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 يتيس وركيوين

 

باز  تياسك گذشتياز عمرش م ياديز يسالها.فرود امده باشد خي دانيو درخشان م مگونيسكه بر سطح  مانستيم يرنگ اهيبزرگ و س يقرق به

 .بود يخوب و ماهر اريبس

بر  يزيياز وزش باد خنك پا برديلذت م گذاشتيبرجا م ييبايو ز قيدق يكه خطوط و نقشها خي يرو شيهاياسكت غهيلغزش ت يصدا دنيشن از

داشت  شيكه در پ يتيمامور.و متمركز بود داريب يمهم آن روز هم تمام حواسش به نحو خارل العاده ا يمانند همه روزها.برديچهره اش لذت م

 يو به كل برديبه سر م شيكامل با سرنوشت خو يگانگيدر  نيمثل ا ييو فعال كرده بود او در روزها اريهش ريخاص و وصف ناپذ يلاو را به شك

 زين يويامور دن ينگاهش برا.ديگرديمفهوم وجود خداوند بر او مكشوف و آشكار م ييزهارو نيدر چن.شديم ليخود ذوب و مستح يدر خدا

 يتوده ها يپراكنده شده بود و انوار آفتاب از البه ال يمه صبحگاه.و اشكار بود دايبر او پ يوياسرار همه امور دن.دتر شده بو قيروشنتر و دق

سرعت  شديكه از بلند گو پخش م يقيبود و ضرباهنگ موس دهيسرش سر به آسمان كش يمركز راكفلر باال يبرجها.ديتابيم نيرنگ به زم ديسف

حالت جذبه زمان را پشت  نيدر ا توانستيم يبلندش محو شده بود و حت يو قدرت گامها ييبايكامال در ز.كرديم نيمع خي دانيگردش او را در م

 .خود سفر كند يسر بگذارد و به گذشته ها

 يزده و اسمان سرب خيپر برف و  يو غمناك پاركها رهيت يخانه ها.زده شهر الهه آموخته بود خي يكانالها يرو يوران كودكرا در د يباز تياسك

 دبو ختهيآن آو يباد يابهايالهه و سدها و ترعه ها و اس يميبر فراز شهر قد نيرا كه عبوس و خشمگ يا رهيمتراكم و ت ياز ابرها دهيرنگ و پوش

بود كه او هرگز فراموش  يخاطرات نهايا.نقش بسته بود يدر حافظه ا قايعم يدوران كودك يادگارهايخاطرات مثل همه  نيم اتما.آورد يم اديب

 شانيكه پره ها يميقد يابهايآس نيدر خاطره او ا.رفته بود نياز ب شيسالها پ يباد يابهايهلند اغلب آس يميمهم نبود كه در آن شهر قد.كردينم

 يرو تياسك غهيخش خش ت يها و صدا ابيآس نيچرخان ا يپره ها ريتصو.شديهنوز هم وجود داشت و هرگز نابود نم ديرخچيآهسته در باد م

 يو روح يبدن ينهايخود را با تمر شهيداشت هم شيدر پ يمهم تيكه مامور نيچن نيا ييدر روزها.آرامبخش داشت يهمواره بر او اثر خي

نداشت هدف  يتياهم ياما نامگذار.دنديناميم شنيتيمد اي ياو را تفكر روحان نكاريا ديجوانتر شا ينسلها.كرديم فهيوظ انجامآرامش بخش آماده 

تالش  يدرجات عال نيبه ا دنيرس يآگاهانه برا كرديكه فراموش م ديرسيم ياز تمركز و خودآگاه يو كامل قيبه چنان مرتبه عم ديبود با يكي

و  شدياش فنا م يهست يبه زود.كرديم كتريو نزد كيهدف نزد نياو را به ا يباز تياسك.بود دهيحله رسمر نيبه ا بايتقر نو او اكنو.كرده است

در  توانستيكه م شديم ليدان تبد زيو همه چ ديجد يبه وجود مانديآن پنهان نم دياز د زيچ چيكه ه ديگرديم ليتبد نايب يتمام وجودش به چشم
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 .به لحظه موعود نمانده بود يزيچ يبه زود.رددذوب گ ياله تيمش امخود و در انج تيمامور

 تياسك ريسا انياز م بايماهرانه و ز يبود كه هر گاه با حركتها دهيپوش ياهيس يآن باران يبه تن داشت و رو يشيكش قهيبا  ياهرنگيس لباس

كه در  ياهيس يباران نيچن نكهيتصور ا يحت.آمد يمانند پرچم پشت سرش به اهتزاز در م كرديخود باز م يبرا يبازها كه غالبا نوجوان بودند راه

عوالم  نيفكر او در ا.بود افتهياش راه ن لهيكننده ببخشد هرگز به مخ ديخطرناك و تهد يو حت بيغر يممكن است به ظاهر او شكل رقصديم باد

او .داشت مانهيفوق العاده جذاب و صم يلبخند.بود سايمظهر كل.بود يروحان ياو مرد.دانستيافكار را احمقانه و بچگانه م نگونهيا.كردينم ريس

داشتند از سر راهش كنار  يبازان جوان سع تياغلب اسك نحاليبا ا.به دل راه دهد ياز او هراس ينداشت كس يليبود دل يشفقت و خوب سمتج

 ياما چه خطا.ببرد يرا بخواند و به اسرار آن پو روح آنان  ريمرد اعماق ضم نيداشتند كه مبادا ا ميب ييگو كردنديغالبا دزدانه به او نگاه م.بروند

 .قابل تصور نبود نيبزرگتر از ا ياشتباه!يبزرگ

 يبلند و دهان ينيب.بود كياش صاف و صورتش بار يشانيپ.داشت كه با دقت به پشت سر شانه كرده بود ديسف ييبلند و موها يقامت يروحان مرد

چهره حوصله و صبر فراوان موج  نيدر ا.پشت سر دارد يو طوالن قيعم يكه تجارب داديم صورت او نشان.نازك داشت يينسبتا گشاد با لبها

 دهيپوست تنش رنگ پر.ديترسيكردن را آموخته بود و از مرگ نم يزندگ ييروستا ريپزشك پ كيبود كه مثل  يمتعلق به مرد ورتص نيا.زديم

 يآن در نمازخانه ها يكامل بود كه اكثر سالها يدر انزوا شانهيو كش يطوالن يرنگ زاده زندگ يدگيپر نيا.ديرسيشفاف بنظر م بايبود كه تقر

با  يساده ا نكيع.شمار نماز و دعا در محراب بود يب يرنگ زاده ساعتها يدگيپر نيا.مرطوب صومعه ها گذشته بود يهاو حجره  كيتار مهين

الغر داشت  ياندام.نشانده بود كشيبر گوشه لبان بار يلبخند محو يو فرو رفتن در عوالم معنو خي يرو يباز تياسك.به چشم داشت يقاب فلز

 .سال داشت 70.برخوردار بود يخوب يبدن يرويو هنوز هم از ن

 يدستكش چرم.به رقص مشغول است ينامرئ يبا موجود ييآورده بود كه گو شيپ يرا طور شيدستها ديلغزيم خيبر سطح صاف  كهيحال در

ترانه را از  كي يزنانه ا يصدا.ديرسيشده گرامافون به گوش م يصفحه كهنه و خط خط كي يقيموس يو صدااز بلندگ.به دست داشت يتنگ

 كه او آن خوانديم يلميمتن ف يقيموس

 .بود  دهيد ونيزي، بر صفحه تلو وركيويرم و ن ني، در فاصله ب ايتاليشركت ال 747 نگيبوئ يمايدر هوپ را

 انيو از م رفتندمي ٔو آن سو ٔسو نيخود به ا يتهاياسك يهدف رو يو ب انهيكه ناش يانبوه كودكان انياز م بايو ز قيدق يهايزاگها و منحن گيز با

در  شهيمدختران جوان ه. باز كرد  يخود راه ي، برا دنديلوليم اهويبلند ، شادمانه و پر ه يتنگ و موها يكه با شلوارها يبائيدختران جوان و ز

بود و  دهيند يياو هرگز زن برهنه . مشغولند  طنتيو ش يكه سرمست و سبكبال به باز كردنديم يرا تداع يگوشيزذهن او كره اسب مغرور و با

 .ذهن او را به خود مشغول كرده باشد  يريافكار حق نيبه خاطر هم نداشت كه چن

با دست ، تعادل خود را ;را عوض كرد  شيسپس پا. پرداخت  ييبه هنر نما تياسك كي يباال گرفت و تنها رو يخود را اندك ياز پاها يكي

 .ر سم كرد  تياسك دانيزده م خيبر سطح  قيدق يهايوار و منحن رهيدا يرهايپا مس كيبرقرار نمود و با 

 يخاطرات كودك رويكه بدنش با اتكا به ن يدرحال.  شديم دهيتمركز حواس د تيرا كامال تنگ كرده بود ، در حالت چهره اش آثار نها شيچشمها

ثابت و  شيچشمها. اسرار آن مشغول بود  يبه قلب زمان نفوذ كرده و به تماشا ييدر حركت بود ، نگاهش گو خيسطح صاف و درخشان  يرو

روشن داشت كه هم چون بلور شفاف و  يبه رنگ آب يچشمها.شده بود  رهينامعلوم خ يدوخته شده و نگاهش به دور دستها جلوحركت به  يب
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به  يتوجه گريچشمها د نيا.  شدينم دهيد شيدر چشمها يجانيگونه ه چيه. و مرموز بود  قيعم يكوهستان يها اچهيدر راكد يهم چون آبها

 . ت، نداش گذشتيآنچه در اطراف م

 . دنديباهم زمزمه كردند و آهسته خند يزي، چ كردنديبر تن داشت نگاه م يشيكه لباس كش رمرديپ نيكه به ا ياز دختران ، درحال يگروه

متعارف بود  ريغ يي دهيانبوه رنگارنگ از جوانان پر شرو شور ، پد انيدر م يخبر يو حالت جذبه و ب يو رسم يمرد ، با آن چهره جد نيحضور ا

و  يباز تيبه خاطر هنر اسك يزياز هرچ شيكه ب شديم دهياحترام هم د ينوع كردنديكه به او دزدانه نگاه م يدختران يهمه در چشمها ني؛ با ا

 .و ماهرانه او بود  بايحركات ز

 .رو داشت  شيكه پ ديشيانديم يبا همه وجود به روز. نداشت  ياطرافش توجه ياو به انسانها اما

افتاد و بر سطح صاف و لغزنده  نمنگاهشينش ي، رو ديچهارده سال داشت ، لغز ديكه شا يبائيدختر جوان و ز يچند متر آن طرفتر ، پا ناگهان

 يسهايچنان سر تكان داد كه گ يچارگيدخترك از فرط خشم و ب. خنده و تمسخر دوستان دخترك به آسمان برخاست  اديفر.آرام گرفت  خي

 .در هوا به حركت درامد  انهيتاز يرشتهها ثلاش م يدم اسب

بلند كرد  خي يانه و روان او را از روتكان ماهر كي، با  ستاديآنكه از حركت باز ا ياز پشت ، بازووان دختر را گرفت و ب. جلو رفت  يروحان مرد

 نگاهآ. و احترام را در چشمان او مشاهده كرد  ياز كنار دختر گذشت ، آثار شگفت اهيس يكه هم چون كالغ يهنگام. و سپس به راهش ادامه داد 

دخترك سر  يبرا يبا چهره جد برگشت و يمرد روحان. بر زبان آورد  يزيجمله تشكر آم يبلند يدخترك نشست و با صدا يبر لبها يلبخند

 .تكان داد 

مخصوص  شهيرا كه اجاره كرده بود ، پس داد و از گ تيمخصوص اسك يخارج شد ، كفشها تياسك دانياز م. لحظه بد به ساعتش نگاه كرد  چند

 .است كه آرام و سبكبال  كردي، اما احساس م ديكشينفس م نيسخت و سنگ. گرفت  ليتوشه ، چمدانش را تحو ينگهدار

 قي، آن را آهسته ، دق نديآنكه بش يو ب ديخردل به آن مال يكم.  ديخر يداغ سيسوس ابانياز دكّه كنار خ. باال رفت  ومياستاد يخروج يپلهها از

 بانايخ يپنجم گذشت ، به آن سو ابانيخ ياز كنار فروشگاهها. را در سطل زباله انداخت  يو فرو داد و سپس دستمال كاغذ ديو شمرده جو

 - يمذهب يو بناها ساهاينبود ، اما مشاهده كل ياحساسات يانسان. دوخت ))  كيسنت پاتر(( جامع  سايمكث كرد و نگاهش را به كل ي، اندك ترف

ر خواندن دعا د يبرا يبود وقت كاف دواريام.  كرديزده و ملتهب م جانياو را ه ارياخت يب - كيسنت پاتر يمعنو دينسبتا جد سايكل ژهيبه و

در دل دعا  توانستيگذشته ، او م نيگرفته بود ؛ از ا يلي، وقتش را خ وميدر استاد يباز تيداشته باشد ، اما اسك كيسنت پاتر سايكل بمحرا

 .بخواند 

 .د و اكنون وقت آن بود كه به سر قرار برو. رو داشت  شيدر پ يوعده مالقت. برسد  يرا پشت سر گذاشته بود تا به سر قرار يدراز راه

 رم

 يباز نيكاست ا شيهاياز منش يكي.  كرديداشت نگاه نم انيجر ونيزيكه بر صفحه تلو يفوتبال يبود ، به باز دهيتخت دراز كش يكه رو يمرد

ر عالقه اواخ ناي، در ا كرديتخت استراحت م يكه رو ياما مرد. رفته بود  رونيگذاشته ، دستگاه را به كار انداخته و از اتاق ب دئويدر دستگاه و

در شهر  يدر دوران نوجوان شيكه سالها پ افتاديم يهايباز ادي، به  كرديبه فوتبال نگاه م يفوتبال از دست داده بود و اگر هم گاه يخود را به باز

 به دفتر او لوز ساوپوا يكيپ شيچند روز پ ني، كه هم يباز نياما به ا. زده كرده بود  جانيتوجه خود را به او جلب كرده و او را به شدت ه نيتور
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 .نداشت  ينقش چياو ه يجهان ، در نقشه ها يباشگاهها يجام قهرمان. نداشت  يعالقه و توجه چيآورده بود ، ه

كه  ينيو واقع ب يشيو تاسف ، بلكه با همان دور اند جانياما نه با ه - ديشيانديالوقوع خود م بيبود به مرگ قر دهيتخت دراز كش يكه رو يمرد

 يدر مورد خود به مثابه شخص توانستيبود كه م دهيرسد يبه جا يحت يجوان نياو در سن. و كار ساز بود  ديآن همه براش مف يم زندگدر تما

و  ريمقاومت ناپذ يو ترق شرفتي، پ ياز وجودش مانند ناظر خارج يدر آن زمان بخش. فكر كند )) مونا  يسالواتوره د(( به عنوان  يعني،  لثثا

او در جلب  تيدنبال كرده و بĤ مشاهده موفق زيآم نيو تحس زيشگفت آم يبا لبخند ساويكل يمونا را در سلسله مقامها يه سالواتوره دجاه طلبان

،  يناظر درون نيو ا.سر تكان داده بود  شيبرا ني، با تحس استيرابطه با مردان قدرتمند و صاحب نفوذ در عرصه اقتصاد و س جاديو ا تيحما

 يوجودش به عنوان سالواتوره د يمعن كيصعود كرده و به  سايمونا سرانجام به قله سلسله مراتب كل ير بود كه چگونه سالواتوره دحاضر و ناظ

 :نابود شد  امون

او  از آن روز به بد. بر تخت پاپ اعظم نشست  كيكاتول سايو به عنوان رهبر كل ديخود برگز يرا برا كستوسيبود كه او نام كال يزمان منظور

 .چهارم بود  كستوسيجهان و پاپ كل انيحي، پدر مقدس مس نيزم يبر رو حيمس ندهينما

به عوالم  بنديمتعصب و پا يچندان قانع و صرفه جو بود و نه روحان ينه انسان.  شديمحسوب م حيمس نيهشت سال بود كه رهبر رهروان د اكنون

 فاتيبه تشر. با او موافقت داشت  شهيموفق بود ، و به عالوه شانس و اقبال هم اريبسعملگرا و  ياستمدارياما در عوض س.  شديمحسوب م يمعنو

 ريخود را با مد يشغل شرفتيپ شهياو هم. نداشت  يپاپ اعظم بود ، توجه و عالقه چندان ياز زندگ ريجدا ناپذ يكه بخش يبا شكوه و پر تجمل

 . ابددرجه ي ٔارتقا يتيشركت بزرگ چند مل كي رهيمد ئتيه سيتوانسته است به مقام رئ كرديم سهيمقا يموفق

و  شديجهان محسوب م يمقام حكومت نيتريميژاپن ، قد ي، به استثنا امپراطور نيكره زم يبود كه رو ياو صاحب مقام: داشت  تيواقع نيا البته

و  تكلمه خواس يواقع يو به معن قتايشد كه خداوند حقافسانه معتقد ن نيمقام پاپ اعظم واقف بود ، اما مثال هرگز به ا تيكالكستوس كامال بر اهم

از  يكينام داشت و فرزند ارشد )) مونا  يسال د((  يكه روز رسانديبه منصه ظهور م يگفتار ، نوشتار و رفتار مرد قيخود را از طر تيمش

 .بود  نيدر شهر تور اتيف ليفروشندگان ثروتمند اتومب

 ياو برا يساز نهيتدارك و زم. نداشت  ياعتقاد دهيچيپ يپنهان و توطئهها يهايهل عمل بود و به بازواقع گرا و ا يچهارم مرد كستوسيكال

ن ياما هم. پاا افتاده نبود  شيپ يساده و حت ييداد و ستاد و معمله  كياز  شيب يزيچ نالهايانتخاب و توسط شورا كارد يعنيبه مقام پاپ ،  دنيرس

(( به نام  ييكايبا نفوذ امر كيكاتول كي قيپول از طر يمقدار متنابه: او برجا نماند  تيدر موفق يديشك و ترد چيانجام شد كه ه يمعامله به نحو

 يموتا به سادگ يد ناليسالواتوره كارد. شد  ميتقس نالهاياز كارد يتعداد خاص ني، ب دهيچيو پ قيدق يستميس لهيو به وس)) الكهارد  سيكورت

كند ، رفع مشكل به كمك  يزير هيپا 0) يزيدامبر((  ناليكارد يتحت رهبر ينالهايمطمئن و قابل اعتماد از كاردبلوك  كيراه  نيتوانست از ا

 پول ،

مو نا تاج پاپ را  يكه د ياما در عوض ، از زمان. هموار كرده بود  لههاياز پاپا ب ياريبه هدف بس دنياز آن هم راه رس شيبود كه پ يميقد صنعت

مورد در دستگاه  يب يهايكار ي، تهمت زدنها و مخف ي، ارتشا و دزد هايكرده بود تا در حد توان به توطئه گر اريش بسبر سر گذاشت ، تال

محكوم به شكست  كانيمثل وات يدر جامه بسته و خاك خورده صنعت يتالش نياما او چاره نداشت جز آن كه اعتراف كند چن. خاتمه دهد  كانيوات

 كستوسيكال. نبود  يصد هزار اتاق دارد ، عمل كيكه دست كم  يكار در كاخ بزرگ نيالاقل ا اي ستين رييقابل تغ يو ذات بشر عتيطب. بود 
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بود كه  نيقابل انكار ا ريملموس و غ تيهم نداشت ،واقع يتيموضوع اهم نيكند ،اما ا نيرا مع كانيكاخ وات يها.اتاق  قينشد عدد دق وفقهرگز م

هشت سال ، حفظ ظاهر  نيدر طول ا. در سر نداشتند  يريخ تينشسته بودند كه قصد و ن يكسان شهياتاق هم كهزاري نيدر چند اتاق از ا شهيهم

بخش و  يشاد يجنبهها ي، گاه دانهيثمر و نوم يتالش ب نيالبته ا. برده بود لياو را تحل يروي، ن هاييدر مهار توطئهها و رسوا تيبه موفق هرو تظا

 .اما در حاال حاضر ، اوضاع كامال بر وفق مراد نبود . شت هم دا ييسرگرم كننده 

محسوب  يشاهكار با شكوه هنر كي -الكساندر ششم بود  يعني، )) بورجا (( آرامگاه پاپ خاندان  يو روزگار -بود  دهيآن خواب يكه رو يتخت

 سهيدر مقا -بله ، شك نبود كه الكساندر ششم .  شديم كستوسيآن همواره موجب انبساط خاطر كال بيپر فراز و نش خچهيتار يادآوريكه  شديم

اما به هرحال ، اكنون همه شواهد نشان . تخته خواب گذارنده بود  نيدر ا نيبهتر و لذتبخشتر يشبها و روزها- كستوسيكال شانهيكش يگبا زند

 ليتناسب از وسا يمغشوش و ب ييجز مجموعه  يزياتاق خواب پاپ هم چ هياثاث ريسا. خواهد بود  كستوسيتخت ، بستر مرگ كال نيكه ا داديم

 ي، چند كتابخانه چوب دئويدستگاه و كيو  ونيزيتلو كيمتعلق به پاپ پل ششم بود ،  يكه روز يمينه چندان قد يچند مبل سوئد: نبود  يميقد

دوازدهم را در خود جا داده بود ،  ياپ پمرجع متعلق به پ ياز كتابها يكه در گذشته مجموعه بزرگ يي شهيش يبا درها كيالجثه گوت ميو عظ

بر آن  يسه قرن فراموش ايكه غبار دو  يآن را ، درحال كستوسيكه كال شيايمخصوص دعا و ن يصندل كيكار و  زيم كي،  يو صندل زيچند م

اتاق را در  نيمتعارف بود ، اما او ا ريو غ بيقر هيمرموز با اثاث ياتاق پاپ ، اتاق. كرده بود  دايپ كانيكاخ وات ياز انبارها يكينشسته بود ، در 

و خشنود  يبابت راض كي، از  كرديمنظره را با نگاه عبوسش برانداز م نيا كستوسياكنون كه كال.  دانستيخود م)) خانه (( هشت سال گذشته 

 . شدياو م يو آبد ديخانه جد يببرد كه به زود يخرت و پرتها را به جا نيمجبور نبود ا: بود 

خورد ، اما به  يياز جا برخاست و تلو تلو. فرو كرد ))  يگوتچ(( راحت مدل  يهايآورد و در دمپا نيبرهنه اش را آهسته از لبه تخت پا يپاها

روزها به  نيهم يبرا ينيقابل تحس يشيبا دور اند شيسال پ كيآن را  ييقايآفر ينالهاياز كارد يكيناب بود و  يكه سر آن از طال يكمك عصا

 .داده بود ، تعادل خود را حفظ كرد و هيهد وا

او مربوط  يو منگ يجياو است ، اما شك نداشت كه حالت گ يمارياز دو ب كيمربوط به كدام  دهديكه او را رنج م ياز عوارض كيكدام  دانستينم

اما با  ييو لقوه  ريپزشكان پ يطب صيتا آن جا كه از تشخ. آن وجود نداشت  يجراح يهم برا يامكان چيكه البته ه -اش است  يبه تومور مغز

از دو  كيسرانجام كدام  دانستينم يوجود داشت و كس يماريدو ب انيم ي، رقابت تنگ امدياو را به عهده داشتند برم يكه مداوا كانيوات قهساب

 .نداشت  يتياهم چيه كستوسيكال يمطلب برا نيالبته ا.عدم خواهد فرستاد  اريقلب و مغز ، او را به د يعني،  ماريعضو ب

 . ديرسانيرا به سرانجام م ييكار ها ديمانده بود ، با يكه از عمرش باق يدر زمان كوتاه اما

 ؟ شدياو م نيجانش يكس چه

 >كند  نييو خواست خود تع ليرا به م نيجانش نياز دست او ساخته بود تا ا يچه كار و

 بويمال

 نيو او از ا ديرسيبنظر م ريپذنا انياشكش پا لي؛ س كرديم هيگر نيولنتا خواهر

 شيمرتكب شده بود ؛ خطر را دوست داشت ، بارها خطر كرده بود و ب يهايو سبكسر هاينداانم كار ياو در زندگ. سخت از خود متنفر بود  بابت

 يتيبود كه زائده موقع يراسه شناختيكه او م ياما آن ترس.  شناختيرا خوب م ييترس واقعه  يعنيو ترس ، . از حد با خطر روبه رو شده بود 
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ناشناس  يانداز ريمثال ترس از اصابت گلوله ت:  شناختنديهم آن را م نيولنتا يميبود كه تمام دوستان قد يخود جوش و ناگهان يخاص بود ، ترس

 يكيچر يگروهها اي يلتسربازان دو يمرگ ، ترس از ظهور ناگهان ياز چرخهها يكي، ترس از گرفتار شدن در دام  يجاه متروك روستا كيدر 

روزمره  ياز زندگ ريناپذ ييجدا يجهان جز ياز كشورها يترس در بعض نيا.  شدنديم رياز تپهها سراز يزي، خون و خونر متيغن يكه در پ

 نيدر كم يه خطرهاكه در السالوادور چ دانستيم يكند ؛ او به خوب يو با آن زندگ ديايترس كنار ب نيآموخته بود كه با ا نيو ولنتا. مردم بود 

سفر به  يخود برا ميهم در تصم ييلحظه  يهمه ، حت نينوع ترس روبه رو خواهد شد و با ا نيدانست كه آن جا با خطر و با اياست ، خوب م

 .درنگ نكرده بود  يمركز كايآمر

او  يعصب ستميخطرناك اراده و س يه سرطانغد كيترس مثل خوره و مانند  نيا: كامال متفاوت داشت  يعتي، طب كرديكه اكنون حس م يترس اما

را به  نيولنتا يعنيبار ، او ،  نيو ا ديطلبيم يداشت ، اما هنوز زنده بود ، قربان شهيدور دو ر يترس در گذشتهها نيا. را مورد حمله قرار داده بود 

، بار  نياز ا شيب توانستيبرگردد ، چون نم نستونيپر هرچه زودتر به خانه اش در خواستيم نيو اكنون ولنتا. انتخاب كرده بود  يعنوان قربان

 افتيم يحل اهر يهر مشكل يو برا شهيبن هم. كار كرد  ديكه چه با دانستيبهتر از او م)) بن (( حتما . تحمل كند  ييترس جانگداز را به تنها نيا

. 

وار خود را مهار  وانهيبدن و رفتار نامعقول و د ارياخت يده لرزش بهر طور ش دي، با Ĥمديفائق م يلعنت هيگر نيبر ا ديبا زياز هرچ شيفعال ب اما

 . كرديم

، نگاه  ديدرخشيم رهيت < مگونيبه چهره پر زخم و لك دار ماه س. در چمن فرو رفته بود  شيبود ، انگشتان پا ستادهيا اليو اطيح هيحاش در

 رانانداخت كه دو)) سرناد مهتاب (( جلد صفحه  يرو ريتصو اديمنظره او را به  ني؛ ا داديرا از كنار قرص ماه عبور م يابر يبعد ، لكهها.  كرديم

را  بويمال يساحل يبرخورد امواج به صخره ها ي، غوغا دادياو را نوازش م يو پاها ديورزيم ايكه از در يباد. داده بود  هيپدرش به او هد يكودك

چمن  زاشك را از چهره اش سترد ، لباسش را مرتب كرد ، و سپس ا نيبا آست نيولنتا.  ديرسانيو به گوش او م Ĥوردياز عمق پرتگاه با خود م

به  نيشد كه خشمگ رهيخ ايبه امواج در.  ديشده بود رسان دهيكش يكه در امتداد پرتگاه ساحل يرنگ ديسف يفلز نيگذشت و خود را به پرچ

 يشتداخل چند ك ينور باال. گرفتنديخود را از سر م ورشيو دوباره  گشتنديبرم اير، به د شدندي، كف الود با ساحل ولو م زدنديم انهيصخرهها تاز

شهر  يچراغها فياز دور ، نور ضع.  خوردي، به چشم م گذشتنديآرام م انوسياق ياز آبها يكه در دوردست ، به موازات خط ساحل مايپ انوسياق

 .گرفته بود  شيرا در پ ايمه ، آهسته راه در ظيتوده غل.  زديشب سوسو م يكيمه ، در تار ي، از ورا بويمال

هنگام خود را با آن  ريشام د))  سيكورت(( را كه او و  يرو به زوال اتش ذغال يكه گرما ديرس يگام برداشت تا به محل يفلز نيامتداد پرچ در

(( شراب  شهيش كياب شده ، نان تازه و داغ و كب يآن دو در خلوت ، شام خود را كه ماه. كباب كرده بودند ، بر پوست بدن خود احساس كرد 

در رم ،  رياخ ميسال و ن كيبود كه آن دو در  يگفتگو ادامه همان بحثها نيا. بود صرف كرده و ساعتها به گفتگو پرداخته بودند ))  رتپو

 رياز دست داده اس ختهيلجام گس يطوفان كه تاب تحمل در برابر ياحساس كرد كه مانند موج شكن نيولنتا. آن بودند  ريدرگ وركيويو ن سيپار

 يساحل ياجازه دهد سدها خواستيموج شكن ، به رغم ضعف، هنوز دست از مبارزه برنداشته بود و نم نياما ا. شده است  سياحساسات كورت

به  يليم گريكه د دانستيخدا م اما. احساست قد خم نكرده بود  ليس نيهنوز دربرابر ا نيولنتا.و نابود شوند  ستين ايموج خروشان در ريدر ز

اما  - ونيسوعيفرقه  ميشود و نه تسل سيكورت ميكه تسل كرديبه او حكم م يو خواست درون ليم.نداشت  سيكورت يمقاومت در برابر اصرارها



 

 

 كتابخانه نودهشتيا  تامس گيفورد  –حشاشين                                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ٩ 

 .ه بود شد ريسراز شيدوباره اشكها!  طانيلعنت بر ش. قاطع نبود  يمي؛ هنوز قادر به اتخاذ تصم دانستيهنوز نم. دانستينم

 سنگفرش را ، اطيگذشت ، ح اليو و سيتن نيبرگشت ، از كنار استخر و زم نيولنتا

 .شد  رهيبود ، خ دهيتخت خواب يكه رو يو به مرد ستاديا يي شهيبزرگ ش واريسر گذاشت و دربرابر د پشت

 يشباهت داشت ، موها)) بولداگ ((  يگهادرشت اندام ، بلند باال و مصمم بود كه چهره اش به صورت مهربان س يالكهارد مرد سيكورت

با . نقش بسته بود  clآن عالمت  نهيس بيج يبود كه رو دهيپوش ديسف يبا نوارها ييرهيت يآب ژامهيپ.داشت  يرنگ كوتاه و مرتب يخاكستر

در مورد شغل  شياز دانسته ها سيكورت يمعلوماتش در مورد زندگ.  شناختياو را به خوب م نيولنتا. به خواب رفته بود  تخت يباز رو يدستها

به .  شديمتعارف محسوب م ريو غ يعاص ي، فرد ونيسوعياو در مقام راهب فرقه . بود  نيچن نيا شهيهم نياما ولنتا. بود  شتريخود به مراتب ب

 صيرا از غلط تشخ حيصح توانستياو م. فقه خود شده بود  يو برا سايكل يموجب دردسر فراوان برا شهي، او به عنوان راهبه هم قتريعنوان دق

بود كه  سايكل نيو ا رفتياما او راه خود را م.  گرفتيدر تضاد آشكار قرار م سايكل ياو با نظر رسم يشخص ديكه عقا امديم شيپ اريدهد و بس

او را  يكه به نوع يودند كسان؛ دو كتاب پر فروش نوشته بود و ب كرديمراجعه م يبه افكار عموم مايمستق نيولنتا.  شديمجبور به عكسالعمل م

را وادار كرده  سايكل. را به مبارزه بطلبد  سايجرات كرده بود كل.  كرديم نياو را تضم تيكه به دست آورده بود ، امن يشهرت.  دانستنديقهرمان م

 شهيدر مقابل او هم شهيهم سايو كل -. خودخواه ، تنگنظر ، فاسد ، آلوده و طماع است ياديتا حد ز رديخود اعتراف كند و بپذ يهايبود به كاست

كرده بود  ليتبد سايو درخشان كل يظاهر يقابل صرفنظر در نما ريغ ييو به جز ينيتزئ ياز سنگها يكيخود را به  نيولنتا. كوتاه آماده بود 

 .نما وجود نداشت  نيا بيجز تخر يرها شدن از آن ، راه يبرا نيبنابر.

.  گذشتيم قاتيتحق نيو اكنون دوازده ما از آغاز ا. خود را آغاز كرد  قاتيتحق نيبود كه ولنتا يبه قبل از زمانمربوط  دادهايرو نيتمام ا اما

در  يميقد يهايريآورد كه تمام آن درگ اديبه  اريبس ي، با تلخ ديكشياش را باال م ينيو ب كرديكه دوباره اشك چشمش را پاك م يدرحال نيولنتا

 ني، شك نداشت كه آن كشمكشها و چالشها بهتر گريد ياما از سو. نبود  شيكودكانه ب يداشت ، دستگرم شرويه در پك يهايبا گرفتار سهيمقا

. شده بود  يبر او مستول قاتيتحق انيو رو به فزونش بود كه در جر ميسال گذشته و ترس عظ كي يدادهايروبرو شدن با رو ينوع تدارك برا

اما او . آشناست  زين ياز انواع خوب ياريو با بس- شناسديم يبه خوب يهر نوع نقاب ريدر تمام اشكال و در زرا  يشر و بد كرديتصور م نيتاولن

 .باره آموخته بود  نيدر ا ياريبس يهايزيسال گذشته چ كياما در .  دانستيو شر نم ريدرباره خ زيچ چيدرواقع ه نيولنتا.  كردياشتباه م

روزها از  نيدر آن روزها نخست نيولنتا. در شهر رم اتفاق افتاد  داديرو نيا. گفته بود دوستش دارد  نيلنتابه و شيالكهارد هجده ماه پ سيكورت

در آن .دوم بود  يدر جنگ جهان كيكاتول سايكتاب نقش كل نيموضوع ا. در شهر رم آغاز كرده بود  ديجد ينوشتن كتاب يرا برا قاتشيتحق

رخ  كانيكه در بانك وابسته به وات يريبزرگ و فراگ ييسرپوش گذاشتن بر روسوا يبرا رايبودند ، ز فراخوانده كانيرا به وات سيكورت نزما

از  يكيالكهارد . داشتند  ازي، به وجود او ن شديقتل را شامل م يو حت ياختالس ، كالهبردار ،يچون اخاذ يقابل تصور ريغ يداده بود و جرمها

و از  كرديو خطرناك با او مشورت م يبحران طيدر شرا -چهارم كستوسيمورد خاص ، شخص كال نير اد سايبود كه كل يروحان ريمعدود افراد غ

شدت  زاني، به چه م سايچون كل ييمهار اختاپوس هزار چهره  يتصور كنند كه برا يحت توانستندينم يروحان رياغلب افراد غ.  ديطلبياو كمك م

خود را مرهون همان  يشغل شرفتياو پ: مهم دارا بود  نيانجام ا يالزم را برا تيد قابلالكهار. است  ازين يو خشن نيآهن تعمل و چه مش

من و ٔ، مهربان و مو يدوست داشتن اريبس يمرد سي، كورت گريد ياما از سو. منظور الزم بود  نيا يبرا قايبود كه دق ياتهايو قبل اتيخصوص
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 .بود  كينزد اريبس سايبه نقطه پرگار مركز كلبه گفته كالكستوس ، الكهارد .  ودمونده ب معتقد باقي

ده سال بود كه با  ينام داشت و دختر))  ليسكيوال درا(( كه هنوز  يهنگام يعني،  شيسال پ يس.  شناختيبود كه الكهارد را م يعمر نيولنتا

 يو بانكدار جوان لي، الكهارد وك كرديم يو باز ديدومي ٔو آن سو ٔسو نيچرخان به ا يباران آب پاشها رياش در ز يچمن خانه پدر يلباس شنا رو

 يبود كه مورد اعتماد و وثوق موسسات بزرگ

 يرفت و آمد داشت و مكرراً به آن جا م ليسكيدر آن زمان به خانه درا سيكورت. قرار داشت » مانهاتان بانك  سيچ« و » راكفلر « مؤسسه  چون

 آفتابكه با پوست  يخردسال در آن روز ها در حال» والِ « . مذاكره كند  ايسيمسائل مربوط به كلو  يدرباره مسائل مال» وال « تا با پدرِ . آمد 

 ينوشابه را م يها وانيدر ل خيگردش  يتا نظر همه را به خود جلب كند ، صدا ديكوش يكرد و م يم يو باز ديدو يدر اطراف م سيسوخته و خ

در  سيكورت. كنند  يخانه نشسته اند و مذاكره م شخوانيپ يِريحص يها يصندل يكه رو ديد يو از گوشه چشم ، الكهارد و پدر خود را م ديشن

 يجوان ، مسحور كننده و پر شر و شور يدختر يو در پانزده سالگ بايو ز نيريش يدخترك يتو در ده سالگ« : شب در شهر رم به او گفته بود  نآ

 ».  يشكست دهمرا  سيتن يدر باز يگاه يتوانست يم يكه حت يبود

تو . مهارت من نبود  ليباخت تو به دل« : آورد ، به او پاسخ داده بود  يم اديرا به  يكه خاطرات دوران نوجوان يبر لب و در حال يبا لبخند نيوالنتا

هم به  نياوالنت. اوست  واله سيدانست كه كورت يدر همان زمان هم م» وال « بله ، » .  يبه توپ نداشت يو توجه يشد يم رهيبه من خ صانهيحر

 يمرد سكورتي –قرار داده بود  ريرا به شدت تحت تأث نينفوذ و قدرت او والنتا.  ستينگر ياحترام م دهيعالقه مند بود و به او به د سيكورت

 يزمان س ندر آ سيكورت. بلند مرتبه را وادار كند به ساز او برقصند  يها  شيكش يتوانست حت يداشت كه م يبود ، اما چنان قدرت يروحان ريغ

 .كه چرا او هنوز ازدواج نكرده است  ديپرس ياز خود م شهيو پنج سال داشت و وال هم

. سخت در هراس بودم  يگذاشت يبر من م داريكه در هر د يقيعم ري، از جاذبه تو و از تأث دميترس ياز تو م يلي، خ يساله شد ستيب يوقت «

 ربه خاط ميصرف شام به هتل پالزا رفته بود يرا كه برا يهنوز آن شب ايآ. . . و بعد . دست و پا بود  يمق و باح يمثل جوان شهيرفتارم با تو هم

به  يگرفته ا ميتصم يبه من گفت ي؟ آن روز ، وقت يآور يم اديبه  يات سخن گفت يزندگ ندهيرا كه درباره نقشه ها و آ يآن لحظه ا اي؟ آ يدار

است ؛ آن هم  دهيهستم كه از زبانِ معشوق جواب رد شن ياحساس كردم عاشق مفلوك. ، قلبم از جا كنده شد  يفرقه خواهران مقدس وارد شو

 ويه« دخترِ  دهي، به د ستمينگر يجوان م يدختر دهياست كه من به تو به د نيمنظورم ا. دانستم اوضاع از چه قرار است  يكه م يحالدر 

 . . .معشوقه  كي دهيد كودك ، نه به كي دهي، به د»  ليسكيدرا

مدت  نيدر تمام ا. من عاشق بودم و تا به امروز هم عاشق مانده ام . كرد  ينداشتم ، مغزم خوب كار نم ي، حواس جمع ياگر راستش را بخواه اما

تو  داريد هحتماً ب ديكه با افتمي ، فوراً در يكه به لُس آنجلس آمد يكردم و هنگام يدنبال م قاًيرا دق تيهرگز تو را از نظر دور نداشتم ، كار ها

جوان و شاداب  ياز بدنش جدا شد و حالت ياو مثل پوسته ا يسال واقع. باال انداخت و ناگهان سن و يكودكانه شانه ا يبا حركت سيكورت» .  ميايب

. در كنار تو بودم  هداده بود و من دوبار جهياما به هر حال آن همه صبر نت. راهبه شده بودم  كيبود كه عاشق  نيمن ا ياريبد ب« : به خود گرفت 

« 

را  نيوالنتا متيگرفته بود به هر ق ميقاطعانه تصم سيدر آن شب كورت. آغاز شد  سيآن دو ، در شهر رم ، در آپارتمان كورت انيم يعاطف رابطه

وال . نبود  يسوگند عصمت ، كار چندان دشواروادار كردن وال به شكستنِ . در فرقه استعفا دهد و با او ازدواج كند  تيمجاب كند از عضو
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اجازه خدمت به  يدر ازا ديآورد كه با يگزاف به حساب م ييدانست و آن را بها يم يشغل ندياجبار و فشارِ نا خوشا يسوگند را نوع نيشه ايهم

 ييااما استعفا و جد. تواند به مردم خدمت كند  يم كه استيسيكل ميمعتقد بود تنها با استفاده از امكانات و قدرت عظ رايپرداخت كند ، ز ايسيكل

 .قابل تصور بود  ريممكن و غ ريغ شيخود در نظر گرفته بود ، هنوز هم برا يزندگ يكه او برا ياز فرقه و ترك كاملِ چهار چوب

 كيهر . بود  دهيها به مشاجره كش، كار آن  يو سر خوردگ أسي لياختالف نظر و به دل ني، بر سر هم شيساعت پ كي نيدر هم يعنيامشب ،  و

دانست  يبود و وال م داريآن دو همچنان پا انياما عشق م. و عدم درك موضع و احساسات طرف مقابل متهم كرده بود  يرا به خود خواه يگريد

به  سيو آن گاه كورت. ده بودند پناه بر گريكديو غم خود به آغوش  أسي نِيتسك يبرا نيبنابرا. ن عاطفه همواره پا بر جا خواهد ماند يكه ا

 سيخواست و جرأت نداشت با كورت يكه نم يبه فكر فرو رود و با افكار ييرود و در تنها رونيمانده بود تا از اتاق ب داريخواب رفته بود و وال ب

 .بگذارد ، تنها بماند  انيم رد

 اطيح يكف سنگ يرو يخواري؛ چند لحظه بعد مرغ ماه ديرا شن يه اپرند يبال ها يمه ، صدا يآن طرف تر ، در پشت پرده شب و توده ها يكم

 دنياز د ييكه گو يشد و سپس در حال رهيمنعكس شده بود خ يا شهيش واريخود كه در د ريبر داشت ، به تصو ينشست ، با نخوت و غرور قدم

 .آمد كرده است ، بال ها را گشود و دوباره در آسمان شب به پرواز در  وحشتخود  ريتصو

 ياز وجود خود را م ياو باز تاب تيدر شخص شهيانداخت كه وال هم زابتيدوستش خواهر ال نيبهتر ادي، او را به  شهيپرنده در ش ريتصو انعكاس

. بود  زرنگ ، دانا و مو شكاف تينها يب ياز وال بزرگ تر بود ، اما زن يچند سال. كرد  يم يبود و در رم زندگ ييكايهم آمر زابتيال.  ديد

داد ؛ اما او بر خالف وال  يو بر اساس عقل و منطقِ خود انجام م يرا با استقالل رأ شيبا افكار مدرن بود كه كار ها يهم مانند وال راهبه ا زابتيال

خود مشغول بود  يرامه دكتبه نوشتن دانشنا نيدر آن زمان والنتا. با هم آشنا شده بودند » جورج تاون « آن دو در . و مخلّ نظم نبود  انگري، عص

 مانهيدو زن رابطه دوستانه و صم نيا انيم.  ديگذران يرا م سانسيجوان بود ، دوره فوق ل اريموقر ، خوش برخورد ، شاد و بس يكه زن زابتيو ال

و در آن روز ها در .  ودب ييايسيدرون كل ديها و مناقشات شد يريكه آكنده از در گ يگذشت ، دهه ا يبر قرار شد كه اكنون ده سال از آن م يا

از آن كه  شيپ زابتيال. كند  يو با دقت تمام بررس قاًيكرد در خواست ازدواجِ الكهارد را عم هيبود كه به وال توص زابتيخواهر ال نيشهر رم ، هم

 .، با كمال صبر و حوصله به تمام ماجرا گوش كرده بود  ديبگو يزيچ

اگر .  يبرس يا جهيو به نت يفكر كن»  طيمنطبق بر شرا اتياخالق« بر طبق قانونِ  ديتو با« : ل ، به او گفته بود سخنان وا دنيسرانجام پس از شن و

 يبه سوگند عصمت. من بگذار  يو بسوع يفرقه ا عتيمته به خشخاش گذاشتن است ، آن را به حساب طب يمن نوع شنهاديپ نيكه ا يكن يتصور م

كس تو را در  چيه.  يستين يكه زندان يدان تو خوب مي –سؤال هم ببر  ري، آن را به ز يخواه يحال ، اگر م نياما در ع فكر كن ، يكرده ا اديكه 

 ».  يصومعه بپوس كياست تا تو در اتاق تار فكندهين ايحجره را به در دينكرده و كل يصومعه زندان

 ؟ يا هياما چه توص. هم در چنته داشت  يگريخوب د يها هيتوص بود ، حتماً بوياكنون در مال زابتياگر ال!  يخوب شنهاديپ چه

. هدف و بن بست است  يب يرو يكه تو اكنون م يراه.  يار فرقه خارج شو ديبا يبا او ازدواج كن يخواه يوال ، اگر تو م« : گفته بود  زابتيال

 ندتو سوگ.  ستين يصور يامر تنها مسئله ا نيا. فكر كن  اتيواقعبه  ي، اما لحظه ا يمتعصبانه بر اصول بدان يحرف مرا پا فشار نيتو ا ديشا

احمقانه و  يامكان ندارد و امر يزيچ نيچن. شود  ليبه عادت تبد دياما ارتكابِ گناه نبا. بار اشتباه كند  كيممكن است  يهر كس.  يخورده ا

