا را نيو اش خورده چين چشمان ميان از.  بود افتاده اش سينه روي
 كتي جيب در دني.  كند فرار ، شود او متوجه كسي آنكه از پيش و بگيرد هدف را نيو آنجا از توانست مي او.  شد حبس

 . گشت اي كهنه خيلي پشمي دستمال دنبال ، بود پوشيده شب آن كه

 . حاال

 پيرزني.  شد گشوده دري راستش سمت در كه آورد مي بيرون جيبش از را تپانچه داشت او.  كرد لمس را ماشه انگشتش
 : گفت زن.  برد هجوم دني سوي به شتابان سگ.  بود گرفته را بودلي سگ ي قالده كه آمد بيرون ساختمان از

 . مهربونه خيلي اون.  نترسين شو شو از ــ

 آتشفشان جريان همچون خشم ، شد هاوس شواب وارد نيو همراه به و گرفت فاصله تاكسي از كرني مايلز ديد دني وقتي
 به دستش و كند كنترل را خود شد موفق اما ، كند خفه را سگ خودش دستهاي با خواست مي دلش.  گرفت بر در را او

 . شد رها رو پياده سمت

 : كرد تشويق را او پيرزن

 . ها غريبه حتي ، كنن نازش داره دوست شو شو ــ

 . انداخت دني زانوان روي سنتي 25 يك او

 . كنه كمكتون اين كه اميدوارم ــ

 » 10 فصل« ***
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 . كند صحبت نيو با كرد درخواست تلفني اوبراين كاراگاه ، صبح يكشنبه

 : پرسيد جدي مايلز

 ؟ چي مورد در ــ

 شماره دخترتون.  آقا ، كنيم صحبت كرده مي كار المبستون آپارتمان در گذشته ي هفته كه خدمتكاري با خوايم مي ما ــ
 ؟ داره اونو تلفن

 : كرد آرامش احساس ناگهان چرا نفهميد مايلز

 . داده من به رو ش شماره نيو راحته خيلي اينكه.  اوه ــ

 . رسيد مي نظر به زده هيجان.  زد تلفن تسه ـ تسه بعد ي دقيقه 5

 كنم مالقاتشون تو ي خونه توي بعدازظهر 5/1 ساعت بخوام اونا از تونم مي اما.  كردن احضار شاهد عنوان به منو ، نيو ــ
 . باشين برم و دور هم پدرت تو خواد مي دلم.  نكرده سؤال ازم پليس وقت هيچ ؟

 : شد آهسته صدايش آهنگ

 ؟ هان ، كشتم اونو من كنن نمي خيال كه اونا ، نيو... 

 : زد لبخند نيو

 . بيا 5/1 ساعت.  ريم مي پل سنت به ظهر دعاي مراسم براي مايلز و من.  نباش نگران تسه ـ تسه ، نه كه البته ــ

 . عاليه موقع اون

 تهديدش اتل و ميذاشت سرجاش دوباره و دزديد مي پول آشغالش ي خواهرزاده اون كه كنم تعريف براشون بايد ــ
 ؟ كنه مي محرومش ارث از بود كرده

 : پريد جا از نيو

.  كنه مي محرومش ارث از كرده تهديد اتل بودي نگفته وقت هيچ تو.  اونه ي ديوونه اتل كه گفتي مي تو ، تسه ـ تسه ــ
 . بگي اونا به اينو بايد كه البته
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 . بود منتظر پرسشگر نگاهي با مايلز ، گذاشت را گوشي نيو وقتي

 ؟ شد چي ــ

 . كشيد صدا بي سوت مايلز و گفت او براي را موضوع نيو

 

*** 

 

 روستايي پيراهن يك. رسيد راه از ، مصنوعي ي مژه بجز اندك آرايشي و بود شده جمع محكم كه موهايي با تسه ـ تسه
 . بود پوشيده تخت هاي كفش با

 : گفت نيو به يواشكي او

 . پوشيدم مي لباسو اين ، شده محكوم اربابش كردن مسموم جرم به كه كردم مي بازي رو خدمتكاري نقش وقتي ــ

 هيچكس كه شد متوجه نيو ، كرد استقبال آنان از مايلز وقتي.  شدند حاضر بعد ي دقيقه چند گومز و اوبراين كاراگاهان
 . نيست پليس يك ي شماره مرد ديگر او كه كند نمي باور

 . كردند تعظيم او مقابل عمالً آنان

 : گفت و كرد تعجب او ، كردند معرفي اوبراين به را تسه ـ تسه وقتي اما

 . بوده سوئدي خدمتكار كه بود گفته ما به براون داگالس ــ

 هاي تئĤتر در هايش نقش طبق را شخصيتش چطور گفت مي تمام جديت با كه شنيد را تسه ـ تسه توضيحات وقتي و
 . ماند باز تعجب از دهانش ، كند مي عوض برادوي پيشرو

 : گفت آخر در تسه ـ تسه

 براي كه فرستادم پاپا ژوزف براي شخصي ي دعوتنامه به ديشب و كردم مي بازي رو سوئدي خدمتكار يه نقش من ــ
 پشت رو شديد روندي كارم و كورنه كاپري در ساترن كه گفت مي م بيني طالع.  بود اجرا آخرين اون.  بياد نمايش ديدن
 . مياد اون كه كردم مي تصور واقعاً.  گذاشت خواهد سر
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 : داد تكان را سرش غمگينانه او

 . نيومد هيچكس واقع در ، نيومد اون... 

 : گفت و داد فرو را لبخندش اوبراين و گرفت اش سرفه بشدت گومز

 ؟ كنم صداتون طوري اين تونم مي ، تسه ـ تسه حاال.  باره تأسف ــ

 . كرد تسه ـ تسه از پرسش به شروع و

 را كمد داخل هاي كت تا بود برگشته چرا و رفته اتل آپارتمان به تسه ـ تسه همراه چرا كه مورد اين در نيو توضيح با
 ي خشمگينانه تلفني تماس مورد در تسه ـ تسه.  يافت پايان بازجويي ، بيندازد اتل كاري ي برنامه به نگاهي و كند بررسي

 . كرد صحبت ، بود گذاشته جايش سر گذشته ي هفته او كه پولي و گذشته ماه در اش خواهرزاده با اتل

 . بست را يادداشتش ي دفترچه اوبراين ، بعدازظهر 5/2 ساعت

 بخوبي شما ؟ برين المبستون ي خانه به كرني دوشيزه همراه خواين مي تسه ـ تسه.  كردين بزرگي كمك شما هردوي ــ
 دلم.  تونين مي اگه البته ، ديگه ساعت يه تا ما قرار.  نه يا شده كم چيزي بشين متوجه شايد.  شناسين مي رو آپارتمان

 . بكنم براون داگالس با ديگه مختصر گفتگوي يه خواد مي

 : گفت و بود نشسته گودش چرمي صندلي در افتاده چين پيشاني با مايلز

 . شه مي گود وارد كه ذينفع ي خواهرزاده از اينم ــ

 : زد شعف از عاري لبخند نيو

 ؟ باشه تونه مي چي اون ويزيت كارت نظرت به ، پليس رئيس ــ

 و بود كرده رها كاناپه در را خود براون داگالس.  شدند اتل آپارتمان وارد تسه ـ تسه و جك و نيو و مايلز ، 5/3 ساعت
 اخم و زيبا صورت.  كرد باال را سرش آلود خصم نگاهي با او.  داشت قرار زانوانش روي اش پيوسته هم به دستان
 مي نظر به.  بود باز هايشان دفترچه و بودند نشسته او روبروي گومز و اوبراين كارآگاهان.  بود عرق از خيس آلودش

 . ريخته هم به و است خاك و گرد از پوشيده تحرير ميز و ميزها آمد

 : كرد زمزمه نيو گوش در تسه ـ تسه
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 . بود تميز خيلي آپارتمان رفتم اينجا از من وقتي ــ

 سپس و كنند مي پخش انگشت آثار رديابي براي ها مفتش كه است گردهايي اثر آنها كه داد توضيح آهسته صداي با نيو
 : گفت براون داگالس به ماليم صدايي با

 . داشتم دوست خيلي اونو من.  شدم ناراحت خيلي ، افتاده تون خاله براي كه اتفاقي بابت ــ

 : داد پاسخ بتندي براون

 . دارين رو عقيده اين كه هستين افرادي معدود از يكي شما ــ

 : برخاست او

 پر و بده حرص تونست مي چقدر اون كه بگن شما به تونن مي ، شناختن مي رو اتل كه اونايي ي همه ، كنين گوش... 
 يه به احتياج اون چون كنم ول رو دوستام شدم مي مجبور شبها از خيلي و كرد مي دعوت رستوران به منو اتل.  باشه توقع
 رفت مي يادش بعد ، من به داد مي ، كرد مي قايم ور اون و ور اين كه رو دالري صد هاي اسكناس گاهي.  داشت همراه
.  خواست مي معذرت ازم و كرد مي پيدا رو اونا سر آخر.  كرد مي اونا دزديدن به متهم منو و كرده قايم كجا رو اش بقيه
 . آخر الي طور همين و

 : انداخت تسه ـ تسه به تيره نگاهي او

 دنبال بري توني مي ، باشي مفيد خواي مي اگه ؟ ديگه كار يا بندي شرط ؟ بكني خواي مي كار چي لباس تغيير اين با... 
 . كني تميز رو ريختگي هم به اين و برقي جارو

 

 

 : گفت بلند صداي با تسه ـ تسه

 . مرده اون و كردم مي كار المبستون خانم براي من ــ

 : نگريست اوبراين كارآگاه به و

 ؟ كنم كار چي من خواين مي... 
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 تا بزنين آپارتمان توي گشتي يه هم شما و شده كم كمد توي از هايي لباس چه بگن ما به كرني دوشيزه خوام مي ــ
 . دين مي تشخيص رو عادي غير چيزي آيا ببينين

 : گفت جك به نجواكنان مايلز

 . كنه يادداشت رو مشاهداتش كني كمكش بتوني شايد ؟ ري نمي نيو همراه چرا ــ

 عكس از پوشيده كه را ديواري آنجا از.  كرد انتخاب تحرير ميز نزديك را صاف پشت صندلي يك نشستن براي مايلز
 عكس متوجه تعجب كمال در و كند بررسي نزديك از را آنها تا رفت و برخاست اي لحظه از پس.  ديد مي بود اتل هاي
 سكو روي جمهور رئيس نزديكان با همراه جمهوريخواه حزب كنفرانس آخرين در اتل ان در كه شد شده مونتاژ هايي
 و نگاران روزنامه انجمن ي جايزه دريافت حال در اتل ؛ شهردار كردن بغل حال در مانش گريسي در اتل ؛ شد مي ديده

 . مطبوعات ي مقاله بهترين براي آمريكايي نويسندگان

 : انديشيد مايلز

 . پنداشتم مي مغز بي اونو اشتباهي من.  كردم مي رو تصورش كه بوده اوني از تر جالب زن اين ظاهراً

 زد مي جيب به زيادي پول لباس صنعت طريق از كه بود تبهكار ي طبقه ي درباره.  داشت را ان نوشتن قصد اتل كه كتابي
 مورد در تحقيقاتي آيا بپرسد شوارتز هرب از كه سپرد ذهنش به مايلز ؟ بود خبر با داستاني چنين يك از اتل آيا. 

 . گيرد مي صورت دوزي سري دنياي فعاليتهاي

 باقي همچون اتاق ، كرد مي حكمفرمايي اتاق بر كه نسبي نظمي و چين يك حتي بدون و مرتب تختخوابي رغم علي
 وسايل باقي و لباسها كه بود واضح.  نبود مرتب قبل همچون ديگر هم كمد حتي.  داشت را نامرتب ظاهر همان آپارتمان
 . است شده گذاشته جايشان سر قيدانه بي و شده بررسي ، شده آورده بيرون

 : گفت زده تعجب نيو

 . شد تر سخت كارها فقط!  آفرين ــ

 مايلز ، بود زده را نيو ي خانه در زنگ وقتي.  بود پوشيده تيره آبي كبريتي مخمل شلوار با سفيد ايرلندي پوليور يك جك
 : بود گفته و انداخته باال را ابروانش ؛ گشوده را در

 . شدين بابسي فورسي و فردي شبيه دوتا شما ــ
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 كبريتي مخمل شلوار يك و سفيد پوليور يك هم نيو.  بود شده رو در رو نيو با جك و شود رد او تا بود رفته كنار مايلز
 . بود پوشيده سفيد و اي سرمه ژاكت يك فوراً نيو و خنده زير بودند زده دو آن.  بود پوشيده اي سورمه

 كاسته او هراس از اندكي بود شده باعث اتفاق اين و كرده منجمد را نيو ، اتل شخصي وسايل كردن رو و زير ي انديشه
 . بود شده درماندگي دستخوش اتل عزيز كمد بر حاكم نظمي بي مقابل در او اكنون.  شود

 : گفت آرامي به جك

 . چيه كار روش بهترين ببينم بذار.  نيست ممكن غير اما هست تر سخت ــ

 : كرد دراز او سمت به اتل فاكتورهاي كپي همراه به را پرونده نيو

 . كنيم مي شروع اون ي تازه خريدهاي از اول ما ــ

 كمد ديگر انتهاي از سپس ، گذاشت تخت روي را آنها ، آورد بيرون ؛ بود نپوشيده هرگز اتل كه را نويي هاي لباس نيو
 شده كم پاييزي هاي لباس تنها كه شد معلوم فوراً.  داد جك به يكي يكي را ها دامن و كت و ها پيراهن و كرد شروع
 . است

 : گفت جك و خودش به خطاب نجواكنان نيو

 برداشتن از عمداً و باشه ريخته رو مشابه مكاني يا كارائيب به سفري ي برنامه تونسته مي اون كه فرضيه اين طوري اين ـ
 ميومد كذايي دامن و كت اون به كه رو سفيدي بلوز من.  مايلزه با حق شايد اما.  شه مي حذف ، باشه كرده خودداري كت

 . ببينم كن صبر.  باشه خشكشويي توي شايد.  نكردم پيدا ،

 سفيد بلوز.  كشيد بيرون ، بود كرده گير كشباف پيراهن دو بين كه را لباسي چوب يك كمد ته از و شد متوقف ناگهان او
 . بود آويزان آن روي دانتل هاي آستين سر و يقه دور هاي چين با

 : گفت فاتحانه نيو

 درست اينو چرا ، بپوشه رو يكي اون داده ترجيح اگه و ؟ نپوشيده اونو اتل چرا.  گشتم مي دنبالش كه چيزي اينم... 
 ؟ نكرده آويزون

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


 

 

زيباي من بخواب  هشتيا  كتابخانه نود   

w W w . 9 8 i A . C o m  224 

 فهرستي كه طوري به ، كرد مي پاكنويس را جك هاي يادداشت نيو و بودند نشسته عسلي روي هم پهلوي به پهلو دو آن
 شك بي.  كرد وارسي نگاه با را اتاق بدقت انتظار حال در جك.  شد تنظيم ، بود شده كم كمد از كه هايي لباس از دقيق

 . تزييني هاي كوسن و شيك كوچك پتوي يك ، زيبا مبلمان.  نبود تميز خيلي پليس تحقيقات دليل به

 تابلويي چند ، نداشت وجود تزييني شيئي هيچ و عكس قاب هيچ ، شخصي ريخت و سر هيچ.  بود بداعت از عاري اتاق اما
.  خالي و تاريك اتاقي.  بود شده انتخاب فضا كردن پر براي تنها انگار و بود تخيل از عاري ، بود شده آويخته ديوار به كه

 تنيس توپ مثل را او هميشه جك.  بود متفاوت بسيار داشت او از جك كه تصوري.  سوخت اتل براي دلش ناگهان جك
 به را او اتاق اين كه زني.  جهيد مي طرف آن به تور طرف اين از شوريدگي با و بود تكاپو در خالص انرژي با كه ديد مي

 . بود برانگيز ترحم و منزوي آدمي بيشتر ، آورد مي در تجسم

 . يافتند اتل تحرير ميز روي هاي نامه انبوه ميان در جستجو حال در را تسه ـ تسه و گشتند باز نشيمن اتاق به آنان

 : گفت او

 . نيست اينجا اون ــ

 : پرسيد جدي اوبراين

 ؟ نيست اونجا چي ــ

 . طاليي و قرمز ي دسته با هندي ي وسيله جور يه.  كرد مي استفاده قديمي چاقوي يه از بازكن نامه جاي به اتل ــ

 . است يافته سرنخي كه كرد مشاهده را شكاري سگي نگاه اوبراين كارآگاه در ناگهان نيو

 : پرسيد كارآگاه

 ؟ ديدين رو چاقو اون باركجا آخرين مياد يادتون ، تسه ـ تسه ــ

 . پنجشنبه و شنبه سه.  بود اينجا اون ، اومدم نظافت براي هفته اون توي كه روزي دو بله ــ

 : نگريست براون داگالس به اوبراين

 ؟ كنيم پيدا اونو تونيم مي كجا دونين مي.  بود اينجا چاقو ، داشتيم برمي انگشت اثر ما كه ديروز ــ
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 غير كس هيچ.  بود تحرير ميز روي چاقو صبح جمعه.  گرفت خود به متفكر اي قيافه و داد قورت را دهانش آب داگالس
 . بود نيامده المبستون راث از

 داگ اما.  كند محروم ارث از را او شد مي آماده اتل كه كند مي تعريف پليس براي بود كرده تهديد او.  المبستون راث
 كرده اي شايسته كار.  كرد مي پيدا ، كرد مي دزديدنش به محكوم را او كه را پولي هميشه اتل كه بود گفته پليس به قبالً
 ؟ داند نمي كه گفت مي تنها يا كرد مي صحبت راث مورد در بايست مي آيا حاال.  بود

 خود از را پليس توجه كه است آن وقت گرفت نتيجه داگالس.  كرد تكرار را سؤالش مصرانه لحني با بار اين اوبراين
 : گفت و كند منحرف

 منو اون.  بگيره پس ، بود گذاشته اتل براي سيموس كه رو اي نامه تا اينجا بود اومده المبستون راث بعدازظهر جمعه ــ
 . بوده عصباني من دست از اتل كه ميگه شماها به ، بدم لو رو سيموس اگه كه كرد تهديد

 : گفت محتاطانه بعد و كرد مكثي داگالس

 از.  بود وايستاده تحرير ميز نزديك راث ، اتاق اون توي رفتم من وقتي.  بود اونجا بازكن نامه ، اومد اون كه روزي... 
 . دزديده اونو چرا بپرسين ازش بهتره.  نديدم رو چاقو ديگه جمعه

 

*** 

 

 شركتش كارگزيني مدير با خانه از بود كرده تالش راث ، سيموس ي زده وحشت تلفني تماس بمحض بعدازظهر شنبه
 . فرستاد كالنتري به را وكيل لين رابرت كه بود او.  بگيرد تماس

 به را او خواست و است قلبي ي سكته شرف در شوهرش كه كرد تصور راث ، برگرداند خانه به را سيموس ، لين وقتي
 قدم با ، گريه از كرده پف و قرمز چشمان با او.  بخوابد برود كه پذيرفت اما ، كرد مخالفت جداً سيموس.  ببرد بيمارستان

 . بود افتاده پا از و داغان.  شد اتاقش وارد سنگين هاي

 : كرد اعالم صريحاً او.  كند صحبت راث با تا بود منتظر نشيمن اتاق در لين

 . كنين پيدا شوهرتون براي توانا وكيل يه بايد و نيستم جنايي وكيل من ــ
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 . انداخت زير به را سرش راث

 شدن تبرئه از آني جنون بابت دفاع طريق از تا باشه داشته شانسي يه شايد ، كرد تعريف برام تاكسي توي كه طور اون ــ
 . بشه مند بهره مجازات تخفيف يا

 : زد خشكش راث

 ؟ كشته اونو كرده اعتراف سيموس ــ

 زد جريان در و كشيده بيرون اتل دستاي از اونو سيموس ، قاپيده رو بازكن نامه اتل ، داده هل رو اتل گفت بهم اون.  نه ــ
 كرده اجير ، زده مي پرسه ميكده توي كه رو نفر يه كه كرد اعتراف همچنين اون.  شكافته اتل راست ي گونه خورد و

 . كنه تهديد رو اتل تلفني تا بوده

 : شد منقبض راث لبان

 . فهميدم ديشب و اين من ــ

 : انداخت باال را هايش شانه لين

 در تخفيف كنه سعي و كنه اعتراف بهتره من ي عقيده به آورد نخواهد دوام فشرده بازجويي يه مقابل در شوهرتون ــ
 ؟ درسته.  كشته رو اتل اون كه كنين مي تصور شما.  بگيره مجازات

 . بله ــ

 . برخاست لين

 . متأسفم ؟ كنم پيدا براتون رو كسي تونم مي ببينم ميرم اما.  نيستم جنايي وكيل من.  گفتم كه طور همون ــ

 كه شنيد و كرد تماشا را اخبار شب 10 ساعت.  نااميدي از ناشي سكوت ، نشست سكوت در حركت بي ساعت 4 راث
 . كرد خاموش را تلويزيون صبرانه بي او.  است شده بازجويي المبستون اتل سابق شوهر از كرد مي اعالم گزارشگر

 پيش روز ده.  شد مي تكرار ذهنش در ، چرخيد مي وقفه بي آن طرف دو كه كاستي نوار همچون گذشته ي هفته حوادث
 : گريان جيني تلفني تماس ،

 . دفترش توي خواست منو دانشكده صندوقدار.  بود محل بي چك.  كشم مي خجالت مامان ــ
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 او.  آورد مي ياد به ، كشيد مي سيموس سر بر كه را فريادهايي راث.  بود شده شروع چيز همه كه بود بعد به آن از
 : انديشيد

 . شد ديوونه كه كردم عاجزش حدي به

.  بود كرده دفن را جسد سيموس اما ؟ بيست ؟ پانزده ؟ سال چند ؟ عمد غير قتل ؟ بود چه اش معني مجازات در تخفيف
 ؟ كند حفظ را اش خونسردي بود شده موفق چطور.  بود داده خود به جنايتش كردن پنهان براي زيادي زحمت او

 به اي خاطره.  بود ممكن غير ؟ كند پاره را گلويش رفت مي كه شود خيره زني به دست به چاقو ؟ سيموس ؟ خونسردي
 سيموس.  بودند بلد را خنديدن هنوز كه زماني ؛ بود شده خانواده شوخي موضوع كه خاطراتي آن از يكي ؛ آمد راث ياد

 براي راث.  بود رفته حال از خون ديدن با او.  بود شده بيهوش و باشد داشته حضور مرسي تولد ي لحظه در بود خواسته
 : كرد مي تعريف مرسي

 بذاره زايمان اتاق توي پاشو پدرت گذاشتم كه شد باري آخرين و اولين اين.  تو و من تا بودند پدرت نگران بيشتر اونا ــ
 . بشه دكترها دردسر باعث اينكه تا رسيد مي هاش مشتري به و موند مي ميكده توي بود بهتر. 

 به مخفيانه را آن و بگذارد نايلوني ي كيسه يك در را جسدش ، شود مي جاري اتل گلوي از خون كه كند نظاره سيموس
 بود خونسرد آنقدر سيموس.  بود شده كنده اتل هاي لباس مارك كه بودند گفته اخبار در ؟ كند منتقل آپارتمان از بيرون

 : گرفت نتيجه راث ؟ كند دفن پارك وسط در غار آن داخل را او سپس و بكند را كار اين كه

 . نداره امكان اصالً

 كردن آب و كردن تميز با راث بسا چه ، بود كرده رها ، كرد مي تأكيد كه وضعيتي در را وي و نكشته را اتل او اگر اما
 ... بود برده بين از ، شود ديگر فردي دستگيري به منتهي توانست مي كه را مدركي چاقو

 تنفس.  رفت اتاق به و برخاست بيحالي با او.  كند درنگ آن روي بيشتر راث كه بود آن از تر كننده خسته انديشه اين
 : خورد مي وول او ولي ، بود مرتب سيموس

 . بمون پيشم راث ــ

 . خوابيد ، بود او ي شانه روي سرش كه حالي در و كرد حلقه راث دور را دستانش او ، خوابيد سيموس كنار راث وقتي
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 ياد به او ، خاموش تقاضايي به پاسخ در انگار ، سپس.  بگيرد تصميمي چه كه بود فكر در هنوز راث ، بامداد سه ساعت
 مي لبخند مهربانانه هميشه او.  ديد مي ماركت سوپر در بود شده بازنشسته وقتي از را سابق پليس رئيس اغلب كه آورد
 : گفت مي و زد

 . روزبخير ــ

 آدمي مايلز كه گفت مي او به اش غريزه.  بود ايستاده او به كمك براي ، بود شده پاره راث نايلون كه روز يك حتي
 مي خرج او دختر شيك ي مغازه در ماهيانه مقرري از بخشي كه انداخت مي راث ياد به او ديدن هرچند ، است مهربان
 . شود

 . كردند مي زندگي 74 خيابان در هاوس شواب در ها كرني

 . كنيم كار چي بايد ما دونه مي اون.  بپذيره رو ما خوام مي پليس رئيس از و ميرم سيموس همراه فردا

 : كه انديشه اين با عاقبت راث.  كند اطمينان او به توانست مي راث

 . كردم پيدا ، كنم اطمينان بهش تونم مي كه رو كسي

 . رفت خواب به

 ساعت به نگاهي تا شد بلند آرنج روي وقتي.  شد بيدار خواب از دير صبح يكشنبه راث بار اولين براي ، سالها از بعد
 به او.  شد مي اتاق وارد ، بود شده وصل بد كه سايباني ميان از آفتاب نور.  داد مي نشان را 45/11 ها عقربه ، بيندازد
 داده دست از كرد مي عصباني خيلي را راث كه را هراساني و مشوش ي قيافه آن خواب در سيموس.  نگريست سيموس

 : گفت خود با راث.  بود كرده ازدواج او با كه يافت را جذاب مردي ي خاطره او ي چهره منظم خطوط در راث و بود

 . بردن ارث به اونو طبعي شوخ و اونن شبيه دخترها

 

 ، بود يافته نجومي افزايش ميكده ي اجاره.  بود شده آغاز سقوط سپس.  بود اطمينان و روحيه از سرشار سيموس سابقاً
 مي پرداخت اتل مقرري بايست مي ، ماه هر و.  بودند شده ناپديد يكي يكي قديمي هاي مشتري و ، بود شده شيك محله
 . شد
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 را چوب هاي شكاف و ها خراشيدگي بيرحمانه خورشيد نور.  رفت تحرير ميز سمت به و خزيد بيرون تخت از راث
 ك خورد تكاني سيموس.  كرد مي قرچ قرچ و بود كرده گير اما ، كند باز را كشو صدا بي خواست مي او.  كرد مي روشن

 . راث ــ

 : گفت آرامبخش صدايي با راث

 . كنم مي صدات ، شد آماده صبحونه وقتي.  كن استراحت ــ

 بودند شنيده را اتل به مربوط خبرهاي آنان.  بودند دخترها.  زد زنگ تلفن ، اورد مي در فر از را ژامبون داشت راث وقتي
 : گفت ارشد فرزند ، مرسي. 

 ؟ نه ، كشه مي نفسي يه باالخره پاپا كه اينه معنيش اما ، متأسفيم اون براي ما مامان ــ

 : بگيرد خود به شاد لحني كوشيد راث

 . كنيم باور تونيم مي بسختي هنوز ما ؟ نه مگه ، باوركردنيه بسختي ــ

 . برداشت را گوشي او و زد صدا را سيموس راث

 : بگويد كه كرد تالشي چه او كه ديد راث

 حاال.  باشيم خوشحال ، شديم خالص مالي فشار يه از اينكه از تونيم مي اما ، بشيم خوشحال كسي مرگ از كه وحشتناكه ــ
 . باشه خوب پسرهاتون دوست رفتار اميدوارم ؟ چطورن دالي خواهرهاي.  كنين تعريف برام

 از سيموس تا ماند منتظر.  بود كرده آماده قهوه و برشته نان و خاگينه مرغ تخم و ژامبون و گرفته پرتقال آب راث
 ي ارثيه كه چوب يكدست ميز سوي آن در او روبروي و ريخت برايش را قهوه دوم فنجان سپس ، بكشد دست خوردن
 : گفت و نشست ، بود مجرد اي خاله پاگير و دست

 . كنيم صحبت هم با بايد ــ

 بوفه باالي خالي خال ي آينه در را خود تصوير ، زد اش چانه زير را دستهايش ف گذاشت ميز روي را هايش آرنج راث
 بلوطي زيباي گيسوان ف بود شده كهنه روبدوشامبرش.  شد خود روي و رنگ بي ي قيافه ي متوجه ناگهان و ديد
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 به را ها انديشه اين او.  بخشيد مي خشك اي قيافه كوچكش صورت به گردش عينك و بود شده كدر و تنك روشنش
 : داد ادامه و راند كنار

 ، كنه تهديد اونو تلفني كه دادي پول نفر يه به و خراشيد رو اش گونه بازكن نامه و دادي هل رو اتل گفتي بهم وقتي... 
 . كشتي اونو تو كردم خيال.  رفتي اينها از فراتر كردم تصور

 : انديشيد راث.  كرد مي نگاه اش قهوه فنجان به خيره سيموس

 . اونه وجود تو عالم رموز تمام انگار

 و دخترها با صحبت ، كامل استراحت شب يك انگار.  كرد نگاه راث چشمان در مستقيم و برخاست سيموس سپس
 : گفت او.  بود آورده سرحال را او كامل ي صبحانه

 ول خودبخود مشتم اما.  بدم هل اونو نداشتم خيال.  بودم ترسيده خودمم خدايا.  ترسوندم اونو من.  نكشتم رو اتل من ــ
 اون اما.  انداختم ميز روي و كشيدم بيرون دستهاش از رو چاقو من.  بگيره رو چاقو خواست مي چون شد زخمي اون.  شد

 : گفت كه بود موقع اون.  مرد مي ترس از داشت

 . نپردازي رو لعنتي مقرري توني مي.  باشه ، باشه ــ

 : گفت راث

 . بود بعدازظهر پنجشنبه ــ

 ؟ بودي حالي چه محل بي چك اون براي تو مياد يادت.  خلوته موقع اون كه دوني مي.  2 ساعت حدود ، پنجشنبه ــ
 . بده شهادت تونه مي اون.  بود اونجا دان.  بيرون رفتم ميكده از 5/1 ساعت

 ؟ ميكده برگشتي ــ

 . گذاشت نعلبكي روي را فنجانش و كرد تمام را اش قهوه سيموس

 . بودم مست طور همين هفته آخر تمام و كردم مست و خونه برگشتم بعدش.  بود الزم.  بله ــ

 ؟ رفتي بيرون روزنامه خريد براي ؟ ديدي هم رو كسي ــ

 : احساس بي و تلخ لبخند ، زد لبخند سيموس
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 . بخونم چيزي كه نبودم وضعيتي تو ــ

 با سيموس.  شكفت او ي چهره در اميد به شبيه چيزي كه كرد مشاهده راث سپس.  شد راث العمل عكس منتظر او
 : گفت متحير و متواضعانه صدايي

 ؟ كني مي باور حرفمو تو ـــ

 : گفت راث

 توني نمي هم رو كارها خيلي و هستي كارها خيلي به قادر تو.  كنم مي باور حاال اما ، بودم نكرده باور جمعه و ديروز ــ
 . كني پاره باهاش رو نفر يه گلوي و بگيري رو بازكن نامه يه يا چاقو يه بتوني وقت هيچ كنم نمي تصور اما ، بكني

 : گفت آرامي به سيموس

 . بودي كرده موردم در رو ممكن فكر بدترين تو ــ

 : شد برنده راث لحن

 تو كه داد تشخيص اون و ندارم دوست رو وكيل اين من.  كنيم بررسي رو موقعيت دقت با حاال.  كنم بدتر تونستم مي ــ
 . نكشتي رو اتل تو كه بخور قسم خودت جون به بار آخرين براي.  كنم كاري يه خوام مي.  داري احتياج ديگه وكيل يه به

 ... خورم مي قسم خودم جون به ــ

 كرد ترديد سيموس

 . دخترم تا سه جون به... 

 گفتن مي.  كردن مي صحبت تو مورد در اونا.  كردم تماشا رو اخبار ديشب من.  واقعي كمك.  داريم كمك به احتياج ما ــ
 راهنمايي رو ما بتونه كه نفر يه به رو واقعيت كل بايد ما.  گناهكاري تو كه كنن ثابت دارن عجله اونا.  شده بازجويي تو از

 . بگيم ، كنه توصيه مناسب وكيل يه يا كنه

 بود 5/4 ساعت.  كند قبول واداشت را سيموس عاقبت و كرد چاپلوسي و استدالل و بحث صرف را بعدازظهر تمام راث
 كشيده هايش دگمه جا و بود بسته را وسطي ي دگمه سيموس ولي ، بود راحت پالتويش در راث.  پوشيدند پالتو آنان كه
 با.  نكردند صحبت چندان راه در.  كردند طي پياده ، كرد مي جدا هاوس شواب از را آنان كه را تقاطعي سه.  شد مي
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 كه هايشان توپ و كودكان ي منظره.  بردند مي بهره آفتاب از مردم ، بود خنك اندكي فصل آن براي هوا اينكه
 . نشاند سيموس لبان بر لبخندي ، كردند مي دنبال رمق بي هاي قيافه با را والدينشان

 باز رو اونجا دوباره خوشحالم ؟ مياد يادت ، برديم مي وحش باغ به رو دخترها ها يكشنبه بعدازظهر كه زماني اون ــ
 . كردن

 او از محجوبانه راث.  اند رفته بيرون دخترش و كرني پليس رئيس كه گفت آنان به دربان هاوس شواب مقابل در
 نسبت كم كم راث و نشستند سرسرا ي كاناپه روي يكديگر كنار در كنار ساعت نيم آنان.  بمانند منتظر بگذارد خواست

 نفره 4 گروهي براي را در دربان كه بروند آنجا از بگويد تا شد مي آماده او.  شد ترديد دچار تصميمش بودن عاقالنه به
 . ناشناس 2 و ها كرني.  گشود

 . بود كرده شتافت سويشان به ف بدهد دست از را شهامتش آنكه از پيش راث

*** 

 . كنن صحبت باهات اونا ذاشتي مي خواست مي دلم ، مايلز ــ

 مي بيرون يخچال از را شب پنجشنبه ي گوجه سس ي باقيمانده نيو.  كرد مي آماده ساالد جك.  بودند آشپزخانه در آنان
 . كرد مي درست مارتيني مايلز.  آورد

 اتل كه كنه تعريف اون بذارم من اگه.  شاهدي يه قضيه اين توي تو.  كنن تعريف برام رو داستانشون اونا شد نمي ، نيو ــ
 . كنم گزارش اينو مجبورم اخالقي لحاظ از ، كشته بحث دار درگيرو رو

 . بگه بهت اينو نداشت قصد اون مطمئنم من ــ

 تحمل كالنتري توي رو سختي بازپرسي مجبورن زنش و المبستون سيموس كه بدم قول تونم مي ، باشه هم چي هر ــ
 چاپلوس ي خواهرزاده اين اگه نكن فراموش.  كنن

 بهتري كار يه من.  خواسته نمي يادگاري عنوان به اونو كه باش مطمئن و رفته كش رو چاقو المبستون راث ، بگه راست
 . كنه مي مالقات رو اونا صبح و يكه درجه جنايي وكيل يه اون.  زدم تلفن كندي پيت به.  كردم

 ؟ كنن پا و دست خودشون براي خوب جنايي وكيل يه كه دارن اينو استطاعت اونا ــ
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 سيموس كه صورتي در و.  كنن مي دنبال رو غلطي سرنخ كه كنه مي ثابت ما افراد به پيت ، باشه گناه بي سيموس اگه ــ
 مبلغ ، بده كاهش عمد غير قتل به مخففه علل با رو عمد قتل اتهام موارد باشه داشته قدرت پيت و باشه گناهكار

 . منطقيه درخواستي

 . كند خودداري اتل ي درباره صحبت از كوشد مي عمداً جك كه رسيد نيو نظر به شام طول در

 بي توانست مي مايلز كه موضوعي ، كرد سؤال ، بود كرده رهبري كه كارهايي معروفترين از تا چند ي درباره مايلز از او
 به وقت هيچ قطعاً كه است مطلع كارهايي از جك شد متوجه نيو كه بود ميز كردن جمع هنگام تنها.  دهد بسط را آن دليل

 . بود نرسيده هم ميدوست

 : كرد متهم را او نيو

 . كردي خبر كسب مايلز از زمان اون هاي روزنامه مورد در تو ــ

 : گفت و ، است شرمنده نداد نشان اصالً جك

 . شن مي خراب ناخونات.  ميدم رو ن ترتيبشو من.  ظرفشويي توي بذار رو ها قابلمه اين ، هي.  درسته ، بله ــ

 : انديشيد نيو

 ؟ افته مي داره اتفاقي چه.  بوده اونجا هميشه جك انگار.  بيفته هفته يه تو فقط اتفاق همه اين ممكنه غير

 كرد مي نظاره را موعود سرزمين موسي.  گرفت فرا را او سرد لرزشي سپس.  افتد مي دارد اتفاقي چه كه دانست مي نيو
 كرد مي افسردگي احساس چرا ؟ داشت احساسي چنين نيو چرا.  گذاشت نخواهد آن داخل به پا هرگز كه دانست مي و
 اتل انگار ، پنهاني چيز يك ، ديد مي ديگر چيز آن در ، كرد مي نگاه اتل غمگين عكس به وقتي امروز چرا ؟

 : گفت مي

 . چيه ببيني تا كن صبر ــ

 : پرسيد خود از نيو

 . مرگ ؟ چيه چي ــ
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 داده رخ اش زندگي طول در كه حوادثي از كوتاه مونتاژي.  بود اتل مورد در تازه اطالعات از مملو شب 10 ساعت اخبار
 . بود بموقع برايشان اتل مرگ و نداشتند تأثيرگذار اخباري ها رسانه.  بودند كرده تهيه.  بود

 شتاب اندكي آهنگش خوش تقريباً و صاف صداي.  بود كانوي كيتي.  زد زنگ تلفن كه شد مي نزديك آخرش به برنامه
 . رسيد مي نظر به زده

 شدم متوجه ، كردم مي آويزون رو مانتوم داشتم وقتي.  خونه اومدم االن همين اما ، شدم مزاحمت كه ببخش ، نيو ــ
 به جايي يه اونو بتونم شايد ، بيام شهر به بايد بعدازظهر اواخر فردا من.  گذاشته جا من ي خونه توي رو كالهش پدرت
 . برسونم اون

 : ماند مبهوت نيو

 . بهش بدم رو گوشي كنين صبر لحظه يه ــ

 : گفت نجواكنان ، كرد مي دراز مايلز سمت به رو گوشي كه طور همان و

 ؟ ريختي اي نقشه چه.  ذاري نمي جا رو چيزي وقت هيچ تو... 

 . جذابه كانوي كيتي ، اوه ــ

 : رسيد مي نظر به شيفته مايلز

 ؟ كنه مي پيدا رو لعنتي كاله اين باالخره اون پرسيدم مي خودم از ــ

 . چرخيد نيو سمت به خجل اي قيافه با ، گذاشت را گوشي مايلز وقتي

 ؟ بياي خواي مي هم تو.  بيرون برمش مي شام براي بعدش.  اينجا مياد 6 ساعت حدود فردا اون ــ

 . هفتم خيابان برم بايد من ، صورت هر به.  باشي داشته بپا يه به احتياج اينكه مگه.  نه كه البته ــ

 : پرسيد در ي آستانه در جك

 ؟ خوري مي شام من با شب فردا وگرنه.  بگو راست و رك ، كنم مي تحميل خودمو اگه ــ
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 نمي.  بزنم تلفن بهت كه بشي منتظر اگه البته ، خورم مي شام باهات ميل كمال با.  نيستي مزاحم كه دوني مي خوب ــ
 . زنم مي تلفن بهت اونجا از.  سله عمو پيش توقفم آخرين معموالً.  شم مي آزاد ساعتي چه دقيقاً دونم

 و المبستون سيموس ، آدمها اين ديدن و هستي مهمي شاهد اتل قتل در تو.  باش مواظب.  ديگه چيز يه.  نيو عاليه ــ
 . نااميدن اونا ، نيو.  كرده ناراحت منو زنش

 اما.  بوده ناخودآگاه شايد پدرت به كردن اعتماد به تمايلشون.  بشه متوقف تحقيقات خوان مي اونا ، گناه بي يا گناهكار
 ترديد دوباره قتل در وقت هيچ ، بشه سبز راهشون سر كسي اگه ها قاتل كه اينه واقعيت.  باشه هم شده حساب ممكنه
 . كنن نمي

 

 » 11 فصل «

 كه كند ادعا بتواند خواست مي او اما ، رسيد نمي نظر به مشكوك غيبتش ، بود دني تعطيلي روز دوشنبه اينكه به توجه با
 . است گذرانده رختخواب در را روز تمام

 : كرد زمزمه ساختمان سرسراي در ، بشنود هم اعتنا بي دربان كه قصد اين به او

 . خوردم سرما گمونم ــ

 : بود زده تلفن او به سرسرا همان در بزرگ چارلي ديروز

 . كنيم مي پيدا رو تر اليق آدم يه وگرنه شو خالص اون شر از زودتر چه هر ــ

 استفاده قضايي بخشش طلب براي دانست مي آنچه از دني مبادا اينكه ترس از آنان.  دانست مي را حرف آن معني دني
 . خواست مي را پول باقي او ، وانگهي.  باشد آزاد او دانند نمي اجازه ، كند

 از و كرد سرفه اي برگشته بخت همچون و رفت محله ي داروخانه به.  كرد دنبال ، بود كرده طرح كه را اي نقشه بدقت او
 طرف آن اتاق دو كه احمقي پيرزن با عمداً ، خانه به بازگشت در.  بدهد او به دارويي نسخه بدون خواست چي داروخانه

 با را او اتاق دني ، بعد ي دقيقه پنج.  بگشايد را دوستي باب او با كوشيد و كرد پرحرفي ، كرد مي زندگي او از تر
 . كرد ترك قُر اي پياله در آور تهوع اي جوشانده

 : گفت او به پيرزن
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 . زنم مي سر بهت ميام بزودي من.  خوبه چي همه براي ــ

 : ناليد دني

 . كنين درست برام ديگه ي جوشونده يه ظهر حدود بتونين شايد ــ

 ، بود نوبتش منتظر صبرانه بي كه مستي پيرمرد نزد و رفت دوم و اول ي طبقه هاي نشين اجاره مشترك دستشويي به او
 . كرد خودداري او به نوبتش كردن واگذار از مرد.  ناليد عضالت گرفتگي از

 هيچ آدم.  كرد بندي بسته ، بود كرده استفاده آنها از نيو تعقيب براي كه را اي كهنه هاي لباس تمام بدقت اتاقش در
 هاوس شواب حوالي كه فردي توصيف به قادر و باشد داشته تيزبين نگاهي ها دربان از يكي بود ممكن داند نمي وقت
 نداشت شكي دني.  كند وارسي را او داشت فرصت پيرزن.  سگش و معلول پيرزن آن حتي.  باشد ، است زده مي پرسه
 . گشت خواهند را عالم تمام بدقت ها پليس ، برود بين از پليس رئيس دختر كه روزي

 تا اش مغازه از كرني نيو تعقيب ، همه از تر سخت.  بود آسان.  كرد مي رها محله هاي دان زباله از يكي در را لباسها دني
 تن را آن هنوز محله در كس هيچ كه داشت نو خاكستري بادگير يك او.  بود كرده ريزي برنامه او اما.  بود هفتم خيابان

 هايي رسان نامه به شبيه ، جلف هاي لباس آن در.  داشت هم خلباني بزرگ عينك و پانكي گيس كاله يك.  بود نديده او
 تهيه كرافت بزرگ پاكت يك او.  انداختند مي زمين به را پياده عابران و كردند مي طي را شهر شان دوچرخه با كه بود
 گرفت مي تاكسي ها فروشي لباس ي محله به رفتن براي نيو شك بي.  ماند مي منتظر نيو ي مغازه از بيرون در و كرد مي
 اينكه بر مبني كرد مي تعريف اساس بي داستان يك راننده براي و كرد مي تعقيب ديگر تاكسي يك با را او دني. 