 ». كه در آسمان ها ناظر اعمال ماست  و هم من و هم آن كس يدان يرا هم تو م قتيحق نيا. شرافتمندانه است  ريغ
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 يو ترس وجودش را فرا م ييبه او گفته بود ، احساس خأل و تنها يو صداقت تيسخنان را با چه قاطع نيا زابتيآورد ال يم اديهر بار كه به  وال

 .داد  يتحت الشعاع قرار م ياحساساتش را به كل گريترس فلج كننده بود كه د نيو هم. گرفت 

 يبرا گرياما اكنون د. افتاد  يكتاب نم نيكاش هرگز به فكر نوشتن ا يا!  يكتاب لعنت. آغاز شده بود  دشيدرباره كتاب جد قيبا تحق زيچ همه

و .  داو بو يو كشنده ، همراه و مالزم دائم قيعم يترس ، ترس گرياكنون د. شد ، شده بود  يم ديآنچه با. بود  ريد اريباره بس نيفكر كردن در ا

 نيو هم. برگردد  نستونيكرد به خانه اش در پر يترس بود كه اكنون او را وادار م نيو هم. بر گردانده بود  كايترس بود كه او را به آمر نيهم

 اي هدرباره ماندن در فرق ميو عشقِ او ، تصم سيدرباره كورت متصمي –مردد و سرگردان كرده بود  يميترس بود كه او را در اتخاذ هر تصم

پا را از  ماتشيوال در تصم.  رديبگ ميتواند در آرامش فكر كند و قاطعانه تصم ياست ، نم قيعم نيچن يكه گرفتار ترس يكس. . . روج از آن خ

 كه خود او هم متوجه يهنگام يبود ، و حت دهيسرك كش ايسيممنوعه كل يايكرده و به زوا ياز اندازه كنجكاو شيخود فرا تر گذاشته بود ، ب ميگل

 زيكار خطرناك بر دارد ، آن را به حال خود بگذارد و به خانه برگردد ن نيكاره رها كند ، دست از ا مهيرا فوراً ن قاتيشده بود كه بهتر است تحق

 و به ؛بسپارد  يآن را به فراموش ايكند  يكرد كه آنچه كشف كرده است در حافظه اش زندان يعقل حكم م. بر نداشته بود  قيدست از تحق

 .بپردازد  سيخود و كورت يشخص يزندگ

: ترس از جان را تحت الشعاع قرار داده بود  ي، حت زيتر ، همه چ قيبه مراتب بزرگ تر و عم ينه ، ترس.  ديترس يوال تنها از جان خود نم اما

 . ايسيترس از سرنوشت و عاقبت كل

، به او هشدار داده و گفته  ستيدانست چ ينم قاًيكه دق يزياما چ. بگذارد  انيمدر  سيمسائل را با كورت نيبرگشته بود تا تمام ا كايبه آمر وال

 يكا م شيآن از سال ها و سال ها پ يرا كشف كرده بود كه ساعت چاشن يساعت يو خطرناك و بمب يجهنم ينيوال ماش. كار را نكن  نيا: بود 

از  جزئي –! پناه بر خدا  -هم  ديآگاه بود و شا قاًيو مرگبار دق رانگريدستگاه و نياز وجود ا اي سيكورت. رفت  يانفجارش م ميكرد و هر لحظه ب

 بهاز حد  شيب سيكورت. بگذارد  انيتوانست موضوع را با او در م ينه ، وال نم. از وجود آن نداشت  ياطالع چيه ايشد ، و  يآن محسوب م

 .د ش يمحسوب م ايسياز ساختمانِ كل يبود ؛ او بخش كينزد ايسيكل

در خانه  يانداخت كه در دوران كودك يحادثه ا اديمطلب ، وال را به  نيا. واقعاً وجود داشت و وال آن را كشف كرده بود  يبمب ساعت نيا اما

ز آن ها ا يجوان يُگلف ، كه پدرش در روز ها يميقد يراكت ها افتني يبرا» ِبن « در آن روز بردارش . اتفاق افتاده بود  نستونياش در پر يپدر

كرده بود كه از  دايباروت پ يجستجو هفت قوط نيو در ا ختهيخانه را به هم ر نيزم ريو متروك موجود در ز يميقد هيكرد ، اثاث ياستفاده م

 ادگاري وهنه ك هياز اثاث يرفته و از كنار كوه نييپا نيزم ريز يبرادر از پله ها يوال در پ. مانده بود  يجشن روز استقالل باق يِمراسم آتش باز

بن به وال دستور . بود  دهيآهسته برادرش را شن يداشتند ، گذشته و ناگهان صدا نيرا بر جب يكه غبار چند دهه فراموش يخانوادگ يميقد يها

با  ماسحض تبود كه امكان داشت به م يميرا ترك كنند ، چون باروت موجود در جعبه ها آن قدر مانده و قد نيزم ريداده بود هر چه زود تر ز

 ياتصال شينصب شده بود ، از مدت ها پ نيزم ريخانه كه در همان ز يو آبگرمكن برق. كند  رانيمنفجر شود و خانه آن ها را و يگريء د يش

 يجد اريبس اريبِن در آن روز بس يشناخت و صدا يدانست ، اما برادرش را خوب م ياز خطرِ باروت نم يزيوال چ. زد  يداشت و دائماً جرقه م

 .بود 

 يكيباروت را  يبود ، جعبه ها ريكه عرق از چهار ستون بدنش سراز يخانه برده و خود در حال واريدر پشت د يبن خواهرش را به پناهگاه امن
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شد و  يخانه منتقل كرده و سپس آن ها را به كنار بركه كوچك كه مرز ملك پدرشان محسوب م اطيبه ح نيزم رياز ز اطيبا احت يگريپس از د

به  ي، چند مأمور آتش نشان نستونيپس از اعالم خطرِ بن به مركز سوانح شهر پر. آنان قرار داشت ، برده بود  ينماز خانه خانوادگ يسودر آن 

اروت ب يجعبه ها نيخود به خانه آن ها آمده بود و آن گاه مأمور ي» دستو «  اهرنگيس ليدر اتومب سيپل سيمحل حادثه اعزام شده و شخص رئ

 كيشهر  سيپل. قرار گرفته بود  يعموم نيمود تحس يماجرا ، بِن به عنوان قهرمان واقع انيبركه غرق كرده بودند و پس از پا يها آبرا در 

حادثه داده و به وال گفته بود كه او هم در روز  هيمدال را به خواهر كوچكش هد نيهفته بعد ، ا كي باًيمدال افتخار به بن داده بود و او تقر

شده و  رهيوال در ابتدا شگفت زده به مدال خ. انجام داده است  ي، تمام دستورات را به خوب ياز خود نشان داده و با خونسرد ياديشجاعت ز

لش با ريو شب ها قبل از خواب آن را ز ختهيتابستان مدال را هر روز به گردن آو ياو در تمام ماه ها. كرده بود  هيگر يسپس از فرط خوشحال

 يو در هر زمان كه به وجود دوست شهياز آن روز به بعد وال هم. در آن زمان وال هفت ساله و برادرش ِبن چهار ده ساله بود . بود  دهپنهان كر

 .داشت  ازيبه او ن زيو اكنون ن. رفت  يداشت ، به سراغ برادرش بن م ازيشجاع ن يغمخوار و قهرمان

توانست روند انتخاب  يم يداشت كه حت يميچنان عظ يخطرناك كشف كرده بود كه قدرت انفجار رايحساس و بس ياو اكنون هم بمب چون

 يبله ، م. گذاشت  يم انيرا با ِبن در م زيگشت و همه چ يبه خانه بر م يخدا را شكر كه به زود. الوقوع پاپ اعظم را هزار تكه كند  بيقر

كار را  ني، الاقل فعالً كه قصد ا ديبگو يزيبه پدرش چ اي سيباره به كورت نيخواست در ا يبگذارد ، اما نم انيبا بن در م را زيخواست همه چ

به قول  ايوفا و گمراه ،  يب كيكاتول نيبرادرش بِن ، ا. شد  يبر لبانش ظاهر م يلبخند ارياخت يكرد ، ب يهر بار كه به برادرش فكر م. نداشت 

را در  يدهد كه چه اسرار وحشتناك حيبن باز گو كند و توض يخواست تمام ماجرا را برا يبله ، وال م. »  ديسر خورده و نوم كيكاتول نيا« خودش 

 يچليتور« اسناد  « )Torricelli  (او  يو نگران يدانست كه بن در ابتدا به ناراحت يوال م. كشف كرده است  كانيمحرمانه وات يها ويو در آرش

 ديدانست كه وال چگونه با يبه عالوه بن حتماً م. خواهد كرد  دايپ يفرو خواهد رفت و سرانجام راه حل به فكر تيو سپس با جد ديخند خواهد

 .او برساند  يمسئله را به آگاه ديبگذارد و چطور با انيموضوع را با پدرش در م

 

 وركيوين

 ابانيخ كيتراف. آماده حركت بود  يبرابر در خروجاو در سِينشست ، رولزرو نيبر زم يمخصوص الكهارد در فرودگاه كند يمايكه هوپ يهنگام

ساعت زود تر از وقت مقرر به مقصد  مين.  ديو بدون درد سر به مركز شهر رسان ماًي، آن ها را مستق لياتومب نينبود و بنابرا نيها چندان سنگ

در مركزِ راكفلر قرار داشت ،  خيقصر  وميآ و استاد.  يس. آر  ساختمان نيكه ب» راكفلر پالزا « الكهارد به راننده اش دستور داد او را در .  دنديرس

من در  ارا ب يمطلب خاص يخواه يكه نم يمطمئن« :  ديشد ، دست او را گرفت و پرس رهيشود به چشمان وال خ ادهياز آن كه پ شيپ. كند  ادهيپ

 »؟  يبگذار انيم

 يعني –هفته قبل  كيكه  يمهم يتلفن غاميدر مورد پ سيچون كورت. هفته بود ن يقيعم يمهم و نگران اريسؤال ساده ، موضوع بس نيپس ا در

مقامات ارشد . نگفته بود  يزيكرده بود ، به وال چ افتياش در  يكانياز دوستانِ وات يكي از سوي –برد  يكه وال هنوز در مصر به سر م يهنگام

 يِريگيو پ قيو اصرارِ وال در ادامه تحق تياز قاطع زيگرفته بود و ن شيدر پ اتشقيكه او در تحق ييوال و سمت و سو ياز عاقبت كار ها ايسيكل

 ئلالكهارد از او در خواست كرده بود از وال بپرسد كه تا كنون چه مسا يكانيدوست وات. كه به دست آورده بود ، نگران و بر آشفته بودند  يرد
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 .دهد  انيپا قاتيتحق نيعد كند كه هر چه زود تر به ااو را متقا بيرا كشف كرده است و به هر ترت يمحرمانه ا

را با او در  ايسياز مقامات كل يبرخ يو نگران ياز آن بود كه بتواند كنجكاو شيداشت ، ب شيكه او در پ يكارِ وال و اهداف ياحترامِ الكهارد برا اما

اما .  تگرف ينم ينداشت و آن را جد يآن ها ترس يهات ديو تهد ها ناليبه هر حال از قدرت كارد نيو از آن گذشته ، والنتا. بگذارد  انيم

. اش او را به وحشت انداخته بود  يكانيدوست وات يتلفن اميبود كه پ ليدل نيبه هم. گرفت  يم يجد اريرا بس كانيالكهارد قدرت وات سيكورت

باعث  – ستيدانست چ ينم سكورتي –كه  يزيظاهراً چ.  شد يارسال نم ياميپ نيپا افتاده بود ، هرگز چن شيپ ياگر مسئله بر سر موضوع

توانست و  ينه م سياما كورت. را به الكهارد برسانند  اميپ نيشخص دستور داده بود ا نيشده بود و ا كانياز مقامات مهم وات يكي ديشد يگرانن

 ريه در مورد اهدافش با او گفتگو خواهد كرد ؛ اما نه در ززود داوطلبان اي ريمطمئن بود كه وال د. خواست وال را تحت فشار قرار بدهد  ينه م

 .داد  يبه وال فرصت م ديبا سيفشار ؛ كورت

و  يدار يگريتو در حال حاضر مشكالت و مسائل د.  ستين يزينه ، واقعاً چ« : تكان داد و پاسخ داد  يبه لب آورد ، سر يتصنع يلبخند وال

. خواهد بود  يچه كس يكه پاپ بعد يريبگ ميتصم ديدر بستر مرگ افتاده است و تو با كستوسيكال . يفكر كن يو فرع يبه مسائل جزئ دينبا

 ». جمع خواهند شد  يبه زود االشخور ه

 »به نظر تو من الشخورم ؟  «

 ». كرد  يخواه يشدستيبر الشخور ها پ شهيبا هم مثل هم نيتو ا.  ستينه ، البته كه الشخور ن «

 ».  ستمين يصاحب رأ كستوسيكال نِيانتخابِ جانش انيمن در جر فراموش نكن ، يول «

 يدر شورا ناليكارد يقدرت تو به مراتب از رأ. است  دهينام» بدون خرقه  نالِيكارد« تو را  يبه درست مزيمجله تا. خودت را به آن راه نزن  «

 «. . .  يهم دست داشت يتو در انتخاب پاپ فعل. تر است  شيانتخاب ب

 ». . . هم نبود  يو انتخاب چندان بد.  نيبه كمك پدرِ تو ، خواهر والنتا« : و گفت  ديخند سيكورت

 ». بد تر امكان نداشت  نياز ا يانتخاب «

 ».  نيچقدر تو را دوست دارم ، خواهر والنتا! من  يخدا «

ضمناً من .  يمؤثر باش يدر انتخاب پاپ بعد يتوان يكه م يهست يتيتو در موقع: است  نيا قتيو حق ميريرا بپذ قتيحق ديبا مياگر صادق باش «

 ».  يستين افهي، چندان هم بد ق يكه دار ينسبت به سن و سال. هم تو را دوست دارم 

 نهوايباالخره تو را د يدار نهيكه در س يراز وحشتناك نيا.  يبه من اعتماد كن يتوانست يكاش م يوال ، ا« : دست او را گرفت و گفت  سيكورت

، كوفته و  يتو الغر شده ا. موضوع ، هر چه هست ، جان تو را به لب آورده  نيا. نمانده است  تيبرا ييرويكامالً واضح است كه ن. خواهد كرد 

 ». . .  يرس يناتوان به نظر م

 ». به تو نخواهم گفت  يزيحال ، من چ ني، اما با ا يندار رينظ يدر حراف «

و موجب رنج و آزار تو شده  يآنچه را در دل دار ديبا. مورد حرف بزن  نيقدر تو دار نباش ، الاقل با ِبن در ا نيا.  يفهم يتو حتماً منظور مرا م «

 ».  يزيبر رونياست ، ب

و و صورت اصالً دوست ندارم مورد تمسخر ت نيدر ا. كنم  يم يالبافياصالً دچار توهم شده ام و خ ديشا. كنم بس كن  ي، خواهش م سيكورت «



 

 

 كتابخانه نودهشتيا  تامس گيفورد  –حشاشين                                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٥ 

 گريحاال د« : را فشرد و ادامه داد  سيسپس دست كورت» .  ميبگو تيفردا همه ماجرا را برا ديشا. كنم  يتا فردا هم صبر م.  رميقرار بگ گرانيد

 ». برس  تيبرو و به كار ها ينزد اند

رنگ  يدود شهيآن گاه ش. داد ، نگاه كرد  يتكان مدست  شيبرا نيو به وال كه از پنجره ماش ستاديرو ا ادهيشد ، در پ ادهيپ لياز اتومب سيكورت

 .بود  نستونيوال ، پر يبعد ستگاهيا.  ديگرد ديدور شد و وال از نظرش نا پد ليباال رفت ، اتومب لياتومب

و  يشغل تيا، رض ديمد يگذرانده بود كه تا مدت ها هيبلند پا رانيمد انيو در م استيعمر خود را بر مسند ر يآن قدر از سال ها سيكورت

كامالً . كامل را بر او مكشوف كرد  ياو وارد شد و اسرارِ خوشبخت يتا آن كه وال به زندگ. دانست  يم يخوشبخت نيساده و مؤدبانه را ع يِدوست

 .بنا خواهند كرد  يمشترك يبود كه او و وال زندگ طمئنم

وال در چهار چوب . بله ، او واقعاً نگران وال بود .  دنديچرخ يو آن سو مسو  نيبه ا خي يشد كه رو رهيخ يبازان تيافكار به اسك نيدر ا غرق

دانست  ياو م.  اوردياو سر در ب يتوانست از كار ها ينم سيكورت. در مصر سفر كرده بود  هيبه شهر اسكندر يو حت سيبه رم ، پار قاتشيتحق

 .بود  دهيبه او رس زيآم ديتهد اميو آن پ يو بعد هم آن تلفن لعنت. هم به جستجو پرداخته است  كانيمحرمانه وات يها ويكه وال در آرش

آن  انيكه موقرانه و با كمال مهارت در م يريپ شي، با مشاهده كش خي دانِيم يِطبقه فوقان ياز كنار نرده ها يعنيبود ،  ستادهيهمان جا كه ا از

 آرامشو  تيهمه جد نيبود كه بر آن ، ا دهيند يالكهارد هرگز چهره ا. فتاد به خنده ا ارياخت يكرد ، ب يم يباز تيهمه دختر و پسر جوان اسك

 .و صفا نقش بسته باشد  يهمه شاد نيو ا يدرون

تنها چهل و دو  فرنانيه. منتظرش بود  فرنانيه. ) است  كيكاتول ونياز القاب روحان يكي(  ورهينيمونس. نگاه كرد  شيگرانبها يساعت مچ به

 وهم اكنون نز همه كاره  فرنانيه. را به تن خواهد كرد  يناليكارد يخرقه ارغوان ندهيدانستند كه در پنج تا ده سال آ يمه مه يسال داشت ، ول

مشهور بود كه او . داشت  يجهان قدرت و نفوذ فراوان نينش كيكاتول يحوزه ها نياز ثروتمند تر يكيكالمر بود و در  ناليدست راست كارد

 .و وقت شناس باشند  قيهم توقع داشت كه دق گرانيوقت شناس بود و از د اريداشت ، بس يساده و خودمان يا آن كه رفتارو ب. مرد عمل است 

 .به سرِ قرارِ خود برود  سيبود كه كورت دهيآن رس وقت

قرار  كيجامعِ سنت پاتر يايسيلبه ك دهيكه در سمت شرق ، چسب ييشكلِ خانه ها يبا بلوك مكعب ايسيكل يِو اقتصاد يخيتنگاتنگ تار ارتباط

» سنت جانز « ساخته شد كه  يبود ، صومعه ا ايسيكه متعلق به كل ينيقطعه زم يدر آن زمان رو. گشت  يداشت به اواخر قرن نوزدهم بر م

 نيزم نيهم ي، رو ديرسان مذكور را به فروش نيزم ايسيپس از آن كه كل يعنيبعد ها ، . دات  يو كسل كننده ا باينا ز يشد و معمار يم دهينام

 يكاخ ها اديرا به  نياز ناظر يآن ها برخ يو شكل ظاهر يو معمار افتيشهرت فراوان »  الرديو يخانه ها« بنا شد كه تحت نامِ  ييساختمان ها

آپارتمان ها آن قدر  نيا متيدوم ق ياز آن جا كه پس از جنگ جهان. انداخت  يدر فلورانس م يچيساده و بدون تجملِ شاهزادگان خاندانِ مد

 يزيچ يخيتار يبنا ها نيكردند و تا مدت ها ا هينبود ، خانه ها را تخل سريم يآن ها به عنوان ملك خصوص يامكان نگهدار گريگران شد كه د

 .شد  يپر شكوه اما منقرض محسوب نم ياز سكنه از دوران يو خال مجلل يادگاريجز 

 يساختمان ها نيا كيتوانست از محل كار خود در سنت پاتر ي، كه هر روز م وركيويسر اسقف ن لمنياسپ ناليكارد سي، فرانس 1948سال  در

كوتاه ،  اريبس يدر مدت.  رديبگ اريگرفت دوباره آن جا را در اخت ميقرار داشت ، مشاهده كند ، تصم سونيمد ابانيخ يرا كه در آن سو يخال

 در  متنوع يآن همه شاخه ها و شعبه ها با ايسيكل
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سر اسقف  ني، به سالن اجتماعات مشاور سونيمد ابانيخ 451ساختمانِ شماره  ييِاتاق طال. و مشهور مستقر شد  يخيتار يساختمان ها نيا

خورد به اتاق كنفرانس قضات  يبه چشم م سونيمد ابانياز خ يآن منظره با شكوه يرا كه از پنجره ها ييرايپذ ياز اتاق ها يكي.  ديگرد ليتبد

كه قبالً به كتابخانه اختصاص داشت به  ييشد و فضا ليبه سالن دادگاه تبد يغذا خور ياز اتاق ها يكياختصاص دادند ،  ايسيادگاه مخصوص كلد

 .قرار گرفت  ايسيكارمندان كل اريساختمان در اخت يكوتاه تمام فضا ها و راهرو ها يدر زمان.  ديگرد ليتبد يگر فهيحوزه خل يمحل كار وكال

و ساختمان را به نقطه اوج رسانده بود  نيزم يدهه شصت بها يدهه هفتاد رونق مستغالت كه در سال ها يدر سال ها. زمان دوباره عوض شد  ماا

آپارتمان ها .  ديساقط گرد ايسياز كل يمذكور به كل يروبرو شد و امكانِ فروش خانه ها يسابقه ا ي، بلكه با ركورد ب دينه تنها متوقف گرد

 الرديو يخانه ها. شد  يبود كه در سال به هفتصد هزار دالر بالغ م ياتيساختمان ها در مال نيا تياكنون تنها اهم. ماند  يشد و خال هيتخل وبارهد

 .شده بود  ليتبد يمشكل حاد مال كيبه  ايسيكل يبرا

اجاره  يخود را برا يآمادگ يهلمسل. نجات داد  ينابود و بيبود كه ساختمان ها را از تخر)  Harry Helmsley(  يهلمسل يهر نيا سرانجام

 فهيخل. بسازد  يهتل نيزم نيا يخواست رو ياو م. بود ، اعالم كرد  ايسيكه متعلق به كل يا مهيها و امالك ضم نيزم ريسا زيو ن الرديو يخانه ها

 يو سالم و دست نخورده باق افتينجات  بيز خطر تخرخانه ها ا بيترت نيكمك كرد و بد ياو را در حل مشكالت ادار وركيويحوزه ن يگر

مدت  يقرار داد طوالن كي يگر فهيبا مقامات خل يماند و هلمسل يباق ايسيكل تياطراف همچنان در مالك يها نيعرصه ساختمان و زم. ماند 

 .ساخت  الرديو يخانه ها نياو هتل مشهور خود را در اطراف هم.  كرداجاره منعقد 

 »The Helmsley Palace.« : كرد  يخود نامگذار يزادگانِ دوران رنسانس ، هتل را به اسم شخص بينج مثل يهلمسل

 يها واريو د ستاليكر يها نهيبا شكوه و خلوت هتل با آن آ ياز سالن ورود. ساختمان شد  نيپنجاهم وارد هم ابانيخ قيالكهارد از طر سيكورت

مخصوص دو طبقه  يدربان و آسانسور ها زيشد كه م يو وارد محوطه كوچك ديچيسمت راست پ گرانبها گذشت ، به ياز چوب گردو دهيپوش

 .آن قرار داشت  درآخر ساختمان 

مالقات با  يبود برا ايسيداشت و ملك كل ابانيرو به خ يسراسر يا شهيش واريد كيرا كه  يمخف مهيمخصوصاً آن آپارتمان مجلل و ن فرنانيه

برنده  ياز آس ها يكي نيداشت و بنابرا دستي –سطح باال  استآن هم سي – استيس يالكهارد در باز سيكورت. ود الكهارد انتخاب كرده ب

قرار مالقات كامالً  نيا يالزم با يكار يو مخف يتيامن دايبود كه اصرار كند تمام تمه يعيطب نيبنابرا. شد  يمحسوب م فرنانيه ورهينيمونس

آن دو  نيدر مورد مالقات ب يا عهيشا نيكوچك تر يچنان هنگفت بود كه اصالً صالح نبود حت يبحث بر سر مبلغمذاكرات  نيدر ا. شود  تيرعا

گرفت به  يقرار م نيجلسه مورد بحث و توافق طرف نيدر ا ديكه با يانتخاب شود و پول ديپاپ جد كي يقرار بود به زود.  فتديب هابر سر زبان 

به راه  عاتيگذاشتند ، فوراً بازار شا يقرار مالقات م كيدر سنت پاتر يعني،  ابانياگر در آن طرف خ. بود انتخاب مربوط ن نيجز هم زيچ چيه

 .و اسراف بود  يپرست اي، دن ي، تجمل پرست يمظهر مجسمِ قدرت طلب فرنانيه ورهينيمونس. افتاد  يم

 يو بطر)  Dunhill – Monte – Cruz(» مونت كروز  ليدانه«  يمتريسانت ستيبرگ ب گاريجعبه س شيپ يدانست كه از ساعت يم الكهارد

 – شهيهم فرنانيه. قرار دارد  فرنانيه زيم آماده مصرف روي –بود  كه نوشابه مورد عالقه اندي –) Remy – Matrin( » مارتن  يرِم«  اكيكن

 شيبهره مند شود و معتقد بود كه انسان هر چه ب يسترسِ زندگاز تمام لذات قابل د ديگفت كه انسان با مي –دوستانِ مورد اعتماد  معالبته در ج

 .خواهد شد  بشينص يلبش تر ياستفاده كند ، نعمت ها يزندگ يتر از نعم ماد



 

 

 كتابخانه نودهشتيا  تامس گيفورد  –حشاشين                                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٧ 

را كه به موازات  يدراز يرفت ، راهرو ياو تا مچ در آن فرو م يكه پا يكفپوش يدر طبقه چهل و پنجم از آسانسور خارج شد و رو الكهارد

. متعارف و خارق العاده قرار دارد  ريغ يزيراهرو چ نيا يداد كه پشت در ها ينشان نم زيچ چيه.  موديامتداد داشت تا انتها پ سونيمد ابانيخ

. در باز است!  زيالكهارد ،دوست عز« : گفت  يكوچك كنار در بلند شد كه م ياز بلند گو ييصدا. زنگ آپارتمان را فشار داد و منتظر ماند  هدكم

 .است  دهيمشروب سر كش وانيخوردن صبحانه دو ل يبود كه به جا هيشب يكس يصدا به صدا نيا» .  ديارد شوو

. گرفت  يشكوه و جالل آن قرار م ريتحت تأث ارياخت يآمد ب يآپارتمان م نيآن كه الكهارد به رفاه و تجمل عادت داشت ، هر بار كه به ا با

بود ،  شيپا ريكه ز ياتاق بزرگ. داشت  يسيهنرمندانه و نف يها يآن كنده كار يبود كه نرده دو سو تادهسيا يپلكانِ مدور يدر ابتدا سيكورت

و  رينفس گ يرا با منظره ا نندهيكه ب يساخته شده بود ، به طور يسراسر شهيآن از ش يسه سو يها واريشش متر ارتفاع داشت و د الاقل

 .كرد  ياز مانهاتان روبرو م رينا پذ فيتوص

 كي؛ و  يمدرن و موقرِ ساختمان ِ مركز تجارت جهان ي، برج ها ژهيمتعارف و و ريغ يبا آن معمار سلري، ساختمان كرا تيراستيامپا ساختمان

 خيقصر  ومي، مركزِ راكفلر ، استاد يتيس ويراد. . . و  يجرس ي، خطوط ساحل لنديآ تسي، است ي، مجسمه آزاد جيآن طرف تر در آب ها خل ليما

قرار داشت كه دو برج آن با  كيسنت پاتر يايسيآن ها كل يپا ريو درست ز. . . كرد  يم ييقرص درخشان خود نما كيه از باال به شكل ك

 . دييسا يپنجم سر به آسمان م ابانيهر چه تمام تر بر فراز خ يشكوه

نره پلكان را در دست چپ فشرد و آهسته از پله  ارياخت يب. شناور است  وركيويلكه ابر بر فراز شهر ن كي يناگهان احساس كرد رو سيكورت

 .توانست چشم خود را از آن منظره با شكوه بر دارد  يبه زحمت م. رفت  نييشده بود پا دهيپوش ينوع قال نيكه با بهتر ييها

 ». شود  ياالن كارم تمام م. دست به آبم « : برخاست  ياز پشت درِ بسته ا فرنانيه يصدا

 يايسيكل دنِيد يبرا. و عظمت آن منظره با شكوه شده بود  تيمسحورِ شفاف. شد  رهيخ يا شهيبزرگ ش يارد دوباره به پنجره هاالكه نگاه

خواب آن را هم  يحت ايسيبود كه سازندگان كل ريو وصف نا پذ عيمنظره چنان بد نيا. بچسباند  شهياش را به ش ينيمجبور بود ب كيسنت پاتر

 . ودندب دهيند

 »خانه كوچك ما را مشمول رحمت خود كند  نيكه خداوند ا دوارميام «

 يآن را از دلقك ها ييقواره داشت كه گو يچنان بزرگ و ب يا ينيتّنك و سرخرنگ بود و ب يبلند قامت با مو ها يكه مرد فرنانيه ورهينيمونس

به  انيپوست صورتش سرخ و بر. آفتاب پوستش را سوزانده بود .  ديخود را به الكهارد رسان نيسنگ يگرفته بود ، با گام ها تيبه عار ركيس

به  يو منگوله دار اهرنگيس ييبود و دمپا دهيپوش ياهيبه تن داشت ، شلوار س يشيو آهار زده كش ستادهيا قهيبا  ياهيس راهنيپ.  ديرس ينظر م

 يرلندياش را در فقر و در محله ا ياو دوران كودك. زد  يمچشمك  ارياخت يب گارياز دود س يظيپر آبش در پشت ابر غل يچشم ها. پا داشت 

 يتيخود شخص يايدر دن زياو كه هم اكنون ن. كرده بود  يسخت و دشوار ط يمبارزه ا يرا ط يشهرِ بوستون گذرانده و نردبان ترق وبِجن يها

البته وجود .  ديفزايبر قدرت و نفوذ خود ب كايآمر يل هادال نياز بزرگ تر يكياتحاد با  قيشد ، در نظر داشت از طر يمهم و با نفوذ محسوب م

 تيرضا نيهم فرنانيه ورهينيآورد و مونس يخاطر هر دو نفر را فراهم م تيرضا تيواقع نيو كار ساز بود و ا ديمف گريكدي يآن ها برا يهر دو

 .بود  يمرد خوشبخت فرنانيه ياند. دانست  يخوب و كار ساز م ياز رفاقت يمتقابل را نمونه ا دهيدو طرفه و فا

سالم و معصوم به  يلي، خ ييكايآمر يپولدار ها ريبا سا سهيدر مقا« : قرار داشت اشاره كرد و گفت  زشيم يكه رو يا يجعبه كوچك چوب به
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 ». ها بر دار  گاريس نياز ا يكي.  سي، كورت يرس ينظر م

در « : مونت كروز لذت برد  گارِيس رِيزد و از عطرِ دلپذ گاريبه س يقيزد ، پك عمبر داشت ، آن را با فندك مخصوص آتش  يبرگ گاريس الكهارد

 ».  ستيشباهت ن ي؟ پوست بدنت به پوست خرچنگ قرمز ب يشده ا يكجا دچار آفتاب سوختگ

شود شركت  هيريامور خگلف كه در آمد آن قرار است صرف  يهفته ا كيمسابقه  كيدر . از سفر برگشتم  روزيد نيتازه هم.  دايدر فلور «

 گاريس ي، جعبه چوب ديدسته كاغذ سف كيچند پوشه ،  زيم يرو. كارش نشست  زيپشت م يصندل يرو فرنانيه» . بود  يهفته لذت بخش. كردم 

ا گرفت ج يصندل ياو رو ي، روبرو زيم يسو نيالكهارد در ا. بزرگ قرار داشت  يگاريس ريز كيدستگاه تلفن و  كيتر  طرفآن  يبرگ و كم

در . هستند  يفوق العاده ا يبچه ها ي، و تام و جك كه همگ ي، جان سونيگل يجك!  ييو چه دوستان با صفا« : به سخنانش ادامه داد  فرنانيه. 

انه خ ميتي يپول برا ياديهفته مبلغ ز نيدر هم. بزنند  يدست به هر كار ايسيكل يكنند كه حاضرند برا يم يزندگ يرمحش يبچه ها دايفلور

نتوانستم توپ را روانه  يمتريمن از فاصله ده سانت ي، ول يباور نكن ديشا!  يشد و بعد هم چه مسابقه محشر يمادر مقدس جمع آور يايسيكل

سرم بال قبالً هم به  نيا!  يلعنت مترده سانتي –كردند  يپخش م ونيزيخبرش را از تلو دي؟ واقعاً كه با يتصورش را بكن يتوان يم. سوراخ كنم 

! لذت ببر  ي؟ از زندگ سيتواند داشته باشد ، كورت يم يچه توقع نياز ا شيانسان ب.  يآخ كه چه دوران خوب. . . اسكاتلند  لديآمده بود ، در مورف

 ». . . شد  ميگرفتار مرگ خواه يكاف هبعد ها به انداز

 »؟  ستيطور ن نيانه ،  ايوجود دارد  يپس از مرگ يكه زندگ ستيهم مهم ن چيكه البته ه «

 ياز هر چه در دسترست قرار م. استفاده كند  يهم از هر فرصت ايدن نيدر ا ديآدم با. بر دار  يفلسف ي، دست از بحث ها سيبس كن كورت «

 نيعتقد بود كه ام شهيهم فرنانيه. مخصوص خود را سر داد  حانهيبلند وق ياز آن خنده ها يكي فرنانيه» .  سيكمال استفاده را ببر ، كورت رديگ

 .كند  يم جاديا تيمياحساس اعتماد و صم نيها در مخاطب ندهخ

مبلغ  نيا» هاست ؟  زيچ نيما هم جزو هم ونيليكه البد ده م« : داد پاسخ داد  يم رونيرا ب گاريبه لب داشت و دود س يكه لبخند يدر حال الكهارد

به مبلغ مورد نظر نشده بود  يقياشاره دق يالخصوص كه در مذاكرات قبل يل انكار بود ، علقاب ريغ فرنانيآن بر چهره ه ريبود كه تأث اديآن قدر ز

. 

كه  فرنانيه يبرا حتي –بود  يبحث كامالً جد كي يميمبلغ عظ نيگفتگو در مورد چن» . . .  ونيليده م« : محو شد  فرنانيخنده از لبان ه بالفاصله

با  يدر مورد گلف باز كه دائماً اطالعاتي –مرد  نيبود در مغز ا دهياز خود پرس شهيالكهارد هم. شد  يكالمر محسوب م ناليدست راست كارد

 يوقت حواس جمع و متمركز چيدر بحث ها و مذاكرات مهم ظاهراً ه فرنانيه. گذرد  چه مي – ديخند يم حانهيبافت و وق يبه هم م لريم يجان

 . شد  يمرتكب نم يحال ، هرگز اشتباه نينداشت ؛ با ا

 ": ديچند بار نوك انگشتان دوستش را به هم زد و سپس پرس. برد يعدد لذت م نيظاهراً از تكرار ا ". ونيليده م ": دوباره آهسته گفت فرنانيه

 "است؟  يحل و فصل موضوع مورد نظر كاف يبرا ونيليده م يكن يفكر م

 ". دارم اريدر اخت يمنابع سرشار شهيمن، هم. راهم كنمف يتر شيمبالغ باز هم ب يتوانم به سادگ يالبته م. شيكم و ب "

 " ل؟يسكيدرا ويمثل ه يمنابع "

اصوالً  ايآ ؟يمن دار يبه دانستن نام منابع مال يازيچه ن يول ،يبزن، اند يخواه يكه م يهر حدس ": باال انداخت و پاسخ داد يشانه ا الكهارد
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 ". يكار داشته باش نيبه ا يليكنم تما يممن كه فكر ن ؟يمنابع را بدان نينام ا يدوست دار

 فرنانيه ". شود ريكه مورد نظر توست سراز ييها بيپول به ج نيكنم كه ا يپول را فراهم كن، من هم كمك م. يخواه يهر طور كه تو م "

در مورد عدم مداخله و ترس از خدا  از دست مزخرفات او. سيكالمر باالخره مرا جان به سر خواهد كرد، كورت نياما ا ": و ادامه داد ديكش يآه

 ". به جان آمده ام

داند  يم يمقدس و اله يزيانتخاب پاپ چ انيخود را در جر يمرد رأ نيا. دانند يم يا ژهيها خود را از سرشت و نالياز كارد يبله، ظاهراً برخ "

 شوهتصور ر يحت. بشنود يزيمورد چ نيدر ا ستياصالً حاضر ن .ماجرا نكند نيكنم كالمر قصد دارد خود را وارد ا يتصور م. يتجارت يكاال كينه 

 "... كند يرا دچار وحشت م ييانسان ها نيگرفتن هم چ

بحث . يكن يبر زبان جار ديشود هرگز نبا يشروع م "ر  "را كه با حرف  يكلمه ا نيا! صدقه! يكمك مال! هيهد ": رو ترش كرد و گفت فرنانيه

 ". آورد ميبه دست خواه يزيمبلغ چه چ نيا يدر ازا -من و تو  يعني -حاال به من بگو كه ما . است يك مالدالر كم ونيليما بر سر ده م

كنصوب  كستوسيكه كال ييها ناليو مجموعه كارد "فانجو  " يبه اضافه رأ ييكايامر يها ناليكارد يو قابل اعتماد از آرا كپارچهيبلوك  كي "

 يبه خط مش ديبا سايكل. ميدخالت كن ياست كه ما در انتخاب پاپ بعد نيمسئله بر سر ا ؛يفهم يتو كه م ياند... وننديكرده است و به ما مد

خواهر  يشد و احساس كرد صدا شانيمغشوش و پر يفكر الكهارد لحظه ا ". شود نيكرد كه چن ميخواه يخود وفادار بماند و ما كار يساسا

 ...قرار دهد ريرا تحت تأث يتواند انتخاب پاپ بعد يكرده است كه م كشف ييزهايچ ديگو يشنود كه م يرا م نيوالنتا

 "دهد؟  ينم يگريد يكند و در خفا رأ يخط عوض نم يكه كس يمطمئن "

خوب، تا آن روز فرا برسد، تو ... ماند و بعد از او يابد كه زنده نم يبرا. سنت جك هفتاد و شش ساله است. كار وجود ندارد نيا يبرا يليدل "

 روز،مقام پاپ اعظم انتخاب كرده است و تا آن  يرا برا يبه خود افتخار خواهد كرد كه مرد بزرگ سايداشت و كل يرا بر سر خواه يناليه كاردكال

را كه  يمنطبق و هماهنگ خواهد كرد و تنها راه درست كميو  ستيقرن ب ديجد طيكهنه و متحجر دگرگون خواهد شد و خود را با شرا يسايكل

 يبر مبنا ديجهان جد نيدر ا يزندگ يبرا ديبا سايدر راه است و كل ينينو يايدن ،ياند. خواهد گرفت شيوجود دارد در پ سايكل يبقا يبرا

 ". استوار شود يممستحك

 "ل حاضر و آماده است؟ .كه پ يمطمئن ،ينيب يسهل و ساده م يلياعتراف كنم كه تو همه كارها را خ ديبا "

 ". زنم يمعمالت مشكوك و نامطمئن دست نممن هرگز به  ،ياند "

 ستاليمارتن را كه در كنارش دو جام كر يرم اكيكن يبطر فرنانيه ورهينيمونس ". زد يكيپ ديمعماله مطمئن با نيا يخوب، به سالمت اريبس "

 يم يگذار هيمعماله سرما نيدر پر سود تر كه يپول يبه سالمت ": پر كرد مهيگرانبها بود، برداشت و ابتدا جام خود و سپس جام الكهارد را تا ن

 ". شود

. دندينوش يجرعه ا گريكدي يشد، به سالمت يم دهيكه از پنجره د يشدند و در برابر منظره باشكوه كيبزرگ نزد يا شهيش واريهر دو به د

 .الكهارد به آن صعود كرده بودند يرهبر اما تحت گر،يكديكه آن دو، همراه  يكوه. بودند ستادهيبلند ساخته دست بشر ا يانگار بر قله كوه

 ". و مهربان ريسنت جك پ يبه سالمت ": آهسته گفت الكهارد

 ". ندهيآ يبه سالمت ": پر معنا پاسخ داد يبا لحن فرنانيه ورهينيمونس و
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 نيا. بود ستادهياتاق ا يه آن سوك ديرا د يريپ شيسرش را باال گرفت و كش د،يسيرا ل شيبا زبان لب ها. دياو را د سيقبل از كورت فرنانيه

 شيپا يصدا ايشود  دهيآن كه د يزدند، ب يهم جام م يبردند و به سالمت يو الكهارد از منظره منهاتان لذت م فرنانيمرد در همان لحظه كه ه

را كج كرد؛ بر صورت سرخ رنگش  سرش زيابهام آم يبا حالت فرنانيه ورهينيمونس. آمده بود نييشود وارد آپارتمان شده و از پله ها پا دهيشن

 " د؟يداشت يبله، پدر؟ كار ": ديپرس. نقش بست يلبخند دوستانه ا

 يصحنه ا يادآوريالكهارد با . بود دهيد وميبود كه در استاد يباز تياسك شيهمان كش. ديرا د يلحظه الكهارد هم برگشت و مرد روحان نيا در

 يزياو در دست خود چ. در دستكش خود را باال گرفت دهيدست پوش شيو آن گاه كش. ر لب آوردب يبود، لبخند دهيد خيقصر  وميكه در استاد

 ...ودگرفته ب

 يحركت بر جا يرفت و مثل صاعقه زده ها ب ليبدنش تحل يرويتمام ن هياز ثان يدر كسر ست،يچ " زيچ " نيكه الكهارد متوجه شد ا يهنگام

مرد از  نيا. رخ داده بود يخواست؟ قطعاً اشتباه يخانه چه م نيدر ا ريپ شيكش نيا. گذرد يجا چه م نيكرد بفهمد كه در ا يسع. ستاديا

 .در دست داشت يريناشناس بود و هفت ت. نبود سيتحت امر كورت فرادو ا انيآشنا

 .داشتبا كمان شباهت  يراندازيت دانيم يريبه صفحه هدفگ كانيپ كيكه به برخورد  ديشن يو خفه ا نيسنگ يصدا سيكورت

ساخت؛ بازوانش  يبزرگ هيسا د،يتاب يم رونيكه از ب يبرخورد كرد و در برابر نور يا شهيش واريبه عقب پرتاب شد، با شدت به د فرنانيه ياند

همان  آن گاه. بكوبند واريبه د خيرا با م شيمنتظر بود تا كف دست ها ييشده باشد به دو طرف باز مانده بود، گو دهيكش بيكه به صل يمثل كس

مغز . قطعه قطعه شد شهيهم يرحمانه و برا يصورتش ب ياعضا - ديگرد يمتالش فرنانيخفه دوباره تكرار شد و صورت آفتاب سوخته ه يصدا

توانست  يتوان حركت نداشت، نه م. كرد، اما بدنش از شدت چندش و ترس منجمد شده بود يالكهارد كه ناظر ماجرا بود، به سرعت برق كار م

استخوان  ياز خون و تكه ها يشناخت، در انفجار يم شيكه از سال ها پ يچهره ا. ندازديب راندازيمرد ت يد و نه قدرت داشت خود را روفرار كن

آمده بود كه در مركز آن  ديبه شكل خانه عنكبوت پد يكيبار يو آغشته به خون، ترك ها يا شهيش واريد يرو. و پراكنده شده بود يمتالش

 .شد يم دهيمرد د كيمشت  يگبه بزر يسوراخ

 يباق شهيبر ش فرنانيجسد ه دنيكه از لغز يلزج و خون آلود يبه رگه ها. شد رهيمانده بود، خ يو آنچه از بدن دوستش باق نيبه زم الكهارد

 لرا گرفت و خود را آهسته، مث زيكه وجودش را فرا گرفته بود آزاد كرد، لبه م يالكهارد باالخره خود را از بهت و انجماد. شد رهيمانده بود، خ

دور و  اريبه نظرش بس زيهمه چ. كرد يمغز اطاعت نم نيبدنش از فرام ياعضا. كرد كينزد فرنانيرود، به جسد ه يكه در كابوس راه م يكس

 .كرد ينگاه م رونيدراز به ب يانگار از درون تونل د؛يرس يكدر و مبهم م

 .او نشانه رفته بود يبه سو دهيضامن كش اسلحه را با. دياو چرخ يآهسته به سو شيكش

 نيا ": دوباره آهسته گفت ريپ شيكش. كلمات را درك كند نيتا مفهوم ا ديو الكهارد كوش ". شود يحكم خداست كه اجرا م نيا ": گفت شيكش

 ". شود يحكم خداست كه اجرا م

كه لباس  ديرا د يدختر خردسال د،يرا ند رمرديپ: ديكامالً متفاوت د يزيشد؛ اما چ رهيخ رمرديو به چشمان پ ريبه دهانه لوله هفت ت الكهارد

 يچرخان فرو م يكه از آبپاش ها يباران ريآفتاب درخشان و ز ريز س،يبا نقش گل و بته به تن داشت و با پوست آفتاب سوخته و خ ييشنا

 .ديرقص يچمن شادمانه م يرو د،يبار
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نامش را بر زبان  ديگفته بود، شا يزيخطاب به دخترك چ ديشا. و ندانست چه گفته است ديما نفهمگفت، ا يزيكه چ ديخود را شن يصدا الكهارد

 ...خواست به گذشته پناه برد تا در امان بماند يم ديشود خود را به او برساند، شا رياز آن كه د شيخواست پ يم ديآورده بود، شا

و  ديفرصت دهد تا دوباره به خود آ سيخواست به كورت يم ييشد، گو يم دهيبخش د دوستانه و آرامش يمنتظر بود؛ در چهره اش حالت رمرديپ

 .رديآرام گ

 .ماشه را چكاند ريپ شيآن گاه كش و

 شيپ ايدن. افتاد يرا پر كرده بود، به حال خفگ شيكه شش ها ياز خون. آرام گرفت واريخنك د شهيسرش بر ش. افتاد نيبر زم الكهارد

و پرشتاب  يعيطب ريغ يبا سرعت ديخورش ييگو... شد، تند تر و تند تر يكدر و مبهم م ندهيفزا يبا سرعت زيهمه چ. و تار شد رهيچشمانش ت

. مانده بود يباق يمحو و كدر هيفقط سا د،يرقص يچمن م يدخترك كه رو رياكنون از تصو د؛يرس يفرا م مهيشب سراس يكيكرد و تار يغروب م

شوند و مثل دو  يم كيبه او نزد سايكل ياحساس كرد برج ها. نديرا بب كيسنت پاتر يسايكل هيخود سا يپا ريتوانست ز ياما در عوض م

 .گرفته اند نشانهو غول آسا او را  ميانگشت عظ

 .دهد يسخت و مدور را به پشت سرش چسبانده است و فشار م ءيش كي يو احساس كرد كس ديرا د ياهيكنار صورتش پارچه شلوار س در

برج  د،يكه د يزيچ نياما آخر ند،يبار، چهره دخترك را بب نيآخر يبرا گر،يبار د كيتا  ديمژه بر هم زد، كوش اريالكهارد با تالش بس سيكورت

 .بود كيسنت پاتر يسايكل يها

 

1 

 :ديگويم ليسكيدرا

 .به خاطر دارم قايروز را دق نيهم نخست هنوز

 يدفتر حقوق يعنيپر رونق ما  يدفتر حقوق خيو ش تيشخص نيعوت كرده بود او برجسته ترصرف ناهار به باشگاهش د يمرا برا زيسامرها ويدر

 ييباال يبودم از چنان تحرك و طراوت فكر دهيد يبود كه در زندگ يفرد نيو باهوش تر نيدانا تر. بود  زيو سامرها نيكامب الفك سيب

 يعنيدر ان سال هشتاد و دو ساله شده بود  زيناهار لذت برم سامرها زيسر م او بر ياز تمام سخنان نغز و پر محتوا بايتقر كهبرخوردار بود 

زنده بود  ياسطوره  كياو  شديحاضر م تيهر روز در دفتر كارش در وال استر بايحال هنوز هم تقر نيداشت و با ا ستميبه قدمت قرن ب يعمر

 ياز قهرمانان جنگ جهان يكيشد او  يمحسوب م كايجمهور امر ياروزولت دوست و مشاور تمام روس نيحكومت فرانكل يدوره  نيو از نخست

كسب كرده بود و عالوه  يسازمان جاسوس يجنگ بلكه در پشت پرده و به عنوان كارمند رتبه عال دانيدوم بود هر چند افتخارات خود را نه در م

 يكي شهيهم زيسامرها نيبر ا

 .شناختم يم يبا پدرم از دوران كودك كشيرابطه نزد ليلمن اورا به د. پاپ بود نيو معتمد كيمحارم نزد از

 يا شانهيرانديخ حينصا - او شوم  يوارد دفتر حقوق كياز آن كه اول به عنوان همكار و بعد به عنوان شر شيپ يو حت -گاه  يگاه و ب زيسامرها

و  يشور جوان ليشده بودم؛ اما من ، به دل ونيع سويقه به من كرد كه تازه به عنوان طلبه وارد فر يرا زمان حتينص نيمهم تر. كرد يبه من م

 .نكردم يگرانبها توجه حتينص نيبه ا ،يدورنگر فقدان
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آشكار  يعالقه در تضاد نيهرچند ا.بود.) است ييكايمنظور فوتبال آمر(طرفدار پرو پا قرص فوتبال  يدر تمام طول زندگ زيآنكه سامرها بيعج

كرد بالفاصله بعد از فراغت  حتيبه من نص زيسامرها. بود ريبنده حق نينه او قرار داشت؛ او بخصوص طرفدار او تاجر مسلكا يبا ظاهر آرام، جد

 يدور يجا ونيسوعيفرقه : او به من گفت.امرار معاش كنم قيطر نيبپردازم و از ا يبه فوتبال حرفه ا يدر دانشگاه نتردام، چند سال ليتحص زا

و  ياستفاده كن ييفرصت طال نياز ا ياگر بخواه ي؛در صورت يونديفرقه بپ نيبه ا يتوان يهم م يفوتبال حرفه ا دوره انيرود و تو پس از پا ينم

شانس و اقبال  يمعتقد بود كه من با كم زيسامرها. يفورا دست به كار شو ديبا ،ياول فوتبال به اثبات برسان گيات را در ل يورزش يها ييتوانا

آن  راما د.وجود داشت قتايامكان حق نيكنم كه ا يو من تصور م. ابميراه  "انتسيج وركيوين " يعني يالتيسته اول اد ميبه ت يخواهم توانست حت

 .دانستم يرا بهتر از همه م زيزمان من جوان بودم و همه چ

خوردم و  يلجن و خون غلت مكردم، در خاك و  يم يفوتبال دانشگاه باز ميخط حمله در ت كنيدر نتردام، به عنوان باز ليتحص يسال ها در

 يروين لويو پنجاه ك كصدي ". گفتم يكردم و ناسزا م يم يكتك كار ختم،ير يداد عرق م يام اجازه م يخانوادگ تياز آنچه ترب شتريب اريبس

 "است، اما  ياحمقانه اسخن مسخره و  ،يخبرنگار ورزش كيجمله؛ به خصوص از قلم  نيدانم كه ا يالبته م ".لويك كصديبه وزن  يدر بدن يبيتخر

جوان خطرناك و  قتايو من در آن روزها حق. جمله را در مورد من نوشته و به چاپ رسانده بود نيبار ا كيواقعا ) Red smith( "ثيرد اسم

 .مبود يپرشرو شور

كه شرو  ييايرا از دن تميشخص ،يو شكننده روان فيپرده ظر كيانسان معاصر نسبتا متمدن هستم كه  كيخاص خود،  وهيمن البته به ش امروز

و  ينام خانوادگ زيخانواده برمن و ن ريتأث ،يدعاو ليام به عنوان وك يشغل ياكنون به واسطه زندگ. باشد، جدا كرده است يحماقت برآن حاكم م

 .خطر از نوع بشر هستم يسالم و ب ينسبتا كارساز و تا حد يآن، الاقل به تصور خودم، نمونه ا يرپايدسنت 

به عالوه، پدرم از من . از دست داده ام يفوتبال به كل يرا درك كند كه من عالقه ام را به باز تيواقع نيتوانست ا يدر آن زمان نم زيامرهاس

 يليمعتقد بود كه پدرم خ شهيهم زيسامرها. وندميبپ ونيسوعيو به فرقه  ميدرآ تيكه به كسوت روحان -كرد  ياصرار م يو حت -توقع داشت 

 .شد ياما محتاط پاپ محسوب م ياز طرفداران جد يكي زيسامرها. رديگ يم يرا جد كياز حد معقول و الزم مذهب كاتول رشتيب

 .بود يو افراط يمتعصب واقع كي -زيبه گفته سامرها -پدرم  اما

اما تا آنجا كه به خاطر دارم . وندميبپ ونيسوعيفوتبال صرف نظر كنم و به فرقه  يگرفتم از باز ميتصم زيسامرها حتيهرحال، من برخالف نص به

ها  حتياعتنا از كنار نص يبود كه ب يبار نيآخر نيحال ا نيدر ع. پدرم اتخاذ كردم حتيو نص شنهاديبود كه من بر اساس پ يميتصم نيآخر نيا

زود  يليخ. بود نيسنگ اريپرداختم، بس صيفقدان قدرت تشخ يعنيبابت،  نيكه از ا ييبها. گذشتم و به آنها توجه نكردم زيسامرها يها هيتوص و

دانشگاه نتردام،  ميسابق نوك حمله ت ستيهمان فوتبال يعنيسندان است ومن،  كيكاتول يايسيچكش و كل سوع،يكه جامعه برادران  افتميدر

 .شود ريسندان نرم و خم نيبا آن چكش بر ا ديبا ديام كه با يخام لزقطعه ف

در مراسم  ديكه با ر،يكب ليسكيدرا ويجوان، فرزند ارشد ه ليسكينقش پدر بن درا يفايا-تظار داشت،نشدم كه پدرم ان يا يسوعيآن  خوب،من

كرد تا  يم يكند، با جوانان شرور و گمراه محل بستكتبال باز يآنها راخال بيتا ج ديپلك يثروتمند م رويچاپلوسانه دور و بر بانوان پ هيريخ

شد، با  يآخر در گوش فالن دائم الخمر آواره بر بستر مرگ او حاضر م يخواندن دعا يبسازد، برا ايسيكل يخوب و مومن برا يخدام نها،ازآ

 يم بيرا به خواندن سرود ترغ نيبلند مومن يبا صدا سمسيشب كر يكرد و در مراسم دعا يم نيجشن درو را تمر يكودكان رقص دسته جمع
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را  ميگذاشتم، سبحه دعا يرا به كنار زهايچ نينه، من همه ا. خورد يكارها به درد من نم نيا .نمود،ازعهده من ساخته نبود يمكارها از  نيا.كرد

 .خرقه خشن فرقه را از تن به درآوردم و از برادران هم فرقه ام جدا شدم ختم،يآو واريد خيمخصوص توبه را به م انهيانداختم، تاز يبه گوشه ا

را كه  يكه پرچم نياحترام به خواهرم والنتا يادا يبرا: مورد كي يپا نگذاشته ام، البته به استثنا كيكاتول يايسيسال است كه به كل ستيب اكنون

 بودنسل جوان  رمتعارفيناآرام و غ ياز آن راهبه ها يكياما خواهرم وال . شد ونيسوعيانداخته بودم به دست گرفت و راهبه فرقه  نيمن برزم

 ياهويمختلف گرد و خاك و ه ياز راه ها شهيكه هم ييراهبه ها. سندينو يو م نديگو يرد آنها مكه رسانه ها آن همه مطالب مختلف در مو

 يرسانده بود كه حت ييوال كار را به جا.آورند يرا به لب م ايسيكنند و جان كل يم جاديدردسر ا نند،يآفر يكنند، مشكل م يفراوان به پا م

اذعان كرده بود كه  يديپدرم بارها در كمال خشم و نوم. جلد خود چاپ كرده بودند يروعكس اورا  پليو پ كيوزوين ميمانند تا ياتينشر

 .كرده است ميتقد كيكاتول يايسيبه كل يو شورش يعاص يفرزند

 يم يالخصوص كه وال موضع مرا به خوب يعل م،يافتاد يبه خنده م "وال يها ييماجراجو "در برابر  رمانيوخواهرم معموال از واكنش پدر پ من

در چرخش است  يبا چنان سرعت مهار نشده ا ايسيكل نيماش يبود كه چرخ ها دهينگاه فهم كيشده و در  ونيسوعيوال وارد فرقه . شناخت 

 يچرخ ها با صدا نيناله ا ونيسوعيدانست كه من هم در فرقه  ياو م. سوزد يآن از شدت حرارت گداخته شده است و م يها اتاقانيكه 

 ياو مرا م. شده بودم مهيخطرناك وسراس نيماش نيهم يدانست كه من قربان يبودم و م دهيدستگاه را شن نيقطعات ا زيآم ديو تهد نديناخوشا

 .است شتريوال از من ب يداريدانستم كه شهامت و پا يدانستم او قاطع تر و مصمم تر از من است، م ياما م. كردم يو من هم او را درك م ديفهم

اما . بحث كنم فوتبال بود زيكه دوست نداشتم درباره آن با سامرها يتنها موضوع: گفتم كه رشته سخنم پاره شد يم زياسامره ويدر درباره

 يباشگاه م يبه سو ادهيكه پ يدرحال. در سر نداشت يزيزدم، او در آن روز اواخر ماه اكتبر، دوباره جز فوتبال چ يبدبختانه همانطور كه حدس م

و برس خورده مخمل به تن  دهياتوكش قهيبا  يلديخوش دوخت چستر ف يپالتو.داد سخن داد يها در فصل جار ميت تيوضع مفصال درباره م،يترف

خواست و انبوه كارمندان بانك ها و بازار  يبرم يريز يرو صدا ادهيبر سنگفرش پ شيچتر تا شده و گرانبها ياز برخورد نوك فلز. داشت

 زيسامرها يرفت تا برا يكنار م ،يسرخ از برابر قوم موس يايمعجزه آسا از برابر ما، همچون در ي، به نحورا پر كرده بود رو ادهيبورس كه پ

آسمان را پوشانده  ييو باران زا اهيس يو شفاف، ابرها يپس از آن صبح آفتاب. بود يمانهاتان در آن روز سردو باران يهوا. باز كند يراه

 نيكبود كه بر آسمان بروكل ياز ابرها يزيآم ديرنگ و تهد يپرده خاكستر. شده بود داريمانهاتان پد رهيزمستان در جز يماآثار سر نياول.بود

 .در حركت بود "ورير ستيا" يكرد، آهسته به سو يم ينيسنگ

تبال در فو يها ياز باز يكي فيبه توص رشيشفاف و دلپذ يبا صدا زيسامرها م،يو به صرف ناهار پرداخت مينشست زيكه پشت م يهنگام

 .كردم يم يباز "نزيهاوك" ميدر آن مسابقه من در برابر ت. گذشت يآن م خيپرداخت كه سالها از تار) Iowa City( يتيوسيآ

شده  مهياز حد جر شيربوده و دو بار به علت سرعت ب بيرق كنانيخود هفت بار توپ را از چنگ باز ميافراد ت تيمن بدون حما يباز درآن

من در . بود يداشت كه مربوط به اواخر باز اديصحنه خاص را به  كيتنها  ريپ زيشد؛اما سامرها يشاهكار محسوب م يكار نوع نيبودم، و البته ا

 ازيما شش امت. باز كنم يخود راه يبرا بيرق ميت نيدو بلوك از مدافع انيو سپس از م رميرا بگ كنانياز باز يكيخواستم پاس بلند  يم هآن لحظ

 يباز انيبه پا شتريب هيچون چند ثان خت،ير يبهم م ياوضاع ما به كل رند،يپاس را بگ نيتوانستند ا يم نزيهاوك ميت كنانير بازو اگ ميجلو بود

. كه بود توپ را گرفتم يبيبرداشتم و به هر ترت زيخ يپر گل و ال نيزم ياز رو رويمن با تمام ن. بود ادياز اندازه ز شيارتفاع توپ ب. بود ماندهن
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 آغازدر . قرار گرفتم يتيتصادف صرف بود كه من در چنان موقع كي ن،يا. شد يكار م نيهم موفق به انجام ا يگريوتبال باز خوب و ماهر دهر ف

اما اقبال . كرد يمرا مختل م ديو د ختير يداشتم به درون چشمم م يشانيكه در پ يام شكسته بود و خون از زخم ينياستخوان ب يربع آخر باز

 ميت خچهيپاس بلند و گرفتن توپ توسط من در تار نياما ا. بود نيهمه ماجرا هم. رميرا بگ يبود و من توانستم به هر شكل، آن توپ لعنتمن  اري

خواست  يم زيسامرها ويو اكنون در. آن سال سرزبان ها بود يفصل باز انيشد كه دست كم تا پا ليتبد يفوتبال دانشگاه نتردام به افسانه ا

 .بحث كند ليداستان مالل آور دوباره به تفص نيدرباره ا

دور در  يسال ها ياز تابستان ها يكيافتادم كه در  يتجربه ا اديكرد،به  يرفته را دوباره كوك م اديو از  يميساز قد نيا زيكه سامرها يحال در

ناگهان . فهمم يفوتبال را م يساس كردم كه بازو ناگهان اح كبارهيآن مسابقه به  انيدر جر. فوتبال به دست آورده بودم يباز كي انيجر

پشت  يرا از ورا بيرق ميرهبر گروه حمله ت: كامل و محدود است يمجموعه ا ييكنم كه گو يدرك م يرا طور يباز زيكردم كه همه چ حساسا

 يم د،يچرخ ياورا كه در حدقه م يچشم ها دم؛يد يكه به دور او حلقه زده بودند، به وضوح م ينيو مهاجم نيمدافع يمنيا يو كاله ها دهيخم يها

را  شيتوانستم صدا يم يبله، حت. دميشن يافرادش مشغول بود، م كيو تحر بيبه ترغ زيآم قيتشو يخشن و گرفته اورا كه با لحن يداص دم؛يد

و بدن  يصبر يشوند و با ب يا به پا مپ يانيكه چگونه افراد خط م دميد يشود، م يمنقبض م كنانيشانه ها باز چهيكه چگونه ماه دميد يم نم؛يبب

. كنند يفكر م يخط دفاع جاديتب آلود به نقشه ا يبا تالش ميت نيكه چگونه مدافع دميد يكنند؛ م يم يشمار هيثان يآغاز باز انتظارمرتعش در 

دانستم كه  يونه خواهد بود و مچگ يباز انيدانستم جر ياست، م يدانستم در چه فكر يتوانستم به درون مغز رهبر گروه نگاه كنم؛ م يم

 .او آماده كنم يمقابله با نقشه ها يبرا راخود  ديچگونه با

 يدهند، م يم شيكه آن را با دور آهسته نما يلميرا مثل ف يو تحول باز انيو جر دميفهم يرا م نيخشن و خون يباز نيمن از آن روز به بعد ا و

خارق العاده و طراز  كنيباز بيترت نيو بد دميفهم يو ذات آن را م عتيكردم، طب يبه درك مجامع و همه جان يرا به نحو يباز تيماه. دميد

دست دادم و مورد  "باب هوپ"با  يونيزيتلو يشو كيكرد و در  كايآمر يمل ميدر ت تيمرا نامزد عضو) Lock(لوك  يورزش هينشر. شدم يلاو

 .او قرار گرفتم قيتشو

به آنها آموخته  يزندگ يبرا ياديز يزهايها چ يباز نيكنند كه ا ياز فوتبال ادعا م يرينشسته پس از كناره گ و باز يميقد كنانياز باز ياريبس

كه  ييجو زهيو خونخوار و ست وانهيو د فيبا آن خوك كث زيدرد و ن قيعم يفوتبال با معنا كنيباز. ادعا چندان هم نادرست نباشد نيا دياست، شا

آموزد و با  يورزشكاران را م ژهيها آن طنز گزنده و خشن و وميشود؛ در رختكن استاد يلولد، آشنا م يح انسان مدر لجن زار جان و اعماق رو

 واقعا يبله، اگر زندگ. رنديگ يبه باد مسخره م يوانگيرا تا سرحد د كنانيباز م،يشود كه در صورت باخت ت يباالتر آشنا م يترم ها انيدانشجو

 .اموزديب ييدرسها يزندگ يفوتبال برا يتواند از باز يم قتايكنم كه انسان حق يور مصورت تص نياست، در ا نيهم

مواجه  يبا تجربه مشابه يفوتبال را روشن و واضح درك كردم، هرگز در زندگ يباز تيكه ناگهان ماه يماندن اديمن پس از آن لحظه به  اما

دانست كه من هرگز موفق  يم يگريد زياما در عوض او چ. ديفهم يوتبال را نمف تيماه زيسامرها ويدر: مسلم بود زيچ كيدر هرصورت . نشدم

 .شناخت يم قايرا عم ايسيو ذات كل تيماه زيسامرها. به درك آن نشده بودم

كرد و  ميخود را به دو تكه تقس يقطعه ماه نيجراح قابل شباهت داشت، آخر كيكه به كار  يقيدق يكردم كه با برش ها ينگاه م زيسامرها به

فقط . ، نه نان و نه كره جاتينه ساالد،نه سبز: خورد يم يشتاب چيخود را آهسته و بدون ه ياو غذا. با چنگال در دهان گذاشت بيآنها را به ترت
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 دميپرس يبه او نگاه كردم و از خود م. كرد يم ياديسالم حتما عمر ز ينوع غذا نيمرد با عادت به ا نيا. يآب معدن وانيل كيو  يتكه ماه كي

. بودم دهيند بيع يآراسته و ب نيچن ييها راهنيزند؟ من تا آن روز هرگز پ يكند و آهار م ياطو م د،يشو ياو را م يها راهنيپ يكه چه كس

 يدر حال. و درخشان بود ديپر برف بكر و دست نخورده، سف دانيم كيمثل  شهياو هم راهنيشد؛ پ ينم دهياو د راهنيدر پ يو چروك نيچ زهرگ

. يشهر يتا به اشراف زاده ا هميشب شترينزاكت ب يهالو و ب ييكردم، احساس كردم در برابر او به روستا ينان بشقابم را پاك م يكه با تكه ا

ساعت  و،يباالخره در. شد يم دهيدر چشمانش د يصبر ياز حالت ب يمن آثار اديز يكه در برابر اشتها نياعتنا بود، حداكثر ا يب ويچهره در

كه مالقات ما به خاطر آن صورت گرفته بود،  ،يبه آن انداخت و به بحث درباره موضوع اصل يآورد، نگاه رونيب قهيجل بيقابدارش را از ج ييالط

 .فراموش شده فوتبال نداشت يها يبه دانشگاه نتردام و باز يارتباط چيموضوع ه نيپرداخت؛ و ا

 "؟يشناس يم كيشخص را از نزد نيتوا. ديآ يم وركيويالكهارد امروز به ن سيكورت "

الكهارد دائما در  م،يكه من و وال خردسال بود يوقت يعنياما قبال، . ام دهيبزرگ شدم تنها چندبار اورا د ياز وقت. با او دارم يمختصر ييآشنا "

 ".خانه ما پالس بود

. شود ياز افراد خانواده محسوب م يكي بايتقر. پدر توست نيه و اممن او نوچ دهياما به عق. كرد انيتوان ب ينحو هم م نيبله، موضوع را به ا "

 اشارهنزد و  يا هياما كنا د،ياش مال يپشت انگشت را به لب فوقان ".كنم يم فيبه آن توص هيشب يزيچ اي نطورياو را ا تيموقع ياگر از من بپرس

مورد اصال كنجكاو  نيالبته من در ا. طه خواهرم با الكهارد استنتاج كنمدر مورد راب يتر قيآن، مطلب دق ريهم نكرد كه من بتوانم با تفس يخاص

 .رنديگ يم ميخود چگونه تصم يخصوص يدر مورد زندگ انگريمدرن و عص ينداشت كه راهبه ها يبه من ارتباط. نبودم

. ياز وقت خود را به گفتگو با او بگذران يو هم كمكه ت لميمن ما. من خواهد آمد و قطعا با پدر تو هم مالقات خواهد كرد داريالكهارد مسلما به د"

 "...دارد ييايما مزا يدفتر حقوق يكار برا نيمن ا دهيبه عق

 .ام دهياشتباه د ديحركت آنقدر نامحسوس بود كه فكر كردم شا نياما ا. را باال انداخته بود شيشانه ها ديشا

 "و؟يدر ،ييايچه مزا "

 تيفعال يهم نوع ايسيكل تياما بن، لطفا توجه داشته باش كه فعال. استيسيمسئله بر سر كل. دور سر بچرخانمجهت  ياصال قصد ندارم لقمه را ب "

 ".كسب و كار، معامله، معامله است ياياست و در دن ياقتصاد

 "معامله، معامله است؟ يگفت دم؟يدرست فهم. ويلحظه صبر كن، در كي "

 ".ياست كه گفت نياصل مطلب هم "

 ".دميترس يم نياز هم قايو من دق "

كه پدر مقدس به  يا دهيشن يراست ":بر لبانش ظاهر شد و ادامه داد يلبخند ".ميهست كيمبرز و درجه  ليآن هم وك ،يدعاو ليما دو نفر وك "

 "است؟ ماريشدت ب

 .ندازميباال ب ينوبت من بود كه شانه ا اكنون

 كستوسيكال نيتر مسئله بر سر انتخاب جانش قيبه عبارت دق. است يو شغل يسفر كار كي نيا. ديآ يم وركيويرابطه به ن نيالكهارد در هم "

 "...مورد مشورت كند نيخواهد با ما در ا ياحتماال م. است
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 ".داشته باشد يازيمن ن حتيدانم به مشورت و نص يم ديبع "

درباره پاپ  ميمهم است كه در لحظه اتخاذ تصم اريدفتر ما بس يبرا. يامور باش انيو در جر يدنبال كن قايرا دق هيقض نيكه تو ا لميو من ما... "

 ".ميفشار نباش رياز نظر زمان ز ،ياصل ينامزد ها نييالاقل در مورد تع اي ديجد

نتظار در ا ريخلل ناپذ يبا آرامش زيسامرها. زدم يقيآورده بود، پك عم ميبرا شخدمتيكه پ يمتيبرگ گران ق گاريدادم و به س هيتك يصندل به

كند كه به  يانتخاب م يدر مجلس يصاحب را يها نالياز كارد ييكردم پاپ را شورا يتا امروز تصور م ":گفتم. پاسخ من نشسته بود دنيشن

 "موضوع را به من اطالع نداده است؟ نيا يكرده و كس رييمقررات انتخاب پاپ تغ ايشود، آ يم ليتشك كانيدر وات ظورمن نيهم

بن؟ بهتر است در  يدان يم. رسم و سنت بوده است شيسال پ كهزاريشوند كه از  يپاپ امروز هم همانطور انتخاب م. نكرده رييتغ زيچ چيه "

 ".ميگو يم رخواهانهيخ حتينص كيرا به عنوان  نيا. ينظر كن ديخود تجد ييايسيموضع ضد كل

 ".ستمين مانيموضع خود پش نيمن تا به امروز كه از ا يول "

 نيا. ابدي ينم رييآن تغ يدرون تيشود و ذات و ماه يكه عوض نم استيسيفقط كل. كند يم رييتغ زيهمه چ بايتقر. شود يم اوضاع عوض "

 ".وادار كنم يكه به آنها معتقد يدر اصول دنظريو تجد دهيعق ريياصال فكر نكن كه من قصد دارم تو را به تغ. است يتيواقع

 ".ويبابت شكرگذار هستم در نياز ا "

با  ينا ارتباط تنگاتنگ ياما دفتر حقوق ":اعتنا به سخنانش ادامه داد ينداشت، چون او ب زيبر سامرها يريتأث چيمن ظاهرا ه زيآم هيجمله كنا نيا

و با اتفاقات روزمره  رنديگ يجا نم يعاد يدادهايكه در چارچوب رو زهايچ يبعض... يمسائل خاص آشنا شو يبا بعض ديتو با. دارد ايسيكل

 ".شيو آزما نيبه عنوان تمر ؟يالكهارد شروع كن زمانيكار را با دوست عز نيا يخواه يچرا نم. دارند ييتفاوت ها

 ".كنم انيمطلب را ب نيكنم الزم باشد واضح تر از ا يفكر نم. دشمن من است ايسيچون كل "

 ايسيوجه از تو نخواستم به كل چيمن به ه. يداده ارا از دست  صتيو قدرت سنجش و تشخ يو جد يشوخ نيگذاشتن ب زيبن، تو حس تما "

آشكار و پنهان  يوندهايو پ دهيچيتا به نحو احسن با روابط پ يدفتر، خوب گوش كن انياست كه به سخنان مشتر نيدرخواست من ا. يكمك كن

 "...معاملهبه خاطر داشته باش كه . فراموش كن ايسيخود را با كل يمشكالت شخص. يشو آشنا ايسيما و كل نيب

 ".معامله است... "

 ".معامله، معامله است: است نيهم تيواقع م؛يساده و مختصر بگو. قايدق "

 .من بود بيهمه جا در تعق ايسيآن روز ظاهرا كل در

هالوران هم . احساس كردم كه آه از نهادم برخاسته است. در انتظارم نشسته بود) Halloran(كه به دفتر كارم برگشتم، پدر هالوران  يهنگام

 يايوصا نيآخر يداده بود اجرا تيبه او مامور شيفرقه از چند ماه پ. شناختم يم شياو را از سالها پ. همسن و سال من بود بايو تقر يسوعي

و  بيزن سند عج نينامه ا تيوص. رديرا به عهده بگ) Lydia Harbaugh( هاربو  ايديبه نام ل يمرحومه ا يبانو ينامه كتب تيو وص يشفاه

نبود  يشگفت يجا ن،يبنابرا. كرده بود هيهد سوعيخود را به جامعه برادران  ميعمده از ثروت عظ يآن بخش يبود كه خانم هاربو ط يمسخره ا

نبود كه  يشگفت يجا زيو ن. كرده بودند تيسرشان رفته است، به دادگاه شكا يكردند كاله گشاد يآن مرحومه، فكر م رثهكه سه تن از و

 .فرقه ايحق با ورثه است  ياز نظر قانون يحقوق يدعوا نيدانستند كه در ا يسخت نگران بودند و نم سوعين فرقه برادرا
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 تيكه او در وص ستين يتعجب يجا چيه نيبنابرا. و مهربان دو تن از پسران خود را به فرقه مقدس ما سپرده است ريپ يبانو نيبن، ا يدان يم "

نامه او هم با حد  تيبانو هاربو در متن وص يدرخواست قلب نيكنم كه ا يو اضافه م. را به ما اختصاص داده است نامه اش بخش اعظم ماترك خود

 دهيسه پسر را د نيبن، تو ا يراست.... خانم نيا گريكه سه پسر د ستيطور ن نيالبته به سر پاپ مقدس قسم كه ا. وضوح منعكس است ياعال

 يهنگفت هيآنها هم ارث ينامه برا تيدر وص. خلق كرده است اهيساعت نحس و س كيداوند حتما آن ها را در خ. طاننديباور كن كه مجسمه ش ؟يا

 ".خواهند يچه م نياز ا شتريطماع ب يمادر به خطاها نيدانم ا يرسد؛ نم يدالر م ونيلياز آنها چند م كيبه هر. است دهمنظور ش

زده  قهيبه  يونيراه راه به تن داشت و پاپ راهنيو پ يامروز هم كت شطرنج. بودم دهيد تيانرا تنها پنج بار در لباس روح ينيو ،يدر زندگ من

 .كنم دييكرد و انتظار داشت كه من نظرش را تأ يبه من نگاه م يدواريبا ام. بود

بوده  وانهيو د ريپ يبانو كيبان و مهر ريپ يبانو نيكند ا يفراهم خواهند كرد كه ثابت م يمدارك مستند و متعدد يوراث به زود ":او گفتم به

 نيبه عالوه آن مرحومه آخر. و قانع كننده است ياستدالل قو كي نياز نظر من، ا. معتاد به الكل بود شيسال پ ستيخانم هاربو از ب. است

كامال مسخره و احمقانه  يتيوص نيدرآورده است و بنابرا ريبه رشته تحر يسوعي يالكل و هم تحت نفوذ راهبه ها ريخود را هم تحت تأث يايوصا

 ".رهيوغ رهيدادند و غ يم كيفرقه تو در تمام ساعات شبانه روز در كنار بستر احتضار او كش يراهبه ها. شود يمحسوب م

 "؟يچكار كن يخواه يما م ليبگو كه به عنوان وك ؛يستيپرونده ن انيشا ليتو كه وك "

حساس و  اريدر مورد پول بس - يمذهب يفرقه ها ونيدرمورد روحان جيرا دهيبر خالف عق -  نيبراثروتمند بود و بنا اريبس يفرزند خانواده ا ينيو

نبود، اما به  وركيويو ن نستونيدر پر ليسكيبا ثروت خاندان درا سهيقابل مقا تسبورگيالبته پول خانواده هالوران در شهر پ. بود ريسخت گ

دشوار  اريگونه عادت ها بس نيو ترك ا. افراد ثروتمند را به نسل جوان منتقل كند ژهيوخانواده هم آنقدر بود كه عادات  نيثروت ا هرحال

 .و خادم خدا يسوعيراهب  كي يبرا يحت-است

 

آيا اين كاري كه كليسيا انجام آن را به تو محول كرده، واقعاً براي تو كار شايسته و مناسبي است؟ آيا اجراي وصيت هاي كامالً  وينسنت،«

 خدوش زن هاي پير و دائم الخمر را كار درستي مي داني؟مشكوك و م

در دنياي واقعي، يعني دنيايي كه در خارج از اتاق تو . بن، خواهي مي كنم اين مباحث مغلق فلسفي را به كنار بگذار«: با خونسردي گفت هالوران

 ».در جريان است، چيزي جز جنگ دائمي همه كسان بر عليه همه چيز وجود ندارد

 ».جنگ همه بر عليه همه«: اش را تصحيح كردم و گفتم جمله

هم كليسيا و هم فرقه يسوعيون بايد رأساً به فكر خود باشند و . خود تو هم اين را مي داني. يا سازمان هاي ديگر تفاوت چنداني ندارد كليسيا«

در اين حقيقت هم مثل حقيقت وجود قيامت . بگيردروي پاي خود بايستند، چون كس ديگري نيست كه اين وظيفه را به جاي آن ها بر عهده 

و شبهه اي نيست و من با جمع آوري پول هاي مختصري كه از اين جا و آن جا به ديت مي آورم، سهم خود را در اين تالش همگاني ادا  كهيچ ش

 »...كليسيا چاره اي جز آن كه هرچه مي تواند... كنم

كليسيا . كليسيا از دوران حكومت كنستانتين بزرگ، هرچه را خواسته تصاحب كرده است! ن درايسكيلبا ب! ويني، تو با من حرف مي زني ويني،«

 مثل راهزني است كه دائماً در جستجوي قرباني است و به محض آن كه جيب يكي را خالي مي كند فوراً در گوشه خيابان منتظر قرباني بعدي مي
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 ».دنشين

با اين حال، مطمئنم ... چه روز نحسي! همان دجال ضد مسيحي كه آن همه داستان در باره اش شنيده ايمپسر، مثل اين كه ت ! بر شيطان لعنت«

كه اگر تو با اين همه لجاجت بر آن خواب خيال مسخره ات در مورد حقيقت فراگير و مطلق پافشاري نمي كردي، حتماً يسوعي خوب و تمام 

از اين هم بدتر، تو هرگز . اندازه دهانت حرف بزني و بعد هم ساكت بماني و زبان درازي نكني تو هرگز نياموخته اي كه بايد به. ديعيار مي ش

تو هرگز نتوانسته اي بره معصوم و زيباي ايده آليسم را وادار كني محجوب و مؤدب در كنار . درك نكرده اي كه مسئله واقعي كليسيا چيست

 ».و اين دقيقاً همان چيزي است كه كليسيا به خاطر آن تالش مي كتد. بنشيند و سر به راه و آرام باشد عيتشير غران واق

 »!كه تو چه انسان واقع بيني هستي، به تو رشك مي برم واقعاً«

و زندگ حقيقاً . من بايد با اين كثافت كاري ها زندگي كنم«: ويني به پشت صندلي تكيه داد و لبخندي به لب آورد» .من كشيشم. هم باشم بايد«

همه ما زندگي را از سر مي گذرانيم و . كليسيا مكاني ناپاك است، چون مردم هرگز پاك و معصوم نيستند. افت كاري به تمام معني استيك كث

ر هر چه نيرو داريم مصرف مي كنيم؛ ولي اگر حتي فقط پنجاه و يك درصد هم حق به جانب ما باشد، حتي اگر فقط به اندازه پنجاه و يك درصد د

باور كن، بن، خانم هاربو حقيقتاً و صادقانه آرزو داشت كه پول . خوب، بيش تر از اين نمي توان از زندگي توقع داشت... گام برداريمراه درست 

ولي اگر هم چنين نبوده باز هم فرقي نمي كند؛ به نفع روح گناهكار آن پيرزن هاف هافوست كه فرض . را به نفع يسوعيون هديه كند هايش

 ».ن پول به كليسيا عين ارزو و ميل قلبي او بوده استكنيم هديه اي

رابطه ويني با خداوند شفاف صميمانه . همه آن ها انسان هايي معتقد بودند: مورد اين ويني و صدها ويني ديگر يك چيز را دقيقاً مي دانستم در

 ستهحتي مي توان گفت كه خدا ه- ي تنها متوجه خداوند نبود اما اعتقاد و اعتماد وين. در ذات تو يك غده وجود داد: بود و هميشه به من مي گفت

و من نحوه تفكر اين افراد را خوب مي . اين گونه افراد بيش تر از همه چيز به كليسيا اعتقاد دارند تا بهخدا. اصلي اين اعتقاد را تشكيل نمي داد

خدا را  كيي. موخته بودم كه هر كس تصور خاص خود را از خدا داردمن سال ها كار اين ويني و ويني هاي ديگر را زير نظر داشتم و آ. فهميدم

در قالب عرفان مي شناسد، ديگري او را فعال مايشاء مي داند و سومي به خدايي كه تنها با او، آن هم در خلوت محراب سخن ميگويد اعتقاد 

 يكآن هم به  -مي دانند به صرفه آن هاست كه به كليسيا  اما همه. نوع اعتقادات اصالً مهم نيست، هر كسي خداي خاص خود را دارد. دارد

 .اعتقاد راسخ داشته باشند -كليسياي خاص، يعني كليسياي كاتوليك

برج هاي مركز تجارت جهاني و » باتري پارك«ايستاده بودم و از پنجره به  -كه از ده سال پيش محل كار من بوده-از صرف ناهار، در دفترم  پس

دفتر . ه مي كردم كه از پشت پرده مه و دودي كه هر روز بعدازظهر بر تراكم آن افزوده مي شد، به زحمت قابل تشخيص بودمجسمه آزادي نگا

و اين گونه توقعات جزء مهمي از زندگي شغلي دفتر . دقيقاً همان طوري بود كه از اتاق كار شخصيتي مانند پسر هيو درايسكيل مي رفت منكار 

به عنوان مثال در اين اتاق ميز تحريري قرار داشت كه متعلق به لوئي پانزدهم ديده . را تشكيل مي داد» كين و سامرهايزبيس كامب، الف«حقوقي 

اتاق بسيار . كه روي آن مجسمه نيم تنه اي از كارهاي اپستاين قرار داشت و به عالوه، تابلويي از كارهاي پل كلي هم به ديوار آويزان بود شدمي 

دقيقاً  اهمه آن ه. تمام اين تزئينات را پدرم هيو و همسر سابقم آنتونيا به من هديه داده بودند. ر كسي را تحت تأثير قرار مي دادشيكي بود كه ه

به چاپ » مراكز قدرت«چند سال پيش نشريه نيويورك مگزين مجموعه مقاالتي تحت عنوان . و بسيار بسيار گرانبها بود» روح زمان«در انطباق با 

 يروزيو خدا مي داند كه مدت ها طول كشيد تا با پ. بود و از جمله اتاق كار مرا هم به عنوان يكي از اين مراكز معرفي كرده بود رسانده
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تنها چيزي كه به انتخاب خودم خريداري شد، كفپوش اتاق . سختگيرانه و اندكي رياضت توانستم خود را از آثار سوء اين غرور بي جا نجات دهم

درم هم همسر سابقم آنتونيا در اين مورد چنين ظهار نظر كردند كه كفپوش انتخابي من براي قفس قناري مناسب تر است تا دفتر كار بود و هم پ

در پايان كار، من و . تا آن جا كه به خاطر دارم، اين تنها مورد و اولين و آخرين باري بود كه هيو و آنتونيا همعقيده و همنظر بودند. بن درايسكيل

براي  شترك،اما يك نقطه م. نتونيا هم تنها بر سر يك موضوع اتفاق نظر داشتيم و آن هم بي اعتقادي عميق نسبت به كليسياي كاتوليك بودآ

در حالي كه من . چنين به نظر مي رسيد كه نظر مخالف آنتونيا نسبت به كليسيا احساس مادرزادي است. تجات زندگي زناشويي ما كافي نبود

 .بت به كليسيا از راه هاي معمول و عادي كسب كرده و به خاطر آن زحمت كشيده بودماحساسم نس

به مركز شهر نزديك شده و ساختمان هاي مشهور را، كه از ديد من نقاط راهنما و آشنايي محسوب مي » استيتز آيلند«هاي غليظ مه از  توده

ر و بر رويدادهاي روزمره زندگي پرده كشيده و آن را در پشت خود پنهان گويي ابرهاي خاطرات دو-شدند، در پشت خود پنهان كرده بودند 

به عقيده من وقتي انسان به نيمه عمر خود مي رسد، يادآوري برخي خاطرات خاص، به نوعي مكاشفه و غور در معناي زندگي تبديل . كرده بودند

. كنند كه گويي انسان هرگز نمي تواند آن را كنار بزند و بي اعتنا بگذرددر اين مرحله از عمر، اين گونه خاطرات آن قدر مهم جلوه مي . مي شود

است كه انسان به اين باور مي رسد كه شايد خاطرات گذشته كليدهايي اند كه آدم مي تواند درهاي بسته روح خود را به كمك  شرايطيدر چنين 

 .آنه ها بگشايد

كه پدرم از جنگ برگشت، من  1945در سال . نديم، خانه ما مثل هميشه پر از كشيش بودزماني كه من و وال دوران كودكي خود را مي گذرا در

در سال هايي كه پدر در خارج از كشور به سر مي برد و ما او را تنها يك بار در مرخصي كوتاهي كه گرفته بود ديديم، روحاني . ده ساله بودم

اين كشيش پدر پوالنسكي بو كه در نمازخانه . داشت و مرا تحت تأثير قرار داده بودمسني به خانه ما مي آمد كه موهاي سفيد پرپشتي  اًنسبت

. او گاهي همراه من و مادرم در باغ گردش مي كرد و حتي يك برا هم گلداني به من هديه داد. خانوادگي ما مراسم عشاء رباني را به جا مي آورد

به عده داشت، يا  - كه ما در فصل زمستان روز آن لژسواري مي كرديم-ز تاالب مزرعه را اما در حقيقت ما او را بهتر از آن مردي كه نگهداري ا

 .باغباناني كه چمن ها را كوتاه مي كردد، علف هاي هرزه را مي كندند و درخت هاي ميوه را هرس مي كردند، نمي شناختيم

شنا شديم و فهميديم كه مردان روحاني هم آدم هايي معمولي گاهي كه پدر از جنگ به خانه برگشت من و وال با يك كشيش از نزديك آ تازه

اين مرد يك ايتاليايي بود كه انگليسي را با لهجه تند . البته اين آشنايي اجباري بود، چون پدر همراه خود كشيشي را به خانه آورده بود. اند

نمي دانم، شايد هم او نه يك پدر روحاني ساده، -كومو دامبريزي اما من و وال به هر ترتيب متوجه شده بوديم كه پدر جا. حرف مي زد الياييايت

با آن لباس بلند و كفش هاي مندرس و سياهش، يك غنيمت بود كه به نحوي عجيب مرموز به دست پدر گرفتار  - بلكه يك مونسيونيوره بود

ود و در گوشه انبار خاك مي خود و يا با سر شير و اين شكار جنگي را با خرس بزرگ و بيد خورده اي كه پوست آن پر از كاه ب ام-شده بود 

 .كرگدني كه به ديوار موزه آثار وحش كوبيده بودند، مقايسه مي كرديم

چنين به نظر مي . تا مدت ها دامبريزي را عضوي از اعضاي خانواده مي پنداشتيم -وال در آن زمان چهار ساله بود-در آن دنياي كودكانه خود  ما

را وادار  اواصالً نمي توانم بگويم كه ما چند بار از او كولي گرفتيم و . ي از عالقه اي ما به او داشتيم خوشحال بود و لذت مي بردرسيد كه دامبريز

همراه ما سوار بر گاري پر از كاه به گردش . دامبربزي در پاييز آن سال پر صفا ساعت هاي زيادي را با ما گذرانيد. به بازي هاي كودكانه كرديم

. دادي رفت، با كدو برايمان فانوس مي ساخت و روي تاالب بخ زده مزرعه ساعت ها از وقت خود را براي آموختن اسكيت به هدر مي م
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تصور مي كنم اگر همه كشيش هايي كه من در سال هاي عمر . دامبريزي درست مثل مثل وال خردسال، معصوم و بي آاليش به نظر مي رسيد

مثل دامبريزي پاك و باصفا بودند، قطعاً من اكنون لباس روحاني به تن داشتم؛ اما چنين مقايسه اي جز سرگردان شدن  خود با آن ها آشنا شدم،

 .بن بست، نتيجه اي نداشت كدر ي

نوان به ع. دامبريزي به كار يدي عالقه زيادي داشت و من ساعت ها در كنارش مي نشستم و با شگفتي و تحسين به كار او نگاه مي كردم پدر

. دنمونه يك بار تخته اي را به دو طناب متصل كرد و آن را از شاخه درخت سيبي آويخت و بدين ترتيب براي ما يك تاب زيبا و راحت فراهم اور

ر پد. اما چند روز بعد دامبريزي شاهكار ديگري ساخت كه از آن تاب هم زيباتر و بهتر بود. آن روز چيزي به آن زيبايي نديده بودم امن ت

و از همه جالب تر تماشاي او به . دامبريزي باالي آن درخت براي ما كلبه اي ساخت كه براي رسيدن به آن بايد از نردباني طنابي باال مي رفتيم

چنان با مهارت مالت را روي كارد پهن مي كرد و ماله را روي آن مي كشيد و سنگ روي سنگ مي گذاشت كه حت يك ترك . بنايي بود مهنگا

دامبريزي اين كارهاي بنايي را در نمازخانه خصوصي خانه ما انجام مي داد، چون بعضي از ديوارهاي نمازخانه نياز به . در ديوار باقي نمي ماندهم 

ود البته به جز ساعاتي كه دامبريزي به اتاق خ. به زوري چنان به او عالقه مند گرديدم كه حتي لحظه اي از كنارش دور نمي شدم. داشتتعمير 

در ساعاتي كه دامبريزي در اتاقش كار مي . من مي دانستم كه كار او فوق العاده مهم است. بپردازد» كارش«مي رفت و در را مي بست تا به انجام 

 .هرگز كسي مزاحم او نمي شد ،كرد

بلند و پر موي خود كه به دست هاي ميمون هنگامي كه دو باره ظاهر مي شد، من بي صبرانه در راهرو منتظر بودم و او مرا با دست هاي خود  اما