 . دهد تحويل خانم آن به را كاغذها اين بايد حتماً او و اند دزديده را اش دوچرخه

 يك توانست مي كه پولهايي خر آن از يكي با 5/1 ساعت بود گفته كرني نيو كه بود شنيده خودش هاي گوش با او
 . دارد قرار ، كند خرج لباسهايش براي پول خروار

.  كرد مي كمين خيابان در او بوتيك مقابل در 5/1 ساعت از قبل دني.  گرفت نظر در هم را احتمالي مشكالت بايد هميشه
 پانكي موهاي با فردي دنبال به.  است داشته دست كار اين در او بفهمد كرني مرگ از بعد تاكسي ي راننده كه نبود مهم
 . گشت مي

 با او.  گشت ها لباس ي كهنه ي بسته دنبال به شكسته تختخواب زير.  كرد را اش ريزي برنامه دني وقتي

 : انديشيد كوچك بسيار اتاق ي مشاهده
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 . متعفن.  سوسك ي لونه.  محقري جاي چه

 ديگر ، گذاشت مي جيب در را دالر هزار ده باقي و كرد مي اجرا را قرارداد او وقتي اما.  ميز جاي به پرتقال صندوق يك
 . چاك به بزند آنجا از و بماند آرام مشروطش آزادي پايان تا اينكه جز نداشت كاري

 ؟ چاك به زد شه مي ميگي تو يعني ، خدايا

 آن اتاق دو نچسب پيرزن ، ظهر.  ناليد دردها از اي شنونده هر براي و رفت دستشويي به مرتب دني ، روز باقي طي در
 دستشويي به دوباره دني.  كرد تعارف او به شده بيات ي بنيه و ديگر ي جوشانده فنجان يك و زد را اتاقش در تر طرف
 موجب كه جايي تا ، كرد زنداني آنجا در را خودش ، نكند حس را بد بوي تا بود گرفته را اش بيني كه حالي در و رفت

 . بودند منتظر در پشت كه شد كساني اعتراض

 : گفت ، بود شده معطل كه مستي پيرمرد به و آمد بيرون يك به ربع يك

 . بخوابم كم يه ميرم.  بهترم ــ

 طبقه باالي در و شد مي شروع سراشيب بام از آمدگي پيش يك.  باريك اي كوچه به مشرف و بود اول ي طبقه در اتاقش
 را عينك و پانكي گيس كاله ، بپوشد را خاكستري بادگير دني تا كشيد طول دقيقه چند بزحمت.  رفت مي جلو زيرين ي

 108 خيابان در ساختماني پشت در او.  پايين بپرد و كند پرت باريك ي كوچه توي را كهنه لباسهاي ي بسته ، بگذارد
 يك ، شد 96 خيابان و »لگزينگتون« مقصد به مترو سوار ، چپاند موشها تاز و تاخت مورد دان زباله يك ته در را بسته
 بوتيك «مقابل مراقبش پست سر و»  فوري«  نوشت پاكت روي ، خريد »سونيك پراي «مداد يك و بزرگ كرافت پاكت
 . رفت »نيو

*** 

.  شد مي كندي فرودگاه در نشستن ي آماده اي كره باري هواپيماي يك 771 ي شماره پرواز ، 10 ساعت صبح دوشنبه
 هاس لباس و پيراهن حاوي هاي صندوق تا بودند آماده و منتظر فرودگاه در استيوبر گوردون منسوجات هاي كاميون
 ثبت جايي هيچ در كه انبارهايي ؛ كنند بارگيري ، شد مي منتقل»  سيتي آيلند النگ«  انبار به بايست مي كه را اسپرتي
 . بود نشده

 در را مخدر مواد عمليات بزرگترين از يكي شدند مي آماده كه ضربت نيروهاي غ بودند محموله منتظر نيز ديگر اي عده
 . دهند انجام اخير سال 10
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 : گفت ، بود كرده كمين قيراندود باند در ها مكانيك يونيفورم در كه آنان از يكي

 ديده ها بچه پوشك و سگها ي قالده ، باربي هاي عروسك ، مبلمان توي رو مواد جاسازي من.  بوده آميزي نبوغ فكر ــ
 . بودم نديده ماركدار لباسهاي توي وقت هيچ اما ، بودم

 اشغال را باند ملخ و مور همچون آي.بي.اف مأموران لحظه يك در.  ايستاد اش آشيانه مقابل و نشست ، چرخيد هواپيما
 . كردند

 را العاده فوق هاي برش با كتاني هاي كت دوخت ، كردند جستجو و گشودند را صندوق اولين آنان ، بعد ي دقيقه 10
 : گفت تعجب با و.  گشود را خالص هرويين از پر نايلوني ي كيسه سريع حركتي با عمليات رئيس و شكافتند

 . كنن دستگير رو استيوبر بگين!  هست جنس دالر ميليون دو حداقل صندوق يه همين ،توي خدايا ــ

 آنان ورود مانع خواست مي اش منشي.  بردند هجوم استيوبر گوردون دفتر داخل به آي.بي.اف مأموران ، 40/9 ساعت
 . راندند عقب به را او بشدت اما ، شود

 اش چهره در هيجان از اي نشانه كوچكترين آنكه بي و داد گوش قانوني ي هشدارنامه به خونسرد اي قيافه با استيوبر
 كه خشمي ؛ كرد فوران او در مرگبار و شديد خشمي. نگريست ، شد مي زده هايش مچ به كه دستبندهايي به ، شود ظاهر
 . بود نيو متوجه

 : گفت و برگشت گريانش منشي سمت به او ، كردند مي هدايت دفترش از بيرون را استيوبر وقتي

 ؟ نره يادت.  كني لغو قرارهامو بهتره ، مي ــ

 به المبستون اتل ، چهارشنبه غروب در پيش روز 12 كه داد نمي بروز مي.  است شده متوجه كه داد مي نشان مي حالت
 . دارد خبر هايش فعاليت از كه بود گفته او به و برده هجوم او دفتر

*** 

.  ديد را اش خاله ،خواب خورد مي وول اتل چلوار هاي مالفه در كه حالي در.  خوابيد بد براون داگالس شب يكشنبه
 : كرد مي بلند هوا در را»  پريگنون دام«  شامپاين گيالسي»  منيكو دو سن«  بار در اتل آنها در كه نامنظمي تصاوير

 . بيچاره و احمق سيموس اون سالمتي به ــ
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 : گفت مي او به احساس از عاري لحني با كه اتل تصاوير

 ؟ دزديدي چقدر حاال تا ــ

 . آمد مي اش دستگيري براي پليس آن در كه رؤياهايي

 اتل خويشاوند نزديكترين عنوان به و زدند تلفن داگ به راكلند ي حوزه قانوني پزشكي دفتر از ، 10 ساعت صبح دوشنبه
 ؟ است گرفته تصميمي چه المبستون اتل خاكسپاري براي كه پرسيدند او از

 : بگيرد خود به نگران لحني كوشيد داگ

 ؟ كنين راهنماييم مورد اين در تونين مي.  بشه سوزونده خواد مي دلش كرد مي اظهار هميشه م خاله ــ

 از تر ارزان خاكستر ظرف يك فرستادن اما.  بود كرده صحبت اوهايو در والدينش كنار در شدن دفن از اتل واقع در
 ، داد پاسخ او به تلفن پاي كه زني.  دادند او به را دفن و كفن امور هاي شركت از يكي نام.  بود تابوت يك فرستادن
 با سپس و كند تلفن او به كه داد قول داگ.  شود مطلع او مالي توانايي از تا بود كنجكاو و عجول و شد ظاهر مهربان
 . بود شنيده را آور وحشت خبر تازه و رفته طوالني تعطيالتي به هفته آخر براي حسابدار.  گرفت تماس اتل حسابدار

 : گفت او

 خيلي رو شما تون خاله.  دارم اونو اصل از نسخه يه.  داشتم شركت المبستون دوشيزه ي وصيتنامه نوشتن موقع من ــ
 . داشت دوست

 . طور همين منم ــ

 دعا او خودش معيارهاي طبق ثروتمند حال هر در ، است ثروتمند مردي كه كرد باور باالخره و گذاشت را گوشي داگ
 : كرد

 . نياد پيش اين خالف چيزي كنه خدا

 او ، بازپرسي براي كالنتري به احضارش و خورد در به كه شديدي ي ضربه ، اين وجود با.  داشت را پليس آمدن انتظار او
 . كرد معذب را

 . خوانند مي برايش را نامه هشدار آنان كه شنيد حيرت با او ، كالنتري در
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 ! كنين مي مسخره منو ــ

 : داد اطمينان او به آميز صلح لحني با گومز كارآگاه

 وكيل يه ، كنين اختيار سكوت تونين مي شما كه ، داگ ، نكنين فراموش.  ببريم كار به رو احتياط نهايت خوايم مي ما ــ
 . كنين متوقف رو بازپرسي بگيرين تصميم يا بخواين

 محقر كار آن او.  داد مي نخ بهش سركار كه را دختري و اتل مشاع آپارتمان طور همين ، آورد نظر در را اتل ثروت داگ
 . كرد مي واصل درك به داد، مي دستور او به شب تا صبح كه را آشغالي آن ؛ كرد مي رها را

 : گرفت پيش در جويانه صلح رفتاري داگ

 . بدم پاسخ سؤاالتتون به تا هستم اختيارتون در كامالً من ــ

 : كرد غافلگير را او اوبراين كارآگاه سؤال نخستين

 انكار نداره اي فايده داگ.  بگيرين دالري 100 هاي اسكناس دالر 400 تا رفتين بانك به شما ، گذشته ي پنجشنبه ــ
 كه حالي در گذاشتين اونجا اونو چرا ؟ درسته ، كرديم پيدا آپارتمان توي ما كه پوليه همون اين.  كرديم تحقيق ما.  كنين
 ؟ كرد مي پيدا ، كرد مي دزديدنش به متهم رو شما كه رو هايي پول هميشه تون خاله ، تون قبلي اظهارات طبق

 *** 

 هيچ از.  شد بيدار ، ببرد خوابش دوباره كه ندارد شانسي هيچ كه اطمينان اين با او.  خوابيد صبح 5/5 تا شب نيمه از مايلز
 پوشيد را اش راحتي لباس.  برخاست او و ببرد خوابش كه اميد اين به بماند رختخواب در كه نبود متنفر اين از بيشتر چيز
 . رفت آشپزخانه به و

 از كه آرامشي كرد مي احساس.  كرد مرور نكته به نكته را هفته حوادث ، كافئين بدون ي قهوه فنجاني نوشيدن حال در
 ؟ چرا.  شود مي محو ، بود كرده احساس سپتي نيكي مرگ اعالم

 مرتب در نيو به را كمپبل جك كردن كمك ي نحوه دل در او ، گذشته شب.  انداخت مرتب ي آشپزخانه به نگاهي مايلز
.  زد كوتاه لبخندي خودش پدر آوردن ياد به با مايلز.  بود راحت آشپزخانه در جك.  بود كرده تصديق آشپزخانه كردن
 : گفت مي او از صحبت هنگام مادرش.  العاده فوق مردي

 . خانه ارباب ــ
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 را بچه پوشك يا و نكشيده جارو ، بود نگذاشته ظرفشويي در هم را بشقاب يك حتي هرگز او كه دانست مي خدا اما
 . بهتر چه.  بودند متفاوت امروز جوان زوجهاي.  بود نكرده عوض

 بسختي كه صدايي با مايلز.  خوب شوهري ، كرد مي بسنده معمول معيارهاي به اگر ؟ بود ريناتا براي شوهري جور چه او
 : آورد زبان بر ، شد مي شنيده

 مي اونو واقعاً آيا دونم نمي اما.  داشتيم هم با اي العاده فوق لحظات ما.  كردم مي افتخار بهش.  داشتم دوست اونو ــ
 گرفتم جدي اونو وقت هيچ ، همسريش و مادري نقش از جدا ؟ بودم پدرم پسر حد چه تا زناشوييم زندگي در ؟ شناختم

 ؟

 يادآوري با مايلز.  است شناخته را شراب او كه بوده ريناتا لطف به بود گفته كمپبل جك به مايلز پريشب يا گذشته شب
 :انديشيد ، بود كرده ريزي طرح را آن ريناتا با آشنايي از قبل كه اش شخصي پيشرفت ي برنامه

 . كنم كم خشونتم از كردم مي سعي زيادي دقت با دوران اون توي

 . هنر ي موزه از شده هدايت بازديدهاي ، مت براي بليت ، هال كارنگ براي بليت

 پس كه بود ريناتا.  بود كرده عوض كننده سرگرم رفتنهاي بيرون با را سختگيرانه هاي كارآموزي آن جاي كه بود ريناتا
 : بود گفته او به مسخره به ريناتا. بود كرده زمزمه اش قوي و صاف و زير صداي با را موسيقي ، اپرا از بازگشت از

 . نداري موسيقي شنيدن براي شنوايي حس اي ذره كه هستي ايرلنديي تنها تو ، عزيزم ــ

 اون براي كدوم هر كه بفهميم كرديم مي شروع داشتيم تازه ، داشتيم هم با كه انگيزي شگفت زندگي سال 11 طول در
 . باشيم تونستيم مي چي يكي

 ، شد آشپزخانه وارد كشان خميازه نيو وقتي.  كرد تمسخر احساس اندكي و آورد جايش سر را. او افكار قهوه دوم فنجان
 : بگويد نيو به تا بود بازيافته را خود نشاط و شور كافي حد به او

 . شسته رو ظرفها خوب خيلي دبيرت سر ــ

 : داد جواب و ببوسد را پدرش پيشاني تا شد خم ، خنديد نيو

 . نشدي جوون ، اين وجود با.  زنها مالقات به كني شروع وقتشه پليس رئيس ، آفرين.  جذابه كانوي كيتي كار ــ
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 هاي دگمه با خاكستري و كمرنگ صورتي شانل شلوار و كت يك او.  كند دوري مايلز دست ي ضربه از تا.  رفت كنار نيو
 شل را موهايش.  بود كرده انتخاب آن با هماهنگ دستي كيف يك و پوشيده روشن طوسي باز پشت هاي كفش و طاليي
 . داد تكان سري تأييد ي نشانه به مايلز و بود كرده جمع سرش باالي

 از رو پوشيدن لباس ي سليقه تو بگم بايد.  س شنبه جلف لباس اون از بهتر.  دارم دوست رو ها لباس جور اين من ــ
 . بردي ارث به مادرت

 . نهم مي ارج رو هوبرت سر تبريكات من ــ

 : كرد ترديد نيو ، در ي آستانه در

 اتل تن كه هايي لباس ممكنه آيا كه كنن بررسي بخواي قانوني پزشكي از و بكني بهم لطفي يه توني مي ، پليس رئيس... 
 ؟ باشن كرده تنش مرگ از بعد ، بوده

 . بودم نكرده فكر موضوع اين ي درباره ــ

 كني مي تصور ؛ ديگه چيز يه.  بكن كارو اين من براي ، نيستي موافق اگه حتي.  كن فكر موردش در كنم مي خواهش ــ
 ؟ بدن فريب رو ما باشن كرده سعي زنش و المبستون سيموس ممكنه

 . ممكنه كامالً ــ

 زنده رو اتل پذيرفته كه فردي آخرين.  كني قطع رو حرفم بار يه براي اينكه بدون كن گوش حرفم به ، مايلز اما ، قبول ــ
 پوشيده چي اتل كه بپرسيم ازش تونيم مي.  بوده بعدازظهر پنجشنبه كه دونيم مي ما.  سيموسه سابقش شوهر ، ديده
 خونه به برگشتن موقع داشت دوست كه رو رنگارنگي سبك پشمي ي خونه تو پيرهن اتل بندم مي شرط من ؟ بوده

 اين ، مايلز.  برد نمي سفر به خودش با اونو وقت هيچ اتل.  شده ناپديد كمدش توي از لباس اون.  بوده پوشيده ، بپوشه
 كه كشته حالي در رو اتل اي ديگه كس يا سيموس كه كرد فرض ميشه.  ميگم دارم چي دونم مي.  نكن نگاه بهم طوري
 . كرده اون تن اي ديگه چيز اً بعد و بوده تنش پيرهن اون

 حفظ را بيطرفانه لحني او.  اوست طرف از مسخره شكن دندان جواب يك منتظر نيو كه شد متوجه مايلز.  گشود را در نيو
 ؟... كه اينه معنيش ؛ كرد

 سابقش شوهر كه نداره وجود احتمالي هيچ ، باشه شده عوض مرگش از بعد اتل هاي لباس اگه كه اينه معنيش ــ
 من كه ميارن در سر مد از قدر همون اونا.  بودن پوشيده لباس مسخره چقدر همسرش و اون كه ديدي تو.  باشه گناهكار
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 غريزي تونسته مي هم استيوبره گوردون اسمش كه انگيزي نفرت آشغال اون ، ديگه طرف از.  فضايي شاتل كار طرز از
 . كنه اتل تن رو اصلي پيس سه و كنه انتخاب رو مدلها اين از يكي

 : افزود ، ببندد را در آنكه از پيش نيو

 . ميذاره جا رو ويزيتش كارت قاتل گي مي هميشه تو ، پليس رئيس... 

 

*** 

 

 مرحوم جمهور رئيس به زيادي شباهت او واقع ؟در دارد نسبتي ها كندي با او آيا كردند مي سؤال كندي پيتر از اغلب
 باريك اندامي و قدرتمند و شكل مربع صورتي ، خاكستري هاي رگه با حنايي موهاي با ساله 50 حدوداً بود مردي.  داشت

 بود كرده برقرار دوستي كرني مايلز با و بود دادستان معاون ، كارش ابتداي در.  بلند و

 در را المبستون راث و سيموس بود پذيرفته و زده هم به را خود 11 ساعت قرار پيت ، مايلز ي زده شتاب تلفن بمحض
 . كند مالقات شهر مركز در واقع ، دفترش

 گهگداري و داد مي گوش حرفهايشان به ، كرد مي نگاه آنان مشوش و بيحال هاي قيافه به ناباورانه كه حالي در او اكنون
 . كرد مي سؤالي

 چاقويي و شد بلند فوري ، افتاد عقب از اون كه دادين هل رو سابقتون همسر شديد بقدري گفتين شما ، المبستون آقاي ــ
 بيرون اون دستهاي از رو چاقو خواستين مي شما وقتي و ، برداشت ، كرد مي استفاده ازش كن باز نامه عنوان به كه رو

 . شد زخمي ش گونه ، بكشين

 : داد تكان را سرش سيموس

 . هستم كشتنش ي آماده تقريباً من كه بفهمه تونست اتل ــ

 ؟ تقريباً ــ

 : كرد تكرار شرمگين و آهسته صدايي با سيموس
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 سال بيست از بيشتر اون.  بودم شده خوشحال ، بود كشته اونو ضربه اون اگه ، لحظه يه براي كه اينه منظورم.  تقريباً ــ
 ترسيده اون اما.  بيفته بود ممكن اتفاقي چه كه شدم متوجه ، شد بلند ديدم وقتي.  بود كرده جهنم به تبديل منو زندگي

 . كنه مي نظر صرف مقرري از كه گفت و بود

 ... بعد و ــ

 متهم از اون.  شناختم مي رو اتل من.  نپريد سرم از مستي و كردم مست و خونه رفتم بعدش.  ميكده برگشتم.  رفتم ــ
 دير رو مقرري چون كنه زندوني منو بود كرده سعي بار سه.  داشت برنمي دست شتم و ضرب به اقدام به من كردن

 . بودم كرده پرداخت

 : زد دردناك لبخندي سيموس

 . اومد دنيا به جيني كه بود روزي بارش يه... 

 ؛ كند شكايت او از اتل كه بود ترسيده بگويد كرد وادار را سيموس ماهرانه سر آخر و داد ادامه پرسشهايش به پيت
 كرده رفتار احمقانه خيلي و كرد خواهد طلب را مقرري دوباره بيايد جايش سر اتل حواس اينكه بمحض كرده مي تصور
 او به بود خواسته راث وقتي همچنين و.  كند نظر صرف مقرري از داده قول اتل بود كرده تعريف راث براي كه بود

 . بود ترسيده ، كند رسمي اتل با را توافقش كه كند يادآوري

 پس رو اونا كه رسيد ذهنتون به و انداختين ها نامه صندوق توي هم با رو نامه و چك اشتباهي شما كه بود موقع اون ــ
 ؟ بگيرين

 هم طور همين واقع در و.  رسيد مي نظر به ناتوان اي بيچاره همچون او.  پيچاند مي زانوانش روي را دستهايش سيموس
 . بزند حرف مورد آن در فوراً كه شد مي مانع چيزي اما.  ها تهديد.  داشت وجود هم ديگري چيز ولي.  بود

 ؟ نديدين مارس 13 ، پنجشنبه از بعد رو اتل سابقتون همسر شما ــ

 . نه ــ

 : انديشيد پيت

 . كافيه شروع براي اما ، نگفت بهم رو چي همه اون
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 بزودي و شد مي آرام داشت كم كم.  داد مي فشار بلوطي چرمي ي كاناپه پشتي به را سرش كه كرد نگاه سيموس به او
 المبستون راث سمت به پيت.  بود اشتباه بازپرسي بيشتر بردن پيش.  بگويد را چيز همه تا شد مي تسليم كافي حد به

 سيموس اعترافات كه بود شده متوجه پيت.  بود نشسته شوهرش نزديك درمانده نگاهي و تصنعي حالتي با او.  چرخيد
 . است انداخته هراس به را او كم كم

 : پرسيد راث

 ؟ كنن متهم اتل دادن هل و عمدي شتم و ضرب جرم به رو سيموس تونن مي ــ

 : داد پاسخ پيت

 خانم.  كنه شكايت تونه مي پليس ، نظري لحاظ از.  كنه شكايت بتونه كه نيست حيات قيد در ديگه المبستون اتل ــ
 مجبور رو شوهرتون كه بودين شما اين.  باشم ها شخصيت شناخت در خوبي نسبتاً قاضي كنم مي گمان ، المبستون
 نياز خارجي كمك يه به كنين تصور داشتين حق شما.  كنه اعتماد ، سابقه پليس رئيس منظورم ، پليس رئيس به كردين
 خودتون پيش شما كه هست چيزي يه.  بدونم رو واقعيت ي همه اينكه مگه كنم كمك شما به تونم نمي من اما.  دارين
 . بدونم اونو بايد من و داشتين نگه

 : كرد زمزمه و اش چهره ي آمرانه حالت با را وكيل آن نگاه طور همين ، كرد مي احساس را شوهرش نگاه سنگيني راث

 . كردم نيست به سر رو قتل آلت من ــ

 

*** 

 حدس به نسبت كندي پيت و دهد تن سنج دروغ به كه بود پذيرفته سيموس ، شدند مي عازم آنان كه بعد ساعت يك
 . داشت ترديد خويش

 اتل تهديد براي ، است زده مي پرسه ميكده در كه را مفلوك مردي بود كرده اعتراف سيموس ، گفتگو ي خاتمه در
 : گفت خود با پيت.  بود كرده استخدام

 . كنه مي بازي نقش ماهرانه داره يا ، ميره مي ترس از داره و احمقه يه فقط اون يا ــ

 . نفرستد برايش ها مشتري جور اين از زياد بگويد كرني مايلز به كه سپرد ذهن در او
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*** 

 : كردند مي وزوز ها تلفن.  كوبيد هم در را مد دنياي سيل همچون استيوبر گوردون دستگيري خبر

 . مواده ي قضيه.  كنن مي كارو اين همه.  نداره قاچاق كارگاههاي به ربطي ، نه ــ

 : بزرگ سؤال سپس

 كدوم هيچ ، كردن مي مالي تقلب به محكوم اونو يا ، ميفتاد گير كارگاهها بابت اگه.  مياورد در ها ميليون كه اون ؟ چرا ــ
 ! مواد اما.  بدن كش رو غايله سالها تونستن مي خوب وكالي.  نبود مهم خيلي

 . شد پخش شايعه ساعت يك از پس

 . ميشه دستبند جفت يه به تبديل فوري تون مچي ساعت.  نكنين دشمن خودتون با رو كرني نيو ــ

*** 

 مي كه را پاييزي ي مجموعه جزئيات آخرين ، بودند كرده اش احاطه دستيارانش از زيادي تعداد كه سالوا دال آنتوني
 كه جواني طراح. بود موفق خاص طرزي به كه اي مجموعه ، كرد مي رديف ، آمد مي در نمايش به آينده ي هفته بايست

 راجت به گشاده لبخندي با سالوا دال.  بود نابغه ، بود كرده استخدامش تي.آي.اف از او آمدن بيرون از پس سالوا دال
 : گفت