موهاي پر پشت، سياه، مجعد و كوتاهي داشت كه مثل كاله پشمي روي جمجمه زاويه . شباهت داشت، مثل يك عروسك در آغوش مي گرفت

ي نقاشي، لبخند بيني اش بزرگ، دراز و خميده بود و بر لب هايش مانند لب هاي شاهزادگان دوران رنسانس در تابلو. ددارش نشسته بو

يك . شباهت داشت» رابينسون. ادوارد جي«حداقل پانزده سانتيمتر از پدرم كوتاه تر بود و اندامش به قول مادرم به . تحقيرآميزي ديده مي شد

اين است كه  خوب، بنجي مي داني؟ منظورم«: بار از مادرم پرسيدم كه منظور او ار اين مقايسه چيست و مادر پس از چند لحظه مكث پاسخ داد

 ».اين مرد به گانگستر شباهت دارد، عزيزم

هرگز نمي توانست مثل دامبريزي آن قدر شاد و سبكبال با بچه ها بازي كند و حتي گاه و بي گاه از محبت عميقي كه من وال به آن مرد  پدرم

نزد  اافت كه دامبريزي چگونه به خانه ما راه يافته بود و چرهرگز اين سؤال به مخيله ما راه ني. ايتاليايي پيدا كرده بوديم، دچار حساست شده بود

و بعد، يك روز . ما از اين كه او را داشتيم و مي توانستيم از فيض وجودش بهره مند شويم، خوشحال و خوشبخت بوديم. ما زندگي مي كرد

اپديد شد؛ گويي اصالًوجود خارج نداشت و حضور او صبح كه از خواب برخاستيم، مثل رويايي شبانه نيست و ن. دامبريزي ناگهان ناپديد شد

صليب وال كوچك و . اما دامبربزي به عنوان هديه براي وال و من دو صليب كه از استخوان ساخته بود، باقي گذاشت. ساخته ذهن و اوهام ما بود

 .بسيار ظريف و صليب من، برعكس، سنگين، خشن و مردانه بود

 .را به گردن دارد، اما صليب من مدت ها پيش گم شدهنوز هم اين صليب اهدايي  وال

بعد پدر در مورد دامبريزي با ما به گفتگو نشست و براي اين منظور تاكتيكي انتخاب كرد كه با توجه به اخالق و خصوصيات پدر، بسيار  كمي

گاه سريعي رد و بدل كرديم، چون فوراً متوجه شده اما وال و من ن-پدر حتي يك بار هم نام دامبريزي را بر زبان نراند . ماهرانه و ظريف بود

پدر . مردان خدا، را با خود اشتباه بگيريم«يا به قول او -پدر توضيح داد كه چرا نبايد روحانيون . كه پدر درباره چه كسي سخن مب گويد وديمب
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 لبتها. پا ندارد و هيچ كس نمي داند ظاهر او چگونه استتوضيح داد كه پاي كشيش ها يا مردان خدا، از گل است، در حالي كه خداي مهربان اصالً 

به ياد دارم كه از آن . پدر مفصالً با ما حرف زد، اما ماحصل سخنان او براي ما و آنچه از گفته هايش در ذهن ما باقي ماند، همين توضيح ساده بود

ر كتابخانه با او به مذاكره مب پرداختند يا همراه مادر به پس تا مدت ها از شكاف در پاي كشيش هايي كه همراه پدر به خانه مي آمدند و

اما هرگز تنوانست كشيشي با پاي گلي پيدا كنم و همين موضوع تا مدت ها . نمازخانه خانوادگي ما مي رفتند تا براي او دعا كنند، نگاه مي كردم

 .موجب سرگرداني و پريشاني فكري من شد

او با هان شيوه كودكانه و معصومانه خود با گل سفالگري هنري جالبي از . ملي تر و واقع بينانه تري داشتبرخورد ع» پاهاي گلي«به مسئله  وال

مادر روزي به اتاق ما آمد، يكه اي خورد، با چهره اي عبوس به مخلوق هنري وال نگاهي لفكند و از او پرسيد كه اين . خلق كرد» پاهاي گلي«

كار هنري وال براي مادر بسيار جالب و خنده دار بود و بعد » !پاهاي گلي«: يي روشن بلند توضيح دادوال با صدا. شكل عجيب و غريب چيست

 .پدر هم به اتاق ما آمد تا از پاهاي گلي وال ديدن كند

پاهاي گلي خود را خمير  روز بعد، مادر يكي از دوستان محفل مذهبي خود را به خانه آورد تا اثر هنري وال را تماشا كند، اما وال ادعا كرد كه چند

او مجسمه پاهاي گلي اش را در محفظه داخل طبل . اما من مي دانستم كه وال دروغ مي گويد. كرده و از گل آن مجسمه ديگري ساخته است

در فضاي وال چسب قسمتي ار پوسب طبل را كنده، پاهاي گلي را . پنهان كرده بود -كه روي آن تصوير چند دلقك ديده مي شد-بزرگش  لزيف

خواهرم سال بعد فهميد كه من . اين محفظه، سري ترين مخفيگاه وال بود. خالي درون طبل قرار داده دوباره پوست را سر جاي خود چسبانده بود

ز بزرگي البته بايد اذعان كنم كه من هيچوقت را. من هرگز نتوانستم جايي به اين خوبي براي پنهان كردن سايلم پيدا كنم. راز او را مي دانم

وال كنجكاوتر از من بود و هميشه اسراري داشت كه تازه كشف كرده بود و مي خواست آن ها را . نداشتم كه بخواهم آن را از همگان مخفي كنم

 .كند پنهاناز ديگران 

آموزش اسكيت مي پردازد كه  را پيش چشمانم مي ديدم كه در خردسالي با چنان اطمينان و اساني طبيعي و مادرزادي روي تاالب يخ زده، به وال

 واره انگار اين حركات زيبا را در شكم مادر آموخته بود، در حالي كه من مثل ديوانه ها دست و پا مي زدم و با بدن يخ زده و خيس و با لباس پ

شه تالشي بي حاصل و ورزش هاي زمستاني هميشه براي من نحس و ناميمون بود و من آن را همي. كثيف به زمين و آسمان ناسزا مي گفتم

 .اما وال هميشه مرا يك هالوي خشن و بي دست و پا مي دانست. اين نظر خود من بود. مجازاتي به خاطر گناهان بي نام و شنان خود مي دانستم

 .تصور مي كنم كه حق با تو بود و

برگشتم و از پنجره و مه غليظ و خاظرات . ف كرددر فكر وال بودم كه منشي ام خانم ايستربروك به اتاق آمد و پشت سرم سينه اي صا هنوز

 .دوران كودكي رو برگرداندم

 ».درايسكيل، خواهتان پشت خط است آقاي«

من به اين نوع اتفاق و تصادف اعتقادي . من پشت ميز نشستم و پيش از آنكه گوشي را بردارم، لحظه اي صبركردم. از اتاق بيرون رفت منشي

 »چه اتافقي افتاده؟ الو، وال؟ كجايي؟«: نداشتم

وال خنديد و مرا هالوي دست و پا چلفتي ناميد، اما . خواهرم طنيني غير عادي و مشكوك داشت و من اين موضوع را به خود او هم گفتم صداي

كه شب  مطمئن بودم كه خبري شده است، اما وال چيزي به من نگفت و از من خواست. من احساس كردم كه خوشحالي و خنده او تصنعي است
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 .گفت كه مي خواهد در مورد مسئله مهمي با من حرف بزند. مي خوات در خانه پدر مرا ببيند. رومبه پرينستون ب

 ».ميكردم در پاريس هستي فكر«

تماً ح. با كورتيس به نيويورك آمدم. تازه امروز بعدازظهر به خانه رسيدم. دساتان مفصلي است. خيلي جاهاي ديگر هم بودم. جا هم بدم آن«

 ».امشب مي آيي، بن؟ مسئله مهمي است

 »بيماري؟«

 »بن، خواهش مي كنم اجازه بده، امشب همه چيز را به تو خواهم گفت، باشد؟. نيستم، كمي مي ترس بيمار«

 »هر طور كه تو بخواهي، پدر در خانه است؟ البته،«

 ».امشب در مانهاتان جلسه هيئت مديره دارد نه،«

 ».خوب چه«

 »ت؟چيس منظورت«

مي خواهم مطمئن باشم تا اگر در تاريكي در كمين من نشسته است و مي خواهد از پشت به من حمله كند، خود را آماده . منظور هميشگي همان«

 ».كنم

 ».بن، با وجودي كه خيلي هالو هستي، دوستت دارم... و. هشت و نيم، بن ساعت«

 ».ستمساعت قبل ويني هالوان گفت كه من دجال ضد مسيح ه چند«

 ».هميشه در حرف هايش كمي اغراق مي كند ويني«

 ».با وجودي كه راهبه هستي باز هم دوستت دارم. هم تو را دوست دارم، خواهر كوچولو من«

آيا تا كنون ديه : مدتي همچنان پشت ميز نشستم، به فكر فرو رفتم و سعي كردم به ياد آورم. كه آهي كشيد؛ و بعد گوشي را گذاشت شنيدم

 .م كه وال اين چنين وحشت زده باشد، تا آن جا كه ترس در صدايش هم به گوش برسد؟ نه، هرگز چنين موردي را تجربه نكرده بودمبود

مي خواستم قبل از آن كه پشت فرمان اتومبيل مرسدسم بنشينم و به سوي پرينستون حركت كنم، . را زودتر از معمول ترك كردم دفتركارم

 .وض كنمدش بگيرم و لباسم را ع

مه آن قدر غليظ شده بود كه روشنايي شهر به زحمت، آن هم به صورت لكه هاي . تقاطع خيابان سي و هفتم و مديسون از تاكسي پياده شدم در

يه طرف پارك روبرم رفتم . چراغ هاي خيابان روشن بود و اطراف خود را با نوري ضعيف و مات روشن كرده مي كرد. محو و كدر ديده مي شد

تازه همين يك هفته پيش فصل . فكر بودم كه خواهرم به چه مشكلي روبرو شده استو كف خيابان لغزنده و خيس و درخشان بود رهمچنان دو 

رات كوچك فوتبال به پايان رسيده بود، اما ناگهان و ازامروز به فردا سرمايي تقريباً زمستاني بر شهر حاكم شده بود كه قطرات ريز باران را به ذ

 .مي كرد تبديلزنده يخ و گ

فكر . بعد، از پاريس برايم كارتي فرستاده بود. مي دانستم كه خواهرم به رم رفته بود تا در آن جا تأليف كتاب جديدش را آغاز كند... وال خواهر

ولي اكنون كارش را . ودبه شدت درگير تحقيقات در مورد كتاب جديدش ب. نمي كردم قبل از كريسمس بتوانم او را در پرينستون مالقات كنم

 چه چيزي او را آن قدر ترسانده بود كه به ناچار وحشت زده به پرينستون پناه آورده بود؟. تمام گذاشته و به خانه برگشته بود نيمه



 

 

 كتابخانه نودهشتيا  تامس گيفورد  –حشاشين                                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٣ 

. در امان نبود هيچ كس از دست او. خواهرم وال موجود عجيبي بود. هر چه كه بود، ظاهراً قرار بود امشب از چند و چون ماجرا آگاه شوم خوب،

فقط مي دانستم كه در مورد كليسيا در جنگ جهاني دوم دست به تحقيقاتي وسيعي زده . نمي دانستم دوباره چه گرد و خاكي به راه انداخته است

سيد اما در آيا علت بازگشت ناگهاني اش به نيويورك همين موضوع بود؟ ايا ترش او با اين تحقيقات ارتباطي داشت؟ بعيد به نظر مي ر. ستا

او با راهبه هاي خشك و عبوسي كه مثالً در مدرسه با آن ها آشنا شده بوديم از زمين تا آسمان تفاوت . مورد وال هيچ چيزي مطمئن و قطعي نبود

مشكلي وجود  هيچ. با يادآوري اين خاطره بي اختيار لبخندي بر لبانم نشست و هنگامي كه به خانه رسيدم، هنوز هم لبخند بر لب داشتم. شتدا

 .الاقل تا امروز كه هرگز چنين موردي پيش نيمده بود. نداشت كه من و وال نتوانيم آن را به اتفاق حل كنيم

 چند دقيقه اي كه . پل جرج واشينگتن گذشتم و به سوي پرينستون به راه افتادم از

 يمانده از دوران زندگ ياز خاطرات باق يكيدرد  نيا. تم عود كردراس يپا يميپا بر پدال گاز درد قد ةچيماه زيبر اثر رطوبت و سرما و ن گذشت

 بانگذشت كه  يزيكم شد و چ جيجاده به تدر كيتراف. است افتهين اميآن دوره هنوز الت يو روح يبله، جراحات جسمان. بود ونيسوعي ةام در فرق

غروب . شد ينم دهيدر جاده د يلياتومب چيتنها ماندم؛ ه» لگار ادوراد ا« سلِ لونيو كنسرت و ليحركت برف پاك كنِ اتومب كنواختي يصدا

 .خطرناك لغزنده بود يجاده به نحو. شد ليبود؛ باران به بورانِ برف تبد يزيو نفرت انگ يطوفان

رنگ  يه ها خاكسترالبته آن شب در اواخر زمستان بود و جاد. گشت يسال قبل برم ستيآن به ب خيافتادم كه تار يشبِ مشابه اديبه  ارياخت يب

در آن شب هم در حال بازگشت به . در سر داشتم يو نگران كننده ا زياما در آن شب هم افكار غم انگ دند،يدرخش ينبودند، بلكه از شدت نور م

را رخ داده بود  دوست نداشتم آنچه. داد يساعت بعد با پدرم انجام دهم، مرا به شدت آزار م كيكه قرار بود  ييبودم و فكرِ گفتگو نستونيپر

 يماجراها دنيوجود داشت كه از شن اينفر در دن كياگر تنها . خبر نداشت نيا دنيبه شن ينزد پدرم اعتراف كنم و قطعاً او هم عالقه ا

و  يزبون ةجز نشان يزيها چ يگونه ناكام نياو ا دينفر پدر من بود، چون از د كيمتنفر بود، بدون شك آن  يو خبر شكست و ناكام ياحساسات

بود؛ در  نيچن نيا ،يآر. شد يتر شعله ور م شيدر وجودم ب يدور شدن از خانه پدر يشدم، آرزو يتر م كينزد نستونيهرچه به پر. ترس نبود

ال دزد در دل شب، در ح كيو برف و سرما بود، مثل  خيدر دل  زيآم ديو تهد يو طوفان يظلمان يشب»  تونيل -بالور« كه به قول  يآن شب لعنت

كرد و من در حصار آن، ناكام و نافرجام  يجدا م ايخاردار آن را از دن ميبا س يبلند يوارهايبودم كه د يو مالل آور زيغم انگ ةفرار از قلع

 .كرد يبودم آن طور شوم كه پدرم آرزو م دهيشوم؛ كوش ليتبد يسوعي يبودم تا به راهب دهيكوش

كه من هم مانند  نديدوست داشت بب. نديبب يسوعيراهبان  انيه حاصل خون و گوشت خود را در مدوست داشت ك يليخ ليسكيدار ويه. بله اوه،

كه تنها وقف  ييو پارسا اضتيساده و همراه با ر يكنم و زندگ يم يرويپ ونيسوعي يو روح يبرادرانِ اهل فرقه از مقررات سخت بدن ريسا

 ةكرد و در محدود يشناخت و درك م يجا گرفته ام كه او آن را خوب م ييايدر دن من نديدوست داشت بب. گرفته ام شيدر پ استخدمت به خد

كه  ياديباور بود كه به خاطر ثروت و نفوذ ز نيبر ا قاًيكه داشت، عم يخاص يپدرم با خودخواه. زمام امور آن را در دست داشت يحت يخاص

 ةكريكننده از پ نييمؤثر و تع يو احسانش، جزئ يكوكاريبه خاطر ن زيو نداشت  سايكه به كل يتيو عشق و عبود يمذهبتعصب  ليداشت و به دل

 دانستم؟ يمگر من چه م! طانيلعنت بر ش يدهد، ول ياز حد به خود بها م شيمعتقد بودم كه پدرم ب شهيمن هم. ساستيكل

در  زيسامرها ويدر. و درست بود قيدق ياديز و نفوذش، تا حد تياهم زانيو م تيپدرم در مورد موفق يابيمتوجه شدم كه ارز جيبه تدر بعدها

 ايسيمسائل كل ةنيمختلف و از جمله در زم يها نهيداد پدرم حق داشت خود را در زم يمن گذاشت كه نشان م اريدر اخت يطول سال ها اطالعات
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خود دوست  ةبعدها به نوب زيطور كه پدرم نو مشوق پدر من بود، همان  يدراز حام يسال ها زيسامرها. بداند يالعاده مهم و با نفوذ فوقمرد 

 سيپدرم و كورت يعنيدو نفر،  نيبه من گفته بود كه ا زيسامرها. شد يم دهيالكهارد شد كه دائماً در كنار پدر د سيكورت يمشفق و مشاور و حام

 .پاپ اعظم است نيجانش نييمشغولند كه هدف از آن تع يمشترك ةدر حال حاضر به طرح نقش كهارد،ال

پدرم از  يابيكرد كه ارز يقدرت و نفوذ پدرم بود و ثابت م ةاز آن ها نشان دهند كيداشتم كه هر  ياديز يخود من هم خاطرات شخص البته

 يغالباً برا -سراسقف بود ايكه در آن زمان اسقف  -اسپلمن ناليكه هنوز كودك بودم، كارد يهنگام. از اغراق است يو خال حيصح تشيموقع

 .برخوردار است يخاص و ممتاز تيما از موقع ةداد خانواد يخود نشان م نيآمد كه ا ينزد پدرم م نستونيبه پر وركيوياز نصرف شام 

كه پدرم پس از مرگ مادر آن را  -وركيويپارك ن ابانيمدرن و پرتجمل ما در خ ةآمد و هم در خان يم نستونيما در پر ةهم به خان اسپلمن

 .ما بود همانيم -فروخت

از پوست تمساح ساخته شده است،  شيبه من گفت كفش ها ناليبار كه كارد كيزند و  يصدا م» فرانك « اسپلمن را  نميكه والد دميشن يم يگاه

اما  ،يداد كه من با كنجكاو حيبه من توض شياسپلمن از آن رو در مورد جنس كفش ها اديبه احتمال ز.شدم رهيبه او خ يبا بهت و ناباور

 .شده بودم رهيخ شيبه پاها»  يگل يپاها«  يدر جستجو مذبوحانه،

اسپلمن، پدرم، راهبان  ةخاطر: و حاضر بود يچشمم ح شيپ زيگذشت، اما اكنون دوباره همه چ يسال م ستياز ب شيآن همه خاطرات ب از

و  زيستم پدرم در برابر داستان غم انگدان يگشتم و نم يزده به خانه برم خيلغزنده و  يجاده ها يكه رو يو لعنت يو آن شب جهنم يسوعي

 .نشان خواهد داد يبگذارم چه واكنش انيخواستم با او در م يم كه يديجد دانهينوم

بزرگراه  سيپل. شب غلبه كرده بود ياهيرنگ فلق بر س يشدم، بارش برف قطع شده و نور خاكستر داريصبح ب ةديكه در سپ يروز، هنگام آن

شورلت مرا كه در اثر  س،يگشت پل. طوفان شب گذشته پرداخته بود انيقربان يكرده و به جستجو يها را بازرسآخر شب جاده  يدر ساعت ها

كه با آن تصادف  يبود و هم درخت دهيمن صد در صد خسارت د لِيهم اتومب. كرد دايشده بود، پ ليآهن پاره تبد يبه مشت تتصادف با درخ

متوقف كردن  يهم وجود نداشت كه ثابت كند برا يعالمت چيو ه. بودم ختهيمو از چنگال مرگ گر تار كي ةخود من هم با فاصل. كرده بودم

به  ليكه حتماً من پشت فرمان اتومب ديرس جهينت نيفوراً به ا سيپل نيبنابرا. به عمل آورده بودم يتالش نيتر وچكزده ك خي ةجاد يرو لمياتومب

از سر تا پا غلط بود و به  يتئور نيبود كه ا نجايته ااما نك –. شد يبا آن مواجه م سيكه هر روز پلبود  يمعمول يواقعه ا نيا. خواب رفته بودم

 يها مهيدر ن: بود يگريد يزيكننده چ نييزده بود، اما نكته واقعاً مهم و تع خيبه طور كامل  باًيشكسته و بدنم تقر ميپا كي. ديارز ينم يزيشيپ

 .نگذارم انيخود را با پدرم در م يو شرح شكست و ناكام ونيسوعي ةفرق ياما ماجرا رميه بود كه حاضرم بمواضح و مسلم شد ميشب ناگهان برا

كه پدرم  دميالبته بعدها فهم. من شد بينص يبيغ يو الهام يواقع يام بود كه مكاشفه ا يدر زندگ يو تنها لحظه ا نياول نيا. مكاشفه بود كي نيا

 يو در آن نگاه شيدر چشم ها تيواقع نيا. زده بودم يدانست كه من در آن شب دست به چه كار يو خوب م خبر داشت قاًيماجرا دق ةاز هم

 .دانست ياو م ،يآر. شد يم دهيد يزد، به خوب يدر آن موج م يسركش و خاموش نشدن يهمچون شعله ا يديو نوم خشمكه 

اولم افزوده شده بود و  ريهم بر تقص يگريپس گناه د. ا مرتكب شده بودمگناه ر نيتر يكرده و نابخشودن يدانست كه من اقدام به خودكش يم

 .ديگناهان را بر من نبخش نيپدرم هرگز ا

خواست مرا متهم  يكه م نينه ا. بر زبان آورد مارستانيبود كه پدرم در آن زمان در ب يجمله ا نيع نيا» .را دارم نيخدا را شكر كه الاقل والنتا «
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لحظه به  ناما از آ. خطاب به خود بر زبان آورده بود تيواقع كي انيساده و به عنوان ب يليجمله را خ نيا هم نداشت، پدرم امر ريكند؛ قصد تحق

 ميعمل بپوشانم، و پس از آن كه تصم ةپدر جام يتوانستم به آرزو يخواستم و نم يزدم چون نم يپس از آن كه دست به خودكش يعني –بعد 

پدر اتخاذ كردم؛ و از آن لحظه به بعد  ريرا شخصاً، با استقالل كامل و به دور از تأث ميها متصمي –جدا كنم  سايا از كلراهم ر يگرفتم در زندگ

من و تنها آس برند  يتنها تسل نيا. كند يم يابيو آن ها را چگونه ارز شدياند يمن چه م ماتيتصم ةبود كه پدرم دربار هيالسو يكامالً عل ميبرا

 .ام بود

 نيدر آن جا به تمر نكلنيهمراه پدر ل ينوجوان يشدم كه در روزها يا يآسفالته دو باند ةرا پشت سر گذاشتم و وارد جاد نستونيپر ةحوم

شب روشن  يكيام را در تار يپدر ةخان يةسا يكدرِ باران و مه شبانگاه ةپرد ياز ورا لميو تا به خود آمدم، نور چراغ اتومب. پرداختم يم يرانندگ

 ييصدا لياتومب كيالست ريبود كه در ز ياز برف در حال ذوب دهيگذشت، پوش يدرخت كاج م فيدو رد انيخانه كه از م يورود ابانِيخ. كرد

گلِ سرخِ باغچه  يبود و بوته ها فيگاراژ، زرد رنگ و كث يجلو ةمحوط يها زهيسنگر. كرد يم ديشكستنِ بادام پوك تول يبه صدا هيآهسته شب

و  نيداشت، غمگ يروانيش يگاراژ كوتاه خانه سقف. در خانه نبوده است يكس ريقرن اخ كيدر  ييكه گو ديرس يو تنها به نظر م زدهچنان غم 

ساختمان خانه سمت چپ من قرار داشت و . امديرا روشن نكرد و به استقبالم ن اطيح يچراغ ها يكس. كز كرده بود اطياز ح يافسرده در گوشه ا

عبوس و آكنده از رطوبت  ،يو شب ظلمان كيخانه تار. ديدرخش يم بار،يكف جو يها زهيمثل سنگر ل،ينور چراغِ اتومب ريآن ز يپ يسنگ ها

 .زد يبرگ سوسو م يدرختان ب يباران و از ورا ةاز پشت پرد نستونيشهر پر يدر دور دست، نورها. بود

به محض آن كه  يول. بميتنها و غر گانه،يب ياحساس كردم در خانه ا. دميبر خود لرز ارياخت يخانه وارد شدم، ب كيتار يكه به ورود يهنگام

پاركت كف از جنس چوبِ كاج كه : شناختم يم يهمان طور بود كه از دوران كودك زيهمه چ. دميد ييكامالً آشنا ةچراغ را روشن كردم، صحن

. خود قرار داشتند يداشت، همه در جا ييكه قاب طال يبزرگ ةنيو آ يتونيز يوارهايرنگ سقف، د يكرم يها يرا جال داده بودند، گچبر نتازه آ

 م،يبرد يپدرم به سر م ةكه وال و من در خان يمواقع. شد، باال رفتم يم يمنته» النگ روم « كه به  يكوتاه ةگذشتم و از دو پل يورود ةاز محوط

 .ميگذراند ياتاق م نياوقات خود را در هم باغل

ما را در اطراف  ةبود كه اجدادم خان جدهميمتعلق به قرن ه ةهمانخانيم كي ةكديم امياال ميقد م،يگفت يم» النگ روم « آن  كه ما به منينش سالنِ

 نآ ادآوريوجود داشت كه  ييزهاياتاق چ نيهنوز هم در ا. داد يم ليخانه را تشك يسالن بخش مركز نيكه اكنون ا يآن ساخته بودند، به طور

 يها يو خط خط يميقد يارهايكه پر از زخم و ش يدود زده ا يواريد يبخار ايسقف،  اهيدود زده و س يرهايمثالً ت: رفته بود دايدورانِ دور و از 

و قابلمه  گيكردن د زانيآو يبرا ميكه در قد يكهنه ا يآهن يقالب ها ايارتفاع و سه متر پهنا داشت،  متريمتر و هشتاد سانت كيبود و  يادگاري

مثالً روكش : به آن اضافه شده بود ييزهايخود را از داده و چ يةاصالت اول داًيسالن در طول زمان تزا نيا ياما فضا. گرفت يده قرار ممورد استفا

رنگ و ظروف  ردز يراحت يمبل ها ،يآهن يرنگ كف اتاق، زغالدان يو خردل يارغوان يها يكتابخانه، قال يها، قفسه ها يگل و بته دار صندل

 يكوچك خانه به خوب باريو جو وهيباغ م ةكه از پنجره، منظر ييجا يعنياتاق،  در انتهاي –بود و  ينيتزئ اهانيكه پر از گل و گ ييگلدان هاو  يمس

 قرار هيسه پا يكه در حال حاضر رو يبوم. بود دهيآن كش يخود را رو ياز تابلوها يكه پدرم بعض يا يو بوم نقاش هسه پاي –شد  يم دهيد

 .آن را پوشانده بودند يرو يبزرگ بودوباپارچه ا اريبسداشت،

كامال سرد و مرطوب  يواريد يمانده در بخار يخاكستر باق.به داخل خانه نفوذ كرده بود رونياز ب يزييمرطوب پا يسرما.اتاق سرد بود يهوا
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 يو رفت و آمدها يزندگ ياهويما ازه ينه بود اكنون خا شيسال پ ستياگر امروز ب.داديمرگ م  يگذشتن عمروبو يز،بوييپا يبود و بو

 يكردند، با نوشابه  يم زيرا ت يحتما آتش بخار.خانه را روشن و گرم و دلچسب كرده بودند اميليو و يآكنده بود؛مر جانيشتابزده و شور و ه

آخر عمر خود را  يروزها يود و مرمدت ها قبل دز گذشته ب اميلياما و.گردندنديرا به خانه باز م يآمدند و زندگ يبه استقبالم م يگرم

خانه  يضلع شرق يدر اتاق ها اميليو و يكه پدرم چند سال قبل استخدام كرده بود بر خالف مر يزوج نسبتا جوان ند؛وگذرا يم"لياسكات د"در

 .داشتند يخود خانه ا يبرا نستونيكردند و در پر ينم يزندگ

و  ديچيدر خانه پ ميحاكم بر خانه،نامش را صدا زدم اما صدا زيشكستن سكوت غم انگ يها براحال،تن نيبا ا.ستيكه وال د رخانه ن دميفهم فورا

 يآهسته  يصدا.كرد؛و دوباره نام وال را صدا زدم يباال متصل م يهمكف را به طبقه  يرفتم كه طبقه  ياز دو پلكان يكيبه كنار .جواب ماند يب

سرما و باران .ديرقصد شباهت داشت به گوشم رس يباد م ريكه در مس يروزنامه ا يصداخاست و به  يكه از سقف خانه بر م ييخش خش آشنا

دوم در  يطبقه  يدر راهروها مهيخفاش ها سراس نيداده بود و اكنون ا يالنه داشتند به درون خانه فرار وانيسقف ا ريرا كه ز ييخفاش ها

 ياديز ينسل ها يبودند كه محل زندگ ييدانستم،آن ها درست در جا ياسخ را ماما من پ.دانستند در كجا هستند يكردند و نم ياطراف پرواز م

 .از اجدادشان بود

 يليكند كه ما داستان آن را خ يم جاديا يشبح-خاست يبر م وارهايكه ظاهرا از د-صدا را نيكه ا مياعتقاد داشت قايعم ميوال و من بچه بود يوقت

خطرناك و پرماجرا از  يكشد و پس از فرار يرا م يسيافسر انگل كيجنگ  يپشت خط جبهه در  يمرد جوان شيسال ها پ:ميشناخت يخوب م

و او را در  دهديپناه م  يجوان فرار نينام داشت به ا ليسكياز اجداد دور ما كه او هم بن درا يكي.برد يدشمن جان سالم به در م زاندست سربا

 يو همه جا نديآ ياو م يبه خانه  يسياز سربازان انگل يگروه گشت كيماجرا، نيپس از اهفته  كياما .كند يخود پنهان م يخانه  يروانيس ريز

 رياز انبار ز يكيتار يجان است و از فرط وحشت به گوشه  مهيپهلو ن نهيس يماريرا كه از ب چارهيو باالخره هم جوانك ب كننديرو م  رويخانه را ز

 ليسكيسربازان به بن درا.ندينما يمحاكمه و محكوم م ييدادگاه صحرا كيرا بالفاصله در كنند و او يم ريو دستگ دايسقف پناه برده است،پ

با  ليسكيهانا همسر بن درا.اطراف شود نيتا موجب عبرت تمام ساكن ختيكهاو را هم همراه جوانك محكوم به دار خواهند آو نديگو يممرحوم 

به  يسيزند كه اگر سربازان انگل يم اديو فر ديآ يتفنگ سرپر به اتاق م كيا با هان.شود يكند و وارد صحنه م يقد علم م ديتهد نيا دنيشن

را بر زبان  ديتهد نيكه ا يهمان افسر ي نهيتفنگ را در س ينروند گلوله  رونيشده بسنده نكنند و فورا از خانه ب ريدستگ ينزندا كيهمان 

و  زيپس به دشمنان شاه جورج عز نيدهد كه از ا يكندف به بن هشدار م يم يميدر برابر هانا تعظ يسيافسر انگل.خواهد كرد يآورده است خال

برند و  يم ليسكيدرا ي وهيسربازان آن مرد جوان را به باغ م.كند يخانه را ترك م يبه آنان كمك نكند و سپس همراه زندان ومهربان پناه ندهد 

 يم نييكند جسد مرد جوان را پا يپس از رفتن سربازان طناب را پاره م يبن كم.زنند ياست دار م ليسكيكه متعلق به درا يآن جا او را با طناب

و بارها با  ميكرده بود يآن باز يبارها رو يمرد هنوز هم آن جا بود و ما در كودك نيقبر ا.سپارد يهمان درخت به خاك م يكيآورد و در نزد

 ريو ز وارهايگفتند روح او پس از آن روز در د يكه م ميوش داده بودشجاع گ يبه داستان مرگ آن شورش جانيچشمان گشاد شده از شدت ه

جوان،نه خفاش  ينه روح آن شورش-كس چياما ه.بودم باال رفتم ستادهيآن ا يكه در پا ياز پلكان.كشد يو ناله م كند يم يما زندگ يسقف خانه 

بلند و گشادش را تنش كرده و  ياز همان لباس ها يكيكه  دميد چشمم شيمادرم را پ ريناگهان تصو.من پاسخ نداد يبه صدا-ها و نه خواهرم

دانست كه چند سال از  يخدا م.من دراز كرده بود يبه سو رديدور دست مرا بگ يخواهد از فاصله  يكه م گارو دستش را ان ستادهيدر سرسرا ا
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 يآن را اصال نم يبودم اما در آن لحظه محتوا دهيشن گفت كه من در آن روز حتما يم ييها زيچ.شد يلبانش باز و بسته م.گذشت يآن روز م

به خاطر  قايرا كه به صورتش زده بود دق يادكلن و پودر يكه هنوز بو يدر حال...آوردم ينم ادي بهچرا سخنانش را ...توانستم به خاطر آورم

 ينشسته بود؟آن روز كه مادر به سو شيبر موها يريبرف پ ايمادر در آن سرسرا آن قدر محو و ناروشن بود؟جوان بود؟ ي هيداشتم؟و چرا سا

 من چند ساله بودم؟ ديبگو يزيمن آمد و دستش را دراز كرد تا به من چ

باران در .ديكوب يخانه م واريباد،قطرات باران را به صورت مورب بر در و د.رفتم رونيبرداشتم و از خانه ب يآمدم چتر نيياز پلكان پا دوباره

 يو غرب يكه دو قسمت شرق يكوتاه ينيرزميز يراهرو يكاپشنم را باال زدم و سو ي قهي.ترسناك داشت يدرخشش اطيح يپرتو نور چراغ ها

 يداد و ذرات برف را رو يسرم را تكان م يباال يباد،پنجره ها و ناودان ها.كرد رفتم و با كمر خم شده از راهرو گذشتم يخانه را به هم متصل م

ها هست  زيچ يبعض.خانه را مسدود خواهد كرد يناودان ها يخواهد شده و لوله  خيبه  ليتبد يبرف به زود نيا دانستم كه يم.انباشت يهم م

 .كند ينم رييتغكه هرگز 

به  "النگ روم"يكه از پنجره ها ينور.گذشتم ميكرد يم يو كروكت باز نتونيآن بدم يكه د رگذشته رو يرنگ يو قهوه ا سيخ يچمن ها از

 .داد يراه نمازخانه را به من نشان م ييشكافت و گو يرا م يكيدست تار كيمثل انگشتان زرد ردنگ  ديتاب يم رونيب

 ياز آرزوها يكيبه  بيترت نيرا ساخته بود تا بد سايكل نيا ستيب يدهه  يپدربزرگم در سال ها.ميكوچك داشت يسايكل كيخود  يدرخانه  ما

و فاقد  ديو سف اهيآن به رنگ س يساخته شده و نما يساده ا يزخانه با سنگ و آجر و با معمارنما.عمل بپوشانند يمادربزرگم جامه  يبچگانه 

افاده از همان سال اول  يب يكوچولو يسايكل نياما ا.بود دهينام"افاده يكوچولو و ب يسايكل"كينمازخانه را  نيمادربزرگم ا.بود ينيتزئ ههرگون

آنها رمان ها نوشته  يدرباره  1"و نياول"كه يوانگلندين يها كيمن از آن كاتول يخانواده  البته.داشت يو بازساز ريبه تعم ازيدائما ن

 نستونيپر يكيپرودنس در نزد ويكه در شهرك ن يسنت مر يسايكل يها شيبه كش شهيهم نمياما والد.بوداست،ن

_______________________________ 

1-Ewelyn Wough 

اما آموخته بودم .دانستميمستقل را احمقانه و مسخره م  يسايكل كيداشتن  يدر نوجوان.دادند يم ياديه پول زو صدق هيدارد به عنوان هد قرار

 يكه به مدرسه  يبه عالوه هنگام.كرديم  جاديبود و دردسر ا نيمشكل آفر يا دهيعق نيچن انيچون ب.اورميرا بر زبان ب دهيعق نيا ديكه نبا

 ياز حد هم نم شيهنگفت و ب يثروت يو نشانه  ستين يهاد ريچندان غ زيمستقل چ يسايكل كيداشتن رفتم متوجه شدم كه "نياكوست نتس"

 .دارند يمستقل يساهايگفتند كه آن ها هم در خانه كل يبه من م ميها يچند تن از همشاگرد.باشد

 فيتوص كيبه  اي يسيانگل يو دور افتاده  يميقد يبود كه به كورستان ها يوهمناك ريتصو.زد يم انهيتاز ايسيباران به شدت بر بام كل اكنون

 رياطراف ساختمان ز يبلند و خودرو يعلف ها.بود زيواسرار آم كيكوچك نمازخانه ساكت و تار يبنا.زمستان شباهت داشت ياز شب ها يادب

پلكان را گرفتم از  ينرده  دميانه رسبه نمازخ.آن هارا كوتاه نكرده است يبود؛معلوم بود مدت هاست كس دهياز برف به هم چسب يكپوشش ناز

در محوطه .در بلند شد ياز لوال يو دلخراش ريز يناله  دميدر را كه كش ي رهيدستگ.دميآن رس يشده  يآهنكوب يرفتم و به در چوب نييپله ها پا

 يكم سو يمازخانه در پشت شعله سالن ن.خورد يتكان م ديوز يم رونيكه از ب يباد ريآن در مس يزد كه شعله  يسوسو م ينمازخانه شمع ي

اما .شمع را روشن كرده بود نيكامال معلوم بود كه خواهرم به آن جا آمده و ا.ستين يزيبود كه انگار آن جا جز خال چ كيو تار رهيشمع چنان ت
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 .دوباره نمازخانه را ترك كرده بود ليوال بعد،به هر دل

 يروح و مالل آور برا يب يخانه  نيت نداشتم آن جا منتظر بمانم و بدون حضور وال در اهانه برگشتم و چراغ هارا خاموش كردم اصال دوس به

 ديشا:با خود گفتم.بود زينفرت انگ اريو بس يطوفان ياما آن شب شب.را منتظر بگذارد يوال اصال عادت نداشت كس!عجبا.خودم بساطس پهن كنم

گرسنخ .ديآ يباالخره م ستين يمشكل.او باز كرده و مانع برگشتنش شده است سرصحبت را با يكس ديرفته،شا رونيب يزيچ ديخر يراوال ب

 نستونيپر يام افكندم و به سو يو ساكت پدر كيتار يبه خانه  ينشستم نگاه كوتاه لميپشت فرمان اتوموب.داشتم يدنينوش كيبه  ازيبودم و ن

 .به راه افتادم

همان .بود يبارِ رستوران پر از مشتر.آرام بخش داشت يبر من اثر ديرس يه گوش مكه در رستوران تاسائو ب يآهسته و نامفهوم ي همهمه

 يها اريش.رستوران را پر كرده بود يها واريد شهيدور و فراموش شده،مثل هم يقهرمانان متعلق به دوران گريو د "كريهاب ب"يميقد يعكس ها

خود را جشن  يروزيرستوران پ نيبود كه در ا"گرزيتا"مياز افراد ت يمتعدد يهانسل  ادآوريشد، يم دهيها د زيم يكه بر لبه  يا نهفراوان و كه

 .رستوران مثل سفر به گذشته بود نيحضور در ا.گرفتند يم

 نيعلت ا.و نگرانم يتا چه حد عصب دميلحظه بود كه فهم نيتازه در ا.تند سفارش دادم يدنينوش كينشستم و  يصندل يرو يپرت يگوشه  در

تر مشوش و  شيمرا ب نيدانستم وال اكنون كجاست و هم يبه عالوه نم.بودم دهيشن شيصدا نيبود كه به وضوح در طن يوحشت وال و ينگران

 .شد ينم دهياز وال د ياثر چيعجبا كه اكنون ه يول.نديخواست حتما مرا بب يآمرانه بود،م اريوال در تلفن بس ياصد.كرد يآشفته م

 "؟يكن يجا چه م نيا ،تويميبن،دوست قد!بن"زند ينام مرا صدا م يكس دميگذاشته بود كه شن زيم يرا رو"برگر زيچ"خدمت شيپ تازه

 كرديدانم چه م  يمن و وال قرار داشت اما نم نينظر سن ب"ليپدر ترنس اوت".افتاد1"ليترس اوت"جوان يرا كه بلند كردم،نگاهم به چهره  سرم

به لطافت  يپوست قتايكردند،چون حق يصدا م2"چزيپ"جا همه او را  نيد را.وان و سرحال بودنرم اول دانشگاه ج يدانشجو كيكه هنوز هم مثل 

 سيما با هم تن.ميشناخت يم ديآ يم ادمانيكه  يرا از زمان چزيما پ.معصوم شهيجوان،هم شهيهم:هلو داشت؛به قول آن ضربالمثل معروف يخو سر

 .ام مست كردم يپدر ياو را در باغ خانه  يبار در زندگ نينخست يدم كه برامن بو نيا كرديادعا م  چزيو پ ميكرد يم يو گلف باز

______________________________ 

-1terrence O'Neals 

2-peaches:هلو 

 گذاشت و زيم يرا رو شيآبجو وانيو او ل"چزين،پيبنش":به او گفتم.زد يبرق م شهياش مثل هم يآب يزد چشم ها يو لبخند ستاديسرم ا يباال

 لِيدر آن روزها ترنس اون.راه كشاند نيوال بود كه او را به ا نيا قتيشود؛در حق شيخواست كش ياصال نم چزيپ قتيدر حق.كنار من نشست

ها و  يسرگرم نيخود جز هم ندهيا يدر سر نداشت و برا يفكر يآبجو خور يو شكستن ركورد جهان در رشته يو موتورسوار لفجوان بجز گ

ترنس بر سر  ي ندهيمدت ها نام وال به عنوان همسر ا.كرد يآروز نم يزيچ تيدر وال استر يشغل ديقطار فرزند وشا كيالهمسرري كيالبته 

را  چزيپنج سال بود كه پ اياما اكنون چهار .دميپسند يرا به عنوان داماد هانواده م چزيوصل بودم و پ نيزبان هابود و در آن زمان من طرفدار ا

 يحتما لباسش را م ديد يهالوران را م ينيرنگارنگ به تن داشت اگر و يو كت پشم ديسف راهنيپ.عوض نشده بود چيه او يبودم ول دهيند

 .ديپسند
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 "ماست،كشانده است؟ يميقد اتيجا كه محل جنا نيتورا به ا يزيچه چ":دمياو پرس از

از  زيخود او ن ييبر لب آورد،گو يلبخند".كنم يم خدمت شيبه عنوان كش 1وپرويشهرك ن يسنت مر يسايدر كل.بن،من خادم خدا هستم"

 .خدا در عجب بود يكارها

 "؟يچرا به من تلفن نكرد ياز ك"

 شيكش نيتوانست باور كند كه ا يبهت زده شده بود و نم.يديد ياش را م افهيكاش ق.دميپدرت را د شيچند وقت پ.تابستان گذشته نياز هم"

 كي سمسيكر التيدر تعط ديوال گفت شا.نميجا بب نيتو را ا سمسيقبل از كر كردميفكر نم .است نطايو ش گوشيباز ليجوان همان ترنس اون

شب  يانتظار نداشته باش بن دا در مراسم مذهب:به من گفت يول.دهد بيتاالب پشت باغ خانه ترت يرو يباز تيبا اسك همراهمفصل  يهمانيم

 ".ينيبب سمسيكر

 ".يدان يخوب م يليرا خ نينگذاشته ام و خود تو هم ا سايست كه من پا به كلسال ا ستياالن ب.كامال حق با اوست"

_____________________________________ 

1-New pro 

 ".يات ندار يپدر يبه خانه  ياديز يبه من گفت تو عالقه  ؟پدرتيكن يجا چه م نيا":برداشت و گفت ينيزم بيتكه س كيبشقابم  از

 ياشتباه مانيدر اتاق زا ديشا.نه ايمن اصال پسر او هستم  ايفكراست كه آ نيپدرم هنوزهم در ا ديبه احتمال زا.ييگو يطور است كه م نيهم"

 ".مانده  يپدرم باق ياست كه برا يديتنها ام نيا.به او داده اند يرخ داده و مرا عوض

 "ست؟يطور ن ني،اياز پدرت دلخور يليخ نكهيمثل ا"

بود و  زياسرار آم يكم شيحرفها.پدر به من زنگ زد يوال امروز بعداز ظهر از خانه .ام امدهيجا ن نياو به ا دنيد يبه هر حال من برا ينه ول"

 وهم از ا يخبر چيو ه ستيكه وال در خانه ن نيا بيعج يول.ججا آمده ام نيكثافت به ا يهوا نيدر ا ليدل نيمن تنها به ا.هم عجله داشت يليخ

 يباز تياز چه قرار است؟من از اسك يباز تيواسك يمهمان انيجر ني؟ايدياو را د يتو ك": انداختم و ادامه دادمرا باال ميشانه ها".ندارم

 "...متنفرم

از  ينيزم بيس كيدوباره  چزيپ".دوران گذشته اديبه ...ميداشت،با هم ناهار خورد يجا توقف كوتاه نيتابستان گذشته كه سر راه سفر به رم ا"

كنم  يفكر م-وال حق با توست يبودن كارها زيكنم در مورد اسرار آم ياما فكر م":ن را در دهانش گذاشت و سپس ادامه دادبشقابم برداشت،آ

لحظه  يترنس برا يچهره ".نامه نوشت ميبرا سياول از رم و بعد هم از پار...زده يخطرناك قاتياز قرار معلوم وال دست به تحق.هست يياخبره

ترنس ".دوم است يدر جنگ جهان ايسيموضوع كتاب مربوط به نقش كل.است،بن يكتاب لعنت نيل مشغول نوشتن اوا":درهم و عبوس شد يا

آن  يادآوريبه  يليم ايسيو كل ستين يپرافتخار يدوره  ايسيكل يدوره از زندگ نيداند كه ا يو خدا م ":و گفت ديدرهم كش يدوباره چهره ا

 ".ندارد

 ".است يمندگآن دوران موجب شر يادآوريچون "

 يارتباط چياو به من ه يكارها.كرد يم يزندگ يوجرسين نستونِيبودم كه در پر يگناهم،بن،پاپ،پاپ بود و من هم در آن روز پسر جوان يمن ب"

 ".ندارد
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ودم را گرم وج تيمياز صفا و صم ياحساس كردم كه موج.در بشقابم را در دهان گذاشت و به من لبخند زد ماندهيباق يها ينيزم بيس چزيپ

هفده سال  يوال از وقت..با او ازدواج خواهد كرد اديگرفته و گفته بود كه به احتمال ز يجد يليرا خ چزيبا پ يوال در آن روزها دوست.كرده است

 .دوست بود چزيپ ،باداشت

دچار  چزياز حد به پ شيب يكيز نزدشده بود ا تيترب يكيكاتول ي رانهيسخت گ يارهايو مع يكه با اخالق مذهب يدخترك جوان يعنيوال  اما

 يا دهيافكار راپد نيا چزيوال مطرح شد پ يبرا يبه عنوان راهبه به طور جد يو زندگ ايسيكه موضوع كل يهنگام يعنيبعد ها .عذاب وجدان بود

باور بود كه وال فقط به  نيباز هم بر ا چزيو مشخص به خود گرفت،پ قيوال شكل دق يكه نقشه ها يو بعد هنگام.كرد يزودگذر تلق و يموقت

 ديرس جهينت نيچاره ناچار به ا يب چزيكرد پ يخودرا عمل يكه وال نقشه  يو سرانجام هنگام. كار دهد نيخواست تن به ا يعلت فشار پدرش م

كه در آن  ييايدن ياخودش،بر يبرا- بكند يخودرا وقف كار بزرگ يگرفته بود زندگ ميآن بود كه وال تصم قتياما حق.است شده وانهيكه وال د

 ايدن يخواهياگر واقعا م !من يخدا:به وال گفته بود  چزيرا در داالس به قتل رسانده بودند و پ يدر آن روزها كند.ايسيكل يو برا كرديم  يزندگ

كه من  ستين نيبحث بر سر ااصال :به او گفته بود.اما وال اصال حاضر نشده بود با پبچز به مشاجره بپردازد!ونديسپاه صلح بپ هب يرا نجات بده

 !بود رينظ يب قتاياعتماد به نفس وال حق.دارد ازياست كه به وجود من ن كيكاتول ي چارهيب يايسيكل نيبر عكس،ا.دارم ايسيبه كل يازين

كرده بود و وال آن دوازدهم در دوران حكومت خود  ينظر كامل در آنچه پاپ پ ديو تجد ديجد يبه آغاز ايسيكل ازيوال د رمورد ن يشخص ديعقا

 ياديز ديامر ام نيو سوم ابراز داشته بود،مطابقت كامل داشت و هم ستيب يوحنايكه پاپ  يديدانست،با عقا يبخشش م رقابليرا شرم آور و غ

بر باد  وحناي دوران يگرفت كه موجب شد تمام دستاورد ها شيرا در پ يريپاپ ششم دوباره مس يعني وحناي نياما جانش.كرده بود جاديا لدر وا

بود و  يزد راض يمتحجر قرون گذشته در جا م يدوباره در الك خود فرورفته بود و در همان قالب ها ايسيكه كل نيپل ششم ظاهرا از ا.فنا رود

تر  يانسان يدر قالبخود را  ديخورد و با يتكان م ديبا ايسياما كل.خورد يخود تكان نم ياز جا ايسياما كل.است رييكه جهان د رحال تغ ديد يوال م

 ريمثل آن ها و در همان مس خواستيبود و م  دهيو سوم را د ستيب يوحنايو پاپ و  نگيلوترك ني،مارتيوال دوران كند.كرد يبه جهان عرضه م

 بيترت نيج نكند و بدگاه ازدوا چيگرفت ه ميشده بود تصم ديكه از ازدواج با وال ناام چزيچز؛پيو اما پ.بهتر مبارزه كند ييايبه دن دنيرس يبرا

 .كند ينيب شيها را پ دهيتحول پد يتواند چگونگ يداد كه انسان هرگز نم يداستان نشان م نيا.ديدرآ تيگرفت به لباس روحان ميبود كه تصم

 قتيدر حق چزياست كه پ يمرد همان كس نيا ديدر ظاهر شد و معلوم گرد يدرآستانه  يكه مرد ميكنار بار برو ميخواست يو من تازه م چزيپ

 ".كنم ياز دوستانم را به تو معرف يكيخواهم  يبن،م":آن مرد برد يدست مرا گرفت و به سو چزيپ.او به رستوران آمده بود دنيد يبرا

با  يتصور.به سر داشت يچرم كيبا نوار بار يرنگ يتونيبه تن و كاله ز يكهنه و رنگ و رو رفته ا يبود باران ستادهيدر ا يكه در آستانه  يمرد

افكنده  هيزد،سا يحدقه برق م يكه در عمق گود يكمرنگ يآب يرنگش بر چشم ها يسرخ داشت ابروان انبوه و پرپشت خاكستر يگونه ها

متر و  كيقدش حدود .شد يم دهيبود،د دهيچيكه به دور گردن پ يرنگ يشال گردن خاكستر رياش از ز يشيكش ديسف ي قهياز  يگوشه ا.بود

انداخت كه در سال  يم"جرالد تريف يبار"اديرا به  نندهيب شيلب و چشم ها يگوشه  يها نيچ.شصت سال داشت بايبود و تقر متريهفتاد سانت

 يرلنديا كينقش  شيها لمياز ف يكيدر  نيجرالد عالوه بر ا تريف.كرده بود يرا باز يشينقش كش شيها لميف از ياريچهل در بس يدهه  يها

 يهردو توانستميو من اكنون م .مثل و مانند نداشت يگر لهيكرده بود كه در ح يرا باز يينقش مرد انتقامجو گريد يلميلجوج و كله شق و در ف

 ياعضا ريشد كه با سا يم دهيدر چشمانش د زيسرد و اكراه آم يحالت.نميرو داشتم به وضوح بب شيپ كه يمرد يرا در چهره  اتيخصوص نيا
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 .شناختم يبودم م دهيكه در روزنامه د يياو را از عكس ها يچهره .نداشت يو چروك و خندانش تناسب نيصورت پر چ

 ".ايسيدست كل رهيپرآوازه و چ ي سندهيهستند،شاعر و نو 1دان يهم پدر آرت شانيا ل؛ويسكيبن درا"

________________________________________________ 

1-Artie Dunn 

 "د؟يستين ليسكيدرا ويشما پسر ه.ديجوان را عفو كن لِيكنم پدر اون يخواهش م ليسكيدرا ياآق!كن ترنس سي!طانيلعنت رب ش":گفت دان

 "د؟يشناس يشما پدرم را م"

كالهش را برداشت و .بر لبانش نشست يشخندين".ستياما از قرار معلوم پدر شما از دوستداران و خوانندگان آثار من ن.ام دهيفقط نامش را شن"

 .گذاشت شيپشت سرش را در معرض نما يتنك و خاكستر يموهارنگ و  يسر طاس و صورت

هضم كند  كبارهيرا با هم و به  حيتواند سكس و خشونت و اعتقاد به مس يكه پدر دارد،نم يدر سن":فشردم به او گفتم يكه دستش را م يحال در

 ".بدهم هير شما را به او هدآثا اتيكل يسميجشن كر يبرا ديشا.را لقمه لقمه بردارد نيسنگ يغذا نيو مجبور است ا

 يدان در آن برنامه موضوع مصاحبه را طور.بودم دهيد شيهنگام مصاحبه د رمورد كتاب ها يونيزيتلو يبرنامه  كيبار پدر دان را در  كي من

او هم مثل اغلب  ايآبود كه  دهيپرس ندهيگو.كند يسخنران سباليب يعنيموضوع مورد عالقه اش  نيچرخانده بود كه بتواند در مورد مهم تر

فقط همان مراسم  شهيمن هم":و دان پاسخ داده بود. نه اياست  يازيقبل از شروع  يمراسم خراف يمعتقد به انجام بعض سباليب كنانيباز

دو چندان  نندگانيب انياو در م تيباعث شده بود كه محبوب ركانهيو ز زيآم هيپاسخ كنا نيو هم ".دهم يرا انجام م كيكاتول يايسيمخصوص كل

 .گردد

آثار من اگرچه  يجلد چرم يمجلدها اتيمحتو.ديارزان منتشر شده استفاده نكن متيو با ق يبيكه به صورت ج ييصورت از كتاب ها نيدر ا"

 ".خالف ادب و نزاكت دارد يها فيتوص يبيج يكتاب ها يبه همان اندازه  قايگران تر است اما دق

 "...كرد يمغازله م انيعر مهيجوان و ن يبا زن ييباروياندام و ز خوش شيكش":كرد و گفت يخنده ا چزيپ

 "ل؟يسكيدرا يد،آقايما بمان شيپ يا قهيچنددق ديخواه ينم":گفت دان

 "...دارم يبا خواهرم قرار مالقات.شوم يمرخص م دياگر اجازه بده"

 ".از اعتقاد راسخ و تالش و جنبش رينظ يب يوطمخل.يبه تمام معن يفاضله  كي!و محترم يجد اريبس ي سندهيخانم نو كياوه،بله،"

 شيكش نيبا پدر دان ، ا چزيبود كه پ يكامال منطق.برگشتم لميكردم وبه اتومب يخداحافظ».نظر مثبت شمارا به خواهرم ابالغ خواهم كرد نيا«

دان،  يرمان ها تيمحبوب.م باشدپرفروش ومحبوب بود ، دوست ومحر شيمشهور كه تمام كتاب ها سيرمان نو نيسنت شكن وضد خرافه وا

آموزش  يكه به لحاظ محتوا نوع سديبنو ييتوانست رمان ها يابداع كرده بود كه با استفاده از آن م يدان روش.انداخته بود ردسررا به د ايسيكل

معتقد بود كه  عتايپدرم طب.اشتوقدرت وثروت سر وكارد يبا شهوت ران شهيداستان ها به لحاظ شكل و قالب هم نياخالق وصفات حسنه بود؛اما ا

 ايكرده بود » بدنام«را  ايسيدان واقعا كل ايبحث كه آ نيبه هر حال وجدا از ا.اشت دهيبه ثروت و رفاه رس ايسيمت بد نام كردن كليدان تنها به ق

 يبه حساب م يارد، قطعا مرد ثروتمندخود نگه د يآورد برا يرا كه به دست مك يتوانست پول يآزاد ومستقل بود وم يشينه، از آنجا كه دان كش

در .كرد يم تيرا رعا اطيبه ناچار در برخورد با او جانب احت ايسيمشهور شده بود كه كل يمثل خواهر من آن قدر در افكار عموم همواو . آمد
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 ي ژهيو يگاه ها انواع واقسام كاالهافروش نيتريدر و.لغزنده بود يرو ها به نحو خطرناك ادهيوپ ديبار يهنوز هم باران مخلوط با برف م رونيب

دندان كه  يوب ريپ يمرد ها ي، مجسمه  ينيريپر از شكالت وش يجارو ، كاسه ها يسوار بر دسته  يساحره ها:خورد يچشم م به»نيوهال«جشن 

گرم  يواريد يكنار بخار خواست هرچه زودتر همراه وال در يدلم م.گرفتم شيدوباره راه خانه را در پ...درست شده بود ييحلوا ياز كدو

منجمد شده بود ،  نيزم يكه رو يبرف.بود كيخانه همچنان ساكت وتار.بپردازم وهرچه زودتر مشكالتش را حل كنم تگو، با او به گف نميبنش

ان از  ير نور چراغ هارا رو به گاراژ متوقف كردم ود لمياتومب.كرده بود ليلغزنده تبد بيسراش كيشد به  يم يرا كه به گاراژ خانه منته يريمس

 ليبودن اتومب سياما خ.بود سيهنوز خ لياتومب يبدنه .در را باز كردم و وارد شدم.در گاراژ بود يلياتومب.انداختم راژبه درون گا يپنجره نگاه

 يتم،آن را كنار در ورودبرگش لميبه اتومب.هم سرد بود ليو موتور اتومب ديبار يكرد، چون ساعت ها بود كه باران م ينم انيرا ب يمطلب خاص

خواست در  يدلم م ديشا.رفتم وهيدانم چرا به باغ م ينم قايدق.كم كم دل نكران وال شده بودم .بود ميساعت ده ون.شدم ادهيخانه پارك كردم وپ

نه وباغ ، پس از سكوت حاكم بر خا.برف سال بود نينخست نيا.شده بود ليبه برف تبد گريالخصوص كه باران د يآزاد گردش كنم، عل يهوا

 نيا ي جهيو وال را صدا زدم، اما تنها نت ستادميا يلحظه ا.ديرس يبه نظر م يواقع ريوغ زيناسائو ، وهم انگ رانتحمل ان همه سر وصدا در رستو

ام  ستادهياغ اكه در ب دميآنكه متوجه شده باشم، ناگهان د يبعد ، ب.ديبه گوش رس يكيدر همان نزد ييبود كه از جا يسگ ي، عوعو اديفر

خود را از  يجوان شيكش شيام كه ده ها سال پ ستادهيا يهمان درخت ريز قايدقت كردم، متوجه شدم كه دق رافكه به خود آمدم وبه اط يوهنگام

آن  ي وهيوباغ مما  يبه سر برده ام كه در مورد خانه  ييناگهان احساس كردم كه تمام عمرخود را با داستان ها.بود ختهيآن به دار آو يشاخه ها

 يكه در باغ ما كار م يونيما آمده بودند، و روحان يبه خانه يجنگ جهان ياهويكه پس از ه يونيمربوط به روحان يداستان ها-بر سر زبان ها بود

و آن  دند؛ينوش يم يسكينشستند و و يكه همراه پدرم در كتابخانه م يونيدادند، وروحان يرا انجام م شيايمادرم مراسم دعا ون يكردند وبرا

داشت وباز  يافسانه ا يبود كه قدرت وجاذبه ا ييهمه داستان ها نهايا.ختيدرخت به دار آو نيا ياز شاخه  اكه خود ر يجوان وبدبخت يروحان

 يايسيهب وكلموضع ان در قبال مذ زيآن ون يها يمن ، رنج ها وشاد يخانواده  خچهيداستان ها تار نيمن بود؛ در ا يخانواده  ياز زندگ يتاب

وجب خاك خدارا اصال دوست  كي نيداشته است،اما من ا يمن نقش مهم يخانوادگ خچهيدر تار شهيهم وهيباغ م نيا.منعكس بود كيكاتول

خانه وبه دور از چشم  رونيب يعني-نجايا.دوست داشت يليرا خ نجايبود كه وال ا نيا ميايشد غالبا به باغ ب يكه موجب م يليتنها دل.نداشتم

زدم متوجه شدم  يرا گاز م يبيكه س يروز در حال كياما .نداشت شتريآن موقع وال چهار سال ب.ادمد اديپوكر را  بود كه من به وال بازي– نيوالد

مان را باغبان يعني» تسيفر«روز  كي.و تار شد ريت وهيام واز ان روز به بعد رابطه ام با باغ م دهيكرم را هم بلع كي، نصف  بيكه همراه گوشت س

گفتند طناب دار به  يرا كه م يشاخه ا تسيفر.بود ختهيآن به دار آو يجوان خود را از شاخه  شيكش هرا بهما نشان دهد ك يدرخت ميوادار كرد

شم آورد ، چ رونيزبانش را از دهان ب تسيوآنگاه فر م؛يشد رهيبوده به ما نشان داد وما بهت زده وبا چشمان گرد به آن شاخه خ زانيآن آو

آنجا كه روحخ  يعنيخانه،  يروانيش ريهم مثل اتاق ز وهيباغ م نيا ديوگفت كه شا ديوبعد خند گرفتبه خود  يبيمه افهيهارا در حدقه چرخاند وق

 شياز آن كش يوعكس دميند زيغم انگ يدر مورد آن ماجرا يمن هرگز مقاله ا.است مني، نحس وبد  ديكش يناله م يسرگردان آن جوان شورش

 نيا«:كرد گفت يماستمال عيسر يليباره سوال كردم ، موضوع را خ نيكه از مادرم در ا كباري.وبدبخت ودوزخ مكان مشاهده نكردم ارهچيب

بوده  ياريبدب يما نوع يماجرا برا نيوپدرم معتقد بود كه ا».بود يزيغم انگ يليخ يماجرا.ياست، بن شيسال پ ونيليم كيموضوع مربوط به 

 نيا.دار بزند يگريدرخت متعلق به فرد د يكند وخد را از شاخه  انتخابرا  يگريد ي وهيخود باغ م عيعمل شن نيا يبرا توانست يم«:است
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 شيسال پ 50كه  يشيبارش برف وفكر كردن به كش ريكم كم از ماندن در ز».كار انتخاب كرد نيا يبود كه باغ مارا برا يبزرگ ياريافتضاح وبدب

نمازخانه كه اكنون بام  يبرگشتم وروبرو.ساعت شب كجاست نيا مكه خواهر دمياز خود پرس يبا نگران.، خسته شدمكرده بود يخودكش نجايا

نهر كنار خانه  يكرده بود واز سو رييسمت وزش باد تغ.شباهت داشت، توقف كردم يآدمك برف يافسانه ا ياز برف بود وبه كاخ ها دهيآن پوش

 يكيرا باز كردم وبه اعماق تار يرفتم،در ورود نييپا مازخانهزده ولغزنده ن خي يدوباره از پله ها.داد ين مدرختان را تكا يو شاخه ها ديوز يم

، به درون سالن نمازخانه  ديتاب يم رونيكه از ب ياندك ييدر را باز گذاشتم تا روشنا.شمع ، خاموش شده بود.شدم رهيسرد ومرطوب وساكت ان خ

نمازخانه  يورود.، روشن كردم ديرا كه به دستم رس يدين كليسالن رساندم واول يچراغ ها ديخود را به كل روايكورمال ودست به د.ابديراه 

هستم كه در  ياحساس كردم مثل غواص.ديرس يرنگ به نظر م يوخاكستر دهيكهنه وپوس زيهمه چ.محوطه را روشن كرد يروشن شد ونور كدر

 يوكدر فينمازخانه را با نور ضع ياخل، بخش د يجفت المپ سقف كيدوم را زدم و ديكل.تاس ستادهيمدفون در قعر آب ا يبرابر خرابه ها

بود كه  مكتين فيدر سالن فقط ده رد.ديسرم به گوش رس يباال يكيچند خفاش در تار اي كي يخشك به هم خوردن بال ها يصدا.روشن كرد

را  ييهرگز فضا.صدا زدم اگذاشتم ونام خواهرم ر شيدو گام پ ديبا ترد.ردك يم ميگذشت وآنها را به دو بخش تقس يم نشانياز ب يانيم يراهرو

قطرات  زشير يصدا. ديوپنجره ها به گوش رس وارهايوپژواك آن از د ديچيدر فضا پ» وال « ييتك هجا يآوا.بودم دهيوتنها ند يآن همه خال

 انيدر فاصله م انناگه.داشت ريبه تعم اجيج نمازخانه دوباره احتپشت بام وبر.ديچك يم نييكه از چند سوراخ وترك سقف با پا دميرا شن يآب

فورا آن را .بود يآب ينوار چرم كياز پشم سرخ با  يني، آست يش نيا.دميرا د يسرخ رنگ يچراغ ، ش فينور ضع رياول ودوم ، ز فيرد

 همان نيبله، ا.دوخته شده بود نيسنت اگو ست رستانيآن آرم دب يمن بود كه رو يرستانيكهنه دب ياز كت ها يكيمتعلق به  نيآست نيا.شناختم

كرد؟در گورستان  يكف نمازخانه چه م يكت رو نياما ا.خورد يبه چشم م)  ياس ا(آن دو حرف  ي نهيسمت چپ س بيج يبود كه رو يكت

 يايليسيدراز آرامگاه س يست كه سال هاه يدر شهر رم قرار دارد، مغاك »ايآپ ايو« ابانيخ ريو ز نيكه در اعماق زم كستوسيسنت كال ينيزم ريز

 سيپاشال.خود در آوردند ي هيرا از محل اول سهيقد يبانو نيا ياول استخوان ها سيبه دستور پاپ اعظم پاشال يالديدر قرن نهم م ود،ب سهيقد

شهر رم قرار »ته وره يترا« ي در محله ايليسيسنت س يايسيمحراب كل ريگذاشتت كه اكنون ز ينيرا در تابوت مرمر ايليسيس ياستخوان ها

گورستان وارد  كيتار يناگهان از راهروها ديبازد نياز ا ييدر جا.كردم ديبازد كستوسيكال ينيزم رياز گورستان ز كباري شيپمن سال ها .دارد

احساس كردم كه سرزده  لحظه كي يبرا.كه آرام وبا صفا در خواب خوش غنوده بود دميرا د ينرو دختر يايدر نياز نرو شدم ودر ا ييايدر

 نيا:دميدوباره به خود آمدم و دخترك را همان طور كه بود د يالبته پس از لحظه ا.و آرامش اورا بر هم زده ام شدهدختر  نيوارد خوابگاه ا

ظاهر شده »  ياسفوندران« لنايهمان طور ساخته بود كه در خواب بر كارد قايرا دق ايليسيبود كه بدن س»استفانو مادرتا« ياز كارها يدختر مجسمه ا

كردم، دچار  يآن زن بر كف نمازخانه ما افتاده بود نگاه م كريبود واكنون كه به پ تيبه واقع كيفوق العاده نرد يهنر اثر كيمجسمه  نيا.بود 

 يجمع شده رو يد به پهلو وبا پاجس.نميب يزن رادر خواب م ني، اندام ا شيقرن ها پ ييايتاليا ناليمن هم ، مثل آن كارد ديتوهم شدم كه شا نيا

 يمن فقط ك.قرار داشت نيافتاده بود؛ صورتش رو به زم نيمشغول بود، نقش بر زم شيايكه زانو زده وبه ن ييدرست همان جا.ودافتاده ب نيزم

خانه خارج شده بود تا به  كه از ياحتماال وقت.شد يم دهيد يحيدستش را نوازش كردم؛ در انگشتان سردش تسب.كه بسته بود دميد يچشم اورا م

خواهرم .دستش را در دست گرفتم؛ انگشتانش سرد ومنجمد بود.پشم كت هنوز مرطوب بود.مرا به تن كرده بود ي كهنهنمازخانه برود، كت 

ره بودم به يبود كه من از آن ب يوشجاعت يريكه وجودش همواره آكنده از دل يزيشجاع من ، موجود عز شهيهم يسرباز كوچولو نيوال ، ا
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در كنارش زانو زدم، اما بعد دستم را دراز كردم تا صورتش را نوازش كنم كه اكنون  يدانم تا ك ينم.بودبهره خواهم ماند، مرده  يهم ب شهيوهم

 يخنده  يوصدا دميد يشگيهم يبود؛ ومن اورا به شكل همان دخترك كوچولو دوارياز آن روح سركش وام يجان وته يحالت وب يكامال ب

سوخته اش بر اثر  يكه مو دميمو دلمه بسته بود حس كردم ود يرا كه بر رو يرا نوازش كردم، خون شيكه مو يوهنگام دم،يدمانه اش را شنشا

زده  يدر حال دعا بانو بر زمن نجايوال ا.دميگلوله را د ي؛ وزخم آغشته به خون جا ختير نيبه زغال شد وبر زم ليتماسس انگشت من تبد

ناشناس  يليبه دل -او ديشا.بود دهينكش يدرد چيمطمئن بودم كه ه.بود  كرده كيبه مغز او شل يمتر يچند سانت يه از فاصله با اسلح يوكس

 .به قاتلش اعتماد كرده بود-حيقابل توض ريوغ

نمازخانه را با  يش داخلبخ يالمپ سقف كيدوم را زدم و  ديكل.است ستادهيمدفون در قعر اب ا يهستم كه در برابر خرابه ا يمثل غواص كردم

 .ديسرم به گوش رس يباال يكيچند خفاش در تار اي كي يخشك به هم خوردن بال ها يصدا.روشن كرد يو كدر فينور ضع

گذاشتم و  شيدو گام پ ديبا ترد.كرديم ميگذشت و انها را به دو بخش تقس يم نشانياز ب يانيم يبود كه راهرو مكتين فيسالن فقط ده رد در

وپنجره ها به  وارهايو پزواك ان از د ديچيدر فضا پ »وال«ييتك هجا ياوا.بودم دهيوتنها ند يرا ان همه خال ييهرگز فضا.اهرم را صدا زدمنام خو

به  اجيپشت بام و برج نمازخانه دوباره احت.ديچك يم نييكه از چند سوراخ و ترك سقف به پا دميرا شن يقطرات اب زشير يصدا.ديگوش رس

 .تداش ريتعم

 ياب ينوار چرم كياز پشم سرخ رنگ با  ينيشئ، است نيا.دميراد يچراغ، شئ سرخ رنگ فينور ضع رياول ودوم، ز فيرد انيدر م ناگهان

دوخته شده  نيسنت اگوست رستانيان ارم دب يمن بود كه رو يرستانيدب يكهنه  ياز كت ها يكيمتعلق به  نياست نيا.فورا ان را شناختم.بود

 كرد؟ يكت كف نمازخانه چه م نياما ا.خورديبه چشم م يان دو حرف اس و ا ي نهيسمت چپ س بيج يبود كه رو يكت مانه نيبله، ا.بود

دراز ارامگاه  يهست كه سالها يشهر رم قرار دارد،مغاك در»اياپ ايو«ابانيخ ريو ز نيكه دراعماق زم كستوسيسنت كال ينيزم ريگورستان ر در

 ريگذاشت كه اكنون ز ينيرا در تابوت مرمر ايليسيس ياول استخوانها سيبه دستور پاپ اعظم پاشال يالدين نهم مدر قر.بود سهيقد يايليسيس

 ديبازد كستوسيكال ينيرزمياز گورستان ز كباري شيمن سالها پ.شهر رم قرار دارد» تراس ته وره« يدر محله  ايليسيسنت س يسايمحراب كل

كه ارام و با صفا  دميرا د ينور دختر يايدر نياز نور شدم و در ا ييايگورستان وارد در كيتار يازراهرو ها ناگهان ديبازد نياز ا ييدر جا.كردم

البته پس از لحظه .دختر شده و ارامش او را برهم زده ام نيلحظه احساس كردم كه سرزده وارد خوابگاه ا كي يبرا.خوش غنوده بود بدر خوا

همانطور  قايرا دق ايليسيبود كه بدن س» مادرنا استفانو«ياز كارها يدختر مجسمه ا نيا:دميهمانطور كه بود ددوباره به خود امدم ودخترك را  يا

 كريبود و اكنون كه به پ تيبه واقع كيفوقالعاده نزد ياثر هنر كيمجسمه  نيا.ظاهر شده بود »ياسفوندرات«ناليكه در خواب بر كارد بودساخته 

 اان زن ر ش،انداميقرنها پ ييايتاليا ناليمن هم،مثل ان كارد ديتوهم شدم كه شا ني، دچار ا كردميافتاده بود نگاه مان زن كه بر كف نمازخانه ما 

 .نميبيدر خواب م

جسد  نيا.شده بود نيمشغول بود،نقش بر زم شيايكه زانو زده و به ن ييدرست همان جا.افتده بود نيزم يجمع شده رو يبه پهلو و با پا جسد

كه بسته  دميديچشم او را م كيمن فقط .قرارداشت نيافتاده بود؛صورتش رو به زم نيمثل مجسمه مادرنا،ارام مثل فرشته بر زمهم درست 

مرا  يكه از خانه خارج شده بود تا به نمازخانه برود،كت كهنه  ياحتماال وقت.شديم دهيد يحيكردم؛در انگشتان سردش تسب نوازشدستش را .بود

 .دستش را در دست گرفتم؛انگشتانش سرد و منجمد بود.م كت هنوز مرطوب بودپش.به تن كرده بود
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از ان روح  يجان وته يحالت و ب يدر كنارش زانو زدم ،اما بعد دستم رادراز كردم تا صورتش را نوازش كنم كه اكنون كامالن ب يدانم تا ك ينم

را  شيكه مو يهنگام دم،ويشادمانه اش را شن يخنده  يو صدا دميد يگشيهم يبود؛و من او را به شكل همان دخترك كوچولو دواريسركش و ام

 نيبه ذغال شد و بر زم ليسوخته اش بر اثر تماس انگشت من تبد يمو دميدلمه بسته بود حس كردم و د شيرا كه بر مو ينوازش كردم،خون

به مغز او  يمتريچند سانت يبا اسلحه ا ز فاصله  يزده و كس نيدرحال دعا زانو بر زم نجايوال ا.دميگلوله را د يزخم اغشته به خون جا خت؛وير

 .به قاتلش اعتماد كرده بود حيقابل توض ريناشناس و غ يلياو به دل ديشا.بود دهينكش يدرد چيمطمئن بودم كه ه.ودكرده ب كيشل

 اطيدوباره سرش را با احت.فس بكشمتوانستم ن يوال مرده بود؛به زحمت م.لزج و چسبنده شده بود شياز خون او و خاكستر موها دستم

 شيجان پ يبود،مرده و ب زتريعز ميبرا ايكه از همه دن يدوستم،كس نيو بهتر نيزتريخواهرم،عز.گذاشتم نيزم يبرگرداندم و ان را مثل اول رو

 .افتاده بود نيبر زم ميپا

بتوانم با حرارت دستم،بدنش را گرم  ديكردم ا يكر مشده بودم،ف وانهيد.نمازخانه نشستم و دستش را همچنان در دست فشردم مكتين يرو

 خواستميزم،ميبرخ خواستميكردم؛نم ينم يبرگشتن به حالت عاد يبرا يتالش چيصورتم از شدت غم و درد منجمد و معوج شده بود و من ه.كنم

 .خواستمينه، هچ نم.....خواستمينم،ميحركت بنش يب

سه گوش  يتكه پا رچه .اوردم رونيان را ب.كرده بود ريگ يچوب مكتين يلبه  خيم ريكه ز را تكان داد يزيو چ ديوز يارام و سرد مينس

نباشد ان را در  كاريكه دست چپم هم ب ليدل نيبه ان ندادم،تنها به ا يتياهم.كنده شده بود يباران كياز  دياز جنس ضداب بود كه شا ياهرنگيس

 .ردمدست فش

 .بر خاست ييگام ها يصدا نينمازخانه طن يكرد؛انگا از كف سنگ يدر نمازخانه ناله ا يكه لوال دميشن

شخص تازه وارد  ديبودم كه شا دواريام.كنارم ارام گرفتند م،دريبر لرزش بدنم فائق ا دميكوشيكه هنوز م يشدند ودر حال كيبه من نزد گامها

 .سرم را بلند كردم.جز كشتن او نداشتم ييهچ ارزو.خفه كنم مياو را با دست ها خواستميم.قاتل وال است كه برگشته تا مرا هم به قتل برساند

رنگش مثل .بود وبعد ناگهان تمام احساسش در چهره و وجناتش منعكس شد يكوتاه كاف يلحظه  كيتنها .شده بود رهياز باال به من خ پچز

 .كند يكلمه بر زبان جار كي ينتوانست حت.ماند زانيدهانش باز و چانه اش او.سرخ شباهت نداشت يشد؛در ان لحظه اصال به هلو ديمرده سف

كه اكنده  ييدان با صدا.ديرسيكس به نظر م يتنها وب تينها يمن ب ي چارهيوال ب.شده بود رهيوبه جسد وال خ ستادهيا چزيدان هم در كنار پ پدر

 »!يچه كثافت«حد بود،اهسته گفت  يو ب قياز غم عم

 .را از دستم گرفت اهرنگيس يدان خم شد و تكه پارچه.اما اشتباه كرده بودم.مرگ خواهر من استدان مربوط به  يگفته  نيفكر كردم ا اول

زودتر از  نشيمحل،همراه با چند تن از مامور سيپل سيسام ترنر رئ.فراوان كار خود را اغاز كرد يمرگ با سر وصدا يكه بروكراس دينكش يطول

 .دنديدر دست داشت هم سر رس ياهيس فيشك كه كپز كيامبوالنس و  نيبعد مامور يهمه امدند و كم

به خانه ما  يشب سرد وجهنم نيكرده و در ا داريمعلوم بود كه او را از خواب ب.دوست خانواده بود شهيدارم هم اديترنر، تا انجا كه به  سام

بود ، دوچندان برجسته كرده  يريپوچروك صورت را،كه نشان  نياش،چ دهينتراش شيدرهم و اشفته بود ور دشيسف يموها:فرستاده بودند

كه  دانستميسام دست مرا فشردو من خوب م.بود دهيپوش يسبز رنگ يبه تن داشت و چكمه  يتيوشلوار كبر يپشم ،كتيشطرنج راهنيپ. بود

ودنبال كرده  دهياو رابه چشم د يشناخت و رشد و ترق يكه خردسال بود م يسام،وال را از وقت.و متاسف است نياوهم از بابت مرگ وال غمگ
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 .نديامده بودتا عاقبت كار او را به چشم بب نجايسرما و بوران برف به ا ،دريعنتشب ل نيو اكنون در دل ا.بود

ما  يگرفته بودند به خان  مياو و دان مشتركا تصم.و فنجانها را به سالن اورد يقهوه درست كرد وقور دهيو رنگ پر زانيبا چانه او چزيپ

 يمنتف ييكه امكان بروز سانحه وتصادف در چنان هوا رايوال به خانه مطمئن شود ز دنياز رس خواستينگران شده بود و م چزيپ ند،چونيايب

نشسته بودم ودست خواهرم را در  مكتيكه برن دنديمرا د دنديكه به انجا رس يو هنگام. بودند دهينمازخانه را د يچراغها ييبعد، روشنا.نبود

بود كه بتواند از محل  دواريدان ام ديشا.به همراه سام ترنر دوباره به نمازخانه رفت م،دانيدينوشيقهوه م چزيه من و پك يدر حال.فشردميدست م

 .به دست اورد دشيرمان جد يبرا يا دهيحادثه ا

،باال  اديز ين را با سر و صداو داغ برداشت و ا ظيفنجان قهوه غل كي.زده بود خي سويكه ان دو دوباره به خانه برگشتند،ترنر سرتا پا خ يهنگام

 .ديكش

ذرات برف در پرتو .برانكارد به درون امبوالنس حمل كردند يجا داده بودند،رو ياهرنگيس يكيپالست ي سهيجسد وال را كه در ك دميپنجره د از

 .نشستنديم اطياهسته و رقص كنان بر كف ح د،يتابيم رونيكه از پنجره به ب ينور

شهر ترنتون خواهم خواست گروه  سيدستور خواهم داد در نمازخانه را الك ومهر كنند واز پل.گفتن ندارم،بن يبرا ياديحرف ز!بزرگ  يخدا

 افتاده است؟ ياحتماال چه اتفاق نجايكه ا يداني؟نميندار يظن وگمان چيخود تو ه.بفرستند نجايتجسس خود را به ا

 .دانمينم دم،ياز انچه به چشم د شيب يزيچ

باز كردن باب بحث و گفتگو با  يبرا يشروغ خوب ينقطه  نيكه بهم تلفن كرده بود افتادم،اما به گمانم ا يوال در لحظه ا يروح تيوضع ادي به

خواست با من  يم.ميايب نجايكه زنگ زد و از من خواست به ا وركيويبه من در ن.امروز از سفر ه خانه برگشته بود نيوال تازه هم«:ترنر نبود

به شهر رفتم تا .رفته رونيب ديخر يبرا ايداشته  ريكرده و تاخ ريگ كيدرتراف ايفكر كردم .دمياو را ند دم،يرس نجايبه ا يقتو يول.بزند رفح

 ».است نيهم دانميكه م يزيهمه چ.داكردميو بالخره او را پ دميبه خانه برگشتم،به همه جاسر كش كهيبخورم، ووقت يزيچ

است  بيعج«:و بعد رو به من كرد وادامه داد».خورميحتما سرما م«:و غرغر كنان گفت ديرا مال شينيبكرد و  ينيدر دستمال سرخرنگش ف ترنر

 »موضوع را به تو هم گفته بود؟ نيا.امروز بعدظهر نيهم.وال به من هم تلفن كرد.بن 

 »خواست؟يخوب،بگو وال چه م. نه«

باغ  ،دريك دانمينم اي 1937 اي 1936كه در سال  يشيمن درباره كش خواست بداند يم.يبكن يتوانياصال فكرش را هم نم.است نيهم بيعج«

بود كه تو  يهمان سال بايتقر.گذراندم يم سيسال خدمتم را در دستگاه پل نيان زمان من نخست.دانم يشما خود را به دار زده بود،چه م يخانه 

خانه  وهيخود را در باغ م يشيكش.دهد يرخ م كباريكه هر چند وقت  بود يحيقابل توض ريو غ زيحادثه از جمله حوادث اسرار ام نيا.يدام ايبدن

 نيدر ا سيپل ايخواست بداند كه ا يفقط م.خواست يم يچه منظور ياطالعات را برا نيوال به من نگفت ا. چارهيب زند؛بدبختيدار م ليسكيدرا

 .ديچانه اش كش يرو ي دهينتراش شيبه ر يسرش را تكان داد و دست».نه ايدارد  يمورد پرونده ا

 »هست؟ يان مورد پرونده ا خوب؟در«

 يميقد وياما به او قول دادم در ارش.ام دهيند يخودكش نيدر مورد ا يپرونده ا چوتيبه وال گفتم به خدا من ه.دانميبن، من نم! طانيبرش لعنت«

 يول.وجود داشته باشد يامكان هست كه پرونده ا نيچون به هر حال ا.جستجو خواهم كرد خوردياداره خاك م نيزم ريز زيكه در ز يكالنتر
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بعد از تلفن وال «:كرد وادامه داد ينيترنر دوباره در دستمالش ف».نابود شده اند شيمربوطه احتماال سالها پ يپرونده ها.است يميقد يليماجرا خ

بعدها به مدت .شد ياستاد من محسوب م.النتر بودراپ ان وقتها معاون ك.افتادم ريپ چيراپرت نورو اديفكركردم وبه  يليموضوع خ نيمن به ا

 »مگر نه؟ ،يرا به خاطر دار ريما بود ـپسر،حتما هنوز راپ پ سيپل سيپنج سال رئ وچهل 

 ».صادر كرد ميبرا چيرا نورو اديسرعت ز يبرا مهيقبض جر نياول«

با .هنوز هم چهار ستون بدنش سالم است.كند يم يزندگ تيبرا يس يدر حوال يساحل يهشتاد سال دارد ودر منطقه  يخوب،راپ حاال باال. بله«

 نيخواهر وال با ا ميدانينم يما حت.وجود ندارد يليكار دل نيا يبرا گريخوب،د يول...مورد بهتر است به راپ زنگ بزنم نيدر ا ديخود گفتم شا

 ».ـاگر كه وجود داشته باشد ـ چكار داشت ندهپرو

 ».كرد ينم يكار ليدل ي؛وال هرگز ب يشناس يتو كه وال را م ؟يان موضوع را دنبال كن يهخوا يچرا نم نيبا وجود ا«:دميپرس

 ».....يشك لعنت نيبداست بن،ا يليحتما حالت خ«:را برانداز كرد و گفت  ميترنر سر تا پا».ندارد يضرر.بله خوب«

سال كه وال به السا لوادور رفت،عاقبت كارش  نيز اول همنظر من ا نم؟بهيبيمن ماجرا را چگون م يدان يم.حالم خوب است.نباش،سام نگران«

 ».ديرشته امشب او را تنها گذاشت و به دادش نرس نيوا.كرد ينگهبان داشت كه از او مواظبت م يفرشته  كيسال  يوال سالها.رقم خورده بود

اخ لعنت بر «:به كنار پنجره رفت و ادامه داد ترنر».پرتگاه گذرانده بود ياز نصف عمرش را بر لبه  شيب يبه عبارت ،والييگويم درست«

 يخدا.اوه ظاهرا پدرت به خانه برگشته است«:اش حبس شد و گفت نهيو ناگهان نفس در س».افتضاح است يليخ.افتضاح است نيبن،ا.طانيش

 دهيوبش به پوس سرش چسبمرط يچشمان سام سرخ و متورم بود ومو ها».كار متنفرم نيمن از ا....ديرا به او بگو اماجر ديبا يمن،كس

 ».من اجرا را به او خبر بدهم يخواه يبن، م«:را پاك كرد نكيع يها شهيف،شيكث يرا برداشت وبا دستمال نكشيع.بود

 ».سوپرمن است كيان كار كار . نه،سام«:دادم پاسخ

 پدرم

و اگر حاظر  ديدر اشتباه د،سختيواز جا بدر بر ديبتر سان او را ايد،يو هراسان كن مهيپدرم ا سراس يبيبه هر شكل وترت ديتوانيم ديكنيفكر م اگر

ـكه معموال  يروح نيسنگ يپدرم از ان ادمها نبود كه فشارها.شد ديزود ورشكست خواه يليخ د،حتمايكن يموضوع شرطبند نيبر سر ا ديشو

پر  اريو سكوت كامال وسواس داشت،بس يكه او در راز دار تيواقع نيپدر،با وجود ا يزندگ.ـ بتواند او را از پا دراورد اورديرا به زانو در م ادافر

بخواهد  ياگر كس«:گفت يخود او م.رسديدانست كه شصت ساله به نظر م يم قايخود ا دق يهفتادو چهار سال داشت ول.ماجرا و تكان دهنده بود

 نيع نيمدال را دارد؛ا افتيشود،استحقاق در كينزد حد نيكه بتواند به پدرم تا ا يو كس».شود كيبه من نزد يليخ ديمرا بداند،با يواقع سن

 .دو بار بر زبان اورده بود اي كيشناسم  فهيو وظ چارهيكه مادر ب ستيجمله ا

 استياو به عنوان نامزد معاون ر كبارنامي يپنجاه حت يدهه  يدر سالها.و مسئول اداره ثروت خانواده بود پلماتيبانكدار،د ،يدعاو ليوك پدرم

 چارهيب »ثيال اسم«كه چه بر سر  دانستنديبود و همه م كيزود رد كرد،چون كاتول يليرا خ ينامزد نيسر زبانها افتاد،كه البته پدر ابر يجمهور

 استيرا به عنوان نامزد ر منيورد پرداخته بود كه اگر دموكرات ها هر نيپدرم وارد مذاكره شد و به بحث در ا با»منياورل هر«.امده بود

 رد يو اظهار داشته زندگ رفتهيرا نپذ شنهاديپ نيرا نامزد معاونت خود اعالم كند؛اما پدرم ا ليسكيدرا وياست ه لياب كنند، او ماانتخ يجمهور

من كه «:گفتيپدرم م.به انتخابات وانتخاب كننده گان نداشت يعتماد چيبود كه پدر ه نيا قتياما حق.دوست دارد شتريرا ب استيپشت پرده س
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 .برود ديبه كاخ سف ديبا يكه از انها بپرسم چه كس نميبيهم نم يليدل نيكنم،بنابرايمردم واگذار نم يراواتم را به راانتخاب رنگ ك

نام در رم كار كرده وعمده وقت خود را صرف  يايجوان و جو يليدوم،در كسوت وك ياز جنگ جهان ،قبليس يدهه  يدر اواخر سالها پدر

معامالت  نياز ا يبعض.كرده بود يگذار هيسرما ييكايپولها را در شركتها،بانكها ومستغالت امر نيموده و ان سايمتعلق به كل يپولها تيريمد

را هم حل  سايمشكل كل نيپدرم ا.بماند دهيمعامالت پوش نيدر ا كانيكه دخالت وات كرديحكم م اطياحت نينبود و بنابرا زهيو پاك يكامال قانون

 يهم دشمن برا ييالبته چندتا.برقرار شده بود سايكل وخياز ش ياديپدر و تعداد ز نيبود كه ب يلديز يها يتالش دوست نيكرده بود و حاصل ا

 كيتنها  نيدهم د صيمن انقدر عاقل بودم كه بتوانم تشخ.تجربه شد يدوران صرف جمع اور نيتمام ا«:گفته بود كباريپدرم .ودب دهيخود تراش

 خواسميمن م.ستيكامال متفاوت زيمبارزه كند،چ اتيادامه ح يبرا ديمذهب،كه با يويلب وشكل دنقا يعنيان، گريد يسكه است؛اما سو يسو

 يبرا يبه عنوان پوشش كانياز وات ينيدر ان زمان ودر ان سالها كه موسول ايالبته دن.كنديچگونه كار م سايكل نيماش يبفهمم كه چرخ ودنده  قايدق

بود كه انگار به  ياوضاع به گونه ا.بود يو گفتم كه مسئله بر سر تجربه اندوز.ساده تر از امروز بود اريكرد،بسيخود استفاده م يجاسوس اتيعمل

خود مذهب و رابطه با خدا  يرا فقط برا يومطلوب طلب سميال دهيا ديانسان با.مشغول بودم »اتيواقع درك«يدر رشته  ترادك يگذراندن دوره

 ».ستيگوناگون ن يو اهرم ها سمهايجز مكان يزيسازمان،چ كيبه عنوان  ساياما كل.نگه دارد

در ان زمان .نترس و شجاع بود اريوان مرد خارق العاده بس.بود يبه رازدار ديثروتمند،زرنگ،محتاط ومف اريبس شهيخود هم يدرطول زندگ پدرم

 ييايتاليا يها ستيكه فاش نيات او در مورد ااطالع.باالخره وارد جنگ خواهد شد،مدتها در واشنگتون به كار پرداخت كايامر دانستنديكه همه م

از  يوپر ثمر بو ونام اورا در بعض ديمف اريبس يمقامات حكومت يبرا دادند،ينفوذ م كانيجاسوسان خود را در دستگاه وات يو از چه راه گونهچ