 . شد خواهي ديگه سالواي دال آنتوني يه تو ــ

 . بكند توانست مي او كه بود تعارفي بزرگترين اين

 : كرد زمزمه نامفهوم اي گونه به ، الغرش اندام و كدر موهاي و باريك صورت آن با راجت

 . ديگه لورن رالف يه شايد يا ــ

 باز شخصي اي خياطخانه كه داشت گاه تكيه كافي ي اندازه به ديگر سال دو تا او.  كرد سل متوجه را حالش بي لبخند و
 با پاسفيك دو باريير ي شده كوچك هاي طرح از تا بود جنگيده سل با دندان و چنگ با او.  بود مطمئن بابت اين از و كند
 ي مجموعه جانبي وسايل براي ، آورد مي وجود به آبزي دنياي جادوي و سحر كه اي كننده خيره رنگهاي و ها نقش
 : بود كرده امتناع جدي خيلي سل.  كند استفاده كمربندها و ها پشت ، ها اشارپ جديد
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 . نداره امكان ــ

 . رو خودتون مارك.  كنين مي خلق رو چيز بهترين بازم شما امروز ــ

 . است نكرده اشتباه راجت دريافت سل ، رسيد پايان به كه مجموعه

 مايلز به فوراً او.  شد باخبر ، داشت همراه به كه هايي شوخي و استيوبر گوردون دستگيري از سل كه بود 5/1 ساعت
 . زد تلفن

 : گفت عصبي لحني با ؟مايلز بودن كرده اي توطئه چه دونستي مي ــ

 . كنن نمي تعريف برام كه رو اتفاقي هر.  نه ــ

 . كرد تشديد ، بود گرفته بر در را او صبح ي ابتدا كه را اش بدبيني احساس سل نگران لحن

 : داد جواب بتندي سل

 براي نيو اينكه.  ارتباطه در خالفكار ي طبقه با استيوبر دونن مي همه ، مايلز ، كن گوش.  باره تأسف ، خوب بسيار ــ
 مسئول مستقيم طور به اون وقتي اما.  گذشته قابل ، كرد جلب اون طرف به رو همه توجه كار مجوز بدون كارگران خاطر
 . كنه مي فرق قضيه ، ميشه دالر ميليون صد آور حيرت توقيف

 . نداشتم اطالع رقم اين از من ؟ دالر ميليون صد ــ

 مواظب.  بيفتي محافظ يه استخدام فكر به بشي مجبور شايد.  شنيده االن همين م منشي.  كن روشن رو راديوت ، خوب ــ
 . مندم عالقه اون به مستقيماً منم نكن فراموش اما ، توئه دختر اون دونم مي!  باش اون

 تماس نيو با كردم سعي.  كنم مي فكر مورد اين در و زنم مي حرف مركزي كالنتري هاي بچه با من.  كنم نمي فراموش ــ
 ؟ مياد هم تو ديدن به.  خريدشه روز امروز.  هفتم خيابون بود رفته اون اما ، بگيرم

 نيو.  بدم نشونش رو م آينده ي مجموعه خوام مي من كه دونه مي و.  بره مي پايان به ما پيش رو گشتش معموالً اون ــ
 . كرد خواهد تحسين اونو

 . تلفنشم منتظر بگو بهش.  بگيره تماس باهام بگو ، ديديش اينكه بمحض ــ

 . باشه راحت خيالت ــ
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 : افتاد اش دروني نيت ياد به ناگهان ، كند خداحافظي خواست مي مايلز كه زماني

 ؟ چطوره دستت ، سل ــ

 . كردم خراب رو كتاب كه متأسفم واقعاً من.  باشم چلفتي پا و دست كمتر ميده ياد بهم اين.  نيست بدك ــ

 . داد خواهد كار مرمت يه به رو كتاب اون.  ناشر يه ، داره جديد ي دلداده يه نيو.  شده خشك تقريباً اون.  نيست مهم ــ

 . كتاب دنبال فرستم مي رو نفر يه.  بكنم و كار اين بايد من.  نداره امكان ــ

 : خنديد مايلز

 . تره مناسب كار اين براي كمپبل جك نظرم به اما ، باشي خوبي لباس طراح ممكنه تو ، سل ــ

 . كنم مي خواهش مايلز ــ

 . سل ، خداحافظ فعالً ــ

*** 

 

.  شوند آزمايش سنج دروغ دستگاه با تا يافتند حضور كندي پيت دفتر در دوباره المبستون راث و سيموس دو ساعت
 : داد توضيح برايشان پيت

 كه بشم مانع بتونم نظرم به ، كنن استفاده سنج دروغ از تونن مي كنيم اظهار ما اگه ، بشين متهم شما كه صورتي در ــ
 . كنن محكومتون شواهد دستكاري و شتم و ضرب بابت

 يكي از بيشتر بودند نتوانسته آنان.  بودند كرده سپري شهر در كوچك اي كافه در را ناهاري ساعت دو سيموس و راث
 : بود شكسته را سكوت كه بود سيموس باالخره و بخورند را شان ساندويچ از لقمه دو

 ؟ چيه وكيله مورد در نظرت ــ

 : بود برگردانده را نگاهش راث

 . نكرد باور رو حرفمون نظرم به ــ
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 برگرداند روبرو به را نگاهش و سر او

 . كرديم عمل بوده الزم كه طوري همون ما ، باشي گفته رو واقعيت تو اگه اما... 

 مي اندازه را ديگر فشاري پسرها كه تفاوت اين با ، آورد يادش به را راث كارديوگرافي آخرين سنجي دروغ آزمايش
 كار كجا اينكه و پرسيد را سنش راث از او.  رسيد مي نظر به طرف بي و مهربان كرد مي كار دستگاه با كه مردي.  گرفتند

 از اي بارقه و يافت آرامش كم كم ، زد حرف ها بچه مورد در راث وقتي.  كرد سؤال اش خانواده مورد در سپس.  كند مي
 : شد محسوس صدايش در غرور

 ... جيني... ليندا.  مرسي ــ

 و.  بود برده خانه به را آن كه چاقو رفتن كش و چك كردن پاره ، اتل آپارتمان به او رفتن به شد معطوف بازپرسي سپس
 . بود انداخته ششم خيابان در هندي ي مغازه يك در سبدي ته در را آن ، كردن تميز از پس

 پنج و چهل طي در.  كرد داخل را سيموس و بماند منتظر انتظار سالن در خواست او از كندي پيت.  يافت پايان آزمايش
 : انديشيد او.  نشست حركت بي ، بود زده خشكش ترس از كه حالي در راث ، بعدي ي دقيقه

 . بريم زندان به يا بشيم احضار دادگاه به بايد كه گيرن مي تصميم برامون ديگه.  داديم دست از رو زندگيمون اختيار ما

 آن روي مجالت ترين تازه كه آكاجو گرد ميز ، يكدست مبلمان راث.  بود زيبا بسيار انتظار سالن دار اليه چرمي ي كاناپه
 از راث.  ارزيد مي كلي آنها ي همه البد.  كرد مي تماشا را شده چوبكاري ديوارهاي روي مدرن و زيبا هاي نقاشي و ، بود
 پيراهن يك كه معمولي زني ؟ ديد مي چه آراسته و جوان و زيبا زن آن.  بود آگاه كندي پيت منشي چشمي زير هاي نگاه

 . بود مانده بيرون آن از تار چند و كرده جمع را موهايش و بود پوشيده معمولي تخت هاي كفش و ساده سبز پشمي

 . داره هم حق و بديم ، گيرن مي اينجا كه رو پولي تونيم نمي ما كه كنه مي تصور احتماالً اون

 : شد ظاهر بخش آرامش لبخندي با كندي و شد باز ، شد مي منتهي كندي پيتر شخصي اتاق به كه راهرويي در

 . روبراهه چي همه ؟ المبستون خانم ، داخل بياين ممكنه ــ

 . كرد عنوان را چيز همه كندي ، سنجي دروغ كارشناس رفتن از بعد

 مظنون عنوان به رو سيموس بيشتر ها رسانه چي هر اما.  نزنم كار اين به دست زود خيلي ميدم ترجيح معموالً من ــ
 المبستون اتل مرگ در تحقيق مسئول جنايي گروه با كنم مي پيشنهاد من.  كشن مي رنج بيشتر دخترهاتون ، كنن معرفي
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 برطرف ، ناپذيره تحمل شما براي كه مبهمي جو اين تا كنيم سنجي دروغ فوري آزمايش يه درخواست و بگيريم تماس
 احضار دادگاه به اگه كه بپذيريم صريحاً بايد ، كنن قبول رو فوري آزمايش يه اونا بخوايم ما اگه كه بگم پيشاپيش.  بشه

 رو اونا اميدوارم ضمن در.  كنن مي قبول اونا كنم مي تصور من.  بود خواهد قبول قابل مدركي آزمايش نتايج ، شدين
 . كنن نظر صرف هم اتهام موارد ي بقيه از كنم متقاعد

 : گفت او.  بود جاري صورتش از عرق.  داد قورت را دهانش آب سيموس

 . باشه ــ

 : برخاست كندي

 چي ببينم من تا بمونين منتظر بغلي اتاق توي ممكنه.  بگيريم تماس باهاشون امروز كه داريم شانس هنوز.  يكه ساعت ــ
 ؟ بكنم تونم مي كار

 : آمد بيرون اتاقش از او بعد ساعت نيم

 . بريم.  كردن قبول اونا ــ

 

*** 

 

 

 

 : شد متذكر اوژنيا به نيو اما ، داشت تر آرام روالي كارها كه بود روزي معموالً ها دوشنبه

 . كنه نمي صدق ما مورد در واقعاً ولي ــ

 شايعات نگران سل كه بود كرده تعريف نيو براي مايلز. بود آدم از پر آنجا ، بودند كرده باز را مغازه كه 5/9 ساعت از
 : گفت تمسخر با ، كرد كار ظهر تا وقفه بي آنكه از پس نيو.  است اتل مرگ از ناشي ناگوار

 . كنن پيدا مرده»  نيو بوتيك«  هاي لباس توي رو اونا كه نداره اهميتي براشون اصالً ما هاي مشتري ظاهراً ــ
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 : افزود سپس

 ؟ بيارن برام قهوه و ساندويچ يه بگي ممكنه... 

 : انداخت باال را ابروانش و كرد باال را سرش نيو.  شد دفترش وارد پادو پسرك وقتي

 ؟ باشه نرفته اون اميدوارم.  مياد دني كردم مي خيال ، اوه ــ

 : گذاشت ميز روي محكم را كيسه ، داشت سال 19 كه دني جايگزين دراز لنگ پسرك

 . اونه تعطيلي روز ها دوشنبه ــ

 : گفت جديت با نيو ، شد بسته سرش پشت در وقتي

 . نيست انعام اليق يكي اين ــ

 . برداشت را ظرف در ماهرانه و

 : گفت زنان لبخند نيو.  كرد تلفن جك بعد لحظه چند

 . بود خوبي خيلي روز.  شم مي پولدار دارم بلكه ، خوبم تنها نه راستش.  خوبم خيلي ــ

 . نده اهميت پيشنهادم به ممكنه بيرون برم اي نماينده با ناهار براي شم مي حاضر دارم من.  كني كمكم باشه الزم شايد ــ

 گذاشت كنار را خود شوخ لحن جك

 . اونجام رو آتي ساعت دو ، داشتي احتياج بهم اگه.  سيزنز فور.  كن يادداشت رو اونجا اسم ، نيو... 

 . بيار برام رو غذات ي مونده باقي.  خورم مي ساندويچ يه دارم من ــ

 . ميگم جدي من ، نيو ــ

 : شد تر ماليم نيو لحن

 تماس باهات 7 تا 5/6 بين شك بي من.  دار نگه شام براي جا كم يه فقط.  روبراهم كامالً كنم مي احساس من ، جك ــ
 . گرفت خواهم
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 . انداخت او به پرسشگر نگاهي اوژنيا ، گذاشت را گوشي نيو وقتي

 . س ناشره حتماً ــ

 : كرد باز را ساندويچش كاغذ نيو

 . اوهوم ــ

 . آمد در صدا به تلفن دوباره كه بود زده گاز را لقمه اولين او

 : بود گومز كارآگاه

 كردين مطرح رو فرضيه اين شما.  كردم بررسي رو المبستون اتل متوفي شكافي كالبد هاي عكس من ، كرني دوشيزه ــ
 . باشن كرده عوض هاشو لباس مرگش از بعد ممكنه كه

 . بله ــ

 عقب به را ساندويچ ، كرد مي حس خود روي را اوژنيا ي خيره نگاه كه حالي در و شد فشرده گلويش كرد احساس نيو
 . است پريده رخسارش از رنگ كه رسيد نظرش به.  راند

 اين و ، شده جابجا جسد كه دونيم مي ما و نشده تموم آزمايش.  كنن بزرگ رو ها عكس گفتم ، موضوع اين به علم با ــ
 جوراب يه با المبستون اتل بوده ممكن بگين بهم رو چيز يه اما ، نه يا درسته شما حدس آيا بفهميم كه سخته خيلي طوري
 ؟ بره بيرون خونه از دررفته

 : گفت.  بود شده رفتگي در اين متوجه ، كرد مي شناسايي رو اتل هاي لباس وقتي كه آورد ياد به نيو

 . هرگز ــ

 : داد جواب گومز

 گير پا ناخن به نايلوني هاي رشته كه ميده نشون شكافي كالبد گزارش.  كردم مي رو تصورش كه چيزيه همون اين ــ
 خودش المبستون اتل اگه يعني.  گرفته صورت شلواري جوراب پوشيدن موقع دررفتگي صورت اين در.  بوده كرده
 اين در ديگه روز دو يكي خواد مي دلم.  رفته بيرون پاره شلواري جوراب يه و ماركدار دامن و كت يه با ، پوشيده لباس
 ؟ ببينم رو شما دوباره تونم مي.  بدم نظر مورد
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 سيموس ، او ي عقيده به.  بود گفته مايلز به صبح روز همان كه افتاد چيزي ياد به دوباره نيو ، گوشي گذاشتن حين در
 به نيو.  بپوشاند لباس سابقش همسر خونين جسد تن بر توانسته نمي ، مد ي زمينه در آشكارش سليقگي بي با المبستون

 . كرد مي انتخاب دامن و كت با هماهنگ بلوزي طبيعتاً استيوبر گوردون.  بود افزوده آن به كه افتاد مطلبي ياد

 : گفت نجواكنان او.  شد دفتر وارد زده شتاب منشي و شد زده در به كوچكي ي ضربه

 ؟ كردن دستگير رو استيوبر گوردون دوني مي ، نيو راستي.  اومده پات خانم ، نيو ــ

 دونا دامن و كت دست دو و آدولفو شب لباس دست سه كرد مي كمك ثروتمندش مشتري به كه مدتي در توانست نيو
 پات خانم.  باشد داشته لب بر محتاط و ماليم لبخندي ، كند انتخاب كفش و كيف و راحتي كفشهاي احتساب بدون كارن

 : نيست توجهش مورد بدلي جواهر كه كرد اظهار ، پوش خوش بسيار و ساله 65

 . ميدم ترجيح رو اصل من اما ، قشنگن اونا ــ

 . پذيرفت را نيو پيشنهادهاي آخر دست اما

 عابران جمعيت از مديسون خيابان.  كرد همراهي ، بود ايستاده مغازه مقابل درست كه ليموزينش كنار تا را پات خانم نيو
 مي بيرون را ها نيويوركي آفتاب ، طبيعي غير سرماي رغم علي گويي ، زد مي موج ، كردند مي خريد كه افرادي و پياده
 داده تكيه مقابل ساختمان به كه شد خاكستري بادگير يك با مردي متوجه ، گشت مي بر مغازه به نيو كه زماني.  كشيد
 را لبش رژ نيو.  شد فراموشش دفتر به ورود از پس كه داد دست او به است ديده قبالً را او اينكه از گذرا احساسي.  بود

 : گفت اوژنيا به سپس.  برداشت را سفارشها ي دفترچه و كرد تجديد

 . ببند رو مغازه لطفاً ، گردم برنمي ديگه من.  كن رسيدگي مغازه به ــ

 يك.  رفت بيرون بعد و بزند حرف هايش مشتري ترين قديمي از تن چند با اي كلمه چند تا ايستاد لب بر لبخند نيو
 سوي آن در كه خاكستري بادگير و عجيب پانكي آرايش با را مردي و شد سوار بسرعت نيو.  بود منتظرش تاكسي
 . نديد ، زد صدا تاكسي يك بسرعت خيابان

 

*** 
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 بود رسيده اتل ي خانه به ساعتي چه.  داد پاسخ ، شد مي مطرح مختلف طرق به كه سؤاالت همان به متوالي بار چند داگ
 چه ، نگذارد راحت را سيموس اگر كه اتل عليه تهديدهاي ؟ شود مستقر اش خاله آپارتمان در بود گرفته تصميم چرا ؟

 بود نداده جواب تلفني هيچ به و كرده اشغال را آپارتمان هفته يك مدت به 31 جمعه از كه داشت توضيحي چه ؟ بود
 ؟ است بوده آميز تهديد تلفني هم آن كه يكي مگر

 و ندهد پاسخ ها پرسش به ديگر يا بخواهد وكيل تواند مي ، برود آنجا از است آزاد كه كردند تكرار برايش بار چندين
 : داد مي جواب او بار هر

 . ندارم كردن پنهان براي چيزي.  ندارم وكيل به احتياجي من ــ

 او به و باشد خط پشت اتل است ترسيده مي كه بوده دليل اين به ، نداده جواب تلفن به اگر كه كرد تعريف آنان براي او
 . برود آنجا از كند امر

 . داشتم احتياج موندن براي جايي به من.  بود خواهد غايب ماه يه اون كردم مي خيال من ــ

 ؟ بود كرده پنهان اش خاله آپارتمان در را آنها سپس و كشيده بيرون بانك از را دالري صد هاي اسكناس او چرا

 رو اونا خواستم مي و بودم گرفته قرض ، بود كرده قايم آپارتمان توي اتل كه رو هايي اسكناس از تا چند من...  خوب ــ
 . بذارم جاش سر

 كرد احساس داگ.  بودند كرده پيدا آن روي را او انگشت اثر اما.  است خبر بي اتل ي وصيتنامه از بكل كه بود گفته او
 : شود مي هراس دستخوش

 جمعه از بعد ديدم و كردم نگاه رو يادداشتش دفتر توي.  باشه افتاده براش اتفاقي نكنه كه بود داشته برم ترس كم كم ــ
 همسايه اما.  داد خاطر اطمينان بهم اين.  كرده لغو رو قرارهاش باقي ، ش خونه برم من بود قرار خودش قول به كه اي
 عمالً زنش بعد.  بوده اومده ، بودم سركار من كه موقعي و بوده كرده دعوا اون با خرفتش سابق شوهر كه گفت بهم ش

 . عاديه غير چيزهايي يه كه گفتم خودم به كم كم من.  كرد پاره رو مقرري چك و شد وارد بزور

 : گفت نيشدار لحني با اوبراين كارآگاه

 از تماس دومين ؟ درسته ، ت خاله عليه بود تهديدي اولين و بدي جواب ها تلفن به گرفتي تصميم كه بود موقع اون ــ
 . كردن پيدا اونو جسد بدن خبر بهت تا بود راكلند ي حوزه ستاني داد دفتر
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 آن از.  كند پيدا چوبي صندلي روي راحت موقعيتي كوشيد مي و خورد مي وول عصبي طرزي به او.  بود عرق خيس داگ
 ي چانه و براق سياه موهاي با گومز و بزرگش و سرخ صورت با اوبراين ، كردند مي تماشا را او كارآگاه دو ، ميز سوي
 . التين آمريكاي و ايرلندي.  تيزش

 : كرد اظهار داگ

 . شدم خسته داستان اين از ديگه ــ

 : شد ارغواني اوبراين

 تحرير ميز جلوي فرش روي بده جواب ديگه سؤال يه به ممكنه اما.  بزن كوچيك گشت يه برو.  جون آقا ، خوب خيل ــ
 سرويس توي سيرز در ، فعليت كار از قبل تو داگ.  كنه پاك اونو بوده كرده سعي نفر يه.  بود خون هاي لكه ت خاله

 ؟ كردي نمي كار مبلمان و فرش نظافت

 كه داد عقب را اش صندلي بشدت چنان و جست جا از جهش يك با او.  شد داگ در غريزي العملي عكس باعث هراس
 : زد فرياد آنان صورت در ، رفت مي پيش بازجويي اتاق در سمت به كه حالي در و شد واژگون پشت از

 ! كردين م كالفه ــ

 

*** 

 

 بزند صدا تاكسي يك هم او ، شود مي تاكسي سوار نيو كه اي لحظه تا بود مانده منتظر و زده دريا به دل شده حساب دني
 نفس و دارد نگه را تاكسي يك كه بود اين همه از تر منطقي.  شناخت مي را تاكسي رانندگان ي كنجكاوانه ي جنبه او اما. 

 : بگويد زنان نفس

 بيچاره ، ندم خانوم اون به رو پاكت اين اگه.  كن دنبال رو تاكسي اون زود.  دزديد رو م دوچرخه االن همين كثافت يه ــ
 . شم مي
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 چپ سمت در تا پيچيد اتوبوس يك جلوي از ماهرانه و كرد اعتنايي بي ي نشانه به حركتي سر با او.  بود ويتنامي راننده
 بود انداخته پايين را سرش و كرده كز اي گوشه در دني.  رفت 85 خيابان سمت به آنجا از و ، شود مديسون خيابان وارد

 : بود اين مرد تذكر تنها.  ببيند را او اتومبيل ي آينه از راننده خواست نمي او. 