كه دانووان  ياشنا شد وزمان»دانووان ليب لدياو«تبار به نام يرلنديا تيشخص كيهمانجا بود كه پدر با .كرد كا،مشهوريمرموز امر اريمحافل بس

منظو استخدام  نيا يكه برا يجوانان نياز نخست يكيبر عهده گرفت، كارايارتش امر يسازمان جاسوس يعني»يخدمات راهبرد دفتر«يسازمانده

از جوانان معتقد  يبسته بود، گوه ييمو به تار ايكه سنوشت دن جانيوپر ه بيعج يبود و در ان روزها كيدانووان كاتول.بود ليسكيدرا ويكرد،ه

وتحت عنوان  ديهم رس يريبه شهرت كم نظ يجمع حت نيا يمركز يهسته .ك را كه مورد اعتماد و وثوق و بودند،به دور خود جمع كرديكاتول

 يها هيشوال نيازا يكي.بودند كيكاتولگروه بال استثنا  يبود كه تمام اعضا تيواقع نينام ناظر بر ا نيا.در همه جا مشهور شد» معبد يها هيشوال«

 .پدر من بود ووانمعبد دان

 سيبرگشت،جك وارنر رئ نسونيبه پر يزيدامبر ورهينيكه پدرم همراه با مونس يهمان زمان قايدق يعنيد،يرس انيكه جنگ در اروپا به پا يهنگام

لردنر  نگير«كارگردان نامدارو»النگ تسيفر«مشهور  يكننده  هيته»نگياسپرل لتونيم«با»برادرز وارنر«يبردار لميف يها وياستود

 دفتر«يدرباره  يلميف ي هيبحث ته انياقا نياز هم يكيبود كه  داريد نيوگفتگو كردو احتماال ضن ا داريسرشناس د سينو لمنامهيف»وريجون

 نمايبود كه هنوز صنعت س ييامركا يسجاسو يسازمانها غيبزرگداشت وتبل لم،يف نيا ي هيهدف از ته.بود دهيكش شيرا پ »يخدمات راهبرد

حال  نيودر ع يعال تيشجاع در موقع يمرد: خلق كند يجالبو قو تيبا شخص يگروه نامبرده در نظر داشت قهرمان.چندان به انها نپرداخته بود

كه قرار بود بعدا به شكل داستان پر ماجرا و ارضا كننده بود  كيهدف خلق .دشمن مشغول است يكه در پشت جبهه  يخطرناك سازمان اريبس

 .به بحث مذاكره بپردازد لميف نيا يما امد تا درباره  يدانووان به خانه  ليب.شود ليتبد لميف بهبرادران وارنر  يكمپان رينظ يو ب زهيو

از  يكيرار شده بود ق.است كسليدرا وياز ه ينسبتاكامل يشده،كپ يمورد نظر طراح لميقهرمان ف يكه برا يتيمذاكرات معلوم شد شخص نيا در
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ازافراد نهضت مقاومت و فرار دادن او به خارج بود ،به عنوان چهار چوب وداستان  يكيپدر در فرانسه اشغال شده كه مربوط به نجات  يماجرا ها

 .رديمورد استفاده قرار گ لميف ياصل

كوپر .شد دايكوپر در پرنستون پ يگار يهان سرو كله رو ز اخر هفته ناگ كيو جالب و شد كه در  زيانگ جانيمن ه يبرا يتازه وقت موضوع

 موناديبزرگ ل وانيل كيدارم كه با  اديبه .شده بودم وانهيد جانيداتان در نظر گر فته بو دند و من از فرط ه ينقش قهرمان اصل يفايا يرابرا

بعد من و كوپر به  يساعت.دادميدوم گوش م يو جنگ جهان لميف يكوپر ،دانوا ن وپدرم درباره  يگار ينشسته بودم و به گفتگو وانيا ي پله يرو

كه  بود»گيلو گر «و»وركيسرخوجه «همان نيمن، ا يخدا.به من كمك كند سيزدن سرو كيكرد تا در بهبود تكن يو او سع ميرفت سيتن دانيم

خوب تا نود درصد  سيسرو كيست گفته ا سيقهرمان مشهور تن لدنيت ليب:كوپر به من گفت! كرديبه من كمك م سيتن سيدر اموزش سرو

برداشت  يكوپر كتابچه ا يدر غروب ان روز گار.كنديم تيبه هنگام پرتاب توپ به هوا ان را رعا كنيدارد كه باز هيزاو يبه درست يبستگ

نقاش و  واستخيم شهيكوپر به من گفت كه هم.را هم رسم كرد يزيوبعد از ان پرتره پدر و دانوان ودامبر دياز من و وال كش يريوتصو

و  لميدر ف دم،مگريهرگز كوپر را ند گريمن از ان روز به بعد د.تصادف داشت يجنبه  شتريب يشگياوردن او به هنرپ يشودو رو ستيكاركاتور

ن را كه كوپر نقش ا يتيانكه شخص بيو عج.درامد شيها به نما نمايدر س» شنل و خنجر« لميف 1946در سال  يعنيسال بعد  كي.نمايپرده س يرو

هم اضافه كرده بود كه نقش  يو احساس يعشق يماجرا كيبه اصل داستان  شهيمثل هم ووديالبته هال.پدرم انداخت اديمرا به  قتايحق كرديم يباز

 .او بود ييهنر نما يصحنه  نينخست نيو ا افتي يپالمر به عهده داشت كه بعد ها شهرت جهان يليبه نام ل يجوان شهيمربوطه را هنرپ

 هيته داديبود كه نشان م دهيبه گوشش رس يشده بود،چون اخبار ديدچار ترد شياز پ شيكه قرار بود ساخته شود ب يلميف تيفيدر مورد ك پدرم

 رروز تابستان را به خاط كيبعد ازظهر .وارد كنند لمنامهيرا در ف يووديهال يها لميف زهياز عناصر و ياديدر نظر دارند مقدار ز لميكننده گان ف

دانوان .دادميپله به سخنان انها گوش م يرو موناديل يبطر كينشسته بودند و من با  وانيالكهارد و دانوان در ا سيرم كه پدر، نوچه اش كورتدا

و  يوضادم ع كيتو را به عنوان  لميكه در ف يدعا كن ديبا ويه«:گفتيو م ديخندياورم كه م ياورا به اد م يهنوز صدا.پدرم را دست انداخته بود

دانوان ».كوپر بدهد يپدر سوخته را به گار يادم عوض كيجرات ندارد نقش  چكسيه«:پاسخ داد يجد يپدر با لحن».نكنند يپدر سوخته معرف

 يسر دييتا يالكهارد به نشانه ».داشته باشد مانيموضوع ا نيبه ا ديبا دييبگو ويبه ه د،يبده حيتوض شيشما برا سيكورت«:خطاب به الكهارد گفت

و سرخ رنگش  ديجد يكه درلباس شنا كردميو به خواهر كوچكم نگاه م دادميانان گوش م يمن به گفتگو»!مانيو،ايبله،ه«:نداد و تكرار كردتكا

توجه  يوال از هما ن كودك.توجه همه را به طرف خود جلب كند كرديم يو سع ديدويسو و ان سو م نيچمن به ا يرو يباران اب پاشها ريز

 .داشت دكهاربه ال يخاص

و  نهايوارنر وبادمجان دور قاب چ ياقا نيا.وجود ندارد يديشك و ترد چيدر اعتقاد من ه«:گفتيكه م دميشنيپدرم را م يپشت سر صدا از

 ».ستندين يمعتقد يها كيافراد معلوم است كه كاتول نياز ظاهر ا.به انها ندارم ياو هستند كه اعتماد واعتقاد انياطراف

 يپالمر كه ظاهرا زن يليكوپربا ل ياقا ايمورد به بحث پرداختند كه ا نيدادند ودر ا رييه را سر داد و بعد موضوع گفتگو را تغخند يقهقه  دانوان

 كمك كرديدر همان لحظه مرا صدا زدند تا به مادرم كه در باغ كار م قاياز بد روزگار دق.نه ايبود روابط نامشروع دارد  تيموقر و با شخص

گل  يدر دست داشت،كنار بوته ها ينيمارت وانيل كيبه لب و  يگاريبر سر گذاشته بود وس يلبه پهن يريكه كاله حص يحالمادرم در .كنم

 .خودرو سرگرم بود يچمباتمه زده و به كندن علف ها
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شب كه خبر مرگ وال  مهين يشده بود،اما در ان ساعتها دهياز سر گذرانده و ابد ياديز يخود ازمون ها يداشت كه پدرم در زندگ قتيحق نيا

پر  يفراوان و زندگ اتيكه بر اثر تجرب يسپر صالبت وارادها يبردم و توانستم از ورا يبه اعماق وجود او پ گرياز هر زمان د د،بهتريبه او رس

خود را حفظ  يقار ظاهراراده و صالبت بود كه به او كمك كرد تا و نيهم.فكنميب يخود بدست اورده بود،به درون و اعماق روحش نگاه يجراما

باتجربه  رمرديپ نيا.اذعان كنم كه به او رشك بردم ديبا.و اعتقاد راسخش بود مانيو نشكند،ا فتديكه باعث شد پدر از پا ن يزيكند؛اما تنها چ

 .اورديو دم بر ن رفتيخبر مرگ دخترش رامردانه پذ

متر و نود  كي.اماده كرده بود يداديمقابله با هر رو يخود را برا ييك بود،گوالجثه وچاال ميعظ.به درون خانه امد زياستفهام ام يبا نگاه پدر

به من وسام ترنر كه پشت .و پرپشتش را با دقت به عقب شانه زده بود يخاكستر يموها.وزن داشت لويك ستيب كصدوياز شتريسانت بلندا و ب

موضوع از چه قرار  نميبب دييخوب،بگو.....يبه ما زد يچه عجب كه سر!؟ساميينجايتو ا. به به،بن«:انداخت و گفت يبود نگاه ستادهيا منسر 

 »د؟يدار ياست مشكل

گزارش من به  يوقت.به چشمان من دوخته شده بود رهيوخ ميدرخشانش،مستق يموضوع را گزارش كردم و او به من نگاه كرد؛چشمان اب من

قدرت وجود او را با چنان وضوح لمس كردم ».م،بنياست كه باهم ومتحد باش اكنون وقت ان.دستت را به من بده پسرم«:،به من گفت ديرس انيپا

كردو  يوال انطور كه دوست داشت زندگ«پدر ادامه داد و گفت؛.كرد رابياب گوارا وجودم را س انيمثل جر روين نيبود؛ا مسقابل ل ييكه گو

نبود و  مارياو ب.را ارزو كند نيبهتر از ا يزندگ تواندينم چكسيد وهخود را وقف خدا كرده بو ياو زندگ.ميكه ما او را دوست دار دانستيخوب م

 يوروز.را هرگز فراموش نكن نيكند،ايم يزندگ نجايبهتر از ا ييبن،خواهرت اكنون در جا.هم اشنا نشد يريدوران پ يهاوضعف هايبا ناتوان

پدر  يصدا».دوست دارد اريمطمئن باش خداوند خواهرت را بس.داب يبود،ان هم برا ميما دوباره در كنار هم خواه يكه همه  ديخواهد فرا رس

هستم،اما در  يالجثه ا ميو عظ ياست و مرد نسبتا قو متريمترو هشتادو شش سانت كيقد من .شانه ام گذاشت يمحكم وشفاف بود؛دستش را رو

به من كمك  شيوجود حرفها نياما با ا.دانستميرا م نيكه زد همه اش مزخرف بود،ا ييالبته حرف ها.كردميكنار او خود را كوچك احساس م

كه اگر امروز  دانستميم.مرگ وال را هضم كنم توانميدارم و و م يقدرت كاف دانستميم.از خود نشان ندهم يكرد تا وقار خود را حفظ كنم وضعف

 .ئق شومدرد جانكاه فا نيبر ا توانميكه م دانستميم.خواهم شد رهيچ بتيمص نيبر ا يباالخره روز ينه،ول

 نيرفت،نگاه به حاظر» النگ روم«ما به راه افتاد،به شيشاپياما اصال منتظر جواب نماند،پ»دخترم را كشته است؟ يسام چه كس« :ديپرس پدرم

 .را باز كرد يسكيو يبطر كيوسر ».تند دارم يدنينوش كيبه  اجياحت«:انداخت و گفت

روشن كرده  يدود زده اتش بزرگ يپچز در بخار.اهسته با پدرم حرف زد ياديدت زم.خواهرم را كشته است يدانست چه كس ينم چارهيب سام

 .زد يبود وحرف نم ستادهيا يكرد در گوشه ا ياو را به پدرم معرف چزيكه پ يپدر دان از لحظه ا.بود

فكر .رفتميرا نپذ شنهادشين تشكر پاما من ظم.به سر برد و در كنار من بماند نجايبه من گفت كه اگر دوست دارم حاظر است شب را در ا چزيپ

اما .كند يبا خاطراتش سپر ييبرگردد و شب را تنها وپرويدر ن شيسايبه كل خواستيبود كه نم نيا شنهادياو در ارائه ان پ يواقع ليكنم دل

انطور كه امده بودند راه برگشت را در هم يعنيجستند و با هم  يو پدر دان با او تاس چزيسام ترنر به راه افتاد تا به خانه اش برگردد،و پ هبالخر

 كيدر  چزيمدلش وپ نيدر جاگوار اخر ونر،يليم سيپدر دان،رمان نو.كردميبودم وحركت انها را نظاره م ستادهيمن پشت پنجره ا.گرفتند شيپ

 .شدند ديشب ناپد يكيو فرو رفته بود،به راه افتادند و در تار يان تصادف ريكه گلگ يميدوج قد ليومبات
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امشب «:را به دستم داد و گفت وانيل.سرخ شده بود يكم يواريد يبخار يصورتش ازگرما.مرا پر كرده بود وانيبرگشتم پدرم دوباره ل يقتو

 »؟يچكار داشت نجايتو اصال ا نميبگو بب.به تو كمك كند يدنينوش نيا ديشا.خواهد بود يشب دراز

 ياز مبلها يكي يرو.ديلرز ينم گريبدنم د.ارام شده است ياحساس كردم اعصابم كم.بازگو كردم شيرا در طول روز رخ داده بود برا انچه

 .دراز كردم يرا به طرف بخار ميرنگ نشستم و پاها يخردل

 »دختر را ان حد به خود مشغول كرده بود؟ نيفكر ا يچه مسئله ا يعني!طانيلعنت بر ش«:تكان داد يبه من نگاه كرد و سر پدر

 ديراستش را بخواه....اي سيدر پار ديشا.تصادفا با ان روبه رو شده بود ايكه كشف كرده  يزيمثال چ.وال ارتباط داشته تقايبود به تحق هرچه«

 ».دانميمنهم نم

ناگهان »!و رو كرده بود ريكاغذ كهنه و باطله مربوط به جنگ دوم را ز يبود كه مشت ليدل نياست كه وحشت وال فقط به ا نيمنظورت ا نكند«

 يپدر در خشم قياندو عم»دارد؟ نسونيبه قتل وال در پر يموضوع چه ربط نياصال ا! دوم يجنگ جهان«:زد  اديشد و فر يوجودش مستول خشم بر

 .كرده بود بازكور سر 

 »ارام باش، پدر« :اوگفتم به

 يما در زمان يكنيتو فراموش م.ندارد يكه اصال وجود خارج يكنيرا مطرح م يينه من مطمئنم تو رابطه ها.حرفها كامل مسخره است نيا ي همه«

 كي رانكه متوجه شود نظ يبه نظر من وال به نماز خانه رفته بود تا دعا كند و ب.رسنديبه قتل م ليدل يكامال ب ييكه هر روز انسانها ميكنيم يزندگ

 »!ليدل يمعنا و ب يقتل كامال ب كين،يهم.خود جلب كرده بود زد،بهيرا كه در طوفان پرسه م وانهيادم د

 نيدر پس ا يگريد يموضوع وماجرا چيوال را كشته است وه يان هم تصادف يروان ماريب كيكند كه  نيرابه حال خود گذاشتم تا به خود تلق او

او  وال وحشت زده تر از ان بود كه من بتوانم باور كنم قتل.بود دهي، نشن ديرسيوال به گوش م يرا كه در صدا يپدرم وحشت.قتل وجود ندارد

 .تصادف صرف بوده است

بماند و به  نجايقرار بود امشب را ا.خواهد امد وركيويبه من تلفن كرد و گفت كه امروز به همراه الكهاراد به ن ايفرنياز كال روزيوال د«:گفت پدر

وال .هن اي گردميب به خانه بر مكه ش دانستمينم يداشتم و حت يمهم يجلسه  وركيويمن امروز در ن.فردا به مسافرتش ادامه بدهد ادياحتمال ز

كراواتش را شل  يگذاشت،گره  يصندل يدسته  يكتش را كند و رو».وحشت دارد به من نگفت يزيمورد كه از چ نيكلمه هم از ا كي يحت

كه  ديتا به من بگو ديايب نجايبها خواهديوال م كردميچرا احساس م داندينكران بودم؟نم يمن از چه بابت يدانيبن،م«:را باال زد شينهايكرد،واست

 »شده ام؟ وانهيمن د يكنيفكر م ايحدسم درست است .ازدواج كند سياستعفا بدهد و با كورت ونيوسوعي يدارد از فرقه  دقص

 »د؟يداماد مطلوب انتظار دار كيكه شما از ستين يطيواجد تمام ان شرا سيمگر كورت يول.ندارم ياطالع چيه«

 نيوال راهبه بود وا.مسئله بر سر وال است.نداز،بنيعقلت را كار ب.ندارد سيبا كورت يارتباط چيموضوع ه نيا«:و گفت ديدرهم كش يچهره ا پدر

 »...سرنوشت او بود كه راهبه باشد

 »باشم؟ يسوعيكه سرنوشت من بود راهب  همانطور

 »!شده بود دهيافر سايخدمت به كل يوال برا.بود نياما سرنوشت وال هم.تو چه رقم زده است يكه سرنوت برا دانديخدا م تنها«

 سايبر عكس به نظر م كل.خوانده باشم يمن روزنامه ها را عوض نكهيرا ندارد، مگر ا ينظر نيكه حتما چن سايخود كل گود؟يرا م نيا يكس چه«
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وال حق ندارد  ست؟مگرينوال به خود او مربوط  يزندگ نم،مگرياصال بگوبب.نداشت كه هرچه زودتر از دست وال خالص شود نيجز ا ييارزو

من زمان حال به كار برده بودم،در .كردمياستفاده نم يمتوجه نبودم در ساختن جمالتم از زمان درست اصال»رد؟يبگ ميتصم شيزندگ ياازادانه بر

 ».وجود نداشت گريوال د يكه زندگ يحال

 ».....ميمن و وال كاتولك هست.است دهيفا يمورد ب نيبحث كردن در ا.كرد يرا ابراز خواه دهيكه ان نظر وعق زدميم حدس«

مگر تو .كردمينظر وقضاوت نم دهند،اظهاريبروز نم ديبر بدن دارند و شا ييچه زخم زبان ها گرانيمورد كه د نيتو بودم در ا يبه جا اگر«

 »؟يو گناهكارت كار نداشته باش چارهيهم كه شده ،القل امشب به روح ب كباري يبرا يتوانينم

 نيكه ا ميدانستيما م يو هر دو ميشده بود يميهمان جنگ قد ريپدر و من دوباره درگ.ديخندياگر وال هم انجا بود حتما م.دميخند ارياخت يب

 .جنگ برنده ندارد

 »درست است؟ سيوال وكرت انيرابطه م يبه نظر تو حدس من درباره  ايا«:پدر گفت باالخه

 ».مورد هرگز با من حرف نزده بود نيدر ا وال«

 ».ازدواج كند سيبا كورت يكرديم هياگر هم گفته بود تو حتما توص. هم نمكند يفرق«

هم  ريان سرباز پ يبرا يمرگ وال حت بتيتحمل مص.افتديب هينمانده است به گر يزيبا دست چشمانش را پوشاند ومن متوجه شدم چ ناگهان

 .ختيفرو ر يكف بخار ياز جرقه بر سنگ ها يرانبا.كرد زيرا ت ياتش بخار يليم ياز جا برخواست و با ب.اسان نبود

از انجا .ساعت دو بامداد بود.سل بود لونيو يو پر نفوذ مثل صدا ريساعت،ز نيزنگ ا يصدا.دو ضربه زد يواريد يبخار يلبه  يرو ساعت

ان شب  يكيپنجره رفتم و به تار برداشتمو ان را روشن كردم و در ان طرف اتاق به كنار يبرگ گاريس زيم يرو يجعبه  يبرخواستم و از رو

ان  يها رو وانهيد د،مثليديم يسباليمان افتادم كه هر ا توپ ب »البرادور«سگ»كيج«اديبه  ارياخت يناگهان و ب.شدم رهيخ زيانگو نفرت  يلعنت

باد  ،كهيسباليسگ توپ ب يمراه با الشه مرد،وال با اصرار ما را وادار كرد ه »كيج« يوقت.از ان را پاره كند يبا دندان قسمت كرديم يو سع ديپريم

 .پاره كند سباليالعبد توپ ب يدر بهشت سگها تا ال كيكرده بودم،درقبر بگذارم تا به قول وال ج يخالان را 

مرگ  در حال كستوسيپدر گفت كه كال«.سرم را برگر داندم زياستفهام ام يالكهارد گفت و من با نگاه يدرباره  يزيو چ ديكش يا ازهيخم پدر

به راه افتاده  شيشگيبا همان پشتكار هم سيوكورت.عمرش نمانده است انيبه پا يزيچ دانم،اماياو را نم يپزشك يبولتن ها يالبته محتوا.است

ست قرار ا.و انتخاب كند دايتر ،برنده را پ قيبه عبارت دق اي.كند تيانجام خواهد شد حما يكه به زود يانتخابات ياز برنده  شياپيپ ااست ت

 .مذاكره گرفتن پول است نيمطمئن باش هدف او از ا.با من مذاكره كند سيكورت

 »ست؟يك سينامزد مورد نظر كورت«:دميپرس

 ».دارد يچه معن قايجمله دق نيا دانميالبته خودم هم نم.رهنمون خواهد شد كميو  ستيرا به قرن ب ايسياست كه كل يكس«

 ».كنميم ريخ يارزو شيخوب،پس برا اريبس«

هم سرانجام  ديوشا.وجود دارد كادويل نديو ا يزيدامبر نيب يكه رقابت تنگاتنگ كنمياما من فكر م.بخواند تواندينم چكسيرا ه سيكورت فكر«

 يانتخابات ينامزدها نييموضوع تع ييبود كه گو يحالت پدر در ان لحظه به گونه ا».بر سر فانجو به عنوان نامزد مشترك توافق كنند نيطرف

 .خسته و افسرده بود يليپدرم فقط خ.نداشت تيواقع نياما ا.است هيالسو يعل شيبرا
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 »ست؟ينامزد مطلوب تو ك«:دميپرس

مد  يبله،شك نبود كه پدر نامزد بخصوص.بزرگ قمار كرده بود يزهايانهم بارها و بارها انهم بر سر چ شيپدر در طول زندگ.باال انداخت يا شانه

 .لحظه ان را رو كند نيدر اخر خواستيداشت كه م نيدر است ينظر داشت؛اس برنده ا

را همراه خودت به خانه  يزيبعد از جنگ دامبر يتو چرا در ان سالها يبودم ،ول دهيموضوع را از تو نپرس نيا چوقتيمن ه«:پدر گفتم به

 يتو چه بود؟تو در طول سالها زهياما انگ.دبو رينظ يب يهمباز كي يدامبرز.بود يوال و من فرصت مغتنم يبرا نجايحظور او در ا ؟البتهياورد

 »؟يشناختيم راجنگ او 

 ».اندازه اكتفا كن و سوال نكن نيبه هم.داشت ازيدوست ن كياو به .مفصل است،بن داستانش«

 »....كه تو هرگز به ما يياز ان ماجراها يكيدفتر خاطرات توست؟ ياز ان ماجراها يكيهم  نيا«

 ».اره حرف بزنمب نيدر ا خواهمينم.كن بن بس«

 يجز چند نام ناشناس نبودند؛ابته بجز خاطرات خوب يزيمن چ يها برا نيا.كاتو،فانجويل ندي،ايزيدامبر».كندينم يمن كه فرق يخوب برا اريبس«

 .داشتم اديبه  يكه از دامبرز

سالها از ان .كرديم شانيمرا پر يكم شهيهمكرد،يكار م يكه پدر به عنوان كارمند دفتر خدمات راهبرد يزياسرار ام يكردن به ان ساله فكر

 سيبه پار يتابستان التيپدر و مادرم ما را در تعط كباري.كردياز همه پنهان م يپدر هنوز هم خاطراتش را مثل اسرار حكومت گذشت،امايزمان م

اوسقف .كرديم يدوران دفتر خدمات ما را همراهپدر از يمياز دوستان قد يك ديبازد نيبود و در ا فلياز برج ا ديسفر بازد نياوج ا ينقطه .دبردن

بودم وانطور كه  دهيد يبود كه من درزندگ يا يعقاب ينيب نيو دراز تر نياو صاحب بزرگتر.بود يريدر ان زمان هم مرد پ يچليتور

لحظه از كنار او دور  كي ليلد نيداشت و وال به هم بيپاكت پر از ابنبات خوشمزه در ج كياو .زدنديصدا م »الكيشا«او را  دم،دوستانشيشن

رستوران بخصوص نهار  كيچهار بار در  ايسه  يسال تمام هفته ا ستيرا بازگو كرد كه ب ريمشهور زاك و پ ي فهيما لط يبرا يچليتور.شدينم

پاسخ  ريپ م؟وييا يرستوران م كي نيبه هم شهيسال است هم ستيما چرا ب يراست:پرسديم ريزاك از پ يباالخره روز.خوردنديم

را  فهيمامفهوم لط»!شودينم دهيد فليا يبرج لعنت ياست كه از انجا منظره  سيتنها رستوران پار نجايچون ا.است،دوست من خوب،معلوم«دهديم

 .خوشش امده بود يليابنباتها خ يكه از مزه  ليدل نيبه ا انهم، ديها خند وانهي،اما وال مثل د ميدرك نكرد

ماجرا را  نيخنده كنان ا يو تورچل.ها بود يدر اشغال ناز سيمشغولند كه پار يان زمان يبه گفتگو درباره  يكه پدر و تورچل دميروز شن ان

از قرار معلوم پدرم از دست گشتاپو فرار كرده و خود را دو هفته .امده بود رونيانبار ذغال ب كيدر  گاهشيپدر از مخف يكه چگونه روز گفتيم

 ياوازها اهپوستيس يبه ال جلسون خواننده  ياديز دم،شباهتيپدرت را د يان روز وقت:گفت يچليتور.ده بودكر يمخف نيزم ريدر ان ز تمام ي

سخت وپر  يها،شك نبود كه ان دوران، دوران يبله،گذشته از ان شوخ.و براق شده بود اهيداشت و صورتش به همان اندازه از گرد ذغال س يمحل

در نظر مجسم كنم  زهيو يمامور اياو را به شكل جاسوس  توانستميبه هر حال پدر من بود نم كسليودراياما ه.بود جانياز خطر و ه رماجرا و پ

 .انبار مهمات را منفجر كند كيايكارخانه برق  كيتا مثال  رسانديخود را به هدف م زيخ نهيشب دزدانه و س يكيكه در تار

كه  كنميفكرش را م يوقت.بن يدانيم«:به من گفت دهيكش ييور است ،با صدا قوطه يسكيو ياياز مغزش در در يميكه معلوم بود اكنون ن پدر

را گذرانده  يخوش سعادتمند يدر مجموع تا به امروز زندگ سيكورت.شودياتفاقات امروز قرار دهم،حالم دگرگون م انيرا در جر سيكورت ديبا
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 ».است

 ».بخورد يمحكم يامروز هم نوبت اوست كه پسگردن.دارد ينوبت يهركس«

از كرگدن دو  تشي،كه حساس زيپدرم ن يبرا يمن حت.بود  ايسياز نوكران كل يكياو هم .نداشت يتياهم چيه ميبرا سيكورت ديرا بخواه راستش

 .سوختيوال م ميخواهر كوچولو يدل من فقط برا.كردمينم يچندان يشاخ هم كمتر بود،احساس دلسوز

 ».موضوع را به او خواهم گفت فردا«

مطمئن باش .است يمشهور تيوال شخص.منتشر خواهد شد ونيزيمطبوعات و تلو قيماجرا فردا صبح از طر.موضوع نباش نيان انگر چندان«

 ميرا پاك كن شياشكها ديما فقط با.رسانه ها مطلع خواهد شد قيطر م،ازيدرد اور را انجام ده ي فهيوظ نيا ميمامجبور شو نكهيقبل از ا سيكورت

 ».ستمي خوشحال نن بابت اصاليو من از ا

 ».بن يشويم ليرذل و پست تبد يبه موجود قتاياوقات حق يتو گاه«:شد و گفت رهيبه من خ يسكيو وانياز پشت ل پدر

 »ست؟ين نطوريا......،پسر كو ندارد نشان از پدر بله«

به  ديبا گريد«:صاف كردو گفت يا نهيكرد،س يرا خال وانشيسپس ل».ييگوياست كه م نطوريبه احتمال هم«:گفت يمكث طوالن كيپس از  پدر

 ».رختخواب بروم

 »؟يظلمات دست و پنجه نرم كن يايدن نياطيتا با ش يرختخواب برو به«

 .تكان داد ميبرا يلحظه برگشت و دست كي يد،برايدر كه رس ياستانه  به»نيبه هم هيشب يزيچ بايتقر«

 »...پدر يراست«

 »؟ييبگو يزيچ يخواهيبله؟م«

 ».....كرده ييما خود را به دار زده بود پرسشها يكه در باغ خانه  يشيمن گفت وال به او زنگ زده ودر مورد كشترنر به  سام«

 »؟يزنيحرف م يبه چه موضوع راجع«

 كرده بود؟نظر تو يهم در باغ خانه ما خودكش يگرينفر كس د كيمگر بجز همان .كرد زيما خود را حلقاو يكه در باغ خانه  يشيبه كش راجع«

 »د؟ينپرس يزيمورد از تو چ نيبود؟وال در ا دهيرا پرس زهايچ نيوال از سام ا ست؟چرايكار وال چ نيدرباره ا

 نينه وال به ا.من از كجا بدانم كه ان ماجرا چگونه بوده است.دهن لق است يهاف هافو رزنيپ كيسام ترنر مثل «:با خشم فراوان پاسخ داد پدر

 ».ردنك ياشاره ا چيه يميداستان قد

 ».ستيرخ داده بود؛داستان ن قتاياتفاق حق نيست؟ايچ» داستان«از  منظورت«

كه منظور وال ازطرح  ديفهم ميما هرگز نخواه.ماجرا فكر نكن نياصال به ا.رفته است اديفراموش شده و از .چه بود مربوط به گذشته است هر«

 .گرفت شيبرگشت و راه خروج را در پ».روم بخوابم يم گريخوب حاال د اريبس.ميسواالت چه بوده و بهتر است نفهم نيا

 »پدر؟«

 »بله«

 .باال انداختم يشانه ا».....يتنها بمان ياگر نخواست اي يحرف بزن ياگر دوست داشت.نمينشيدر اتاقم م.دارميمن ب يبخواب ينتوانست اگر«
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البته اگر دعا .كار را بكن نيتو هم هم كنميم شنهاديپ يزه دهو اگر اجا.را به خواندن دعا بگذرانم يساعت كنميفكر م.متشكرم شنهادتيپ از«

 ».يخواندن را فراموش نكرده باش

 ».است يمجان امتحانش«

 شيدر لحن صدا دم،امايد يقرار داشت نم يكيصورت پدرم را كه در تار».ستين ريد چوقتيخدا ه يبازگشت به سو يبرا ميگويم شهيهم من«

 از لبخند ياثار

قد من يك متر و هشتاد . دستش را روي شانه ام گذاشت. صداي پدر محكم و شفاف بود» .داوند خواهرت را بسيار دوست داردباش كه خ مطمئن

البته حرف هايي كه زد همه . و شش سانتيمتر است و مرد نسبتاً قوي هيكل و عظيم الجثه اي هستمف اما در كنار او خود را كوچك احساس كردم

مي . اما با اين وجود حرف هايش به من كمك كرد تا وقار خود را حفظ كنم و ضعفي از خود نشان ندهم. ي دانستماش مزخرف بود، اين را م

. مي دانستم كه اگر امروز نه، ولي باالخره روزي بر اين مصيبت چيره خواهم شد. دانستم كه قدرت كافي دارم و مي توانم مرگ وال را هضم كنم

 .درد جانكاه فائق شوم توانم بر اين يمي دانستم كه م

رفت، نگاهي به حاضرين » النگ روم«اما اصالً منتظر جواب نماند، پيشاپيش ما به راه افتاد، به » سام، چه كسي دخترم را كشته است؟«: پرسيد پدرم

 .و سر يك بطري ويسكي را باز كرد. »احتياج به يك نوشيدني تند دارم«: انداخت و گفت

پيچز در بخاري دود زده آتش بزرگي روشن . مدت زيادي آهسته با پدرم حرف زد. كسي خواهرم را كشته است بيچاره نمي دانست چه سام

 .پدر دان از لحظه اي كه پيچز او را به پدرم معرفي كرد در گوشه اي ايستاده بود و حرف نمي زد. كرده بود

. اما من ضمن تشكر پيشنهادش را نپذيرفتم. رد و در كنار من بماندبه من گفت كه اگر دوست دارم حاضر است شب را در اين جا به سر ب پيچز

فكر مي كنم دليل واقعي او در ارائه اين پيشنهاد اين بود كه نمي خواست به كليسيايش در نيوپرو برگردد و شب را در تنهايي با خاطراتش 

چز و پدر دان هم به او تاسي جستند و با هم، يعني همان طور كه آمده اما باالخره سام ترنر به راه افتاد تا به خانه اش برگردد، و پي. ندسپري ك

پدر دان، رمان نويس ميليونر، در . من پشت پنجره ايستاده بودم و حركت آن ها را نظاره مي كردم. بودند، راه برگشت را در پيش گرفتند

في و فرو رفته بود، به راه افتادند و در تاريكي شب ناپديد آخرين مدلش و پيچز در يك اتومبيل دوج قديمي كه گلگير آن تصاد XGS رجاگوا

 .شدند

امشب «: ليوان را به دستم داد و گفت. صورتش از گرماي بخاري ديواري كمي سرخ شده بود. برگشتم، پدرم دوباره ليوان مرا پر كرده بود وقتي

 »الً اين جا چكار داشتي؟بگو ببينم تو اص. شايد اين نوشيدني به تو كمك كند. شب درازي خواهد بود

روي يكي از مبل هاي . بدنم ديگر نمي لرزيد. احساس كردم اعصابم كمي آرام شده است. را در طول روز رخ داده بود برايش بازگو كردم آنچه

 .خردلي رنگ نشستم و پاهايم را به طرف بخاري دراز كردم

 »چه مسئله اي فكر اين دختر را آن حد به خود مشغول كرده بود؟ يعني! لعنت بر شيطان«: به من نگاه كرد و سري تكان داد پدر

راستش را بخواهي ... شايد در پاريس يا  -مثالً چيزي كه كشف كرد، يا تصادفاً با آن روبرو شده بود. چه بوده به تحقيقات وال ارتباط داشته هر«

 ».من هم نمي دانم

ناگهان » !ل بوده كه مشتي كاغذ كهنه و باطله مربوط به جنگ دوم را زير و رو كرده بودمنظورت اين است كه وحشت وال فقط به اين دلي نكند«
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اندوه عميق پدر در » اصالً اين موضوع چه ربطي به قتل وال در پرينستون دارد؟! جنگ جهاني دوم«: خشم بر وجودش مستولي شد و فرياد زد

 .سر باز كرده بود ورخشمي ك

 ».آرام باش، پدر«: او گفتم به

تو فراموش مي كني كه ما در . نه، من مطمئنم تو رابطه هايي را مطرح مي كني كه اصالً وجود خارجي ندارد. اين حرف ها كامالٌ مسخره است همه«

متوجه  كهن به نظر من وال به نمازخانه رفته بود تا دعا كند و بي آ. زماني زندگي مي كنيم كه هر روز انسان هايي كامالً بي دليل به قتل مي رسند

 »!همين، يك قتل كامالً بي معنا و بي دليل. شود نظر يك آدم ديوانه را كه در سرما و طوفان پرسه مي زد، به خود جلب كرده بود

ن را به حال خود گذاشتم تا به خود تلقين كند كه يك بيمار رواني، آن هم تصادفاً وال را كشته است و هيچ موضوع و ماجراي ديگري در پس اي او

وال وحشتزده تر از آن بود كه من بتوانم باور كنم قتل او . پدرم وحشتي را كه در صداي وال به گوش مي رسيد، نشنيده بود. قتل وجود ندارد

 .تصادف صرف بوده است

امشب را اين جا بماند و به  قرار بود. وال ديروز از كاليفرنيا به من تلفن كرد و گفت كه امروز همراه الكهارد به نيويورك خواهد آمد«: گفت پدر

وال . من امروز در نيويورك جلسه مهمي داشتم و حتي نمي دانستم كه شب به خانه برمي گردم يا نه. احتمال زياد فردا به مسافرتش ادامه بدهد

 حتي يك كلمه هم در اين مورد كه از چيزي

بن، مي داني من از «: راواتش را شل كرد و آستين هايش را باال زدكتش را كند و روي دسته صندلي گذاشت، گره ك» .دارد به من نگفت وحشت

ا چه بابتي نگران بودم؟ نمي دانم چرا احساس مي كردم وال مي خواهد به اين جا بيايد تا به من بگويد كه قصد دارد از فرقه يسوعيون استعف

 »ده ام؟حدسم درست است يا فكر مي كني من ديوانه ش. با كورتيس ازدواج كند وبدهد 

 »ولي مگر كورتيس واجد تمام آن شرايطي نيست كه شما از يك داماد مطلوب انتظار داريد؟. اطالعي ندارم هيچ«

وال راهبه بود . مسئله بر سر وال است. عقلت را به كار بينداز، بن. اين موضوع هيچ ارتباطي به كورتيس ندارد«: چهره اي درهم كشيد و گفت پدر

 »...د كه راهبه باشد و اين سرنوشت او بو

 »طور كه سرنوشت من بود كه راهب يسوعي باشم؟ همان«

 »!وال براي خدمت به كليسيا آفريده شده بود. اما سرنوشت وال همين بود. خدا مي داند كه سرنوشت براي تو چه رقم زده است تنها«

برعكس، به نظر من . كه من روزنامه ها را عوضي خوانده باشمكسي اين را مي گويد؟ خود كليسيا كه حتماً چنين نظري ندارد، مگر اين  چه«

اصالً بگو ببينم، مگر زندگي وال به خود او مربوط نيست؟ مگر وال حق . كليسيا آرزويي جز اين نداشت كه هرچه زودتر از شر وال خالص شود

 »در مورد زندگي اش تصميم بگيرد؟ زادانهندارد آ

من زمان حال به كار برده بود، در حالي كه زندگي وال ديگر وجود . مالتم از زمان درستي استفاده نمي كردممتوجه نبودم كه در ساختن ج اصالً

 .نداشت

 »...من و وال كاتوليك هستيم . بحث كردن در اين مورد بي فايده است. مي زدم كه اين نظر و عقيده را ابراز خواهي كرد حدس«

 »...يعني تنها كسي را كه به اندازه عيساي مصلوب زخم بر بدن دارد هم كاتوليكم، عجيب است كه تو، من،  من«

مگر تو نمي . به جاي تو بودم در اين مورد كه ديگران چه زخم هايي بر بدن دارند و شايد بروز نمي دهند، اظهارنظر و قضاوت نمي كردم اگر«
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 »كاري نداشته باشي؟داني براي يك بار هم كه شده، الاقل امشي، به روح بي چاره و گناهكارت 

پدر و من دوباره درگير همان جنگ قديمي شده بوديم و هر دوي ما مي دانستيم كه . اگر وال هم آن جا بود، حتماً مي خنديد. اختيار خنديدم بي

 .اين جنگ برنده ندارد

 »آيا به نظر تو حدس من در مورد رابطه ميان وال و كورتيس درست است؟«: پدر گفت باالخره

 ».در اين مورد هرگز با من حرف نزده بود وال«

 ».اگر هم گفته بود تو حتماً توصيه مي كردي با كورتيس ازدواج كند. هم نمي كند فرقي«

تحمل مصيبت مرگ وال حتي براي آن سرباز پير هم . با دست چشمانش را پوشاند و من متوجه شدم كه چيزي نمانده است به گريه بيفتد ناگهان

 .باراني از جرقه بر سنگ هاي كف بخاري فرو ريخت. جا برخاست و با بي ميلي آتش بخاري را تيز كرداز . آسان نبود

از جا . ساعت دو بامداد بود. صداي زنگ اين ساعت، زير و پر نفوذ مثل صداي ويلون سل بود. روي لبه بخاري ديواري دو ضربه زد ساعت

آن را روش كردم و در آن طرف اتاق به كنار پنجره رفتم و به تاريكي آن شب لعنتي و  برخاستم و از جعبه روي ميز، سيگار برگي برداشتم،

مان افتادم كه هر بار توپ بيسبالي مي ديد، مثل ديوانه ها روي آن مي » البرادور«سگ » جيك«ناگهان و بي اختيار به ياد . شدم يرهنفرت انگيز خ

مرد، وال با اصرار ما را وادار كرد هماره الشه سگ توپ بيسبالي، كه باد آن » جيك«وقتي . كند پريد و سعي مي كرد با دندان قسمتي از آن را پاره

 .را خالي كرده بوديم، در قبر بگذاريم تا به قول وال، جيك در بهشت سگ ها تا الي االبد توپ بيسبال پاره كند

. كاليكستوس در حال مرگ است«: پدر گفت. آميز سرم را برگرداندم خميازه اي كشيد و چيزي درباره الكهارد گفت و من با نگاهي استفهام پدر

 او كورتيس با همان پشتكار هميشگي به راه افتاده است ت. اما چيزي به پايان عمرش نمانده است. البته محتواي بولتن هاي پزشكي او را نمي دانم

قرار است كورتيس با . يا به عبارت دقيق تر، برنده را پيدا و انتخاب كند. پيشاپيش از برنده انتخاباتي كه به زودي انجام خواهد شد حمايت كند

 .مطمئن باش كه هدف او از اين مذاكره گرفتن پول است. من مذاكره كند

 »نامزد مورد نظر كورتيس كيست؟«: پرسيدم

 ».له دقيقاً چه معني داردالبته خودم هم نمي دانم اين جم. است كه كليسيا را به قرن بيست و يكم رهنمون خواهد شد كسي«

 ».پس برايش آرزوي خير مي كنم بسيارخوب،«

و . وجود دارد) Indelicato(اما من فكر مي كنم كه رقابت تنگاتنگي بين دامبريزي و ايندليكاتو . كورتيس را هيچ كس نمي تواند بخواند فكر«

حالت پدر در آن لحظه به گونه اي بود كه گويي موضوع تعيين » .دشايد هم طرفين سرانجام بر سر فاتجو به عنوان نامزد مشترك توافق كنن

 .پدرم فقط خيلي خسته و افسرده بود. اما اين واقعيت نداشت. انتخاباتي برايش علي السويه است هاينامزد

 »نامزد مطلوب تو كيست؟«: پرسيدم

بله، شك نبود كه پدر نامزد به . هاي بزرگ، قمار كرده بودپدر در طول زندگي اش بارها و بارها آن هم بر سر چيز. اي باال انداخت شانه

 .خصوصي مدنظر نداشت، آس برنده اي در آستين داشت كه مي خواست در آخرين لحظه آن را رو كند

به خانه من هيچ وقت اين موضوع را از تو نپرسيده بودم، ولي تو چرا در آن سال هاي بعد از جنگ دامبريزي را همراه خودت «: پدر گفتم به

اما انگيزه تو چه بود؟ تو در طول سال . آوردي؟ البته حضور او در اين جا براي وال و من فرصت مغتنمي بود، دامبريزي يك همبازي بي نظير بود
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 »جنگ او را مي شناختي؟ ايه

 ».به همين اندازه اكتفا كن و سوال نكن. او به يك دوست نياز داشت. مفصل است، بن داستانش«

 »...يكي از آن ماجراهاي دفتر خدمات توست؟ يكي از آن ماجراهايي كه تو هرگز به ما  هم اين«

 ».نمي خواهم در اين باره حرف بزنم. كن بن بس«

اين ها براي من چيزي جز چند نام ناشناس نبودند، البته بجز خاطرات . دامبريزي، ايندليكاتو، فانجو. براي من كه فرقي نمي كند بسيارخوب،«

 .كه از دامبريزي به ياد داشتمخوبي 

سال ها . كردن به آن سال هاي اسرارآميزي كه پدر به عنوان كارمند دفتر خدمات راهبردي كار مي كرد، هميشه كمي مرا پريشان مي كرد فكر

را در تعطيالت تابستاني به  يك بار پدر و مادرم. از آن زمان مي گذشت، اما پدر هنوز هم خاطراتش را مثل اسرار حكومتي از همه پنهان مي كرد

نقطه اوج اين سفر بازديد از برج ايفل بود و در اين بازديد يكي از دوستان قديمي پدر از دوران دفتر خدمات ما را همراهي مي . بردند ريسپا

ر زندگي ديده بود و آن طور او صاحب بزرگ ترين و درازترين بيني عقابي اي بود كه من د. اسقف توريچلي در آن زمان هم مرد پيري بود. كرد

او يك پاكت پر از آب نبات خوشمزه در جيب داشت و وال به همين دليل يك . صدا مي زدند) Shylock(» شايالك«دوستانش او را  شنيدم،كه 

الي چهار بار در يك  توريچلي براي ما لطيفه مشهور ژاك و پي ير را بازگو كرد كه بيست سال تمام هفته اي سه. لحظه از كنار او دور نمي شد

راستي چرا ما بيست سال است هميشه به همين يك رستوران مي : باالخره روزي ژاك از پي ير مي پرسد. خصوص ناهار مي خوردند هرستوران ب

ايفل ديده  چون اين جا تنها رستوران پاريس است كه از آن جا منظره برج لعنتي. خوب، معلوم است، دوست من«: آييم؟ و پي ير پاسخ مي دهد

 .ما مفهوم لطيفه را درك نكرديم، اما وال مثل ديوانه ها خنديد، آن هم به اين دليل كه از مزه آب نبات ها خيلي خوشش آمده بود» !نمي شود

ماجرا را مي  و توريچلي خنده كنان اين. روز شنيدم كه پدر و توريچلي به گفتگو درباره آن زماني مشغولند كه پاريس در اشغال نازي ها بود آن

از قرار معلوم پدرم از دست گشتاپو فرار كرده و خود را دو هفته . گفت كه چگونه روزي پدر از مخفيگاهش در يك انبار زغال بيرون آمده بود

نده خوان) Al Jolson(» آل جلسون«آن روز وقتي پدرت را ديديم، شباهت زيادي به : توريچلي گفت. تمام در آن زيرزمين مخفي كرده بود

بله، گذشته از اين شوخي ها، شك نبود كه آن . سياهپوست آوازهاي محلي داشت و صورتش به همان اندازه از گرد و زغال سياه و براق شده بود

يا  اما هيو درايسكيل به هر حال پدر من بود و من نمي توانستم او را به شكل جاسوس. سخت و پرماجرا و پر از خطر و هيجان بود رانيدوران، دو

ات ماموري ويژه در نظرم مجسم كنم كه در تاريكي شب دزدانه و سينه خيز خود را به هدف مي رساند تا مثالً يك كارخانه برق يا يك انبار مهم

 .كند ررا منفج

كرش را مي كنم وقتي ف. مي داني، بن«: كه معلوم بود اكنون نيمي از مغزش در درياي ويسكي غوطه ور است، با صدايي كشيده به من گفت پدر

كورتيس در مجموع تا به امروز زندگي خوش سعادتمندي را . كه بايد كورتيس را در جريان اتفاقات امروز قرار دهم، حالم دگرگون مي شود

 ».تگذرانده اس

او هم يكي . نداشتراستش را بخواهيد كورتيس برايم هيچ اهميتي » .امروز هم نوبت اوست كه پس گردني محكمي بخورد. كسي نوبتي دارد هر«

دل من . من حتي براي پدرم نيز، كه حساسيتش از كرگدن دو شاخ هم كم تر بود، احساس دلسوزي چنداني نمي كردم. از نوكران كليسيا بود

 .كوچولويم وال مي سوخت هرفقط براي خوا
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 ».موضوع را به او خواهم گفت فردا«

مطمئن باش . وال شخصيت مشهوري است. ريق مطبوعات و تلويزيون منتشر خواهد شدماجرا فردا صبح از ط. نگران اين موضوع نباش چندان«

ما فقط بايد اشك هايش را پاك . كورتيس قبل از آن كه ما مجبور شويم اين وظيفه دردآور را انجام دهيم، از طريق رسانه ها مطلع خواهد شد

 ».اين بابت اصالً خوشحال نيستم زكنيم و من ا

 ».تو گاهي وقت ها حقيقتاً به موجودي رذل و پست تبديل مي شوي، بن«: ويسكي به من خيره شد و گفت از پشت ليوان پدر

 »اين طور نيست؟... پسر كو ندارد نشان از پدر  بله،«

 »به احتمال همين طور است كه مي گويي«: پس از يك مكث طوالني گفت پدر

 ».گر بايد به رختخواب برومدي«: ليوانش را خالي كرد، سينه اي صاف كرد و گفت سپس

 »رختخواب بروي تا با شياطين دنياي ظلمات دست و پنجه نرم كني؟ به«

 .به آستانه در كه رسيد، براي يك لحظه برگشت و دستي برايم تكان داد» چيزي شبيه به همين. تقريباً«

 

 »...پدر  راستي،«

 »مي خواهي چيزي بگويي؟ بله؟«

 »...ز به او زنگ زده و در مورد كشيشي كه در باغ خانه ما خود را به دار زنده بود، پرسش هايي كرده ترنر به من گفت وال امرو سام«

 »به چه موضوعي حرف مي زني؟ راج«

مگر بجز همان يك نفر كس ديگري هم در باغ ما خودكشي كرده بود؟ نظر تو . به كشيشي كه در باغ خانه ما خود را حلق آويز كرد راجع«

 »كار وال چيست؟ چرا وال از سام اين چيزها را پرسيده بود؟ وال در اين مورد از تو چيزي نپرسيد؟درباره اين 

من از كجا بدانم كه آن ماجرا چگونه بوده است؟ نه، وال به . سام ترنر مثل يك پيرزن هاف هافوي دهن لق است«: با خشم فراوان پاسخ داد پدر

 ».اين داستان قديمي هيچ اشاره اي نكرد

 ».چيست؟ اين اتفاق حقيقتاً رخ داده بود، داستان نيست» داستان«از  منظورت«

ما هرگز نخواهيم فهميد كه منظور وال از طرح . اصالً به اين ماجرا فكر نكن. فراموش شده و از ياد رفته است. بوده مربوط به گذشته است هرچه«

 .برگشت و راه خروج را در پيش گرفت» . ديگر مي روم بخوابمبسيار خوب، حاال. اين سواالت چه بوده و بهتر است كه نفهميم

 »پدر؟«

 »بله؟«

 .شانه اي باال انداختم» ...اگر دوست داشتي حرف برني يا اگر نخواستي تنها بماني . در اتاقم مي نشينم. من بيدارم –نتوانستي بخوابي  اگر«

البته اگر دعا . و اگر اجازه بدهي پيشنهاد مي كنم تو هم همين كار را بكن. گذرانمفكر مي كنم ساعتي را به خواندن دعا ب. پيشنهادت متشكرم از«

 ».خواندن را فراموش نكرده باشي

 ».مجاني است امتحانش«
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اما در لحن . صورت پدرم را كه در تاريكي قرار داشت، نمي ديدم» .هميشه مي گويم براي بازگشت به سوي خدا هيچ وقت دير نيست من«

 ».حتي براي يك روح از دست رفته و گناهكار مثل روح تو هم هيچ وقت دير نيست«: ي از لبخند شنيده مي شدصدايش آثار

بعد سيگارم را تا آخر كشيدم و . مدت زيادي طول كشيد تا خرت و پرت هاي روي ميز را جمع آوري و مرتب كردم. از اتاق بيرون رفت بعد

 .سپس چراغ را خاموش كردم

 .نمازخانه هنوز روشن بود هاي كم نور چراغ

لنگ لنگان از پله ها باال رفتم، از سرسراي . معلول و بيمارم مرا به خاطر گناهانم زجر مي داد و ويسكي هم نتوانسته بود درد آن را آرام كند پاي

كه آن را شخصاً ) Joe De Maggio(» جو دي ماجيو«عكس قاب شده . تاريك و دراز طبقه دوم گذشتم و به اتاق خواب قديمي ام وارد شدم

. به لكه قهوه اي رنگ آشنايي كه در سقف اتاق به چشم مي خورد نگاه كردم. من و پدرم امضا كرده بود، باالي تختم به ديوار آويزان بود ايبر

اين سوراخ سال ها پيش سنجاب كوچكي در جستجوي مخفيگاهي براي فندق هايش روكش چوبي سقف را جويده و در يك شب باراني آب از 

 .كرده بود هبه درون اتاق چك

سياهقلم هايي كه گاري كوپر از من و وال كشيده بود . بوران، ذرات برف را به شيشه پنجره مي كوبيد. روي ميز كنار تخت را روشن كردم چراغ

 .از ما سه نفر فقط من زنده بودم! عجب. هنوز در قاب نقره اي روي كمد قرار داشت

ال انداختم تا شايد درد پايم تسكين پيدا كند، و كوشيدم خود را از شر شياطين شب كه پشت پنجره اتاقم جمع شده بودند، مشت آسپيرين با يك

صد بار به اين سو و آن سو غلتيدم و جا عوض كردم تا شايد پاي بيمارم را در موقعيتي قرار دهم كه درد كم تري احساس كند، آن . نجات دهم

بين خواب و بيداري فرو رفتم، به دنيايي وارد شدم كه پر از افكار پريشان گذشته هاي دور، روياها و كابوس هاي وحشتناك  گاه در حالتي نا آرام

 هاو بعد، نمي دانم چگونه، ناگهان خود را در ميان جمع برادران يسوع يافتم، گويي آن روز. و تصاوير نفرت انگيزي از ساخته هاي توهم من بود

 ...بدون دخالت جسم، تجربه مي كردم  را دوباره، اما

سياهپوشي كه روزي در آن خدمت مي كردم، از سياهي شب بيرون آمد و چنان بر من تاخت كه انگار سربازانش جز تخريب مواضع  لشكر

ود، يا الاقل همه روزها البته در دنياي واقعيات اين حمالت آن قدرها هم شديد نب. دفاعي من و به غنيمت گرفتن روح و جانم هدفي نمي شناسند

من از همان روز اول در اين . را بخواهيد زندگي طلبگي آن قدرها هم بد نبود و حتي شايد گاهي از آن لذت هم مي بردم استشر. چنين نبود

 .بودند، جاي ثابتي پيدا كردم» آقا زرنگه هاي همه چيز دان«گروه كه همه شان 

بودند كه نه به خاطر اعتقادات مذهبي، بلكه به دليل روح ناآرام و نام خانوادگي مشهورشان مورد احترام همه آن ها آقا زرنگه هاي حرفه اي  بله،

مبارزه اي سخت عليه خودخواهي ها و  –نخستين هفته هاي آموزش عمومي ما خيلي زود تبديل به چالشي واقعي و همه جانبه شد . بودند

و زندگي روزانه ما جز آن هيچ . يد با دعا و تواضع و خشوع زدوده مي شد و پااليش مي يافتهايي كه هنوز در ما وجود داشت و با اييفردگر

دعا و نيايش، تكرار مكررات، كارهاي يكنواخت و خسته كننده روزمره، مشغوليت هاي دائمي و تحمل سر و صداها و بوهاي مخصوص : نبود

 .در يك مجموعه مذهبي هخوابگاه هاي مردان

 .ما را به جلسه اي فرا خواند -كه تنها چند سالي از ما قديمي تر بود -»فولتون«را رسيد كه برادر آن گاه روزي ف و

برادر » .حتماً همه شما متوجه برخي ويژگي هاي ناآشنا و ظاهراً عجيب در فرقه كوچك اما سعادتمند ما شده ايد«: چنين آغاز سخن كرد فولتون
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موهاي بلند طاليي، چهره اي مكار اما مهربان و چشم هايي عسلي داشت كه گويي هيچ : سيك يسوعي بودكال» آقا زرنگه هاي«فولتون يكي از آن 

در اين جا هيچ چيز ترسناك و وحشت . ما اين اعمال را تمرين هايي براي توبه و آمرزش تلقي مي كنيم«: را خيلي جدي نمي گرفت فاقيات

ما . ن و با فرهنگي هستم و جامعه يسوع هم چيزي جز سالمتي و خوشبختي ما نمي خواهدآفريني وجود ندارد، چون همه ما مردان جوان متمد

 »...با اين حال . هدف ما ايجاد نشاط، قاطعيت و تقويت معنويت است. قدرت روحي خود را تقويت كنيم چيزبايد بيش از هر 

وجود خود  يجسمان يجنبه  ديحال، ما نبا نيبا ا« :زد و ادامه داد يندسخنان او بودند نگاه كرد، لبخ يكه با دقت منتظر ادامه  يبه مردان فولتون

 ونيسوعيو مخصوص  فياز طنز ظر ينمونه ا يشوخ نالبته برادران توجه دارند كه اي –كاخ مجلل  نيدر ا يعنيجا،  نيما در ا. ميكن يرا كامالً نف

هم  اريبس يدر موارد يرساند و حت ينم يبيكس آس چيحملِ درد به هو ت يو سركوبِ شهوات جسمان اضتير يكه كم متجربه كرده اي –! است

 دردكه  ديفراموش كن ديالبته نبا. دهد شيرا پاال يمعجزه آسا روح و جان آدم يتواند به نحو يدهم كه درد م يم نانيبه شما اطم. باشد يم ديمف

و  دآن طور كه باي –كنم كه اگر درد را  يادآورياست  يكاف. ميآور يم اديو اهداف خود را به  فياست كه ما با تحمل آن وظا يا لهيفقط وس

تنها متناسب با  لهيوس نيشود كه البته ا يم ليكمال تبد يبه سو ريو س يغور در عوالم معنو يبرا يا لهيروح شما به وس د،تحمل كني – ديشا

 » د؟يديآن چه را گفتم فهم ايآ. عشق شما به خدا قابل استفاده است زانيم

ابزار  نيبرادران، اكنون به ا« :خورد دوخت و ادامه داد يتكان م دييتا يبه نشانه  فهيكه بر طبق وظ ييرنگ و شادابش را به سرها يعسل چشمانِ

جلو « :گذاشت شيها سيدستنو يآورد و آن ها را رو رونيب يدو ش رشيتحر زيم يفولتون از كشو» . ديفكنيب يدهم، نظر يكه به شما نشان م

 ». ديو با آن ها آشنا شو ديريرا در دست بگ ليوسا نيا دييايب. ديو نترس دييايب

. انگشتانم چرخاندم نيب ييرا كه از طنابِ بافته ساخته شده بود، در دست گرفتم و آن را مثل گردنبند گرانبها انهيرنگ تاز ديسف ياول دسته  من

تكان  نييو پا الآن را به با اطيرا در دست گرفتم و با احت انهيتاز يدوباره دسته . راه داشتمكار اك نياز ا. آسان نبود ميبرا رياما دست زدن به زنج

 .دادم

 نبه شما كمك خواهد كردو اي – يآهن بنديو پا انهيتاز يعني –است  ونيسوعي يكه مخصوصِ فرقه  لهيدو وس نيا« :به سخنانش ادامه داد فولتون

 –فرقه ماست  كه از احكام قطعي –اطاعت را  ي فهيو شرط وظ ديق يشدن در عشقِ خداوند هموار و قبولِ ببه هدف و غرق  دنيها راه شما در رس

خود  يباالتنه  ديهر هفته با يدوشنبه و چهارشنبه  يدر شب ها. دارند يقيعم اريبس نيمفهومِ نماد ريو زنج انهيتاز. شما آسان خواهند كرد براي

 آن. ديشن ديزنگ ناقوس ها را خواه يشما صدا. در آن ساعت چراغ ها را خاموش خواهند كرد . ديود زانو بزنو در كنار تخت خ ديرا برهنه كن

 دينيب يم. كشد يطول م» پدر مقدس  يا«  يكه تالوت دعا يمدت كوتاه يالبته فقط برا. ديبزن انهيشانه، بر پشت خود تاز ياز رو ديگاه شما با

 ». ستين يكه كار دشوار

 » ست؟يچ يبرا ريزنج نيا« :دميرا تكان دادم و پرس ريزنج من

آن،  يكه رو ديد ديخواه يكوچك يتابلو اه،يتخته س يرو د،يگرد يخود بر م يامشب كه به خوابگاه ها. ريزنج. اون، بله« :فولتون پاسخ داد برادر

در  يا يعاد ريغ زيشما متوجه چ ايآ ن،يبنجام. ماست يقه فر يميقد يقاعده  كي نيا» . ريفردا صبح زنج انه،يامشب تاز« :جمله نوشته شده نيا

 » د؟ينشده ا ريزنج نيا

آن گرد و  گرِيكه طرف د ياست، در حال زيت اريسوهان خورده و بس يدانه ها نيطرف ا كي. است يعاد ريغ ريزنج يچرا، دانه ها« :دادم پاسخ
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 ». صاف است

فكر نكن، فوراً جواب  ادزي – ديخود ببند يبه پا ديرا با ريبه نظر تو كدام طرف زنج نميل بگو ببحا« :تكان داد و گفت يفولتون دوباره سر برادر

 ». زيطرف ت اطرف صاف ي –! بده

 » م؟يما از آهن ساخته شده ا ديكن يمگر فكر م« :هالوران پاسخ داد ينيو

آموخت كه مثل آهن در برابر درد مقاومت  ديخواه ياما به زود سد،ستياز آهن ن« :به لب داشت پاسخ داد يحيكه لبخند مل يفولتون در حال برادر

 يم جاديا ياديدرد ز ريزنج:  ميگو ياز اول به شما م. ديكن يبالش خود نگهدار ريرا در ز ريو زنج انهيتاز يعني له،يدو وس نيا ديشما با. ديكن

 ». ديسه شنبه و پنج شنبه تكرار كن يهر هفته صبح ها ديار را باك نيو ا ديشرت، به ران خود ببند نييرا درست پا ريزنج ديشما با. كند

را به  ريزنج ديكه چطور با ديدان يپس م د،ينيب يرا م ريخود شما كه قفل و بست زنج« :ما را مرخص كرد بيترت نياز جا برخاست و بد فولتون

 نيزم يبلغزد و رو يكس ياز پا ريكه زنج ستين نيبدتر از ا ياساحس جيه. ديرا محكم به ران ببند ريزنج:  گريمطلب د كيو . ديرانتان ببند

 يهمه م يانگشت نما د،ياياز شما ب يكيبال به سر  نياگر ا« :كرد و گفت ياز آن كه از اتاق خارج شود، در آستانه در مكث شيفولتون پ» . فتديب

 ». ديرا فراموش نكن ميحرف ها. شود

 يا لهيوس ر،يمعلوم شد كه زنج يبه زود. و سركوب شهوات و تحمل درد پرداختم اضتيه خود، به رمخصوص ب تيبا همان پشتكار و قاطع من

را  ياديشد و درد ز يپا م يكار موجب كنده شدن موها نيا. ميبست يو محكم م ميديچيپ يدور ران م ديرا با ريزنج. است زينفرت انگ اريبس

 ميداد يانجام م يكارها را در حالت نيتمام ا. ميكرد يرا قفل م ريبست زنج ديفت و بعد بار يدر گوشت پا فرو م ريزنج يخارها. كرد يم جاديا

و عضالت پا منقبض  ميداشت ياما به محض آن كه چند قدم بر م. ميكرد ياحساس نم يچندان يناراحت نيحركت و ثابت بود و بنابرا يب مانيكه پا

 .كرد يو زخم م ديبر يپا را م زگوشتيت ياره ا يمثل دندانه ها ريزنج يهاشد، خار يم

آن هم كامالً شل  –را  ريو زنج ديتراش يرا م شيپا يدانست، موها يمحض م يوانگيكارها را احمقانه و د نيبود و ا يجوان يدونالد كه طلبه  مك

تا  د،يبود كه هركس با يمبارزه ا نيا. ندگفت يكلمه هم نم كي يجت ريزنج يطلبه ها درباره  ريسا. چسباند با نوار چسب به رانش مي – زانو آوي

 .ديرسان يم جهيخود به نت يو برا ييتوانست، در تنها يآن جا كه م

. به هنگام صرف صبحانه و در ساعات درس ،يصبحگاه يدر مراسم دعا:  مينيبنش ميشد كه مجبور بود يدشوار م يدر لحظات ژهيدرد، به و تحمل

سخت بود،  اريكرد، تحمل درد بس يم جاديا يقيعم يدر پوست ران خراش ها ريزنج يشدند و خارها يم وزن بدن منبسط ريكه ران ها ز يوقت

 سوعيبرادران  يجامعه  نيبله، ا. كرد يبه من افتخار م ديد ياگر پدرم مرا . بود يهدف عال كيو  ريكارِ خ كيدردها به خاطرِ  نياالبته تمام 

 يم. خواستم از همه برتر باشم ياما من م! اطاعت كن و خدمت كن: بود )  Ignatius of Loyola(  يائيوليل وسِيگناسيها اوامرِ ا نيا. بود

 .كمال به انجام برسانم يكار را در منتها نيلعنت خدا بر من اگر نتوانم ا: گفتم  يبه خود م. ميشكنجه بر آ نيخواستم از پش ا

. امتناع كردم مياز نگاه كردن به پا» ! نگاه كن تيبه پا ؟يا دهيرا د تيبن، پاها« :باز كرد هالوران سر صحبت را با من ينيكه و ميشنا بود مشغول

 يم يجد. يرا معالجه كن تيو پا يدكتر برو شيپسر، بهتر است پ« :گفت ينيو. مجروحم را تحمل كرده بودم يپا يهفته ها بود كه منظره 

 تيزخم ها. نمانده يجز گوشت لخت باق يزيكنده شده و چ يبه كل تيعضالت پا يوپوست ر. ستياصالً درست ن يكن يكه م يكار نيا. ميگو

كه مك دونالد با  يخبر دار. شود ينم دهيد يزيكه جز چند خراش سرخ رنگ ج ينيب يمن نگاه كن، م يبه پا. شده و پر از چرك است يعفون
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بدنت  يبه زود. زدير يم يتو چرك واقع يپا يكه از زخم ها يدر حال .طور است نيكند؟ واقعاً هم يم يرانش نقاش يرو ييهارنگ قرمز زخم 

 ». دچار عفونت خواهد شد

 ،يآر. شود ينم ميهرگز تسل ليسكيبن درا. شوم مينسل يسوعيكثافت  رِيزنج كيخواستم تنها به خاطرِ  ينم. شوم ميخواستم تسل يمن نم يول

 .كردم يطور فكر م نيمن در آن زمان ا

و خون  ياز ق يلُجه ا انيروز مرا در توالت صومعه در حال اغما و م كيو باالخره برادر فولتون . شد ايبه قانقار ليتبد ميزخم پا و چرمِ عفونت

خبر  نِخوشحال بودم، چون رساند اريبابت بس نيمرا نجات دادند و من از ا يزده  ايقانقار يپا وسيگناسيسنت ا مارستانِيپزشكانِ ب. كرد دايپ

داد بسازم و  يكرد و آزارم م يگاه عود م يكه گاه و ب يو از آن پس مجبور شدم با درد. از مردن هم سخت تر بود ميبه گوشِ پدر برا مياقطع پ

 .كنم يزندگ

ست كه ا يعيطب يامر ناي –آن مبارزه شكست خوردم  اي نيدر ا البته گاهي –نشدم  ميبود كه من تسل نيا هيبخش قض نيباتريو ز نيمهم تر اما

 .پدرم هم نشدم ميتسل يحت. نشدم ونيسوعي ميتسل. نشدم ليهرگز خوار و ذل. اما هرگز جنگ را نباختم. ديآ يم شيپ يهر كس يبرا

 لياتاق خواب آن قدر سرد بود كه نفسم فوراً تبد يو هوا ديتاب ياز پنجره به درون اتاق م يرنگ يشدم، نور كدر و خاكستر دارياز خواب ب يوقت

عرض چند  كه آن را به اندازه ي –پنجره  يپنجره نشسته بود و باد از ال يلبه  يرو يبرف خشك. شد يم يرنگ ديده ابر كوچك و سفبه تو

به . تلفن چهار بار زنگ زد و سپس خاموش شد. دميزنگ تلفن را شن ياز دوردست صدا. ديوز به درون اتاق مي –انگشت باز گذاشته بودم 

در  يكس اديفر يصدا. شدم داريدوباره ب قهيدوباره به خواب رفتم و ساعت هفت و هشت دق. ربع به هفت بود كيت ساع: ساعت نگاه كردم 

 .بودم دهيرا در خواب شن اديفر نيا. گوشم مانده بود

 اي كياز  شيت داشت و احتماال بمذبوحانه شباه يزوزه ا ايخفه  ييبه صدا شتريهم نبود، بلكه ب اديبود، تازه فر يواقع ياديفر. نبود ايرو نيا اما

 .دميرا شن ينيافتادن جسم سنگ يو بعد ناگهان صدا. بود دهيطول نكش هيحداكثر دوثان

قرار  نيصورتش رو به زم. به دو طرف باز مانده بود شيشده و دست ها دهيچيروبدوشامبر دور بدنش پ. افتاده بود نيزم يپلكان رو يدر پا پدر

هاج و واج ماندم و بعد كنارش زانو  د،يقرن طول كش كيلحظه، كه به اندازه  كي. از به دراز كف سالن افتاده بودحركت و در يپدر ب. داشت

مانده  رهيرو به باال به چهره من خ گرشيچشمش بسته و چشم د كيبود كه  يرمرديو ناشناس شباهت داشت؛ پ بيمرد غر كيبه  پدر.زدم

 .هم زدكرد و مژه بر يچشم حركت نيبعد، ا. بود

 يعضو مرده، ب كيمثل  گريد ميباز شد، اما آن ن ياز لب و دهانش به لبخند يمين "؟يشنو يرا م ميپدر؟ صدا ":را در آغوش گرفتم و گفتم پدر

... لنايكارد ":فرستاد و به زحمت ادامه داد شيبعد هوا را از گوشه لب به ششها.  "...اسقف. تلفن ":گفت ينسبتا واضح يبا صدا. حركت ماند

 .ديچك يقال ياز چشم بسته اش تراوش كرد و رو يقطره اشك. نبود نياز ا شيخداراشكر كه تعداد القاب كالمر ب "...مركال

 "خواست؟ يم يكالمر تلفن كرده بود؟ چ "

و  چارهيب يرمرديپ: انده بودم يباق نيهم يافسانه ا ليسكيدرا ويازآن ه. دشوار بود تينها يب شيحرف زدن برا "...فرنانيه... فيه... الكهارد "

 .كرد يادا م يافتاده بود و به زحمت از گوشه لب كلمات نامفهوم نيزم يپله ها رو يكه پا يناتوان

 ليتبد فيضع ييپدر اكنون به نجوا يصدا "...مرده اند" -ست؟يك يلعنت فرنانيه نيبا خود گفتم ا - ".فرنانيخوب الكهارد و ه ":كردم تكرار
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 .شد ياز او سلب م جيو رو به مرگ، به تدر يخال يباتر كي يرويتكلم، مثل ن قدرت. شده بود

 "مرده اند؟ الكهارد مرده است؟... من يخدا "

 ".روزيد...يد...كشته شده اند ":بر هم زد و گفت يدوباره مژه ا پدر

 .هوش شد يو بعد ناگهان ب. دستش، كمرم را محكم گرفته بود انگشتان

ام را به بدن او  يزندگ يرويتا ن دميسپس دوباره برگشتم و در كنار پدر نشستم، دستش را در دست گرفتم و كوش. ردمتلفن ك مارستانيب به

 .منتقل كنم

 .كنم يريخواستم فقط به كمك اراده و قدرت آرزو از مرگ پدر جلوگ يم

 يآن توقف كرد تا نفس نيمرمر يبرگشت و در سالن ورودونتو قرار داشت  ايو ابانيكه در خ يدوان دوان به برج مدرن و نوساز زابتيال خواهر

نوار سبز در پشت سر  كيبلندش را با  يقهوه ا يموها. ديچك يم بشيخوش ترك ينيقطرات عرق از نوك ب. ستاديمنتظر آسانسور ا. تازه كند

با .قطع شد -بود ديفلو نكيگروه پ يميقد يااز نواره يكيكه  - يقيموس يواكمن را از گوشش برداشت و ناگهان صدا يگوش. بود كرده يدم اسب

 .سترد يشانيرنگش قطرات عرق را از پ يشرت خاكستر يت نيآست

شد، به  ادهيدر طبقه هجدهم از آسانسور پ. بام ساختمان قرار داشت برود يكه در باال يخواست به استخر يبود و اكنون م دهيدو لومتريك پنج

 ياز سه طبقه فوقان ادهيپ يشانه انداخت و با سرعت و پا يرو ي،ربدوشامبر ديرا كند، لباس شنا پوش پر از عرقش يآپارتمانش رفت، لباس ها

بار در  يس حيو صح قيدر استخر نبود و توانست در آرامش كامل و با حركات دق يجز او كس. ديمانده باال رفت و خود را به پشت بام رسان يباق

از پس پرده  ديقرص خورش يتماشا. ديدرخش يافق م يرنگ خسته و كم رنگ در باال يارغوان توپ كيمثل  ديخورش. طول استخر شنا كند

 .نداشت يلذت چيشد، ه يم دهيكه بر فراز شهر رم د يغبار و دود و مه دود ميضخ

ا بود؛ نماز خوانده بود، از ساعت پنج بامداد سرپ. شده بود ميسرانجام به آشپزخانه آمد و قهوه درست كرد؛ ساعت شش و ن زابتيكه ال يهنگام

 كهكرد  يم يفيفكر خود را متوجه وظا دياكنون با. روزانه اش بپردازد يبود كه به كارها دهيوقت آن رس گريبود، شنا كرده بود و اكنون د دهيدو

 .در آن روز در انتظارش بودند

احساسات نبود؛  يشتاب زده و از رو يميبه فرقه، تصم وستنيپ يبرا زابتيال ميتصم. برد يخود به عنوان راهبه لذت م ياز زندگ زابتيال خواهر

به دقت  زيبا آن روش آرام و قانونمند خود در مورد همه چ زابتيدارد و ال يچه مشكالت يراهبگ يدانست كه زندگ يم ياز همان ابتدا به خواب

ونتو متعلق به  ايو ابانيآپارتمان خ. كرد يافتخار مبه او  ونيسوعيفرقه . و مشخص كرده بود دهيخود را سنج يبعد يكرده و گام ها كرف

 يليخ زابتيال. كرد مذاكره كرده بود يگونه مسائل را در دفتر خود رتق و فتق م نيكه ا نيالكهارد شخصا با خواهر سلستا. الكهارد بود سيكورت

 يبرخورد م يريپذ تيبالغ و عاقل و مسئول يانسان ها خود به عنوان يفرقه، با اعضا. آپارتمان را بدست آورده بود نيدر ا يزندگ مجوززود 

 .اعتماد و احترام بودند ستهيكرد كه شا

 زابتيال اريكرده بود آپارتمان مذكور را در اخت شنهاديپ سيالكهارد آشنا كرده و به كورت سيرا با كورت زابتيال ن،يآن روزها خواهر والنتا در

نگار و  نامهبه عنوان روز زابتيال يو به عالوه معلوم شد كه الكهارد برا ديگرد شتريب زابتيالكهارد و ال انيم ييبعد، آشنا يدر ماه ها. قرار دهد

بود  يا يستيو كامل از همز ارخوبينمونه بس كي نيا. رود يسرشار و گرانبها به شمار م اريبس يمنبع اطالعات كيفرقه، ياختصاص هينشر ريسردب
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بود كه  نيكار در ا نيتمام لم ا. كند رتريآسان تر و دلپذ اريبس ا،يسيمثل كل ريمعه محتجر و انعطاف ناپذجا كيرا در  يتوانست زندگ يكه م

 زابتيال. حركت كند -و نه به ضرر او-و خطرناك به نفع او  ميعظ نيماش نياستفاده كند كه ا يطور ايسيبتواند از دستگاه كل زابتيمثل ال يكس

به  سبتن زابتيال. بود يضرور اريبس يت لزوم محرم و رازدار باشد و در اغلب موارد هم سكوت و رازداررا داشت كه در صور نياستعداد ا

گفت  يم شهيهم نيخواهر والنتا. بود نيماش نيا يبه را انداختن چرخ ها يصداقت شرط اصل نيصادق بود و ا اريشخص خود و نسبت به فرقه بس

بودند ،  ادروش است نيهر دو در استفاده از ا زابتيو ال نيبله، والنتا. ندازديرست همان ها را به كار ببداند كدام اهرم ها مهمند و د ديانسان با

 .انداختند يرا به كار م يمتفاوت يهرچند اهرم ها

 يفرانسو يئتيا هراس ساعت نه قرار بود ب. روزانه اش را ورق زد يكارها مينان تست و مربا خورد و در ضمن تقو ي، كم دينوش يقهوه ا زابتيال

 كانيبا وات يكيچر يدر جنگ شيبودند كه از مدت ها پ ونيشهر ل ياز اهال يكيزنان كاتول ئتيه نيا ياعضا. از طرفداران حقوق زن مالقات كند

خدا به داد : د گفتبا خو زابتيال. فرقه منتشر كنند ياختصاص هيخود در نشر يو نظرها ديدر مورد عقا يبودند و اصرار داشتند كه مقاله ا ريدرگ

 ...من برسد

. شده بود سيشد و توسط فرقه تاس يمنتشر م كباريرا به عهده داشت كه هر چهارده روز  "نو  يايدن " هينشر يريسه سال بود كه سردب اكنون

 يطول. دادند يم ليتشك كيدهه شصت،زنان كاتول يسالها يو مذهب يدر اوج تحوالت اجتماع يعنيمجله را در اول كار،  نيا يخوانندگاه اصل

داشت  يمحافل محافظه كار در پ يرا از سو يديامر اعتراض ها و حمالت شد نيگرفت، و ا شيدر پ يستيبراليكامال ل يخط مش هيكه نشر دينكش

به  هينشر يستيالبريبود كه موضع ل نيحمالت محافظه كاران ا جهينت. قرار گرفته است "يستيافكار ماركس " ريتحت تاث هيكه معتقد بودند نشر

بلكه اغلب  يواقع يشد كه نه تنها چپ ها يا يغاتيبه بوق تبل ليتبد "نو يايدن " هينشر جهيودر نت ديگرد ليتبد كاليو راد چپكامال  يمواضع

چرت  محافظه كاران ياليواو يادهايسرانجام فر. بردند ياز آن سود م تيحيمس ياينقاط دن يدر اقص شانيهرج و مرج طلبان و دگراند

 اهويه نيفرقه دستور داد هرچه زودتر به ا نيبه مسئول يرعلنيغ يپاپ در جلسه ا. غنوده بود، پاره كرد رصعشرا كه بر تخت م كستوسيكال

 .به سود آنهاست يريدرگ نيدادن به ا انيخاتمه دهند و به آنها گوشزد كرد كه پا

منظور اتنخاب  نيا يبود كه برا ييكايشهروند آمر نياو نخست.منصوب شد "نو يايدن" هينشر يريبه سردب زابتيجلسه، خواهر ال نيپس ازا يكم

 ييايسيمسائل كل نيسهمناك گذرانده و مهم تر يصخره ها انيرا از م "نو  يايدن " ي، كشت اطيدر سه سال گذشته با دقت و احت زابتيشدو ال يم

مورد  ينكرده و موضوع ها يمشكالت شانه خال رباريحال هرگز از ز نياما در ع. دقرار داده بو يكامل مورد بحث و بررس يطرف يو ب اطياحت بارا 

 يحيمس ونيمسائل روحان ن،يمونث، سقط جن يها شيكش رشيها، پذ شيازدواج كش د،ينگذاشته بود؛ مسئله كنترل موال ياختالف را به كنار

 - ...شده بود كانيبانك نتعلق به وات ريكه دامنگ يمال يها يي،رسوايالملل نيب استيدر صحنه س ايسيجهان سوم، نقش كل يچپ گرا در كشورها

صاحب نظر در  وخيش يبرا هيچهار برابر شده و خود نشر "نو يايدن" تراژيت. گرفت يمورد بحث قرار م هيدر نشر زيو هرچ زيخالصه، همه چ

 .بود دهيگرد ليمباحثه و مجادله تبد يبرا يا حنهبه مرجع و ص ايسيكل

 كستوسيعمر پاپ اعظم كال انيبه پا يزيدانست كه چ يآن سال م زييروزنامه نگاران سامن رم در تمام طول تابستان و پا ريهم مانند سا زابتيال

 يپدربزرگش م اديو به  يمعصوم دوران كودك يروزها اديرا به  زابتيحاكم بود، ال كانيكه بر وات يزده و پرانتظار جانيجو ه. نمانده است

جو حاكم . رفت يم دنشيتابستان هرسال به د زابتيكرد و ال يم يزندگ زينويليا التيدرا "اورگان"به نام  يدر خانه خود، در شهرككه  داختان



 

 

 كتابخانه نودهشتيا  تامس گيفورد  –حشاشين                                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ٦٦ 

 .شد يرفت، به آن دچار م يم ركيانداخت كه هربار همراه پدربزرگش به س يم يو جوش و خروش كودكانه ا جانيه اديبر شهر رم اورا به 

 يصدا: شد يشروع م يواقع ركيس كيمرد و با مرگ او  يم يپاپ به زود. و مناسب بود قيو مثلِ كامال دق سهيمقا كي ركيبله، س -ركيس

كه دست در  ييناقص الخلقه و بندبازها يترومپت، دلقك ها و كوتوله ها يبلند به گردن داشتند؛ صدا ريكه زنج ييمونهايم ،يناهنجار ارگ دست

بله،رم اكنون در همان . هم وجود داشت شيآن جماعت ، چند كش انيدر م شهيو هم. آوردند يلك در مو شك دنديرقص يم حنهص يدست رو

كرد،  يم داريآورد كه مادر بزرگش اورا صبح زود ب اديبه  زابتيال. برد ياز شروع برنامه در آن به سر م شيبزرگ پ ركيس كيبود كه  يتيوضع

 يداغ م يكه خبر از روز يابر يآسمان صاف و ب ريو ز يخنك صبحگاه يكرد و آن گاه در هوا يم نيخود را پر بنز يپدربزرگ باك وانت لكنت

 ياز آغاز برنامه و برخاستن صدا شيرا نشان دهد كه پ ييزهايچ زابتيخواست به ال يپدربزرگ م. شدند يروان م ركيمحل س يداد، به سو

دهند  يرخ م يموقع ركيجالب س يدادهاياز رو يارينشان دهد كخ بس زابتيخواست به ال يم اد؛د يدر پشت پرده رخ م رك،يس سيشالق رئ

 يو بر پاها ديلرز يم شانيگامها ريز نيكه زم ييها ليزدند، ف يكه ناآرام قدم م ييببرها: نديب يآنها را نم يوجود ندارد و كس يتماشاچ چيكه ه

... كردند و  يم نيصحنه را تمر ري ستادنيا بيكه ترت ييآكروباتها دند،يكش يرا به باال م ددادند و بدن خو يم هيستون مانند عقب خود تك

 .دانيم يقبل از باز شدن درها رك،يس

 رينظ يفرصت ب نياعتمادشان به ا يكه چشمان نگران و ب يمردان يعنيها، لهيپاپاب. برد يبه سر م يتيوضع نيدر چن قايدر حال حاضر دق رم

 خيو نام خود را در كتاب تار ننديمقام پاپ اعظم را بدست آورند، بر مسند قدرت بنش يمتيهر ق هيتند خواس يكه م يدوخته شده بود، مردان

آنان به لرزه  يگام ها ريز نيزم. خطرناك در رم جمع شده بودند يالجثه و ببرها ميعظ يها ليمردان مثل ف نيتمام ا ،يآر - جاودانه كنند

همه در جنب و جوش . دادند يو خطرناك خود را نشان م زيت يرفتند و دندان ها يسو و آن سو م نيچندش آور به ا يدرآمده بود؛ همه با لبخند

  يعنيها،  ناليكارد: بودند

آنان، دالل ها، كار چاق كن ها،  يو نوچه ها ارانيدست زيو ن. به تخت پطروس به كار گرفته بودند دنيرس يكه هر چه در توان داشتند برا يكسان

 ٔرهب كي ياما حت -از كفتارها و الشخورها يها، ببرها، گله ا ليف: پرداخت رشوه و حق و حساب، همه در رم بودند نِيا و متخصصگذاره هيسرما

 .شد ينم دهيمعصوم هم د

 .يجانيپره يچه روزها! بزرگ يخدا

 يپنهان، پوست يز دست و پنجه نرم كردن هاكه ا يا ينگران و عصب يها ناليها، كارد يها و توطئه گر يباز استيس ناي ٔاز مشاهده زابتيال

از اسرار  ند،يبنش» دوستان«كه آماده بود تا از پشت در قلب  ييدزدانه به پشت سر، از خنجرها يخراب داشتند، از نگاه ها يو اعصاب يزخم

 ناليفالن كارد ٔندهيبود تا آ يفنامحرمان كا نا بجا در گوشِ ٔكلمه كيگامِ اشتباه،  كي. برد يها لذت م ناي ٔاتاقك اعتراف، از همه ٔكخانهيتار

 دهد؟و درِ باغ سبز نشان  دينما يها اعمال نفوذ كند، چاپلوس ناليكارد يتوانست در مجمع شورا يبهتر از همه م يچه كس. نامدار بر باد فنا رود

 يهنگام ند؟ينما نيسنگ شبه سود نامزد مورد نظر خوي ترازو را ٔها مصمم بودند از قدرت و پولِ هنگفت خود استفاده كنند و كفه  ييكايآمر ايآ

 ود؟ب رتريپذ برشوه از همه آسي ٔشورا در برابر وسوسه ياز اعضا كيداد،كدام  يم ديكار چاق كند وعده و وع ايدار  هيآن سرما اي نيكه ا

از خواب  ريد يشد؟؟ چه كس يهر دعوت مش يها يپارت نيبه بهتر يشناخت؟ چه كس يرستورانِ رم م نيگارسون در بهتر نيبهتر يكس چه

 شد؟ يو نابود م ستين عات،يتنها در اثر قدرت شا يداد؟ چه كس يشد و فرصت را از دست م يم داريب
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قد بلند  يزن زابتيال. شد، به تن كرده بود يداشت و نماد فرقه محسوب م قهيبه  يرنگش را كه ُگل سرخ يصبح آن روز كُت آب زابتيال خواهر

 .اندام بود فيظراما 

 يابائ چيهم ه زابتيمطلب به خود ال نيرسد و از گفتن ا يو جذاب به نظر م بايز اريلباس بس نيدر ا زابتيمعتقد بود كه ال يزيدامبر ناليكارد

 .نداشت

قرار بود آن روز همراه  .را انجام دهد يصبحگاه يرفت تا مراسم دعا سايو سپاسگزار از لطف خدا به كل دواريسرحال و شاداب و ام زابتيال

 ييسايدر محافل كل يزيدامبر يها يگونه شهرگرد نيا. داشت، به گردش رد شهر رم بپردازد ييكايآمر قدريعال همانيم كيكه  ،يزيدامبر

 شيز مدت ها پا زابتيال: ردينظر بگ ريتر ز كيرا نزد يزيبودكه بتواند دامبر يفرصت مناسب زابتيال يگردش برا نيا. بود انزدمشهور و زب

 يكي يو نقطه نظرها ديمقاله، عقا نيا.منتشر شود كستوسيكرد كه قرار بود بالفاصله پس از مرگ كال يكار م لهيدرباره پاپا ب مفصلي ٔمقاله يرو

درخشان تر  نيريز ساا يزينامزدها نام دامبر نيا انيكرد و در م يكسب مقام پاپ منعكس م نامزدهاي ٔرا درباره كانياز امور وات طلعاز منابع م

 ،ياصل ينامزدها نياز ا يكي.كرد يم يابيپنج به هشت ارز اي كيدو به  ،اسبدواني ٔرا مثل مسابقه يدو نامزد اصل تيشانس موفق زابتيال. بود

 .بود» سنت جك« ن،يبه قول والنتا اي يزيدامبر

از  يخبر دنيصبرانه در انتظار شن يب زابتيال. خواند ييدعا نيلنتاخواهر وا يروشن كرد و برا يرا گوش داد، شمع يصبحگاه يهر روز دعا مثل

معذب و  اريروزها بس نيدانست كه وال ا يم. خود را رها كرده بود، سخت نگران او بود رياخ قاتيكه وال تحق يبود، چون از زمان نيوالنتا

مورد هم احتمال خروج وال از فرقه و  نيدر ا زابتيال. ستيط نوال و الكهارد مربو يرنج بزرگ تنها به ماجرا نيدانست ا يشان است و ميپر

نه، . درست به دوستش عطا كند ميتصم كياتخاذ  يبرا يبود كه خداوند قدرت كاف دواريام. كرد يم يابيازدواج او با الكهارد را پنج به هشت ارز

 .الكهارد نداشت يبه ماجرا يارتباط ميال عذابِ نيا

 -و مبهم يكل ييبجز اشاره ها -زابتيكرده و در مورد به ال شانيو رو رياز اسناد كهنه نهفته بودكه وال ز يوال در كوه يو نگران يشانيپر علت

 .نگفته بود يزيچ

از  يريجلوگ يبرا. ديكارش گذران زيچند ساعت را پشت م نياو ا. وقت آزاد داشت يچند ساعت ،يفرانسو ئتيژس از ختم جلسه به ه زابتيال

كه مسئول امور روزانه بود، محول كرده  نيبه تلفن ها را به خواهر برنارد ييپاسخگو ٔفهيو وظ دهيكش نييآفتاب، كركره ها را پا ديشدتابش نور 

پرداخت كه در مورد دو نامزد  ييها ادداشتي ٔپهن كرد و با دقت به مطالعه زيم يداده بود، رو ليتشك لهيرا كه در مورد پاپاب ييپرونده ا.بود

 توريمان يخود را هم مطالعه كرد و آن گاه رو وتريسپس مطالب موجود در كامپ. كرده بود هيته - داشتند تياز همه شانس موفق شكه بي – ياصل

 يها يژگياز و يمختصر فياز دو نامزد مورد نظر را نوشت، سپس به توص يكيهر ستون نام  يباال. ساخت يجدول دو ستون كي وترشيپكام

 .از آنها پرداخت كير ه ياسيو س يتيشخص

 يزيدامبر ناليجاكوموكارد

اما از آن جا  كان،يصاحب نفوذ در بانك وات كا؛يوات يها دارايي ٔو مشاركت و مضاربه يگذار هيمسئول سرما كان،يوات يمال تيشخص نيتر برجسته

 لاهل عمل و عم. است يقابل اريبس پلماتيماهر و د استبازيس. ستين ريبانك درگ يِمال يها ييندارد، در رسوا يرسم تيبانك مسئول نيكه در ا