 . دزديدن مي هم اونو ، داشت فروش هم خرگوش گوز اگه.  شدن ديوونه همه ــ

 . است عالي ويتنامي مرد انگليسي كه شد متوجه تلخي به دني

 ناپديد شاهد آنان و كرد عبور راهنما چراغ از كردند مي تعقيبش آنان كه تاكسييي ، ششم و سي و هفتم خيابان كنج در
 . بودند آن شدن

 : كرد عذرخواهي راننده

 . متأسفم ــ

 از ترافيك در او تاكسي شك بي و شد خواهد پياده آن از بعد يكي يا بعدي تقاطع در احتماالً نيو كه دانست مي دني
 . كاست مي سرعتش

 . كردم خودمو سعي واقعاً من.  بكنن خوب ، كنن بيرون منو خوان مي اگه ــ

 حركت تاكسي كه ديد ، چشم ي گوشه از نگاهي نيم با.  شد دور شمال سمت به قيدانه بي و پرداخت را تاكسي پول او
 . رفت پايين هفتم خيابان در و كرد

 مي دوبله ، كردند مي خالي ها كاميون.  بود گرفته بر در را خيابان ، ها فروشي لباس ي محله مفرط گردباد ، معمول طبق
 از پر لباس هاي چرخ ها اتومبيل و جمعيت به توجه بي ها كاالبر ؛ كردند مي مختل را آمد و رفت بكل تقريباً و ايستادند
 روها پياده ، بودند پوشيده را ها لباس مد آخرين كه مرداني و زنان.  آمد مي ها بوق جيغ صداي.  دادند مي هل را پوشاك

 . باشند اطرافشان موانع و تالطم قيد در آنكه بي ، زدند مي حرف زده هيجان و كردند مي طي را

 : انديشيد رضايتمندانه دني

 . آدمكشي واسه دبش جاي يه
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 شود نزديك او به بتواند آنكه از پيش.  شد پياده آن از كرني نيو و ايستاد رو پياده نزديك كه ديد را تاكسي ، راه نيمه در
 با.  گرفت سر از را خود مراقبت پست ، بزرگ كاميون يك پناه در خيابان سوي آن در دني.  شد ساختمان يك وارد نيو ،

 : كرد زمزمه خود

 . نيو ، بدي سفارش خودت براي هم تابوت يه بهتره ، شيك هاي لباس بر عالوه ــ

 

*** 

 غريزي انتخاب و موقعيت يك تحليل و تجزيه در سرعتش.  بود يافته ترفيع بازرسي مقام به سالگي 30 در گرين جيم
 . بود كرده جلب او به نسبت را هايش دست باال اعتماد ، مناسب عملكردي

 او به ، بود آرميده آن در ويتال كارآگاه كه را بيمارستان در تختي از مراقبت حساس اما كننده خسته مأموريت اكنون
 . بودند كرده محول

 در اما.  بدهد كشيك اتاقش در پشت توانست مي جيم ، بود خصوصي اتاق يك در توني اگر.  نبود مطلوبي چندان كار
 كه نمايشگرهايي ميان در پياپي ساعت هشت آنجا در.  بماند پرستاران دفتر در بود مجبور او ويژه هاي مراقبت بخش
 . شد مي مواجه زندگي ناپايداري با ، كردند مي شتاب مرگ راندن عقب براي كه كاركناني و زدند مي خطر زنگ

 عاقبت ، روز 4 از پس كه طوري به ، گرفت مي محبوس فضاي آن در را ممكن جاي كمترين القامه متوسط و الغر توني
 كه جواني پليس به نسبت آنان كه رسيد مي نظر به و.  آوردند مي حساب به تزئيني وسايل از يكي همچون را او پرستارها

 . دهند مي نشان خاصي نگراني ، جنگيد مي ماندن زنده براي قوا تمام با

 و بنشيني ميز يك سر رحم بي قاتالن با ، كني رخنه كار تبه گروهي داخل تا باشي داشته دل خيلي بايد دانست مي جيم
 در سپتي نيكي توسط كرني نيو كشتن دستور از كه دانست مي او.  شود فاش هويتت است ممكن كه بداني لحظه هر

 : كند زمزمه بود شده موفق توني وقتي و بودند هراس

 ... كرني نيو ، نداره وجود قراردادي...  نيكي ــ

 . بودند يافته آرامش همه
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 آورده بدست را كرني دست فشردن افتخار او و آمده بيمارستان به كرني مايلز همراه پليس رئيس كه بود پست سر جيم
 . بود

 دخترش به است ممكن سپتي كه انديشه اين از همسرش مرگ از پس او البد.  بود دارا را سمت باالترين اي افسانه كرني
 . بود پيچيده درهم هايش روده ، كند حمله

 : بود گفته پليس رئيس

 . بگه ما به چيزي داره سعي پسرش كه كنه مي تصور توني مادر ــ

 . كنند خبر را جيم ، شود مناسب زدن حرف براي توني شرايط اينكه بمحض داشتند دستور پرستارها

 شان خسته هاي چهره در و بودند كرده ترك را آنجا تازه توني والدين.  داد رخ بعدازظهر 4 ساعت دوشنبه اتفاق اين
 از جيم.  آمد جيم سراغ به پرستار.  ماند مي دور خطر از توني ، آمد نمي اييش حادثه اگر.  درخشيد مي اميد از برقي
 . شد داخل فوراً ، كرد اشاره او به پرستار وقتي سپس و نگريست توني به شيشه پشت

.  دميد مي او به را اكسيژن ، بود وصل اش بيني هاي حفره به كه هايي لوله و شد مي توني بازوي وارد قطره قطره گلوكز
 . كرد زمزمه اي كلمه و داد حركت را لبانش او

 : گفت جيم به پرستار

 . كنه مي تلفظ رو خودش اسم اون ــ

 سپس ، شنيد را»  كرني«  ي كلمه او.  گذاشت او لبان روي را گوشش و شد خم ، داد تكان را سرش جيم

 . ضعيف»  ني«  يك

 . كرد لمس را ويتال دست او

 . بده فشار رو دستم ميگم درست اگه ؟ درسته ، كرني نيو گفتي تو.  پليسم من ، توني ــ

 . داد جواب او به دستش كف در ضعيف فشاري

 : داد ادامه جيم
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 ؟ بگي ما به خواي مي كه چيزيه اين.  بزني حرف قرارداد يه مورد در كردي مي سعي ، اينجا بودي رسيده وقتي ، توني...

 : كرد اعتراض پرستار

 . كنين مي خسته رو مريض شما ــ

 : انداخت او به كوتاه نگاهي جيم

 . ميشه بهتر حالش ، بگه ما به خواد مي كه رو چيزي بتونه اون اگه.  بهترينها از يكي ، پليسه اون ــ

 . دست نامحسوس فشار يك دوباره و ، كرد تكرار ويتال گوش در را سؤالش سپس

 . بگي ما به قرارداد و كرني نيو مورد در چيزي يه خواي مي تو خوب خيلي ــ

 : بود گفته بيمارستان در شدنش بستري روز ويتال كه گشت كلماتي دنبال به خاطرش در بسرعت جيم

 ؟ بگي خواستي مي كه بوده چيزي از قسمت يك فقط اين شايد.  نداره وجود قراردادي ، نيكي بودي گفته تو ، توني ــ

 : بزند خشكش شد باعث كه گذشت جيم ذهن از ناگهاني اي انديشه

 ؟ داده ديگه نفر يه اما ، نداده رو كرني نيو كشتن دستور نيكي كه بگي ما به داري سعي تو ، توني... 

 . شد گرفته تشنج با دستش تا گذشت اي لحظه

 : كرد خواهش جيم

 . بگو بهم داده دستور كي دوني مي اگه.  كنم مي نگاه لبات به من.  كن سعي ، توني...

 و وافر آرامشي ، اضافي اطالعات اين ي مبادله ي انديشه از.  رسيد مي توني به تونلي ميان از گويي پليس آن پرسشهاي
 استيوبر كه گفت مي نيكي به جوئي ؛ بود ذهنش در كامل وضوح با صحنه آن حاال.  گرفت بر در را او ناپذير مقاومت
 را دهانش و بدهد تكان را لبانش آرامي به شد موفق او اما ، آمد نمي بيرون صدايش.  است كرده صادر را قتل دستور
 . كند تلفظ را»  بر«  صداي تا كند باز را آن و بخشد شكل را»  استيو«  سيالب تا كند جمع

 . كرد مي نگاه را او بشدت جيم

 : كرد قطع را حرفش پرستار
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 . كنه مي تلفظ رو...  ترييو مثل چيزي كه گمونم ــ

 . بود استيوبر من ي عقيده ــبه

 تكان را سرش و فشرد را جيم دست ، نيروبخش خوابي در رفتن فرو از پيش خود تالش آخرين در ويتال آنتوني مأمور
 . داد

*** 

 قضيه اين متفاوت هاي داشته مورد در يكديگر با اوبراين و گومز كارآگاهان ، براون داگ ي خشمگينانه خروج از پس
 داستانش ، است رذل آدمي صرفاً براون داگ كه پذيرفتند آنان.  كردند بحث ، بود شده دستگيرشان كه طور آن

 بي و ، است وقيحانه دروغي تلفن به ندادن جواب براي اش بهانه ؛ كرده مي دزدي اش خاله از احتماالً ، است غيرواقعي
 هراس دچار ، اند كرده پيدا را اتل جسد كه اي لحظه با شده همزمان تهديد مورد در داستانش كه شده متوجه وقتي شك
 . است شده

 براي ميز.  تفكر براي اش عالقه مورد وضعيت ، بگذارد ميز روي را پاهايش خواست و داد تكيه اش صندلي به اوبراين
 غر پوسيده ي اثاثيه آن جان به و گذاشت زمين روي را پاهايش او و بود بلند زيادي ، باشد داشته راحتي وضعيت اينكه
 : افزود سپس.  زد

 دو اين بين اما.  دزده ش خواهرزاده و ، س وارفته و شل هالوي يه شوهرش.  بوده روانشناس واقعاً المبستون اتل اين ــ
 . برده بين از اونو سابقش شوهر گم مي من ، آشغال تا

 او.  كند تحميل را آن كم كم خواست مي و داشت را خودش شخصي ي عقيده او.  نگريست را همكارش تءمل با گومز
 : گفت ، است رسيده ذهنش به فكر اين لحظه همان گويي

 . باشن كشته ش خونه توي اونو كنيم فرض ــ

 . پذيرفت غرولندكنان اوبراين

 : داد ادامه گومز

 رو كيفش و چمدونها احتماالً و كنده رو ها مارك ، كرده عوض رو اتل لباسهاي نفر يه ، كرني دوشيزه و تو ي عقيده به ــ
 . انداخته دور
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 . داد تكان را سرش باز نيمه چشمان با اوبراين

 . كند مطرح را اش فرضيه تا است وقتش االن كرد حساب گومز

 مقرري بود مجبور اون واال ، كردن پيدا زود خيلي اونو اتفاقي ؟ كرده پنهان رو جسد سيموس چرا كه اينجاس مشكل ــ
 هرگونه مانع و كنه پنهان رو جسد اينكه از بره مي نفعي چه خواهرزاده ديگه طرف از.  كنه واريز اتل حساب به رو

 مي قطعاً و برسه بهش اي پله و پول تا كرد مي صبر سال هفت بايست مي اون ، پوسيد مي تدريجاً اتل اگه ؟ بشه شناسايي
 ؟ درسته ، بشه پيدا جسد كه بوده نفعشون به كلي ، باشن گنهكار كه هم كدومشون هر.  داد مي وكيل پول كلي بايست

 : كرد بلند را دستش اوبراين

 نمي ميگه تا دو اون از يكي زود يا دير.  بترسون و كن ذله رو اونا طور همين.  سرشونه تو مغز آشغالها اين نكن خيال ــ
 ؟ بندي مي شرط خواهرزاده روي دالر پنج تو.  بندم مي شرط شوهره روي هنوز من.  بكنه كارو اين خواسته

 در گومز و اوبراين.  ببيند دفترش در را دو آن فوراً خواست مي پليس رئيس.  كند انتخاب گومز كه شد مانع تلفن زنگ
 رئيس.  كنند ارزيابي ، بودند رسانده انجام به قضيه اين در كه را كارهايي تمام كوشيدند شهر پايين سوي به راندن حين
 او دفتر وارد آنان كه بود ربع و چهار ساعت ؟ بودند شده خطايي مرتكب آنان آيا.  كرد مي رسيدگي آن به شخصاً پليس
 . شدند

*** 

 مي سيموس كه نظريه اين با اوبراين كارآگاه.  داد مي گوش شوارتز هرب ، كردند مي صحبت قضيه مورد در آنان وقتي
 : گفت هرب به محترمانه او.  برخاست مخالفت به ، شود مند بهره موقت مصونيت قانون از توانست

 . كنم ثابت اينو تا بدين وقت بهم روز سه.  قربان ، كرده كارو اين سابقش شوهر كه بودم مطمئن اول از من ــ

 و خواست معذرت آنان از اختصار به هرب.  شد وارد اش منشي كه بود اوبراين ي عقيده انداختن دست شرف در هرب
 . بازگشت بعد ي دقيقه 5 و رفت مجاور دفتر به

 : گفت آرامي به او

 از تا ريم مي االن همين ما.  باشه داده رو كرني نيو كشتن دستور استيوبر گوردون ممكنه كه دادن خبر بهم االن همين ــ
 به منجر كه شد تحقيقاتي شروع باعث طوري اين و كرد جلب اون كارگاههاي به رو همه توجه نيو.  كنيم بازجويي اون
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 بنابراين.  داشته خبر اون فعاليتهاي از هم المبستون اتل شايد اما. س كننده قانع دليلي اين.  شد مواد ي محموله توقيف
 تموم رو سابق شوهر اين ي قضيه خوام مي.  باشه دخيل هم المبستون اتل مرگ در استيوبر كه داره وجود زيادي احتمال

 . بسپارين سنج دروغ به رو المبستون سيموس امروز همين از.  كنين قبول رو وكيل پيشنهاد.  كنم

 ... ولي ــ

 دو ، بعد ساعت يك. گذاشت ناتمام را اش جمله و ديد ، بست نقش سابق پليس رئيس ي چهره بر كه را حالتي اوبراين
 و بود نكرده جور را الضمان وجه دالر ميليون ده هنوز كه استيوبر گوردون ، شدند مي بازجويي جداگانه هاي اتاق در مرد

 : كردند مي پت پت اوبراين كارآگاه دهان در سؤاالت.  بود ايستاده كنارش در استيوبر وكيل.  المبستون سيموس

 ؟ هستين مطلع كرني نيو عليه قراردادي از شما ــ

 زير زد ، بود مرتب هنوز اوضاع وخامت سنجيدن و موقت زندان سلول در ماندن ها ساعت رغم علي كه استيوبر گوردون
 : خنده

 . جالبه جقدر اما ؟ كني مي شوخي ــ

 او.  شد سپرده سنج دروغ دستگاه به روز آن در بار دومين براي ، موقت مصونيت قانون تحت سيموس ، مجاور اتاق در
 ي چهره.  كرد مي فرق بار اين اما.  آمد خواهد بر آن پس از هم بخوبي و است قبلي دستگاه همان آن كه داشت اطمينان
 مي را او ، دانند مي قتل به مجرم را او آنان اينكه از اطمينان و اتاق ي كننده خفه كوچكي ، كارآگاهان ي خصمانه و خشن

 . بود كرده قبول را آزمايش كه بود كرده اشتباه.  نداشت اي فايده هيچ هم كندي پيت وكيلش هاي دلداري.  ترساند

 در كرد احساس ، رسيد اتل با ديدارش آخرين به وقتي.  بدهد پاسخ سؤاالت ترين ساده به بود قادر بسختي سيموس
 آرام را او هرگز و برد مي لذت او تنگدستي از اتل كه داند مي ، بيند مي را او تمسخرآلود ي قيافه ، اوست آپارتمان
 . شد تلنبار درونش در خشم و ، گذاشت نخواهد

 : شد تكرار دوم بار براي سؤال

 ؟ دادين هل رو المبستون تل شما ــ

 . بود رانده عقب به را او سر بشدت ، نشست اتل ي چانه بر كه او مشت

 . بله.  بله ــ
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 ؟ كنه حمله شما به كرد سعي و برداشت رو چاقو اون ــ

 : بود زده فرياد و دارد برمي را آن او دانست مي اتل.  بود تحقير نه.  بود بسته نقش اتل ي چهره در نفرت

 . حيوون ، گيرم مي رو جلوت ــ

 را او ي گونه درگيري در و كشيده بيرون او دست از را آن سيموس.  بود برده او سمت به را آن و زده قاپ را چاقو اتل
 : بود گفته و خوانده را او نگاه اتل سپس.  بود بريده

 . نكنيم صحبت مقرري مورد در ديگه ، باشه ، باشه ــ

 ؟ كشتين رو المبستون اتل سابقتون همسر شما...  بعد و ــ

 . بست را چشمانش سيموس

 ... نه.  نه ــ

*** 

 . شود مطمئن ، بود شده دستگيرش زودي همان به آنچه از تا نداشت اوبراين كارآگاه تأييد به احتياجي كندي پيتر

 . بود نپاييده ديري كوشش

 . بود نيامده در مثبت سيموس مورد در سنجي دروغ آزمايش

 او.  داد مي گوش اوبراين و گومز حرفهاي به بدقت خونسرد اي چهره با شوارتز هرب ، بعدازظهر در بار دومين براي
 كه است آن به مشكوك استيوبر گوردون كه گفت مي مايلز به بايست مي آيا بود گذرانده نگراني در را قبل ساعات تمام

 نيو عليه قراردادي استيوبر اگر.  شود او در ديگري قلبي ي حمله باعث تا بود كافي همين ؟ داده را نيو كشتن دستور
 ؟ داشت وجود آن كردن متوقف فرصت هنوز آيا ، بود بسته

 بسته قراردادي استيوبر اگر.  شود مي منقبض اش معده كرد احساس ، است منفي جواب احتماالً شد متوجه هرب وقتي
 كسي چه آن باني فهميد نمي هرگز قاتل.  بودند كرده دخالت واسطه 6 يا 5، گيرد صورت مصالحه آنكه از پيش ، بود
 . شد مي ناپديد مأموريت انجام بمحض كه بودند كرده اجير بيرون از را گانگستري زياد احتمال به آنان.  است بوده

 : انديشيد هرب
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 . بشه طور اين بذارم تونم نمي.  كرني نيو ، بزرگ خداي

 وقتي را كرني مايلز حالت ،هرگز بود زنده كه زماني تا او.  بود پليس رئيس جوان دستيار او ، رسيد قتل به ريناتا كه زماني
 . كرد نمي ،فراموش بود زده زانو همسرش جسد كنار

 ؟ دخترش حاال و

 نمي نظر به معتبر خيلي پس اين از ، كرد مي وصل المبستون اتل مرگ به را استيوبر شايد كه تحقيق مرتبط هاي رشته
 : كرد نمي پنهان را اش عقيده اوبراين و ، بود نيامده بيرون موفق سنجي دروغ آزمايش از اتل سابق شوهر.  آمد

 . بريده رو همسرش گلوي المبستون سيموس ــ

 . كند مطرح را داليلش دوباره خواست اوبراين از هرب

 حالتي ، پليس رئيس ي يخزده نگاه مقابل در سپس و انداخت باال را هايش شانه عصباني اوبراين.  بود طوالني روزي
 در گويي كه پرداخت المبستون سيموس عليه خود قوي داليل از حمايت به دقيق چنان او.  گرفت خود به آميز احترام
 . است گرفته قرار شهود جايگاه

 با ،بشدت بوده دخترشون تحصيلي هاي هزينه به مربوط كه محلي بي چك بابت.  بوده نااميد.  بوده متزلزل اون ــ
 تمام اون.  شنيده رو اونا بحث و جر صداي سوم ي طبقه ي همسايه و رفته اتل ديدن به اون.  بوده كرده دعوا همسرش

 ها يكشنبه.  شناسه مي دستش كف مثل رو موريسون پارك اون.  نديده اونو كس هيچ.  نرفته ميكده به رو هفته آخر
 چكي و كرده تشكر ازش كرده خالصش اينكه بابت و فرستاده اتل واسه نامه يه بعد روز دو.  اونجا برده مي دخترهاشو

 هل رو اتل كه كرده اعتراف اون.  بگيره پس اونو تا برگشته بعد.  گذاشته پاكت همون توي ، بفرسته نبوده قرار كه رو
 آب اونو و دزديده رو جرم سالح زنش كه چرا ، كرده تعريف زنش براي رو چي همه اون شك بي.  كرده زخمي و داده
 . كرده

 : كرد قطع را او حرف شوارتز

 ؟ كردين پيدا رو چاقو اون ــ

 . نيومده بيرون موفق سنجي دروغ آزمايش از اون ، قربان ، خاتمه در و.  گردن مي دنبالش دارن االن افرادمون ــ

 : كرد قطع را او حرف و كند بيان ، كند مي تصور را آنچه تا اوست نوبت كه رسيد نتيجه اين به گومز
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 چيز يه نظرش به كردم صحبت كرني دوشيزه با من قربان.  اومده بيرون موفق ، شد انجام وكيل دفتر تو كه اوني از و ــ
 جوراب لباس پوشيدن حال در قرباني كه ميده نشون شكافي كالبد.  بوده اتل تن كه هست لباسي توي عادي غير

 عقيده به.  رفته در جوراب جلوي و كرده گير اون به پاش ناخن ، راست پاي پوشيدن حين در.  كرده پاره رو شلواريش
 كه زني.  ذارم مي احترام كرني دوشيزه نظر به من.  بره بيرون طوري اين المبستون اتل نداشته ،امكان كرني دوشيزه ي
 جوراب جفت يه كشيده مي طول ثانيه ده فقط كه حالي در.  ره نمي بيرون خونه از رفته در جوراب با ، مده پيرو قدر اين

 . كنه پاش ديگه

 : پرسيد هرب

 ؟ دارين رو سردخونه هاي عكس و شكافي كالبد گزارش ــ

 . قربان بله ــ

 خاك از دست ، نخست عكس در.  كرد بررسي غرضانه بي اعتنايي بي با را عكسها هرب ، آوردند برايش را پاكت وقتي
 اي بسته به و شده خشك جسد ناپذيري انعطاف اثر در كه حفره از شدن آورده بيرون از پس جسد ؛ بود آمده بيرون
 بريدگي و بود؛ كبود و سياه و بنفش كه اتل ي آرواره از بزرگ هاي عكس ؛ بود شده تبديل شده تا دو و گنديده گوشت
 . اش گونه روي

 به كه او گلوي.  داد مي نشان را گلويش پايين و اتل ي آرواره مابين فضاي تنها يكي اين.  برداشت ديگر عكسي هرب
 بشر شقاوت وحشتناك گواه ، پليس نيروي در خدمت سالها رغم علي.  لرزاند را هرب ، بود شده بريده موحش طرزي
 . داشت وجود ديگري چيز اما.  كرد مي اندوهگين بشدت را او هميشه خود همنوع به نسبت

.  چپ گوش تا گردن پايين دقيق خط بعد و ، زخم طويل جاي.  گلو شدن بريده ي نحوه.  برداشت را كليشه بتندي هرب
 . برد هجوم تلفن سمت به هرب.  بود ديده را دقيقي ي ضربه چنين قبالً او

 كشفي از ناشي شوك ، بياورند برايش بايگاني از را بخصوص اي پرونده خواست آرام لحني با شوارتز پليس رئيس وقتي
 . بود نگذاشته تأثيري كالمش لحن در بود كرده كه

 

*** 
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 شورت.  كرد توقف»  آيسليپ كوردونز«  نزد ابتدا او.  ندارد را اسپرت هاي لباس انتخاب ي حوصله دريافت بسرعت نيو
 حال در را خود نيو.  بودند خوشدوخت و جالب ، متضاد رنگهاي در فرم بدون هاي كاپشن با هماهنگ هاي شرت تي و ها

 اتخاذ از پس او اما. كرد مجسم»  تابستان ابتداي در پالژ ي منظره«  ي زمينه پس با لباسها اين با مغازه پيشخوان تزيين
 آينده ي دوشنبه براي و داد قرار بهانه را وقت كمبود دهد نشان توجهي مجموعه باقي به نديد قادر را خود ، تصميم اين
 نشان او به را جديد مايوهاي حتماً خواست مي كه مشتاقي بشدت ي فروشنده دست از سرعت نهايت با و گذاشت قرار
 . رفت در ، دهد

 : انديشيد و ماند مردد ساختمان مقابل ، خروج حين در

 .بود عادي غير او در كه چيزي ، بود شده شروع او ميگرن.  دارم آرامش به احتياج.  خونه گردم زودبرمي تقريباً

 كه سفيد پيراهن يك بود خواسته او از اتومبيلش به شدن سوار از پيش پات خانم.  برگردد خانه به سريعاً توانست نمي او
 : بود داده توضيح او.  كند پيدا برايش ، باشد خودماني و ساده ازدواجي مراسم مناسب

 اما.  كنه ثبت رو عروسي دقيق تاريخ كنه نمي جرأت كشيش.  زده هم به رو نامزديش بار دو قبالً دخترم.  ساده چيز يه ــ
 . مياد نظر به جدي بار اين

 متوقف ، چرخيد راستش سمت به او.  بگردد پيراهن اين دنبال توانست مي كه داشت ذهن در را زيادي هاي مزون نيو
 با مردي.  انداخت نگاهي خيابان سوي آن به مسير تغيير حال در.  برود ديگر ي كننده توليد نزد گرفت تصميم و شد

 پانكي غريب و عجيب موي آرايش و بود زده مشكي ضخيم عينك كه بغل زير در بزرگ پاكتي و خاكستري بادگير
 فشاري انگار ، كرد خطر احساس نيو و شدند چشم در چشم اي لحظه براي.  آمد مي او سوي به بندان راه ميان از ، داشت

 را خود اختيار بي كه حالي در و ببيند را رسان نامه او كه شد مانع و كرد حركت كاميوني.  شد مي وارد اش پيشاني بر
 گسترده خيابان در آور مالل هاي سايه و بود نيم و چهار ساعت.  كرد طي را تقاطع سريع هاي قدم با ، كرد مي سرزنش

 : انديشيد سپس.  كند پيدا پيراهني توقفش اولين در كرد دعا نيو.  شد مي

 . سل پيش ميرم و شم مي خيال بي

 موضوع اين سل اما.  است مهم اي نشانه ، داشت تن به مرگ هنگام اتل كه بلوزي بقبوالند مايلز به نداشت اصرار ديگر او
 . كرد مي درك را
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.  كشيد طول نيم و چهار ساعت تا گردهمايي.  رفت كتابخواني ي كميته گردهمايي به يكراست ناهار از بعد كمپبل جك
 او.  كند تمركز ، بود كرده دسته او توجه براي جيني كه ها نامه از كوهي روي كوشيد بيهوده ، دفترش به بازگشت در

 ؟ بود چه.  گريخت مي ذهنش از چيزي.  بود موحش خطايي احساس پيش در غرق

 رياست جك كه پيش ماه يك از.  بود ايستاده ، كرد مي جدا او كوچك اتاق از را جك دفتر كه دري ي آستانه در جيني
 با همكاري سال بيست از پس.  بدارد دوستش و كند تحسين را او بود آموخته جيني ، بود گرفته عهده به را ماركز اند گيو

 اخراج را سابق گروه اعضاي از يكي جك بسا چه يا دهد وفق تغييرات با را خود نتواند مبادا بود ترسيده ، سابقش رئيس
 . كند

 ي پيرايه بي شيكي ناخودآگاه ، كرد مي وارسي را او بدقت كه حالي در حاال.  بود كرده نگرانش بيهوده مورد دو هر ولي
 كرده باز را بلوزش ي دگمه اولين و گشوده را كراواتش كه اي گستاخانه ي نحوه.  ستود را اش تيره طوسي شلوار و كت
 خيره ، اش چانه زير در شده قالب دستهاي با جك.  است نگراني دستخوش او شد متوجه جيني ؛ كرد مي بامزه را او ، بود
 . انداخت مي خط را اش پيشاني چيني.  كرد مي نگاه روبرو ديوار به

 : پرسيد خود از جيني

 ؟ شده برگزار خوب گردهمايي

 شركت رياست تا است شده انتخاب جك كه برسند نتيجه به توانستند نمي هنوز حسود هاي ذهن برخي دانست مي جيني
 . بگيرد عهده بر را

 : پرسيد آرامي به او.  بازگشت واقعيت دنياي به او كه ديد جيني و كرد باال را سرش جك.  زد ضربه باز در به او

 . بمونن منتظر تونن مي ها نامه ، طوره اين اگه ؟ بودين فكر تو بدجوري ــ

 : بزند لبخند كوشيد جك

 . كنم پيداش تا گردم مي مغزم توي دارم و رفته يادم چيزي يه.  المبستونه اتل ي قضيه فقط.  نه ــ

 : نشست او مقابل صندلي ي لبه روي جيني
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 اتاق توي كه بود نگذشته دقيقه دو هنوز.  اومد ديدنتون به اتل كه بيارين ياد به رو روزي.  كنم كمكتون بتونم من شايد ــ
 مي صحبت مد دنياي توي رسوايي يه به راجع اون.  بشنوم رو صداش تونستم مي كه طوري به ، بود باز هم در و بود شما
 رو مبلغي شما و كنه بحث باال خيلي پرداخت پيش مورد در خواست مي اون.  نگفت رو دقيقي جزييات هيچ مسلماً ، كرد

 . بود همين ش همه كنم مي خيال.  پروندين

 : كشيد بلند نفسي جك

 اتل يادداشتهاي توي چيزي شايد.  بيار برام فرستاده برامون توني كه رو اي پرونده حال هر به.  طوره همين نظرم به ــ
 .  باشه

 در جستجو مشغول هنوز او.  داد تكان را سرش پرتي حواس با جك ، كند خداحافظي او با رفت جيني كه 5/5 ساعت
 ي نامه زندگي حاوي جداگانه اي پرونده ، بود برده نام اش مقاله در كه طراحي هر براي اتل.  بود اتل حجم پر تحقيقات

 بازار هارپرز و ووگ ، ديلي ويبر ويمنز ، دبليو ، تايمز نظير مجالتي و ها روزنامه در كه مد ي مقاله دهها رونوشت و او
 . بود كرده جمع ، بود شده نوشته اش درباره

 : بود رايج هاي شرح حاوي طراحان با گفتگو.  است بوده دقت پر محققي او بود واضح

 خدمتكار از ". است نبرده را جايزه اين وقت هيچ ". كنيد بررسي را اعداد اين ". بود گفته را اين خالف ووگ در او
 "... است دوخته مي را هايش عروسك لباس واقعاً او آيا بفهميد تا بپرسيد

 جك.  داشت وجود آن به هايي افزودني و ها خوردگي خط با همراه اتل پاياني ي مقاله از چركنويس ها ده نسخه هر در
 از يكي ، كردند پيدا را اتل جسد وقتي.  شد ظاهر استيوبر گوردون نام كه جايي تا ، ها يادداشت در تفحص به كرد شروع
 و كت با بود اتل تن بر كه بلوزي كه بود كرده پافشاري واقعيت اين روي خيلي نيو.  داشت تن بر را او هاي دامن و كت
 . كرد نمي انتخاب پوشيدن براي را آن خودش هرگز اتل اما ، بود شده فروخته او به دامن

 بريده در او از حد چه تا ديد وقتي و كرد تحليل و تجزيه را استيوبر گوردون به مربوط اطالعات موشكافانه دقتي با جك
 اش مقاله در اتل.  افتاد هراس به ، است شده برده نام ، شده انجام او عليه كه تحقيقي بابت گذشته سال سه جرايد ي

 كارگاههاي افشاي به مربوط تنها نه چركنويس آخرين.  بگذارد استيوانگشت روي بود توانسته نيو كه بود كرده اشاره
 : بود هم جمله يك حاوي بلكه ، شد مي مالي جرايم مشكالت و قاچاق
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 اخير سالهاي در گويند مي.  كرد شروع ، بود پوست هاي كت براي آستر دوخت كه پدرش كار با را اش پيشه استيوبر ــ
 . است نياورده دست به دوز و دوخت و آستر از پول همه اين باك بي استيوبر آقاي ي اندازه به كس هيچ حال به تا

 : بود كرده يادداشت و گذاشته پرانتز داخل را جمله اتل

 . شود داشته نگه ــ

 كه بود كرده گشف قبل ي هفته چند اتل آيا.  بود گفته او براي مواد توقيف از بعد را استيوبر دستگيري موضوع جيني
 ؟ است گذاشته مي هرويين ، كرد مي وارد كه لباسهايي آستر داخل استيوبر

 را نويدش اتل كه»  بزرگ رسوايي«  با و بود پوشيده اتل كه لباسي مورد در نيو ي فرضيه با اين.  منطقيه: انديشيد جك
 . كرد مي مطابقت ، بود داده

 . بدهد نشان نيو به را پرونده ابتدا داد ترجيح سپس.  نه يا بزند تلفن مايلز به آيا كه كرد ترديد جك

 ، بودند برخورده هم به هواپيما در كه روزي از جك.  سال 6.  نه ؟ گذشت مي شان آشنايي از روز 6 فقط واقعاً يعني.  نيو
 يك حتي جك.  كرد مي حس او با بودن براي ناپذير مقاومت نيازي.  انداخت تلفن سمت به نگاهي او.  بود گشته او دنبال
 پيش از رفتن از قبل بود گفته نيو.  سوخت مي او گرفتن آغوش در اشتياق در حاال اما ، بود نگرفته بغل در را او هم بار
 . زند مي تلفن او به سل عمو

.  شد مي مربوط او به مقاالت و ها يادداشت و جرايد هاي بريده بعدي ي دسته.  مشهور طراح ، سالوا دال آنتوني.  سل
 سراسر كه سالوا دال ي پرونده خواندن به كرد شروع ، بزند تلفن لحظه همان نيو كه اميد اين به تلفن به نگاهي با جك

 . پاسيفيك دو باريير ي مجموعه مورد در:  بود توضيحاتي

 . فهمم نمي هيچي مد از من ، حال هر به ولي.  شدن شيفته مردم چرا فهمم مي

 . گذراند نظر از را مد نويسندگان هاي تفسير بسرعت جك. بودند تموج در صفحات ميان ها دامن و كت و لباسها انگار

 ي پارچه از پليسه هاي آستين ،...  فرشتگان بال همچون ، ها شانه روي لغزان هاي چين با همراه راسته هاي تونيك
 ،...  گيرند مي بر در اي ساده زيبايي با را اندام عصر ي ساده هاي پيراهن ،...  نازك موسيلين

 . بود گونه شعر رنگها مدح در ها تفسير اين
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 از را پاسيفيك دو باريير نمايش باشكوه مضمون و كرد ديدن شيكاگو آكواريوم از 1972 سال آغاز در سالوا دال آنتوني
 با همراه آبزي حيوانات هاي گونه آن در كه را دريا زير قلمرو و گذراند نظر از را ها سالن ساعتها او.  گرفت الهام آنجا

 ترسيم به ، پرداختند مي رقابت به هم با زيبا صدف مدل صدها و باشكوه هاي مرجان ، دريايي انگيز شگفت نباتات
 اقيانوس موجودات حركت به و كرد بازسازي ، است طبيعت مختص كه شكلي و هماهنگي با را رنگها اين او.  درآورد

 . آورد در تسخير به را حركاتشان تموج در موجود لطافت قيچي كمك به بعد تا نگريست

 امسال.  بگذاريد كنار را كمدتان داخل سنگين هاي دامن و دار چين شب هاي پيراهن مردانه شلوارهاي و كت خانمها
 . سالوا دال آنتوني متشكريم.  باشيد سبك و زيبا شما كه است سالي

 : انديشيد ، كرد مي جمع را سالوا دال ي پرونده كه حالي در جك

 . استعداده با واقعاً اون شك بدون

 نسخه.  بود خوانده را اتل ي مقاله نهايي متن بدقت او ؟ چه ، گريخت مي ذهنش از اي نكته.  آزرد مي را جك چيزي اما
 . بود شده نويسي حاشيه خيلي.  برداشت را آخر ماقبل ي

 "!  است ديده را آنحا او كه كنيد بررسي را تاريخي.  شيكاگو آكواريوم "

 تقليد را آن طرح او ، آن كنار در.  بود كرده سنجاق كاغذ باالي به را پاسيفيك دو باريير ي مجموعه هاي طرح از يكي اتل
 . بود كرده

 آشپزي كتاب ي شده لك صفحات در را آن او.  بود ديده را طرح اين بتازگي او.  شد خشك دهانش كرد احساس جك
 . بود ديده كرني ريناتا

 ! خودشه.  " كنيد بررسي را تاريخ ".  آكواريوم و

 به 5 ساعت حدود يعني.  بود 6 ساعت تقريباً.  شد مي مطمئن آن از بايست مي.  فهميد كم كم فزاينده وحشتي با جك
 . گرفت را شيكاگو اطالعات ي شماره بسرعت او.  شيكاگو وقت

 : گفت ناشكيبا صدايي

 . بگيرين تماس رئيس با صبح فردا ــ
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 خانم ، بگم بهتون رو چيزي يه بذارين و.  كنم صحبت باهاش فوري بايد.  شناسه مي منو اون.  بگين بهش منو اسم ــ
 . كنين تلقي رفته دست از رو كارتون تونين مي ، نگفتين بهش شما و دفترشه توي اون بفهمم اگه ، جون

 . آقا ، كنم مي وصل رو تلفن ــ

 : پرسيد ، زده تعجب صدايي ، بعد اي لحظه

 ؟ شده چي ، جك ــ

 . باش مواظب ، نيو ، نيو: انديشيد.  بود شده خيس دستانش.  شد مي خارج جك دهان از زده شتاب كلمات

 : كرد پيدا ، بود نوشته يادداشت او كه را جايي و كرد معطوف اتل ي مقاله به را نگاهش او

 رو سالوا دال آنتوني نام اتل ".  كنيم مي ستايش ، كرد خلق رو پاسيفيك دو باريير ي مجموعه كه رو سالوا دال آنتوني ما
 ". پاسيفيك دو باريير ي مجموعه خالق از ":  بود نوشته بااليش و زده خط

 : بود تر دهنده هشدار ، داشت را هراسش آنچه از آكواريوم رئيس پاسخ

 اين كه هستين نفري دومين شما هفته دو اين عرض در ؟ تره عجيب همه از چي دونين مي و.  دارين حق قطعاً شما ــ
 . كنين مي ازم رو سؤال

 : پرسيد ، دانست مي را جواب ابتدا از كه جك

 ؟ بوده كي اول نفر بگين بهم تونين مي ــ

 . المبستون اتل.  اتل ترجيحاً يا...  اديت.  نگار روزنامه يه.  البته ــ

*** 

 مورد در تا دارد وقت ظهر او آيا بدانند خواستند مي.  بود زده زنگ تلفن 10 ساعت.  داشت شلوغي خيلي روز مايلز
 بود رفته او ، بامداد پايان در.  بود پذيرفته پالزا در را ناهاري قرار او ؟ كنند صحبت ، كرد مي پيشنهاد واشنگتن كه پستي
 : بود گفته او به ماساژور كه بود شده خوشحال دل در و رفته ماساژ قسمت به ورزشي باشگاه در ، كند شنا

 . اومدين فرم روي دوباره شما ، كرني آقاي ــ
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 در.  كرد مي خوشحالي احساس او.  نبود ظاهرش تنها اما.  است رفته بين از اش چهره پريدگي رنگ كه دانست مي مايلز
 : انديشيد ، زد مي گره را كراواتش رختكن در كه حالي

 : كرد اصالح انگيز ترحم لحني با ، بود آسانسور منتظر وقتي.  نيستم بدك هنوز اما ، باشه سالم هشت و شصت شايد

 پارك سنترال باالي به كه حالي در او.  باشن داشته اي ديگه ي عقيده خانمها شايد.  نيستم بدك هنوز خودم نظر از البته
 نور زير ممكنه ، بگم تر دقيق يا:  كرد اقرار ، پيچيد مي پالزا و پنجم خيابان سوي به راست سمت به و رسيد مي جنوبي

 . نيام جذاب چندان كانوي كيتي نظر به كم

 مي قبول را مخدر مواد با مبارزه آژانس رياست او آيا.  داشت خاص هدفي سازمان ي رتبه عالي مأمور يك با ناهار صرف
 ؟ كرد

 . بدهد را پرسش اين پاسخ ديگر ساعت 48 تا داد قول مايلز

 : گفت مخاطبش

 . ميومد نظر به مطمئن هان مويني سناتور.  باشه مثبت جوابتون اميدواريم ما ــ

 : زد لبخند مايلز

 . نكردم ناراحت رو هان مويني پيت وقت هيچ من ــ

*** 

 داشت وقتي و بود گذاشته باز را دفترش ي پنجره او.  شد محو آپارتمانش به نگاهي با ، داشت مايلز كه آسايشي احساس
 در پرواز به هودسون سمت به و نشست پنجره درگاه روي ، زد پرپر ، چرخيد دور ، شد داخل كبوتري ، شد مي اتاق وارد
 . آمد

 ". مرگه ي نشونه ، خونه توي كبوتري "

 . زد مي زنگ گوشهايش در مادرش كلمات

 با خواست دلش ناگهان او.  شود خالص شوم اي نشانه احساس شر از بتواند آنكه بي.  چرنده:  انديشيد خشمگين مايلز
 . گرفت را مغازه ي شماره فوري و كند صحبت نيو
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 . برداشت را گوشي اوژنيا

 . كنم صداش كنم سعي تونم مي.  شد هفتم خيابان راهي االن همين اون ــ

 : گفت مايلز

 ؟ بگيره تماس باهام بگين ممكنه.  زد تلفن اگه اما.  نيست مهم ، نه ــ

 . بود نيو نگران هم او كه بود سل.  زد زنگ تلفن كه بود گذاشته را گوشي تازه او

 نيو كه دليل اين به نه ؟ چه براي اما ؟ بگيرد تماس شوارتز هرب با بايد آيا دانست نمي مايلز ، بعدي ساعت نيم طول در
 آغاز باعث و گذاشته انگشت استيوبر كارهاي روي او چون بلكه ، شود احضار استيوبر عليه شاهد عنوان به رفت مي

 و دار و استيوبر طرف از جويي انتقام براي كافي اي انگيزه دالر ميليون صد ارزش به موادي توقيف.  بود شده تحقيق
 . بود اش دسته

 : انديشيد مايلز

 . نيويوركه تو زندگيش و كار نيو.  س مسخره.  بياد واشنگتن به من همراه كه كنم راضي رو نيو بتونم شايد

 طول كه حالي در مايلز.  دارد اش زندگي در را كمپبل جك او حاال كه يافت درمي ، بود استعداد با گري نظاره مايلز واگر
 : گرفت نتيجه ، كرد مي طي را دفتر عرض و

 . باشم اون مواظب و بمونم اينجا كه اينه مونده برام كه راهي تنها.  واشنگتن ، خداحافظ ، پس

 . كرد مي استخدام برايش محافظي مايلز ، نه چه.  خواست مي چه نيو

 و كت بدقت و كرد حمام ، آورد در را لباسش ، رفت اتاقش به.  بود كانوي كيتي منتظر نيم و شش ساعت حدود براي او
 مدتها مايلز.  بود حاضر دقيقه بيست از كمتر در و.  كرد انتخاب ، پوشيد مي شام براي كه را كراواتي و پيراهن ، شلوار
 دقيقه بيست طول در.  دارد او بر كننده آرام تأثيري دستي كارهاي ، روبروست سخت مشكلي با وقتي كه بود دريافته قبل

 ؟ كند تعمير ، بود شكسته شب آن كه را جوشي قهوه ي دسته توانست مي شايد.  بود مانده باقي برايش كه انتظاري

 پرپشت هنوز اما.  بود شده سفيد يكدست موهايش.  انداخت آيينه سوي به نگران نگاهي ديگر بار يك ، ميلش رغم علي
 رئيس به ، بود جوانتر او از سال 10 كه زيبايي زن بايست مي چرا ؟ چه كه خوب نداشتند طاس اش خانواده در.  بود

 ؟ شد مي مند عالقه ، داشت جان نيمه قلبي كه سابق پليس

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


 

 

زيباي من بخواب  هشتيا  كتابخانه نود   

w W w . 9 8 i A . C o m  274 

 ، آيينه و كمد ، گنجه ، دار سايبان تختخواب.  پرداخت اتاق تماشاي به و كرد خودداري انديشه اين بر پافشاري از مايلز
 تكيه ها بالش به كه آورد ياد به را ريناتا و شد متوقف تخت روي بر مايلز نگاه.  ريناتا ازدواج ي هديه و بودند قديمي همه
 پيشاني اي بوسه با و ". عزيزم ، عزيزم ، عزيزم ":  خواند مي آرامي به او.  شد مي نيو به دادن شير مشغول و داد مي

 . كرد مي نوازش را نوزاد

 : بود گفته كه سل هشدار يادآوري با مايلز

 . باش نيو مواظب حسابي ــ

 : بود گفته نيكي بزرگ خداي. انداخت چنگ تخت ي پايه به

 ".  باش كوچولوت دختر و همسر مواظب " ــ

 با كه شي مي عصبي پيرزنهاي مثل داري.  رفت آشپزخانه سمت به و شد خارج اتاق از و!  كافيه:  كرد سرزنش را خود او
 . پرن مي جا از موش يه ديدن

.  بود سوزانده را سل دست گذشته ي پنجشنبه كه گشت جوشي قهوه دنبال به ها قابلمه و ظروف ميان در ، آشپزخانه در
 تعميركار«  را آن نيو كه خود نقش در و آورد بيرون كمد از را ابزارش جعبه ، گذاشت ميز روي و برد دفتر به را آن مايلز

 . گرفت جاي ، كرد مي توصيف»  خانگي

 . نيست ساخت ايراد از ناشي جوش قهوه شدن لق كه شد متوجه او ، بعد اي لحظه

 : گفت بلند صداي با و زده شگفت مايلز

 ! نكردنيه باور ــ

 ... آورد ياد به ، بود سوخته سل دست كه را شب آن حوادث دقيقاً كوشيد او

 

*** 
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 خواب از ، بود نكرده حس خود در بود ها مدت كه اي دلشوره و قراري بي احساس با كانوي كيتي ، صبح دوشنبه
 در صبح هشت و هفت از و كرد تن به را اش ورزشي لباس ، راند عقب به را ديگر كوتاه چرت يك ي وسوسه.  برخاست

 حال در او ، گذشته ي هفته.  بودند زده جوانه زودي همان به زيبا و پهن ي جاده ي حاشيه درختان.  دويد وود ريچ
 : بود شده ، بود بهار ي دهنده بشارت كه رنگ حنايي ي هاله آن متوجه ، محل همان در دويدن

 ؟ تو به نسبت من اشتياق بازگشت بجز آورد مي همراه به چه بهار ــ

 خانه ترك حال در اتومبيلش فرمان پشت كه بود نگريسته جوان شوهري به غمگينانه خيابان پايين در او ، قبل روز چند
 با و داشت آغوش در را مايكل او كه بود ديروز انگار بود آمده نظرش به.  داد مي تكان دست فرزندانش و همسر براي
 . كرد مي خداحافظي مايك

 . پيش سال سي و ديروز

 خانه به 4 ساعت.  بودند منتظرش موزه در ظهر.  زد لبخند اش همسايه به پرتي حواس با اش خانه به شدن نزديك با او
 نتيجه و كرد ترديد آرايشگاه به رفتن براي او.  نيويورك به رفتن و لباس پوشيدن براي بموقع درست ؛ گشت برمي
 . آيد برمي كار اين ي عهده از بهتر بتنهايي خودش كه گرفت

 . كرني مايلز

 كه او ، خداوندا اما ، بود خوب دويدن.  كشيد عميق نفسي و كرد قفل داخل را آن ، گشت كليد دنبال به جيبش در كيتي
 ! نبود ساله 20 ديگر

 شب!  بود گذاشته جا را آن كرني مايلز كه كالهي سوي به ؛ دوخت باال به را نگاهش و گشود را ورودي ي گنجه كيتي
 خوب خاك كتاب از فصلي او.  او ي دوباره ديدن براي است اي بهانه كه بود نكرده شك ، بود كرده پيدا را آن كه گذشته

.  بگذراند همسرش اتاق در را شب و برگردد دارد قصد دهد نشان تا گذاشت مي جا را پيپش شوهر كه آورد ياد به را
 . كند حمام تا باال رفت و كرد سالم كاله به ؛ زد لبخندي كيتي

 الغرش اندام كه مربع ي يقه با سياه پشمي پيراهن يك ؛ بود مردد لباس دو بين او ، 5/4 ساعت.  شد سپري بسرعت روز
 را دومي باالخره.  كرد مي زيباتر را اش حنايي گيسوان كه بنفش ـ آبي طرحدار پيس دو يك و بخشيد مي جلوه را

 . برگزيد
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 از او ، بعد ي دقيقه دو.  گفت او به را مايلز آپارتمان ي شماره و كرد اعالم را ورودش سرايدار ، دقيقه 5/6 ساعت
 . بود او منتظر راهرو در مايلز.  شد خارج آسانسور

 نبود كيتي متوجه سردي اين اما.  بود اعتنايي بي سر از تقريباً استقبالش.  است مشغول او ذهن كه دريافت بسرعت كيتي
. 

 را او كت ، داخل در.  كرد هدايت آپارتمان سمت به را او راهرو امتداد در و انداخت كيتي بازوي دور را دستش مايلز
 . انداخت ورودي در نزديك صندلي روي را آن پرتي حواس سر از و گرفت

 : گفت مايلز

 . مهمه ؛ بيارم در سر كلكي يه از كنم مي سعي دارم.  باشين صبور كمي يه خوام مي ازتون كيتي ــ

 را اتاق سليقگي خوش از حاكي گرم و راحت و دلنشين ظاهر و انداخت اطرافش به نگاهي كيتي.  شدند دفتر وارد دو آن
 : گفت او.  ستود

 . بدين ادامه كارتون به.  نكنين منو فكر ــ

 . برگشت ميزش پشت مايلز

 : گفت ، انديشيد مي بلند صداي با انگار او

 جوش قهوه اين از بوده بار اولين براي نيو.  بوده شده كنده قبل از اون.  نشده شل خودش دسته اين كه اينه موضوع ــ
 متوجه نيو چطور ، عجيبه اما...  سازن مي بد خيلي رو چي همه روزها اين.  بوده طور همين اول از شايد.  كرده مي استفاده
 ؟ بنده مو يه به لعنتي ي دسته اين نشده

 هاي عكس و ها تابلو مقابل و گذراند نظر از را اتاق سكوت در او.  دانست مي را اين كيتي و نبود پاسخ منتظر مايلز
 تشخيص قابل ها ماسك پشت از ها صورت.  زد لبخند دريا زير غواص سه ي مشاهده از ناخودآگاه او.  ايستاد خانوادگي

 در هم مايكل و مايك و او زماني.  داشت سال 8 يا 7 زمان آن در كه بود نيو و همسرش و مايلز صورت شك بي اما ، نبود
 . بودند كرده غواصي دريا زير هاوايي

 نگاهش و شد نزديك او به كيتي.  بود داشته نگه جوش قهوه مقابل را دسته متفكر اي چهره با او.  كرد نگاه مايلز به كيتي
 ي حاشيه باختگي رنگ ، همه انتظار خالف بر اما ، بود كرده لك را صفحات قهوه هاي لكه.  افتاد گشوده آشپزي كتاب به
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 در و برداشت را كتاب كنار بين ذره سپس.  كرد بررسي را آنها نزديك از و شد خم كيتي.  كرد مي مشخص را طرحها
 : گفت.  كرد نگاه را طرحها دوباره ، بود شده متمركز آنها از يكي روي كه حالي

 تنش رو پاسيفيك دو باريير ي مجموعه كه بوده اي بچه دختر اولين اون البد.  هه نيو عكس اين حتماً.  س العاده فوق ــ
 ! شيكي ي بچه چه.  كرده

 : پرسيد.  فشرد را دسته مايلز انگشتان

 ؟ گفتي چي ؟ گفتي چي ــ

 

*** 

.  بود آدم از پر نمايشگاه ، كند پيدا سفيد پيراهني آن در داشت اميد كه مزوني اولين ، رسيد استريزي به نيو وقتي
 . كردند مي صحبت استيوبر گوردون مورد در همه و زدند مي تنه يكديگر به بقيه و ، ويتز بن ، سكز خريداران

 : گفت نيو به يواشكي سكز خريدار

 وقتي اونا از تا چند بدوني اگه كني مي تعجب.  عجيبن مردم.  مونه مي دستم رو اون اسپرت لباسهاي بيشتر ، دوني مي ــ
 بهترين از يكي.  بشنون اونا مورد در چيزي خواستن نمي ديگه ، شدن مالي كالهبرداري به متهم نيپون و گوچي فهميدن
 . كنه چله و چاق رو كالهبردارها خواد نمي گفت مي هام مشتري

 نيو براي او.  است شده نااميد ، بوده استيوبر گوردون منشي كه دوستش بهترين گفت نيو به نجواكنان اي فروشنده
 : كرد تعريف

.  نداره قرار و آروم دوستم و دردسره توي خرخره تا حاال استيوبر اما ، كرد مي برخورد مهربون اون با هميشه استيوبر ــ
 ؟ كنه كار چه بايد اون

 : گفت نيو

 رو محبت همه اين لياقت استيوبر گوردون.  بذاره كنار رو خجالت كن توصيه بهش كنم مي خواهش.  بگه رو حقيقت ــ
 . نداره
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 دو و داد سفارش را آن نيو.  بود پات خانم دختر مناسب مسلماً آنها از يكي.  كرد پيدا او براي سفيد پيراهن سه فروشنده
 تا و 5 ساعت بين.  بود خلوت خيابان.  رسيد سل ساختمان مقابل كه بود دقيقه 5/6 ساعت.  گذاشت كنار را ديگر تاي

 تعجب ميزش پشت دربان نديدن از و شد سرسرا وارد او.  شد مي متوقف ضرب سر فروشها لباس ي محله تالطم 5/5
 : انديشيد ، رفت مي آسانسور سمت به كه حالي در.  كرد

 كه شد مي بسته داشت آسانسور در.  كرد مي كار آسانسور يك فقط 6 ساعت از بعد هميشه مثل!  دستشويي رفته احتماالً
 باال به شروع آسانسور و رسيد هم به در ي لنگه دو كه زماني.  شنيد مرمرين زمين روي را زده شتاب قدمهايي صداي نيو

 . كرد تالفي نگاهش با پانكي موي آرايش و خاكستري بادگير يك از گذرا تصويري ، كرد رفتن

 موقع نيو كه بود او ؛ بود شده او متوجه اتومبيلش تا پات خانم همراهي حين در كه آورد ياد به ناگهان نيو.  رسان نامه
 . بودش ديده ايسليپ كوردونز نمايشگاه ترك

 او.  داد فشار بااليي ي طبقه نه هاي دگمه تمام روي سپس و دوازدهم ي طبقه ي دگمه روي و شد خشك دهانش ناگهان
 . رفت پيش سل دفتر طرف به راهرو در و شد پياده دوازدهم ي طبقه در

 . بود خالي اتاق.  بست سرش پشت را در و شد وارد شتابان او.  بود باز نمايشگاه در

 : زد فرياد هراسان او

 ! سل عمو!  سل ــ

 : آمد بيرون دفترش از زده شتاب سل

 ؟ شده چي ، نيو ــ

 . كنه مي تعقيبم نفر يه نظرم به ، سل

 انداخت چنگ او بازوي به نيو

 . كنم مي خواهش.  كن قفل رو در... 

 : نگريست او به خيره سل

 ؟ مطمئني ، نيو ــ
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 . ديدمش بار چهار سه.  بله ــ

 كرد زمزمه.  پريد رخسارش از رنگ كرد احساس نيو.  رنگ زرد پوست آن و بود رفته فرو حدقه در كه تيره چشنان آن
: 

 . كنه مي كار محله رستوران توي اون.  كيه اون دونم مي.  سل ــ

 ؟ كنه مي تعقيبت چرا ــ

 . دونم نمي ــ

 نگريست سل به خيره نيو

 ؟ بوده من مرگ خواستار سپتي نيكي ممكنه.  داشته حق اول از مايلز شايد... 

 : گفت او.  شد مي شنيده ، آمد مي باال كه آسانسور قرقر صداي.  گشود را راهرو در سل

 ؟ بكني كاري يه اي آماده ، نيو ــ

 . داد تكان را سرش ، باشد چه منتظر بايد دانست نمي كه نيو

 . بديم فراريش نبايد ، باشه تو تعقيب در كسي اگه!  زنيم مي حرف هم با تو و من و ذارم مي باز درو اين من ــ

 ؟ باشم ديدش معرض در من خواي مي تو ــ

 مهم.  بيام در روش در رو تونم مي من ، بشه اتاق وارد كسي اگه.  ايستم مي در پشت من.  مانكن اون پشت برو.  دقيقاً ــ
 . فرستادش كي ببينيم و بگيريم اونو كه اينه

 . آمدن باال به كرد شروع و بود همكف ي طبقه در آسانسور.  كردند نگاه طبقات ي دهنده نشان ي صفحه به آنان

 صدايي با.  بازگشت نيو سوي به و آورد بيرون آن از تپانچه يك ، گشود را ميزش كشوي ، دويد دفترش داخل سل
 : گفت آهسته

 . مانكن اون پشت برو ، نيو.  گرفتم جواز ، كردن سرقت ازم كه پارسال از ــ
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 را ها مانكن روشن و تاريك در نيو ، بودند كرده كم را نمايشگاه روشنايي آنكه با.  كرد اطاعت ، بود رؤيا در گويي كه نيو
 طوسي ـ اي قهوه ، تيره آبي و كهربايي ، پاييزي سنگين رنگهاي.  بود آنها تن بر سل جديد ي مجموعه.  داد مي تشخيص

 رنگهاي ي ماهرانه هارموني.  داشتند را پاسيفيك دو باريير معروف و براق كمربندهاي و ها اشارپ و ها پشت.  مشكي و
 ديدن با اين بر سابق سل كه ظريفي طرحهاي ي شده كوچك هاي نمونه با كه اي نقره و اي فيروزه آبي و طاليي و سرخ

 . بودند او معروف كالسيك اثر تكرار لباسها متعلقات.  شدند مي تلفيق ، بود كرده خلق آكواريوم

 . كرد نگاه ، خراشيد مي را صورتش كه گردني شال به بدقت نيو

 "...  تنمه كه نيست پيرهني اين ، مامي ؟ كشي مي منو عكس داري تو...  ، طرح اين...  ؛ مامي ــ"

 "... بشه خوشگل تونه مي كه چيزي مورد در فكره يه فقط اين ، من عروسك اوه "ــ

 ي مجموعه با سالوا دال آنتوني آنكه از پيش سال يك ، بود كرده رسم مرگش از قبل ماه سه ريناتا كه طرحهايي ـ طرحها
 از را كتاب ، طرحها همين از يكي براي بود كوشيده سل ، گذشته ي هفته.  بياورد وجد به را مد دنياي پاسيفيك دو باريير
 . ببرد بين

 . بزن حرف باهام نيو ــ

.  شنيد را آسانسور توقف صداي نيو ، بيرون در.  بود باز نيمه در.  كرد نفوذ اتاق در مصرانه فرماني همچون سل ي زمزمه
 : بگيرد خود به عادي لحني كوشيد او

 خيلي ، كردي ت پاييزه ي مجموعه وارد رو پاسيفيك دو باريير ي مجموعه كه اي نحوه از گفتم مي خودم به داشتم ــ
 . مياد خوشم

 . رسيد گوش به ، نورديد مي در را راهرو كه گنگ قدمهايي صداي.  شد گشوده آسانسور در

 : سل ي دوستانه صداي و

 اين توي كه چيزيه زيباترين اين احتماالً.  كردن تالش خيلي مجموعه كردن آماده براي اونا.  برن زودتر دادم اجازه ــ
 . كردم خلق سالها

 مي انتهايي ديوار روي را او ي سايه ماليم نور.  رفت پيش در پشت سمت به ، نيو به خطاب بخش اطمينان لبخندي با سل
 . بود شده كشيده آن روي پاسيفيك دو باريير كپي كه ديواري ، انداخت
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 خارج دهانش از صدايي هيچ اما بدهد پاسخ خواست مي او.  كرد لمس را مانكن روي گردن شال و نگريست ديوار به نيو
 . شد نمي

 و شد اتاق وارد احتياط با دني.  شد ظاهر سالح يك ي لوله و دست يك كه ديد نيو.  شد رانده عقب به آرامي به در
 . كرد بلند را سالحش و رفت جلو صدا بي سل كه ديد نيو.  كند پيدا را آنان كوشيد

 : گفت آهسته صدايي با سل

 . دني ــ

 رها را سالحش دني.  خورد او پيشاني وسط به درست كه كرد شليك سل ، چرخيد پايش ي پاشنه روي دني كه اي لحظه
 . افتاد زمين روي صدا بي و كرد

 . برداشت آن با را دني ي اسلحه و شد خم و آورد بيرون جيبش از را دستمالي سل كه ديد ، بود زده خشكش كه نيو

 : گفت آهسته نيو

 . ندادي هم فرصت اون به حتي تو!  نداشتي حق تو.  كشتي خونسردي با اونو تو.  كشتي اونو تو ــ

 . كشت مي رو تو اون ــ

 : انداخت منشي ميز روي را سالحش سل

 . كردم و كار اين تو از محافظت براي فقط ــ

 . رفت نيو سمت به ، بود دستش در دني سالح كه حالي در سل

 : گفت نيو

 . چيدي رو ها دسيسه ي همه تو.  دونستي مي اونو اسم تو.  مياد اون كه دونستي مي تو ــ

 از آلودش پف هاي گونه.  شد محو صورتش از ، آورد مي در تحرك به را سل ي چهره هميشه كه بشاشي و گرم حالت
 كه دستش.  نبود صورتش گوشت در خورده چين شكاف دو جز چيزي ديگر اش درخشنده چشمان.  زد مي برق عرق
 باريكه.  بود كرده لك را كتش ي پارچه دني خون.  رفت نشانه نيو سمت به و كرد بلند را سالح ، بود متورم و سرخ هنوز
 . بود جاري موكت روي پايش پايين در خون از اي
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 : گفت سل

 پخش من رو شايعه اين دونه نمي كس هيچ.  داده رو تو بردن بين از حكم استيوبر كه شده شايع.  دونستم مي كه البته ــ
 دير خيلي تو نجات براي اما بيارم در پا از رو قاتلت تونستم كه ميگم مايلز به من.  هستم قرارداد رأس در كه مني. كردم
 . واردم خيلي كار اين توي.  داد خواهم دلداري اون به من.  عزيزم ، نباش نگران.  بود شده

 : گفت ، نبود حركت به قادر ترس شدت از و بود زده خشكش جايش در نيو

.  فهميد اينو اتل و ؟ درسته ، دزديدي ازش رو طرحهاش تو.  بود كرده طراحي رو پاسيفيك دو بارير ي مجموعه مامان ــ
 . مياد دامن و كت اون به بلوزي چه دونستي مي تو!  استيوبر نه ، كردي اتل تن لباس تو!  كشتي رو اتل تو

 : لرزاند را پايش تا سر از كه شوم اي قهقهه ، خنديدن به كرد شروع سل

 اتل شدن ناپديد كه زدي حدس تو.  بشم خالص شرت از بايد همين براي.  پدرتي از تر باهوش خيلي تو.  نيو ــ
 مي مسأله اين متوجه تو كه دونستم مي من.  كمدشه توي هنوز زمستونيش هاي كت تمام كه شدي متوجه تو.  غيرعاديه

 حتي ، شده ترتيبي هر به بايد فهميدم فوري ، ديدم آشپزي كتاب توي رو پاسيفيك دو باريير طرحهاي از يكي وقتي.  شي
 ، داد نمي تشخيص اونو وقت هيچ مايلز.  شدي مي اونم متوجه تو ، زود يا دير.  ببرم بين از اونو خودم دست سوزوندن

 موقع گرفتن الهام مورد در من داستان كه فهميد اتل.  كردن مي بزرگ اعالنات تابلوي يه ي اندازه به اونو اگه حتي
 مي.  بود تيز خيلي اون.  ش خونه رفتم و بدم توضيح كه دادم قول بهش.  دروغه يه فقط شيكاگو آكواريوم از بازديد
 . كنه ثابت اينو خواست مي اون و بودم دزديه رو طرحها چون.  گفتم دروغ چرا و م گفته دروغ من دونست

 : گفت حالت بي صدايي با نيو

 . بود كرده كپي ش روزانه يادداشت توي رو طرحها از يكي اون.  بود ديده رو آشپزي كتاب اتل ــ

 : خنديد سل

 رو طرحهايي كارتن ، داشتيم وقت اگه.  بده توضيح برام كه نموند زنده كافي ي اندازه به اون ؟ بفهمه بود تونسته چطور ــ
 . اونه توي مجموعه تمام.  دادم مي نشونت ، بود داده امانت بهم مادرت كه

 . داشت نفرت مايلز و او از كه بود اي غريبه.  نبود پدرش كودكي دوران دوست او.  نبود سل عمو او
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 مادرت.  كردن مي مسخره منو اونا.  نيستم هيچي انگار كه كردند مي رفتار من با طوري دوِ و پدرت ، بوديم بچه وقتي... 
 تو لباس يه نبود قادر كه پدرت مثل ناشي آدم يه كنار در رو استعدادش.  داشت زاد مادر استعداد اون.  زيبا و باال سطح ،

 استعداد من دونست مي و كرد مي نگاه تحقير با منو اون ، ريناتا.  داد مي هدر ، بده تشخيص مجلسي لباس يه از رو خونه
 هنوز تو ، نيو.  كرد پيدا رو كسي چه بزن حدس ، گيره مي رو طرحهاش طراح كدوم بدونه خواست وقتي اما.  ندارم
 نخواهي زنده ديگه و ، دونست خواهي اونو هميشه براي كه هستي كسي تنها تو.  دوني نمي رو همه از تر جالب مطلب
 رو گلوش بلكه ، دزديدم رو مادرت پاسيفيك دو باريير ي مجموعه تنها نه من ، بيچاره احمق ، نيو.  كني عنوانش كه موند
 ! بيارم بدست اونو تا بريدم

*** 

 : كرد زمزمه مايلز

 اون پيش نيو االن شايد و.  ببره بين از رو طرحها اين خواسته مي اون.  شكسته رو جوش قهوه ي دسته اون!  سله كار ــ
 . باشه

 : انداخت چنگ او بازوي به كيتي

 ؟ كجا ــ

 . ششم و سي خيابان.  دفترش توي ــ

 . داره تلفن.  بيرونه من ماشين ــ

 ، بايستد طبقه آن در آسانسور آنكه از پيش.  دويد راهرو سمت به و گرفت را كيتي دست ، پذيرفت سر حركت با مايلز
 . شد سپري وحشتناك اي لحظه

 عبور سرسرا از تند هاي قدم با كيتي و مايلز.  كرد توقف ديگر ي طبقه دو در همكف ي طبقه به رسيدن از پيش آسانسور
 . شدند خيابان وارد بسرعت ، باشند مرور و عبور قيد در آنكه بي و كردند

 : گفت مايلز

 . كنم مي رانندگي من ــ

 . كند تعقيبش و ببيند را او پليس خودرو يك كه اميد اين به گذاشت سر پشت گاز تخته را اند وست خيابان او
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 چه كرد مي فكر كه بود شده مجزا موجودي ذهنش.  كرد مي حفظ را اش خونسردي او ، حساس لحظات در هميشه مثل
 . داد او به را گوشي و كرد اطاعت كالمي بدون كيتي.  بگيرد را اي شماره خواست كيتي از او.  بكند بايد

 . پليس رئيس دفتر ــ

 . پليس رئيس به كن وصل.  هستم كرني مايلز ــ

 هشدار فريادهاي ، كند توجه قرمزها چراغ به آنكه بي مايلز.  رفت مي جلو شبانگاهي بندان راه ميان از ماهرانه خودرو
 . رسيد سيركل كلمبوس به او.  گذاشت مي باقي سرش پشت را خشمگين دهندگان

 . هرب صداي

 كنيم تضمين اونو امنيت بايد ما.  بسته نيو عليه قراردادي استيوبر.  بگيرم تماس باهات كردم مي سعي االن همين مايلز ــ
 گلوي روي شكل نعل زخم.  داره وجود ريناتا مرگ و المبستون اتل مرگ بين اي رابطه كنم مي تصور من ، مايلز و. 

 . كشته رو ريناتا كه همونيه عين المبستون
 

 : انديشيد مايلز

 سرقت يه قرباني ريناتا.  درگيري از اي نشونه بدون.  آروم خيلي. پارك توي كشيده دراز ريناتا.  بريده گلوي با ريناتا
 اوه!  خدايا اوه.  شوهرش كودكي دوران دوست ، داشت اطمينان بهش كه بود كرده برخورد مردي با بلكه ، بود نشده
 ! خدايا

 سريعتر هرچه ، هرب.  12 ي طبقه.  36 خيابون توي غربي 52 خيابون.  سالواس دال آنتوني دفتر تو االن نيو ، هرب ــ
 . قاتله سل.  اونجا بفرست رو افرادمون

 عبور موانع پشت از مايلز.  بودند رفته كارگرها اما ، بود تعمير دست در هفتم خيابان راست سمت ، 44 و 56 خيابان بين
 . گذاشتند سر پشت را...  37 ، 38 خيابان آنان.  راند ، بود مرطوب هنوز كه سنگفرشي روي سرعت نهايت با و كرد

 : كرد دعا مايلز

 . كن حفظ فرزندمو خدايا.  برسم بموقع كنه خدا.  نيو.  نيو.  نيو

 *** 
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 تأييد را حدسياتش شيكاگو آكواريوم مدير ، دوستش ، برداشت را گوشي ، بود دريافته تازه آنچه درگير ذهني با جك
 انگيز شگفت احساس كه آخر ي طبقه باشكوه نمايشگاه اما ، بود شده گشوده پيش سال 18 جديد ي موزه.  بود كرده
 جايگيري در مشكلي كه دانستند مي كمي افراد.  بود شده تمام بود سال 16 تنها ، داد مي آدم به را اقيانوس زير رفتن راه

.  بود شده بسته عموم روي به آكواريوم افتتاح از پس سال 2 به نزديك پاسيفيك دو باريير ي طبقه و داده رخ مخازن
 غربي شمال در كه زماني چون دانست مي را اين جك.  كند عنوان عمومي روابط ي نشريه در را آن.  بود نديده الزم مدير
 . كرد مي ديدن موزه از اغلب ، كرد مي كار

 به پاسيفيك دو باريير ي مجموعه ي ايده شيكاگو آكواريوم از بازديد با پيش سال 17 كرد مي ادعا سالوا دال آنتوني
 ؟ بود گفته دروغ چرا پس.  بود ممكن غير. است آمده ذهنش

 روي ؛ بود شده سنجاق سل به مربوط مقاالت و ها مصاحبه به ها برگه ؛ انداخت اتل حجم پر هاي يادداشت به نگاهي جك
 شده كشيده سؤال عالمت سياه با پاسيفيك دو باريير نمايشگاه ديدن هنگام العملش عكس از او ي شعرگونه توصيفات

 . بود مرده حاال و برد مي پيش را تحقيق و بود شده ها تاريخ مغايرت متوجه اتل.  آشپزي كتاب داخل طرح كپي ؛ بود

 . آورد ياد به ، دارد وجود اتل پوشيدن لباس ي نحوه در عجيبي چيز كه مطلب اين تأكيد در را نيو پافشاري جك

 : آورد خاطر به را مايلز پاسخ سپس

 . ميذاره جا ويزيت كارت يه قاتلي هر ــ

 ، بود جور هم با ظاهراً كه دامني و كت با اش قرباني به پوشاندن لباس در توانست مي كه نبود كسي تنها استيوبر گوردون
 . كند اشتباه

 . كند رفتار گونه همان توانست مي دقيقاً هم سالوا دال آنتوني

 و ها منشي و بازديدكنندگان آمدهاي و رفت جايگزين معموالً كه آرامشي ، كرد مي حكمفرمايي جك دفتر بر سكوت
 . شد مي تلفن زنگ

 را نخست ي شماره آلود تب جك.  داشت دفتر مختلف ي نقطه 6 در سالوا دال آنتوني.  برداشت را تلفن ي دفترچه جك
 : بود تلفني منشي به متصل سومي و دومي.  نشد داده پاسخي. گرفت

 . بگذاريد را خود پيغام لطفاً.  است باز بعدازظهر 5 تا 5/8 ساعت از دفتر ــ
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 تالش در و.  شد منصرف سپس و بزند زنگ شش تلفن گذاشت.  بگيرد تماس هاوس شواب آپارتمان با كرد تالش او
 : كرد دعا او.  گرفت تماس مغازه با ، خود آخر

 . بده جواب نفر يه كن كاري ، خدايا

 . نيو بوتيك ــ

 . نيو دوست.  هستم كمپبل جك من.  بگيرم تماس كرني نيو با بايد من ــ

 : شد بشاش اوژنيا صداي

 ... هستين ناشر شما ــ

 : كرد قطع را او حرف جك

 ؟ كجا ، داره قرار سالوا دال آنتوني با اون ــ

 ؟ افتاده اتفاقي.  ششم و سي خيابون ، غربي 52 در.  خصوصيش دفتر تو ــ

 . گذاشت را گوشي ، بدهد را او جواب آنكه بي جك

 سوار ، كرد عبور خالي راهروي از سريع قدمهاي با او.  يكم و چهل خيابان باالي ، بود شده واقع پارك خيابان در دفترش
 نشاني و انداخت راننده جلوي دالر بيست او.  زد صدا را عبوري حال در تاكسي سريعاً و رفت مي پايين كه شد آسانسوري

 . بود دقيقه 18/6 ساعت.  زد فرياد را

*** 

 : پرسيد خود از يو

 ي نشونه هيچ بدون ؟ كرده تغيير ش قيافه كه ديده و كرده نگاه سل به مامان روز اون ؟ افتاد مامان براي اتفاق همين
 ؟ اي دهنده هشدار

 اميدي ديگر كه حاال.  است شده سپري زمانش كه بود كرده احساس هفته طول تمام در.  مرد خواهد دانست مي نيو
 . بگيرد را هايش پرسش پاسخ كه است حياتي برايش رسيد نظرش به ناگهان ؛ بود نمانده باقي برايش
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 ، دني ي شده مچاله جسد ، در نزديك ، سرش پشت.  داشت قد پنجاه و متر يك از كمتر او.  شد نزديك او به سل
 از نيو.  بود غلتيده خود خون در زمين روي ، داد مي خود به را قهوه ظرف درپوش گشودن زحمت همواره كه پادويي
.  بود شده خوني كرافت بزرگ پاكت ؛ ببيند ، بود جاري سرش زخم از كه را خوني ي باريكه توانست مي چشم ي گوشه

 . پوشاند مي را صورتش از نيمي ، بود گيس كاله يك كه اش پانكي گيسوان

 شايد ؟ دقيقه يك ؟ بود گذشته چقدر.  گذشت مي ، بود آورده هجوم اتاق اين داخل به دني كه زماني از قرن يك انگار
 مي سعي نفر يك شايد.  باشد شنيده را شليك صداي كسي داشت امكان اما ، بود آمده خالي نيو نظر به ساختمان.  كمتر
 . دانستند مي را اين دو هر و نداشت دادن هدر براي وقتي سل...  باشد پايين آن نگهبان بود قرار...  كرد

 توانست مي او آيا.  آمد مي باال كسي شايد.  كرد كار به شروع آسانسوري.  شنيد را قرقري ضعيف صداي دوردست از نيو
 ؟ بيندازد تعويق به سل توسط را ماشه فشردن زمان

 : گفت آرامي به او

 طراحي هيچ ؟ كني كار اون با تونستي نمي ؟ بكشي رو مادرم بود الزم ؟چرا بگي بهم رو چيز يه فقط توني مي ، سل عمو ــ
 . نكنه استفاده دستيارانش استعداد از كه نيست

 : داد جواب احساس از عاري لحني با سل

 . نيو شم نمي شريك ، شم مي روبرو نابغه يه با من وقتي ــ

 كشيد فرياد ، بشنود را پا صداي هم سل خواست نمي كه نيو.  آمد مي نفر يك.  راهرو در آسانسور در خوردن سر صداي
: 

 اون كنه خيال گفتي مايلز به تابوتش پاي تو.  كردي گريه ما با ، دادي تسلي ما به تو.  كشتي رو مادرم طمع روي از تو ــ
 . س خفته زيباي

 : كرد دراز را دستش سل

 ! شو خفه ــ

 كشيد فرياد نيو.  ديد در ي آستانه در ايستاده را مايلز و چرخاند را صورتش او.  شد ظاهر نيو صورت جلوي سالح ي لوله
: 
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 . كشه مي رو تو اون ، باش مواظب ، مايلز ــ

 . برگشت ناگهان سل

 : گفت كه وقتي انداخت طنين اتاق در صدايش مطلق نفوذ.  نخورد تكان مايلز

 . شد تموم چي همه ، سل من به بده رو اسلحه اون ــ

 ، آمد مي جلو مايلز كه بتدريج ، نفرت و ترس از سرشار و وار مجنون نگاهي با او.  كرد مي تهديد اسلحه با را دو هر سل
 : كشيد فرياد او.  رفت مي عقب

 . كنم مي شليك ، برداري ديگه قدم يه ــ

 : گفت ترديد با ترس از نشاني بدون و آرام نهايت بي صدايي با مايلز

 يه تا افرادش و هرب اما.  بكشي دخترمو تا بود مونده يهثانيه.  كشتي رو المبستون اتل تو.  كشتي منو زن تو.  سل ، نه ــ
 من به بده رو اسلحه اون.  بدي نجات خودتو دروغ با توني نمي ديگه تو.  دارن خبر چي همه از اونا.  اينجان ديگه ي دقيقه

. 

 : كرد سكوت اي لحظه ، بدهد ادامه آنكه از پيش او.  آمدند مي بيرون دهانش از گذار تأثير تحقيري و قدرت با كلمات

 رو مغزت و بگير كثيفت دهن تو ، خودت سمت به رو تير هفت ي لوله و بكن ما و خودت حق در لطفي يه اينكه يا... 
 . كن داغون

*** 

 . بود منتظر ، مرد مي دلشوره از داشت كه حالي در كيتي.  بماند اتومبيل در بود گفته كيتي به مايلز

 . خدا اي كن كمكشون ، كن رحم ، كن رحم

 مثل كمپبل جك و ايستاد تاكسي يك ، او روبروي.  انداخت طنين خيابان در پليس آژيرهاي دلخراش ي زوزه ناگهان
 . آمد بيرون آن از موشك

 . جك ــ
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 . دويد سرسرا داخل به او سر پشت و گشود را اتومبيلش در كيتي

 . بود تلفن پاي نگهبان

 : گفت جك

 . سالوا دال ــ

 . لحظه يه ــ

 : گفت كيتي

 . دوازده ي طبقه ــ

 را نگهبان گردن جك.  داد مي نشان را دوازده ي طبقه آسانسور ي عقربه.  بود گير ، كرد مي كار كه آسانسوري تنها
 : گرفت

 . بنداز راه رو ديگه آسانسور يه ــ

 ... كردين خيال چي ، هي ــ

 او.  شد گرد نگهبان چشمان.  شدند متوقف هايشان الستيك جير جير صداي با پليس خودروهاي ، ساختمان خارج در
 : كرد پرتاب جك براي را كليدي

 . كنه مي باز رو اونا كه كليديه اين ــ

 : گفت جك.  آوردند يورش سرسرا داخل به پليس افراد كه بودند برده هجوم آسانسور داخل به كيتي و جك

 ... سالوا دال گمونم ــ

 : داد جواب كيتي

 . دونم مي ــ

 . ايستاد و رفت باال آرامي به دوازده ي طبقه تا آسانسور

 : گفت كيتي به جك
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 . باشين منتظر جا همين ــ

 : گفت مي كه بشنود را مايلز مسلط و آرام صداي تا رسيد بموقع او

 روشن و تاريك اتاق.  بود در ي آستانه در جك. من به بده اونو ، كني استفاده ازش خودت عليه خواي نمي اگه ، سل ــ
 رفته نشانه سمتشان به سالح ي لوله كه پدرش نيو و ، موكت روي جسدي ، سورئاليستي تابلويي به شبيه اي صحنه ؛ بود
 . تير هفت يك.  شد در نزديك ميز روي فلز برق متوجه جك.  بود

 ؟ برسد آن به بموقع توانست مي آيا

 : افتاد التماس به و شد آويزان طرفش دو از سالوا دال آنتوني دستان كه ديد سپس

 . خواستم نمي وقت هيچ.  خواستم نمي ، مايلز.  مايلز ، بگيرش ــ

 . كرد بغل را مايلز پاهاي دستانش با و زد زانو سل

 . بشه طوري اين خواستم نمي كه بگو اونا به.  مني دوست بهترين تو ، مايلز...

*** 

 دفتر از هرب.  كرد گفتگو گومز و اوبراين كارآگاهان با شوارتز هرب پليس رئيس ، روز طول در بار آخرين براي
 دال آنتوني آنان آنكه از پس او.  بود رسيده آنجا به پليس خودرو اولين با همزمان او.  گشت مي بر سالوا دال آنتوني
 . بود كرده صحبت مايلز ، بودند برده خود با را رذل سالواي

 گمان.  بودي نگرفته جدي رو سپتي نيكي تهديد كه تصور اين با خوردي جگر خون سال 17 تو ، مايلز

 قادر تو ، پيشت ميومد ها طرح اين با ريناتا اگه كني مي خيال ؟ بگذاري كنار رو گناه احساس اين رسيده وقتش كني نمي
 تعريف ريناتا مياد يادم.  كوري ترجيحاً مد مورد در اما ، باشي اول رده پليس يه شايد تو ؟ نبوغه از ناشي اونا بگي بودي
 . كرد مي انتخاب اون رو هات كراوات كه كرد مي

 : انديشيد هرب

 نيست رايج ديگه " دندان برابر در دندان ، چشم برابر در چشم " المثل ضرب كه حيفه چه. مياد بيرون قضيه اين از مايلز
 ... بدن اونو خرج ، سالوا دال عمر باقي تا بايد ها دهنده ماليات. 
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 المبستون اتل قتل به سالوا دال.  بود مقدس روزي اما.  رسيد مي نظر به خسته پليس رئيس.  بودند منتظر گومز و اوبراين
 . گذاشتند مي راحت را آنان شهردار و سفيد كاخ ديگر.  بود كرده اعتراف

 . داشت پليس رئيس به گفتن براي اطالعات اي پاره اوبراين

 بهش تا بوده رفته بر استيو ديدن به پيش روز 10 المبستون.  ما پيش اومد يهو پيش ساعت يه حدود استيوبر منشي ــ
 المبستون اون.  نيست مهم اما ، بوده كرده شك اون به مواد قاچاق مورد در احتماالً اتل.  داد خواهد لو اونو كه بده هشدار

 . نكشته رو

 . كرد تأييد سر حركت با شوارتز

 : گرفت دست به را كالم ي رشته گومز

 و كنين شكايت اون عليه خواين مي حاال.  گناهه بي سابقش همسر مرگ مورد در سيموس كه دونيم مي ما ، قربان ــ
 ؟ كنين متهم مدارك تحريف براي رو همسرش طور همين

 ؟ كردين پيدا رو جرم سالح ــ

 . بود داده نشوني سيموس همسر كه طور همون ، هندي ي مغازه يه تو.  بله ــ

 . ديم مي ديگه شانس يه آدما اين به ــ

 برخاست هرب

 . آقايون ، بخير شب.  بود شلوغي روز... 

*** 

 تماشا را شب اخبار و نوشيدند مي نوشيدني مديسون خيابان در اقامتش محل در كاردينال با همراه)  دو(  استانتون دوين
 : گفت او به كاردينال.  كردند مي بحث دوين آتي انتصاب مورد در و بودند قديمي دوستاني آنان.  كردند مي

 . بشه كوره مثل ممكنه تابستون توي بالتيمور ؟ هستين موقعيت اين طالب كه مطمئنين ، دو.  انداختين دست منو شما ــ

 . شد پخش خبر ناگهان ، گرفت مي پايان داشت برنامه كه زماني
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 به اقدام جرم به همچنين ، آدلر دني و كرني ريناتا ، المبستون اتل قتل جرم به قبل اندكي سالوا دال آنتوني معروف طراح "
 ".  شد دستگير سابق پليس رئيس دختر ، كرني نيو قتل

 . چرخيد دوين سوي به كاردينال

 ؟ نيستن شما دوستاي اينا ــ

 : جهيد جايش از دوين

 ... ببخشين منو ممكنه ، عاليجناب ــ

*** 

 اتل سابق همسر شنيد خواهند كه بودند مطمئن و دادند مي گوش را سي.بي.ان 6 ساعت اخبار المبستون سيموس و راث
 ترك را مركزي كالنتري بودند داده اجازه سيموس به وقتي.  است آمده بيرون ناموفق سنجي دروغ آزمايش از المبستون

 . است زمان مستلزم فقط او دستگيري كه بودند مطمئن آنان هردوي.  بودند شده زده شگفت دو آن ، كند

 : كند باز را آنان خُلق بود كوشيده كندي پيتر

 از شما كه كنيم آماده رو مدرك اين تونيم مي ، بشيم احضار دادگاه مقابل باشه قرار اگه.  نيست خطا از عاري آزمايشها ــ
 . اومدين بيرون موفق اول آزمايش

 ، بود انداخته آن در را چاقو او كه سبدي جاي.  كند همراهي هندي ي مغازه تا را آنان كه بود خواسته راث از پليس
 آنان كه بود ديده و كرده پيدا برايشان را آن راث.  بودند نكرده پيدا را آن پليس افراد دليل همين به.  بود شده عوض

 . بودند انداخته نايلوني اي كيسه در انگاري سهل با را آن

 : بود گفته آنان به راث

 . م شسته اونو من ــ

 . شن نمي پاك وقت هيچ خون هاي لكه ــ

 ، آمد مي راحت و آشنا نظرش به اكنون و بود متنفر آن از هميشه كه مخملي ي كهنه صندلي روي كه حالي در راث
 : گفت خود با ، بود نشسته
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 " ؟ داديم دست از رو مون زندگي اختيار چطور ؟ افتاد اتفاق ما براي چيزها اين ي همه كه شد چطور "

 كه حالي در سيموس و او.  شد پخش سالوا دال آنتوني دستگيري خبر ، كند خاموش را تلويزيون شد مي آماده كه زماني
 . رفتند فرو هم آغوش در سپس.  نگريستند يكديگر به ، نبودند ، شنيدند مي آنچه درك به قادر اي لحظه براي

*** 

 و ـ خودش تخت ، نه ـ نشست اتل تخت روي سپس ، شنيد را اس.بي.سي شب اخبار ، كند باور آنكه بي براون داگالس
 پول اتل از او كه كنند ثابت توانستند نمي ديگر لعنتي هاي پليس آن.  بود شده تمام.  گرفت دستانش ميان در را سرش

 . بود ثروتمند او.  بود اتل وارث او.  دزديده مي

 در شاغل جوان منشي تلفن شماره دنبال و آورد بيرون را يادداشتش دفترچه.  بگيرد جشن را اين خواست مي داگالس
.  داشت وجود او در چيزي يك.  كرد مي نظافت را خانه كه اي هنرپيشه دخترك.  شد مردد سپس.  گشت كارش محل
 . زد زنگ بار سه تلفن.  بود شده يادداشت اتل شخصي هاي نشاني ي دفترچه در نامش.  تسه ـ تسه:  اش مسخره اسم

 . الو ــ

 . شده شريك فرانسوي يه با رو اتاقش البد:  انديشيد داگ

 . هستم براون داگ من ؟ لطفاً ، كنم صحبت تسه ـ تسه با تونم مي ــ

 : گفت داگ به.  كرد فراموش را اش لهجه ، كرد مي تمرين را فرانسوي روسپي يك نقش كه تسه ـ تسه

 . عرضه بي كوچولوي برو ــ

 . گذاشت را گوشي بسرعت و

*** 

 نشيمن اتاق در ي آستانه در ، بود شده گرفته نظر در بالتيمور اسقفي انتخابات براي كه اعظم اسقف ، استانتون دوين
 شده ظاهر ابرها بين در ماه هالل ، آنان سر پشت.  كرد مي نگاه پنجره چوب چهار در جك و نيو قامت به و بود ايستاده

 نوعدوستي حس دوباره آنكه از پيش.  بود اسپوزيتو سل تزوير و شقاوت و حرص فكر در عصبانيت اوج در دوين.  بود
 : كرد زمزمه خود با ، يابد باز را اش مسيحي
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 ".  فطرت پست قاتل "

 : انديشيد جك آغوش در نيو ديدن با سپس

 . باشي اين شاهد كه كنم مي دعا و اميدوارم ، ريناتا

*** 

 نور زير در رنگش حنايي گيسوان و بود نشسته كاناپه ي گوشه در كيتي.  گرفت پشتش را شراب بطري دفتر در مايلز
 : گفت مي كه ديد را خود تعجب با ناگهان مايلز.  درخشيد مي ويكتورين چراغ

 ؟ درسته.  ونيزي بلوند گفت مي اون به مادرم نظرم به.  داره زيبايي حنايي برق تو موهاي ــ

 : زد لبخند كيتي

 . برد اصلش تو دستي يه بايد حاال.  بود طوري اين واقعاً زماني يه ــ

 . نداره احتياج كمكي هيچ به اصلش تو مورد در ــ

 ؟ كنيد مي تشكر ، داده نجات را دخترتان زندگي كه زني از چگونه.  شود مي قفل زبانش كرد احساس مايلز ناگهان

 ياد به مايلز.  رسيد نمي نيو به بموقع او ، بود نكرده پيدا شباهتي پاسيفيك دو باريير ي مجموعه و طرح بين كيتي اگر
 : بود كرده گريه هق هق او.  گرفتند آغوش در را او ، بودند برده را سل ها پليس آنكه از پس جك و نيو چگونه كه آورد

 . مرد و رفت سل سراغ به اون ، من اشتباه دليل به و نداشتم توجه بهش وقت هيچ.  نداشتم توجه ريناتا به من ــ

 : بود گفته قاطعانه كيتي

 اين در تونستي نمي تو كه كن قبول و باش روراست خودت با.  بدونه رو وارد آدم يه نظر تا رفت سل ديدن به اون ــ
 . بدي نظري مورد

 را شما سالها طول در كه گناهي و خشم احساس شود مي باعث حضورش تنها كه گفت زني به را اين توان مي چطور
 عمرتان باقي به نسبت ، كنيد درماندگي و پوچي احساس اينكه جاي به و شود گذشته از جزئي است كرده درمانده
 . كنيد اشتياق و قدرت احساس
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 . است غيرممكن

 . گشت كيتي ليوان دنبال به او.  است دستش در بطري هنوز كه شد متوجه مايلز

 : گفت كيتي

 . گذاشتمش جايي يه البد.  كجاست دونم نمي ــ

 . كرد دراز كيتي سوي به را آن و كرد پر را خود ليوان عمداً مايلز.  گفت او به را اينها شد مي نحو اين به

 . بگير منو مال ــ

*** 

 ي حاشيه در كه را هايي رستوران و ها ساختمان رديف و بزرگراه ، هودسون و بودند ايستاده پنجره كنار جك و نيو
 . كردند مي تماشا ، بود جرسي نيو ي رودخانه

 : پرسيد آرامي به نيو

 ؟ سل دفتر اومدي چرا ــ

 يه اون.  بود شده رجوع پاسيفيك دو باريير سبك به جاها خيلي ، شد مي سل به مربوط كه اتل هاي يادداشت توي ــ
 چيزي اونا.  بود كرده رسم طرح يه كنارش در و بود كرده جمع ، داد مي نشون رو مجموعه اين كه روزنامه آگهي خروار

 . بود مادرت آشپزي كتاب تو كه همونيه شدم متوجه و آوردن يادم به رو

 ؟ فهميدي و ــ

 سل ، اتل هاي يادداشت طبق.  كرد ابداع رو مجموعه اين مادرت مرگ از بعد سل چطور بودم شنيده تو از اومد يادم ــ
 همه فهميدم اينو وقتي.  نبود پذير امكان بسادگي اين.  گرفته الهام اون از شيكاگو آكواريوم ديدن با كه بود كرده تأكيد
 . شم مي ديوونه دارم كردم خيال ، هستي اون با تو دونستم مي چون بعدش.  شد رديف چي

 مي اش خانه سمت به شتابان ، لشكر دو تيراندازي ميان در و نبود بيش اي ساله 10 كودك ريناتا كه زماني ، قبل مدتها
 بازوان كرد احساس نيو.  بود داده نجات را آمريكايي زخمي يك جان و شده كليسا داخل قبلي احساسي اثر در ، رفت
 . محكم و مطمئن ، ترديد بدون حركتي.  گرفتند آغوش در سخت را او جك
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 ؟ نيو ــ

 بيشتر را او جك وقتي و.  يافت خواهد در را آن او ، برسد فرا زمانش وقتي بود گفته مايلز به او ، سالها اين تمام طول در
 . است فرارسيده روز آن باالخره كه دريافت نيو ، كشيد خود سوي به

 پايان
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