 يرمردهاياز آن پ. است يساده شباهت دارد؛ قلچماق و عضالن ييروستا كيآداب است، اما ظاهرش به  يبا فرهنگ و مباد يمرد. است ييگرا
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خصوصت خود را تا  نيبرعكس، ا يكند و حت يپنهان نم يويدن قيو عال خود را به خوشگذراني ٔعالقه. و سوم است ستيب يوحنايبه  هيقبراقِ شب

 ياراده ا. دارد نيسنگ يو نگاه نيدروغ ياست كه لبخند يمرد خوشگذران و مهربان. گذارد يهمگان م ديتواند رد معرض د يم هآن جا ك

را  يست و لذات زندگخوش خوراك ا. كند يم ديتاك يسخت و اوضاع بحران طيدر شرا يبرلزوم حفظ آرامش و خونسرد شهيدارد و هم نيآهن

 نيواقع ب يناليمؤنث، كارد يها شيكش يحقوق همجنس بازان و صدور مجوز كار برا د،يمانند كنترل موال يائلدر برخورد با مس. دوست دارد

ظر دارد در ن يزيدامبر نديگو يوجود دارد كه م يموثق عاتيشا. ندارد يزيو از بحث و جدل پره شنهادهاستيآماده قبول پ. شود يمحسوب م

 يكه در كشورها يياز سازمان ها تيرا لغو و باطل كند؛ با قدرت و جد ايسيكل يو ضد ارزش يخالقمشكوك و ضد ا يها يگذار هياز سرما يبعض

زه از اندا شيب يريپ يكنند كه در روزها يمحافل او را متهم م يبعض. كند يم تيكنند، حما يحقوق بشر مبارزه م يبرا يو استبداد يكتاتوريد

 ليسكيپس از جنگ در خانه درا يدر سال ها. است ييكايآمر كيكاتول اردريليم ليسكيدرا ويه يمياز دوستان قد يكي. شده است برالينرم و ل

 سيدر پار يچليجنگ را همراه تور يداشت؟ سال ها ليسكيبا درا يدر زمان جنگ چه نوع رابطه ا. راز است كي نيكرد؟ ا يچه م نستونيدر پر

 .برد يمبه سر 

 كاتويندليا ناليكارد يمانفرد

بلند قامت، الغر و  يمرد. شد يآن م سيحتماً رئ كاتويندليداشت، ا» ب. گ. كا« اي »ايس«سازمان  كي يو شورو كايهم مانند آمر كانيوات اگر

. دارد يريمراه با قناعت و سخت گ، ه هيرايپ يساده و ب يا يكه زندگ) كند يرا رنگ م شياحتماالً موها(است  اهيصاف و س يعبوس با موها

كند و  يم يدر انزوا زندگ. ندارد ياست، به مراسم پرطمطراق عالقه ا زانيپوشد، از تجمل و اسراف گر يرنگ و ساده م اهيس يلباس ها شهيهم

و سر  عيمط كانِياز نزد يكي جنگ يدر سال ها. ندارد يشهرت چندان تيروحان يايتننها دار و دسته اش دور او را گرفته اند؛ در خارج از دن

و سرشناس  يمقدي ٔخانواده كيدارد، متعلق به  ياشراف يرفتار. داشت يروابط ينيبا موسول سي ٔدهه يدوازدهم بود؛ در سال ها يپ اپپ ٔسرپرده

 وياُكتاو« نما،يورِ سمشه ٔشهيخواهرش همسر هنرپ. سرخ ترورش كردند يبود كه جوخه ها عياز صاحبان بزرگ صنا يكيبرادرش . است يروحان

به شطرنج عالقه . حساب است يب) شده ليتشك يآلمان يها يناز يجنگ ميكه احتماالً از غنا( كاتويندليا يآثار هنر ونيارزش كلكس. است» روسو

. او وحشت دارد يشخص پاپ هم از محافظه كار يحت. سنت گرا و محافظه كار است. كند ياستادان بزرگ را مطالعه م يها يدارد و غالباً باز

قبل از جنگ كه تازه  يدر سال ها يزياو و دامبر. بدواند شهيروز ر استيس يايدر دن قاًيعم ديو پرقدرت است كه با وتمندثر ييِايسيطرفدارِ كل

 يرا ط يستير هومانافكا يتحول به سو ريمس جيبه تدر يزياما دامبر. بودند كيخود را آغاز كردند، با هم دوست و نزد يشغل رشد و ترقي ٔدوره

او . مورد سر سخت تر و متعصب تر از سابق است نيدر ا يخود وفادار ماند و اكنون حت ٔهياول يآل ها دهيبه افكار و ا كاتويتدليكه ا يكرد، در حال

دوران جنگ . غرور است تكبر و تشيخصوص نيرود و ردست مثالوع بارزتر يدوازدهم، پاپ اسبق، به شمار م كامل اما جوان تر از پي ٔنمونه كي

 .شهر رم كمك كرده بود» نجات« رد »يپ«را همراه 

دو  نيا يزندگ ريو مس اتيخصوص ت،يكوتاه و پراكنده در مورد شخص حاتيتوض نيفكر فرو رفته بود كه در پشت ا نيبه ا زابتيكه ال يحال در

 .مخصوص منتظر اوست ليسانداناتو با اتومب ورهينيكرد كه مونس يادآوريبه اتاق آمد و  نينهفته است، خواهر برنارد يمرد صاحب نام چه اسرار

 ورهينيو مونس يزيدامبر ناليبا محافلِ با نفوذ و صاحب قدرت داشت، كارد يكيكه روابط نزد كاگويبانكدار اهلِ ش »نزيگيه نيكو«همراه زابتيال

 رِپد يمياز دوستان قد يكي نزيگيه. به راه افتادند كانمخصوص واتي ٔمرهمرسدس بنز با ن نِيموزيل كيسانداناتو كه پش فرمان نشسته بود، در 
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تواند او را  ينم يداديرو چيبود، گفت كه ه امدهيبه رم ن شيكه از سال ها پ نزيگيه. سالم وخوش وبش كرد زابتيبا ال مانهيبود و صم زابتيال

 .بپردازد بايشهر ز نياش به گردش در ا يميدوست قدو دخترِ  يزيدامبر ناليخوشحال كند كه همراه با كارد نياز ا شيب

را به درون  زابتيال وره،ينيكه مونس يهنگام. بود يو جد يكامالً رسم نزيگياما رفتار ه د،يرا در آغوش كش زابتيپدرانه ال يبا ژست يزيدامبر

 .مشغول بود نزيگيگو با هو با حرارت به گفت ستادهيرو به آفتاب ا ليكنار اتومب ناليكرد، كارد يهمراه لياتومب

توفق  يدنينقاط د يتماشا يجا و آن جا برا نيباز كردند و ا يخود راه يداغ و پر از غبار آن، برا يها ابانيشهر رم و در خ نيسنگ كيتراف در

 ٔندهيل و نمايا گرفته بود كه انگار وكر زابتيال يبازو ريچنان ز يزيدامبر. مودنديرا پ يتا آن حمام روم ايسيكل نيا نبي ٔفاصله ادهيپ يكردند و پا

زد  يرفت و مدام حرف م يآهسته و تفرج كنان راه م يزيدامبر. كرديم يرا همراه ناليگونه گردش ها كارد نيبود كه غالباًدر ا نيخواهر والنتا

وره سانداناتو مثل يمونسن. كرد يم بيرا تعق قدم عقب تر او كيسانداناتو  تيدر مع نزيگيه. داد يم حيتوض همانشيبه م يخيتار ٔهابني ٔو درباره

را به او نشان  يمكتياستراحت ن يبرا ايرا باز كند  ياربابش در يآماه بود برا شهيكرد؛ هم يرا دنبال م ناليبود كه همه جا كارد اهيس يا هيسا

 .فندك روشن كند ناليكارد يو مصر اهيس يگارهايس يبرا ايدهد 

شهر را  نيمن نه تنها ا«:به همراهانش گفته بود -داشت ييايتالاي ٔكه البته ته لهجه – يحيفص يسيبه انگل يحيتفر سفرِ نيدر آغاز ا يزيدامبر

 هدر آن زمان كه روملوس و رِموس از پستان ماد ايشوم كه گو ياحساس احمقانه م نيدچار ا يدانم، گاه يم يكيدوست دارم،بلكه خود را با آن 

 گواليو خداپسندانه كال يحيفكر چندان مس نيدانم كه ا يالبته م. جا بوده م و از آن پس هرگز رم را ترك نكرده ام نيا دندينوش يم ريگرگ ش

 لكپ ياز ال» .شناسم يكنم؛ آن ها را م يآن ها را احساس م. كرده ام يآنژ زندگ كليو م يچيمن با پطروس و مد. جا بوده ام نيا نيو كنستانت

شد؛ سپس ناگهان، انگار كه مطلب  يم دهيد ريقابل درك و وصف ناپذ ريغ يزيدر چهره اش چ. به شهر انداخت ييايرؤ ينگاه نشيسنگ يها

تمام آنچه را  زابتيبود كه ال يلحظات نيدر چن. بر لبانش ظاهر شد يلبخند د،يرس يبه گوش بچه ها م ديبر زبان آورده است كه نبا يمحرمانه ا

را همان طور در نظر  يزيتوانست دامبر يم زابتيلحظات بود كه ال نيدر ا. افتي يه بود، در چهره اش باز مداد حيتوض يزيمورد دامبر روال د

 .كرديم يباز نستونيبعد از جنگ با وال و برادرش در پر يمجسم كند كه در ماه ها

معابد را به چشم  نيمن ا. شناسم يم ديدوران جد يِحيمس يرا بهتر از كاخ ها ميمعابد بت پرستان روم قد »يمونتان«من هم مثل «:گفت يزيدامبر

 نيهم نمتوا يو م... در آن زمان كه رم مظهر قدرت و ثروت بود، بشنوم تول،كاپي ٔكنسول ها و سناتورها را از فراز تپه يتوانم صدا يو م نميب يم

آها، به محل مورد . نميبب دند،يچر يم يباستان يا در خرابه هابه خاك شده بودند و بزه ليكه تمام معابد تبد يتپه را هزار سال بعد از آن، هنگام

 ».ميگردش كن يجا كم نيتا با هم ا ديشو ادهيلطفاً پ -ميدينظر رس

شد، باال رفتند و همه  يمحسوب م يامپراتور يو مذهب ياسيشود و در دوران روم باستان مركز س يم دهينام ويدوليكه امروز كامپ تولكاپي ٔتپه از

 :دنديبه چشم د ديرس يم حياز تولد مس شيآن به قرن ها پ خيرا كه تار امپراتوري ٔمت جاودانهجا عال

.Senates populusque Romanus , S.P.Q.Rرات كارد ايفاخر هم مانند دن بهيكت نياقرنها ، دوران تسلط بت  ي، از ورا يزيدامبر ناليتصو

وال به  يشگيبود كه سرچشمه شوق و عالقه هم تيواقع نيهم قايو دق.  كرديربوط و متصل مم حيمس نيد تيشهر را به زمان حاكم نيبر ا يپرست

مركز و نقطه  يوجب خاك خدا ، روز كي نيكه هم تيواقع نيا:  داديم ليتشك -هم به عنوان مورخ و هم به عنوان راهبه - را  يخيشهر تار نيا

و  انيحيشهر به مركز مس نيو قرنها بد هم دوباره هم شديهمه راهها به رم ختم م قتيحق حياز آمدن مس شيباستان بود و قرنها پ ايپرگار دن
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 .قرار داده بود  ريوال را به شدت تحت تاث- گانهيو  رينظ يب تيواقع ني، ا يآر -شده بود  ليتبد تيحيمس ايدن بسرچشمه و قل

به  ٔسو كياز  ييو گو ديرسيانتها بنظر م يو ب كرانهيب نجايبود ؛ زمان ادر رنگها و بوها و صداها در تپش  يقلب زندگ زابتيجا در اطراف ال همه

بود و چنان  دهيچنان درهم تن نجايا تيحيو مس يبت پرست. به زمان حال مربوط و متصل بود  گريد يو از سو زيو كفر آم كيتار گذشتههاي

 يخاص يدچار منگ شهيمثل هم زابتيخواهر ال.  ديرسيبنظر م تيد اهممتضاد و جدا كننده فاق يكه جنبهها داديم ليرا تشك يو كامل كدستي احدو

حال با مقررات سخت  نيشاد و سبك بال با گذشته بت پرستانه خود و در ع نيچن نيا توانستيشهر كه م نيا ژهيو يبائيو ز تيجذاب. شده بود 

 .كرده بود  جاديا يانيپا يب يشگفت يو احساس قيعم يكند ، در او احترام يبسازد و زندگ كانيوات رانهيگ

 via san( سن ماركو  ابانيكه خ ييفروكش كرد ، از باغ كوچك و مصفا))  piazza venezia(  ايونتز دانيم ي، سرو صدا دنيكه رس توليكاپ به

marco  (يداركوئل دانيرا از م  )piazza d’Aracoeli (واقع در آن اشاره  يكاخهاو  دانيبا حركت دست به م يزيدامبر. ، گذاشتند  كرديجدا م

(  ويول ديكامپ دانيم يباال انداخت و افراد گروه را به سو ييشانه  ي؛ سپس با خوشحال!))آنژ  كليم: (( كلمه بسانده كرد  كيو به گفتن تنها  دكر

piazza del campidoglio (كرد  تيهدا. 

 ي، به رنگ طال)) سناتورها  دانيم(( و در پشت آن ، ))  وسياركوس اورلم(( ، مجسمه مشهور و سوار بر اسب  دينور درخشان خورش ري، ز آنجا

 ،كه منقرض شده بود ، مشاهده كرد  ييايمجسمه راا ، كه بازمانده دن نيبار ا نينخست يآنژ برا كليكه م يهنگام نديگويم.  داديچشم را نوازش م

 يافراد گروه استراحت مختصر! سوار ، اسب بران  كهي يا:زد  اديه فرآمد كه خطاب به مجسم جانيآن چنان به ه يعيو حالت طب يبائياز ز

،  يدر قرون وسط. اشتباه است  كيمرهون  يشاهكار هنر نيماندن ا ي؟ باق ديدانيم: (( گفت  يزيدامبر. كردند و به تماشا مجسمه پرداختند 

 سيمجسمه تند نيباور بودند كه ا ني، مردم بر ا شديم ليتبد ختهيو تعرض لجام گس بيتخر يبرا گاهيگاه و ب يكه تعصب مذهب يمانز يعني

اگر مردم در آن .  افتياشتباه بود كه مجسمه از كوره ذوب فلزات نجات  نيا ليرم است و تنها به دل حيمس يامپراطور ني، نخست نيكنستانت

 گريد ياز آثار گران بها ياريانده بود ، همان طور كه بساز آن به جا نم ياست ، حتما اكنون آثر وسيماركوس اورل سيتند نيا دانستنديزمان م

، شهر روم همانند  نيكوو:(( سپس ادامه داد . را روشن كرد  گارشيسانداناتو با فندك س ورهينيصبر كرد تا مونس يكم.)) شد  ديهم نابود و ناپد

آخر الزمان  دنيدر آستانه رس نديگويم. وجود دارد  ييهم افسانه  مجسمه نيدرباره ا. افسانهها بنا شده است  هي، بر پا كاگويش يعنيزادگاه شما 

اسب برخواهد  نيا يشانيپ يموها انياز طال اندوده خواهد شد و در آن روز ، نفخه صور از م يمجسمه دوباره مثل روز اول ناگهان با پوشش ني، ا

شده  يبيعج اريبس يمجسمه استفادهها نياز ا. دارد  يبير فراز و نشمجسمه گذشته پ نيا:(( و ادامه داد  ديكش ينفس بلند يزي، دامبر تخواس

و قرنها .  كرديآن آب فوران م گرياسب ، شراب و از سوراخ د ينيسوراخ ب كيبردند و در آن مجلس از  يمهمان كيبار آن را به  كي. است 

 زانيبست و او را با مو از مجسمه آو سيتند نيد را به سر ااز شهرداران خو يكي يو به عنوان مجازات ، موها كرديرم حكومت م رد يپاپ شيپ

)) ؟ ستين نطوري، ا دياعمال قهر و خشونت در م عالقه ماند هست خهيكه به تار ديشما به من گفت:((  ديپرس نزيگيو از ه ديخند يزيدامبر.)) كرد 

البته آن .  شديجا انجام م نياز اعدامها هم ياريبس يكه در قرون وسط ديبدان ديخوب ، با اريبس. (( تكان داد  يسر ديبا ترد ييكايبانك دار امر

 .))و حوصله فرماندهان بود  ليكه بسته به م كردنديمختلف اعدام م يرا در جاها نيزمان محكوم

و  رهيت يتو با چشمهاگرم استشمام كرد ، برگشت و متوجه شد كه ساندانا يدر آن هوا ديشكوفه و برگ درختان سرو و ب يكه بو زابتيال خواهر

 .زد ، اما سانداناتو سرش را برگرداند و دوباره به درختان باغ نگاه كرد  يبه او لبخند زابتيال. شده است  رهيدرشتش به او خ
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 passagio del(به گذر رومانو . نشان دهد  نزيگيرا به مهمانش ه حيقبل از مس ايعالقه ماند بود كه آثار دن زياز هرچ شيب يزيدامبر ظاهرا

Muro Romano (ريو تفس حيارزش توض يرنگ اشاره كرد و به ظاهر حت يبه چند تخته سنگ فرسوده خاكستر يزيو آن جا دامبر دنديرس 

 .هم نداشتند 

 الديل از مبه قرن ششم قب دياجازه ده. مانده است  يباق توسيتوليكاپ ترياست كه از معبد ژوپ يزي، تنها چ دينيبيخود م يرو شيآنچه آنجا پ(( 

كه از علف و شاخه درخت درست شده بود ، اجرا  ييآزاد و در محرابها يخود را در هوا ينييدر آن زمان مردم رم هنوز مراسم ا.  ميبرگرد

 دادنديقرار م درختان ريز نجايو آنها را ا اوردنديمحل م نيخود را به ا يجنگ يمتهاينقل شده است كه سربازان ، غن))  وسيويل(( اما از . كردند يم

 ييآشنا زيچ ييگو. افكند  يبه اطراف نظر.)) جا بنا كنند  نيرا در هم تريگرفتند معبد ژوپ ميتصم يروم نيبود كه سرانجام سالط بيترت نيبد. 

سپاه را با  رزمنديبدن فرمانده پ.  شديرم برگزار م يبزرگ امپراطور يهايروزيپ يمحل بود كه جشن ها نيو در هم نجايا:(( بود  دهيشن اي دهيد

كه  اندختنديم يو بر شانه ااش شنل ارغوان دنديپشانيو گلدار م يو سپس به تن او جامه ارغوان كردنديم يكه مثل خون بود نقاش يرنگ سرخ

درخت غار از  يياز جنس عاج به دست راست و شاخه  ييو عصا گذاشتيدرخت غارا بر سر م ياز برگها ياز طال داشت ، فرمانده تاج يي هيحاش

.  نديبيرا به چشم م شينما نيهم اكنون ا ييچنان گشاد شده بود كه گو نشيسنگ يبا آن پلكها يزيدامبر يچشمها.))  گرفتيبه دست چپ م

 .به او هم منتقل شده است  يزيدامبر جانياحساس كرد كه ه زابتيال

،  نيمارمرت يچالها اهيو سر دشمنان او كه در س - كرديم يقربان يوانيح تريژوپ يو برا استادي، آنجا م شديخدا محسوب م گريكه د يقهرمان(( 

خواهر ..  شدياز تن جدا م ري، با شمش شدنديشكنجه م)) (( san Giuseppe dei Falegnami) ) يفالگنام يسنّ جوزپه د((  سايكل ريآنجا در ز

از عظمت و  ييرا نشانه  بيمراسم عج نيا ديما با. خارج است بت پرستان از قدرت من  يروزيمراسم جشن و پ قيدق في، توص زيعز زابتيلا

مراسم انواع  نيدر ا.  پرداختنديم يبه اجرا مراسم قربان يارغوان يلشكر رم با خرقهها رزمندي، فرماندهان پ يآر.  ميكن يفخامت آن دوران تلق

و  شدنديكه مردم مدهوش م شديم ديخون آنقدر شد يبو يزهارو نيو نقل شده است كه در چن شديم يمانند خوك ، باز و گاو قربان واناتيح

در .  كرديدود و گوش كباب شده بود ، پر م يكه آكنده از بو يدر حال مرگ هوا واناتيح ادي؛ ناله و فر شديآنان آلوده به خون م يخرقهها

بودند و همانطور كه ما به  ستادهيا ميا ستادهيجا كه ما ا نيهم ي، اجداد ما روز يآر..اجداد ما ...  افتاديخون به راه م يجو رشه يعموم دانيم

آنقدر آهسته شد  يزيدامبر يصدا.))  مييما همان ها.  ميهست يكيما با آنان . اعتقاد داشتند  شيخود ساخته خو اني، به خدا ميخود معتقد يخدا

او را تكان  يو حت Ĥورديم جانيرا به ه زابتي، ال كرديم فيتوص يحرارت و تعصب نيكه او با چن يريو تصو ديرسيزحمت به گوش م بهبود كه 

و به  ستادنديا يخنك درختان باغ كوچك هيبعد در سا يكم.  داديگوش م يزيدامبر يبه جلو خم شده بود و با دقت به صدا نزيگيه.  داديم

آهسته با  نزيگيه.  خورديشهر به چشم م نيا ظيپرداختند كه از پشت پرده مه الود غل)) فوروم رومائوم (( ميو عظ هنهبر يستونها يتماشا

با  يدر هماهنگ ريشر و خ..  يتضاد درون نيتناقص ، ا نيا. عالقه داشتم  شهيهم:(( ..... ديجمله را شن نيتنها ا زابتيو ال زديحرف م يزيدامبر

 .))رم  يحيبت پرست مردم مس انينيشيه به عالقه شما به پيشب يزيچ.  گريكدي

.  كرديخود را جلوه گر كرده بودند ، بوو م يبايكه نور درخشان آفتاب كامل ز ييبود و گلها ستادهيا گرانيآنطرف تر از د يكم سانداناتو

، دو درك متضاد از  هيقض كيدو طرف . است  رشانيدرگ ساينو تضادها هستند كه كل نيهم قايبله ، دق يدرون يتضادها: (( گفت  يزيدامبر

 بر آن بوده و شهيمن هم يسع..  اتيبه تفاهم به منظور ادامه ح دنيرس يبرا يدائم ي، مبارزه و گفتگو دگرنيكدي ينافكه  يزندگ
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ما روحانيون كليسيا مرتاض نيستيم، اين طور نيست؟ بله، البته در كليسيا هستند كساني كه . كه عناصر مختلف را با يكديگر هماهنگ كنم هست

درست نمي گويم؟ من هرگز . خوب، اين اشخاص آن قدر دعا مي خوانند كه براي همه ما كافي است. ي كنندتنها با نماز و دعا و رياضت زندگي م

كه از نيكوتين زرد رنگ  -دود سيگاري كه در انگشتان كلفت و گوشت آلودش» .بيش تر از آنچه مقام و ماموريتم اقتضا مي كند، دعا نمي خوانم

خواهر اليزابت، تا آن جا كه مي دانم شما هم به اين باور رايج اعتقادي «: نان به آسمان بر مي خاستقرار داشت، دايره وار و چرخ ز -شده بود

 »كه گويا دعا اثري معجزه آسا دارد، اين طور نيست؟ اريدند

 ».تصور نمي كنم دعا به خودي خود معجزه كند. فكر مي كنم همين طور است«: لبخندي زد و پاسخ داد اليزابت

او . اما به اين مونيسنيوره سانداناتوي ما نگاه كنيد. شما و من موضع روحاني يكساني داريم، خواهر. مي دانستم«: رضايت گفت با دامبريزي

به صومعه هاي ويرانه و صومعه هاي متروكي كه به . صومعه ها را دوست دارد. كارشناس بناهاي مذهبي، صومعه ها و زندگي در صومعه است

مونسينيوره اصالً دوست ندارد كه كسي مثل من براي مسائل . قهر طبيعت نابوده شده و به كلي سوخته اند، عشق مي ورزددست كفار يا در اثر 

دامبريزي لبخند مليح و درخشاني به لب آورد و آن را به يك يك حضار » .دنيوي تا اين حد ارزش قائل شود و اين همه در پي پول و قدرت باشد

 .هديه داد

سانداناتو، مثل يك سايه الغر و سياه . خنك و دلپذير درختان بيرون نيامده بودند كه نور تند آفتاب آن ها را در ميان گرفت از سايه هنوز

 .صبورانه كنار اتومبيل منتظر بود

ره چند نفري براي كسب به خاطر منافع كليسيا هم كه شده بايد باالخ«: در حالي كه بوي شيرين و دلپذير درختان باغ را مي بلعيد، گفت اليزابت

 اياگر پول و قدرتي در كار نباشد، ممكن است شر پيروز شود و قب. در غير اين صورت دنياي مادي ما را خواهد بلعيد. پول و قدرت مبارزه كنند

 ».ارغواني را به تن كند

در هر حال، اين . اكنون نيز ما را بلعيده است شايد باشند كساني كه معتقدند دنياي مادي هم هم«: با حرارت سري تكان داد و گفت دامبريزي

و استفاده از قواعد دنيوي دقيقاً همان كاري است كه . جنگي است كه براساس قواعد دنيوي جريان دارد و نه بر طبق اصول و قواعد ما روحانيون

كليسيا به اندازه . همين پيتروي عزيز واگذار مي كنمو روي آوردن تمام و كمال به مسائل روحاني و معنوي را به كساني مانند . انجام مي دهم من

 .چشم هاي دامبريزي در زير آن پلك هاي سنگين مي درخشيد» .كافي بزرگ است و براي همه ما جا دارد

ليسياي گذشتند و به ك) Clivus Argentarius(دقيقه بعد از يك جاده قديمي و سراشيب رومي باال رفتند، از كنار كليووس آرجنتاريوس  چند

ديگر خورشيد آن قدر پايين آمده بود كه . رسيدند كه در دوران باستان مركز تجارت و داد و ستد امپراتوري روم بود) Argentaria(آرجنتاريا 

فكر فرو رفت  پيچيدند، اليزابت به اين) Via del Tulliano(هنگامي كه به خيابان توليانو . گروه غالباً در سايه ساختمان ها راه مي رفتند ياعضا

 نآيا مي خواست ميهمان آمريكايي اش، و حتي خود اليزابت را پريشا. كه دامبريزي به چه دليل اين گردش در آثار باستاني را ترتيب داده است

ي بت و وحشت زده كند؟ يا اين كه واقعاً قصد داشت اين گردش تفريحي را به گردشي آموزشي تبديل كند و به آنان يادآور شود كه دنيا

پرستان رومي و دنياي مسيحيت به نحوي جدايي ناپذير و هميشگي به يكديگر پيوند خورده اند؟ نه، به احتمال زياد هدف دامبريزي همان بود 

ه هر اما دامبريزي هر نيتي كه داشت، ب. كاردينال مي خواست بار ديگر درباره رابطه اش با شهر جاودانه رم غور و تفكر كند: كه خود او مي گفت

حال، اين گردش باعث شده بود خاطرات و وقايعي كه كاردينال در ذهن اليزابت زنده كرده بود، در دنياي افكارش به تصويري مبهم و مغشوش 
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 .تبديل شود دهونگران كنن

سن جوزپه دي « كليسيايي كه آن گوشه مي بينيد، كليسياي«در حالي كه براي تازه كردن نفسش اندكي توقف كرده بود، گفت  دامبريزي

در اصل كليسياي قابل توجهي نيست، اما در زير ساختمان آن سياهچال هاي ماموتين و يك شبستان بسيار جالب، يعني نمازخانه . است» فالنيامي

 قرار دارد كه به اسم همان سياهچال نامگذاري شده كه نرون، پطروس قديس را در آن) San Pietro in Carcere( حبوسسان پيتروي م

هينگينز كه خسته و كوفته به نظر مي رسيد، كنارش راه مي رفت و اليزابت و . ـ از عرض خيابان گذشت!همراه من بياييد. زنداني كرده بود

اردينال معلوم بود كه ك» .پيترو، لطفاً شما داستان اين كليسيا را براي دوستانم بازگو كنيد«: ها را دنبال مي كردند نسانداناتو با چند قدم فاصله آ

سيگار . بيني بزرگش بر لباني كه مثل هميشه به نيشخندي باز بود و دندان هاي زرد رنگش را نمايان مي كرد، سايه انداخته بود. خسته شده است

 .سياهرنگي كه نوار طاليي داشت از گوشه لبش آويزان مانده و چشمانش در پس ستون دود سيگار به يك خط باريك تبديل شده بود

چيزي به پايان گردش . اما نااميد نشويد. عاليجناب به برخي از زشت ترين چهره هاي شهر رم عالقه وافري دارد«: سانداناتو گفت يورهمونسين

كه در اصل يك آب انبار قديمي بود، طبقه زير زمين سياهچال هاي ) Carcer Tullianum(بسيار خوب، زندان توليانوم . امروز نمانده است

حتماً خود شما هم از مطالعه تاريخ شهر رم به خوبي مي دانيد كه اين جا آخرين اقامتگاه برخي از مشهورترين . كيل مي دادماموتين را تش

به ... در طبقه باالي سياهچال ماموتين . بوده است كه عموماً در اثر گرسنگي چان دادند» ورسينگتوريكس«و » جوگورتا«دشمنان امپراتوري مانند 

به هر حال، . اين گونه زندانيان را معموالً با طناب خفه مي كردند. ، دشمنان حكومت و متهمين به توطئه براندازي زنداني مي شدندها وزيقول امر

 ».عفريت مرگ در اين جا هميشه غذاي فراوان داشت

زابت ناگهان احساس كرد نفسش بنده آمده و الي. رسيدن به درگاه نمازخانه از پلكاني كه معلوم بود به تازگي ساخته شده است پايين رفتند براي

پيش چشمانش پرده اي پر از لكه هاي سياه نمايان شده . تپش قلبش شديد شده است، قطرات سرد عرق بر پيشاني و پشت لبش نشسته بود

ره قاعدگي، پياده روي گرماي روز، شروع دو. يك لحظه مكث كرد و با دو دست نرده پلكان را محكم گرفت. بود از پله بيفتد كنزدي. بود

طوالني، صحنه هاي تاريخي و تاثير سخنان دامبريزي كه با آن همه حرارت و تاكيد بيان شده بود و وقايع وحشتناك و غير قابل تصوري كه 

ست فقط يك لحظه اليزابت مي خوا. رويدادها گويي به يكباره بر او حمله ور شده و قصد نابودي او را كرده بودند اينتمام  -توصيف كرده بود

رفتند، تار و كدر شده بود و ناگهان  يتصوير سه مردي كه پيشاپيش او از پله م. استراحت و تمديد قوا كند، چون مي ترسيد كه ناگهان از پا بيفتد

نور كمرنگ و كدر و مالل نمازخانه با . دهد يبا دقت به سخنان سانداناتو گوش م ايدهد تا وانمود كند كه گو يسرتكان م اريتاخ يمتوجه شد كه ب

كرد كه چرا آن  نيخواند و به خود نفر ييكرد آرامش خود را به دست آورد، دعا يچشمان خود را بست، سع زابتيال. روشن شده بود يآور

 .استو ناتوان شده  فيهمه ضع

كانال فاضالب  كيحال  نيدر ع يراه خروج نيا. قرار داشت ميا ستادهيجا كه ا نيداشت كه آن هم درست در هم يراه خروج كيتنها  انوميتول«

كانال را مسدود  نيا ريمس ن،يبوده كه اجساد معدوم ادياوقات آن قدر ز يتعداد اعدام ها بعض نديگو يم. شهر راه داشت ياصل لهيبود كه به مز

 »...دهد  يندانبانش نشان مبه ز ديرا در حال دادن غسل تعم سيكه پطروس قد دينيب يم يا بهيمحراب نمازخانه كت يرو. كرد يم

 افتهي انيرم پا يخياز آثار تار ديبازد. راه رفته بودند ابانيساعت ها و روزها در ب ييمرسدس بنز بازگشتند، گو ليكه سرانجام به اتومب يهنگام

و  داغبر صورت  ديوز يم» ته وره« را كه از رودخانه يخنك مياكنون نس زابتيال. كرده بودند ادهيرا در مقابل هتلش پ ييكايبانكدار آمر. بود
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. شده بود رهيخ رونيكنار پنجره نشسته و به ب نيناگهان عوض شده بود، افسرده و غمگ ييكه گو نالياما كارد. كرد يملتهب خود احساس م

 يدرونكرد كه دوباره تعادل  ياس محال، احس نيخسته بود، اما در ع اريبس زابتيونتو به راه افتاد، ال ايخانه اش در و يبه سو ليكه اتومب يهنگام

 .است افتهيخود را باز

 دهيوال بازگو كند و نظر و عق يبعد از ظهر پرماجرا را برا نيخواست هرچه زودتر گزارش ا يم. زد يوال افتاد و لبخند اديبه  ارياخت يب زابتيال

 طروسشد و بر تخت پ يپاپ م يبه زود ديمرد شا نيا! سنت جك. ودگردش واداشته بود، بشن نيرا به انجام ا ناليكه كارد يلياو را در مورد دال

 !نشست يم سيقد

 :ديگو يم ليسكيدرا

 .دارد ييچه معنا دادهايرو نيكردم حواسم را جمع كنم و بفهمم كه چه رخ داده است و ا يم ينشسته بودم و سع مارستانيب يايكافه تر در

به راه افتاده بود، اما  ياديز يسرو صدا فرنانيآندره ه ورهينيالكهارد و مونس سيره قتل كورتدربا. روشن بود يونيزياز كافه تلو يگوشه ا در

 قاًيدانستم، چون دق يها را م ييگو يكل نيا ليمن دل. قرار دهد نندگانيب ارينداشت كه در اخت يقيخبر مشخص و دق چيه باًياخبار تقر ندهيگو

آن  اي يرياخبار و اطالعات خاص جلوگ ياز پخش بعض ييها وهيو با استفاده از چه ش ييز چه راه هاا ايسيكل يگر فهيخل تيرياطالع داشتم كه مد

در مجموع  هياطالع نيا. كرد يصادر كرده بود كه متن آن از چهار جمله تجاوز نم يا هياطالع وركيوين سيمركز پل. كند يم يها را دستكار

 .ها قرار گرفته بود يخبرگزار اريشده و در اخت ينبود كه با عجله سرهم بند فرنانيه از مرگ الكهارد و ياظهار تاسف رسم كيجز  يزيچ

شود و من مطمئن بودم كه بالفاصله  يخبر هم پخش م نيا ياما شك نبود كه به زود. بود دهيها نرس يهنوز به خبرگزار نيقتل خواهر والنتا خبر

 نيدرك ا يسه قتل خواهند پرداخت، چون برا نيا انيم يرابطه احتمال رامونيپ يبه بحث و بررس ونيزيتلو نيخبر، مفسر نيپس از پخش ا

 .به هوش سرشار نبود يازين قتاًيوجود دارد، حق ينيقتل ها رابطه مع نيا انيكه م قتيحق

كه در افكار خود غرق  يلبود و در حا انيدر جر مارستانيب يانداختم كه در راهروها »نيهالوو«جشن  يايبه دن ينگاه يا شهيپنجره بزرگ ش از

كه به  ييحلوا يسوار بر دسته جارو، جادوگرها، كدوها يعجوزه ها: افكندم يآورده بودند، نظر مارستانيكه كودكان با خود به ب يليبودم به وسا

زشت و  اريبس يزيچحضور شر مجسم و  يتر شيكردم، با وضوع ب يقتل ها فكر م نيتر به ا شيهرچه ب... شده بود  نييتز زاديشكل سر آدم

 يژرمن ها( يجنگجو و غارتگر ژرمن لياز قبا: Vandalsو  Gotes(» واندال«ها و » كت«از  يلشكر يكردم، گو يو دهشتناك را احساس م هيكر

با  يدشمن به عنوان مظهر ليقبا نيغرب از نام ا اتيدر ادب. شهر رم را غارت كردند يالديم 455در سال  يو دوم 410در سال  يكه اول) يشرق

من در پشت محل  دياما در افق د. شده بود داريها در خط افق پد.) شود يبه عنوان مظهر شر استفاده م يو به طور كل تيحيبا مس يرم، دشمن

 يول. شد ينم دهيد يزيو با خود برده بود، چ ختهيآن ها را ر يلخت كه طوفان برگ ها يدرخت خشك با شاخه ها يمشت جزها،  ليپارك اتومب

برگ اجتماع كرد، و  يمشت درخت خشك و ب كي نينام و نشان، مانند شبح در پشت هم ياوهام و تصورات من، دشمن غدار، دشمن ب يايدر دن

من  يموفق شده بود در زندگ گريبار د ايسيكل بيترت نيبود و به ا ريدرگ ايسيبه نام كل يفيزشت و كث ياجراخواهرم در م. نشسته بود نيدر كم

 .زديكند و آن را به هم بردخالت 

. دنديخود كش يتئاتر دست به چانه و موها يها شهيآمدند و مثل هنرپ ايشناختند به كافه تر يپدرم را م شيكه از سال ها پ يدو پزشك سرانجام

ساخته  ياز دست كس يراكنون به جز صبركردن و منتظر ماندن كا. نبودند دياما پزشكان ناام. نداشت يوضع خوب. كرده بود يپدرم سكته قلب
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مصمم بود به هر  مارستانيب تيريمد. بود مارستانيآنان به ب ورشياز  يريپزشكان در آن لحظه كنترل خبرنگاران و جلوگ يمشكل اصل. نبود

 ويه يجسمان تيدرباره وضع ياخبار دست اول متيخواستند به هر ق يكه م يبه جوالنگاه خبرنگاران گستاخ مارستانيشدن ب لينحو ممكن از تبد

من هم اصالً . قتل خواهرم قرار نگرفته بودند  انيهنوز در جر مارستانيپرسنل ب. كند يريمرگ او به دست آورند، جلوگ تمالو اح ليسكيدرا

ظهر  كينزد .بشنوند ويو راد ونيزيماجرا را از تلو نيريتوانستند مثل سا يآن ها هم م. اورميبر زبان ب يكلمه ا يمورد حت نيقصد نداشتم در ا

 .بود، به خانه پدرم برگشتم خياز  دهيكه سطح آن پوش يرا ترك كردم و از جاده ا -»دكترخانه« ،يقول وال در دوران كودك به اي - مارستانيب

از من  مانهيماتم زده اما صم يدادند، سركار خود حاضر بودند و با چهره ها يخانه پدرم را انجام م يكه كارها) Garity( يتيگار يو آقا خانم

سكته پدرم را به اطالعشان رسانده بودم و آن ها هم فوراً به راه افتاده  زيبه آن ها تلفن زده و داستان غم انگ مارستانيمن از ب. استقبال كردند

 خچاليرا آماده نمودند و  نانهمايم يخانه را مرتب كردند، اتاق ها. آماده كنند ياحتمال همانانياز م ييرايپذ يبپزند و خانه را برا ييبودند تا غذا

بود به چند جا، و  الزم. پر كردند و سپس به خانه خود برگشتند و من تنها ماندم يگريد يداند چه غذاها يرا از كالباس و بوقلمون پخته و خدا م

حد تنها و  نيتا ا يم كه هرگز در زندگرا گذاشتم، احساس كرد يكه گوش يكار را انجام دادم و هنگام نيا. از جمله به دفتر كار پدرم، تلفن بزنم

 .كس نبوده ام يب

نشسته بودم و حوصله نداشتم از جا » النگ روم«در . داد يشب م يكيخود را به تار يرنگ روز كم كم جا يغروب بود و نور خاكستر كينزد

دوباره در عالم افكار، . فروزميشده بود، آتش ب دهيهم چ يبا دقت رو يواريد يكه در بخار ييها زميبا ه ايو چراغ ها را روشن كنم  زميبرخ

لم  ابانيب كيطال هستم كه در  ندگانياز جو يكيكردم مثل  ياحساس م. و چهار ساعت گذشته را مرور كردم ستيو سردرگم ب شتناكوح عيوقا

به مغزم  يو سپس ناگهان فكر. كند دايطال پ يذره ا ايدلگرم كننده  يرگه كان كي ديكشد تا شا يبه اطراف سرك م دانهيو خشك نوم زرعي

 .ديرس

سكته پدرم را به اطالع  يبه سام ترنر تلفن كرده بودم تا ماجرا مارستانياز ب. طبقه باال رساندم كيتار مهين يپله ها باال رفتم و خود را به راهرو از

 گروه، نيهم گفته بود كه افراد ا يتيگار يآقا و. سام به من گفت كه امروز صبح گروه تجسس را به خانه پدرم فرستاده است. او برسانم

 ايآ. در اتاق خواب وال باز بود. دميد يگروه تجسس نم تياز فعال ينشانه ا چياما من ه. كرده اند يرو و بازرس روينمازخانه و تمام خانه پدر را ز

كه در آن  ودب يموزه ا يو ساكت خانه مانند گالر كيارت مهيدراز و ن يكرده بودند، راهرو يوال را بازرس هيواقعاً همه اثاث سيپل نيمامور

توانستم آن ها را به  يبود كه من به زحمت م ييادگارهايجا پر از  نيگذاشته اند، ا شيبه نما صيتشخ رقابليمبهم و فراموش شده و غ يريتصاو

 ستادهيا جا نيه آن شكل مرموز درگذشت و آن روز كه اكه چرا مادر ب ليقب نياز ا يبدون پاسخ يمثالً خاطره مادرم و پرسش ها اورم،يخاطر ب

 يها و پرسش ها يپر از سرخوردگ يجا موزه ا نيا ،يآر د؟يخواست بگو يمن دراز كرده بود، چه م يبود و انگشتان مرتعش خود را به سو

چه  يچگونه و دارا ريكند اصل تصاو دايست كه پا نندهيمانده و به عهده ب يباق رياز تصاو ييدر قاب عكس ها تنها تكه ها ييبدون پاسخ بود، گو

 دهيها و پد يهدف يكاخ ب شهيناتمام و نامشخص بود، خانه ما هم ياز تكه پاره ها يموزه ا شهيما هم يبوده اند، خانه پدر يتيو چه اهم اتيخصوص

 يزيخانه هرگز آن چ اءياش. كدام سو امتداد دارند شوند و به يم يخانه به كجا منته يدانست راهروها يكس نم چيه. نامعلوم و ناتمام بود يها

جا  نيكه ا دميهرگز نفهم يول. كرده بودم يخانه زندگ نيدر ا يدراز يمن سال ها. داد يو ظاهرشان نشان م دنديرس ينبودند كه به نطر م

 يدرك نم گذشته، اصالً عيراه، مثل وقا عيوقا نيو ادر حال مرگ بود، و من تنها بودم،  ديو اكنون وال مرده بود، و پدرم شا. گذرد يچه م قتاًيحق
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 .كردم

 ليوسا ر،يلباس ز ،يلباس بافتن كيدامن، پلوور، بلوز، : تخت پهن كرده بودم يدو چمدان او را رو اتيو محتو ستادهيبعد در اتاق وال ا يساعت

جعبه كوچك  كيو ) Eric Ambler(» امبلر كيار« يرمان ها از يبيلباس خانه، دو كتاب ج ن،يشلوار ج لون،يجوراب نا ش،يآرا ليوسا ،يبهداشت

 ...انگشتر و گردنبند  يوحا

عرق  سيو خ ستادهياكنون در وسط اتاق ا. دميتخت و تشك هم سرك كش ريبه ز يو رو كردم و حت ريكردم، كمد لباس را ز يرا بازرس كشوها

 .است يخال -كننده نييو تع مهم اريبس يزيچ-زيچ كي يجا دميد يكردم، م يهرچه فكر م. بودم

 دايرا پ شينه كتابچه آدرس ها و تلفن ها. يميو نه تقو يادداشتينه  ،يشد، نه كاغذ يم دهيد يوال نه كتابچه ا هيوال كجا بود؟ در اثاث يدست فيك

) Vuitton( »تونيو« يدست فيك كيبه وال  شيمن چند سال پ. نبود يوال خبر يدست فيو از همه مهم تر، از ك. ورق كاغذ كي يكردم و نه حت

 فيك نيوال بدون ا. شده بود لياو تبد يزندگ يو جزء جدانشدن يميبه مرور زمان به همراه دا فيك نيا. داده بودم هيداشت هد يبرنز يكه قفل

 شهيگوناگون بود و وال هم ياه ادداشتيمختلف، نوشته ها و  يپر از پرونده ها تياز حد و ظرف شتريمعموالً ب فيك نيا. رفت يجا نم چيه تونيو

به عالوه، . باشد اوردهيآن را به خانه ن يليبه هر دل ايرا فراموش كرده  فشيبار ك نيتوانستم باور كنم كه وال ا ياصالً نم. آن را به همراه داشت

البته . دباش اوردهيآن را به خانه ن بود كه رممكنيبه مسافرت برود و غ فيك نينه، ممكن نبود وال بدون ا. كرد يكار م يديكتاب جد يوال رو

اما محال بود  - مثالً در دفترش در شهر رم گذاشته باشد ييبود، در جا دشيرا كه در ارتباط با كتاب جد ييزهاياز پرونده ها و چ يبعض ديشا

 .باشد اوردهياش را همراه ن يدست فيك

 .بود دهيرا دزد فيك نيا يكس. شده بود ديوال ناپد فيك اما

را  يبردم و آتش بخار انيتلفنم را به پا. بودم ستادهيدر النگ روم ا. شده بود كياز شش بعدازظهر گذشته بود، اما هوا كامالً تار يكم ساعت

داشت و به خاطر قتل وال  يو رسم يجد يزد، لحن يكه با من حرف م يپزشك. بود امدهينكرده و هنوز به هوش ن يرييحال پدر تغ. روشن كردم

 .پس معلوم بود كه خبر قتل وال منتشر شده است. گفت تيلتس نبه م

آن نشسته  يپدرم رو شبيكه د يهمان مبل راحت يرو. و در چوب خشك افتاد ديكم كم اوج گرفت، پوسته شاخه ها را بلع يآتش بخار شعله

بود، استشمام  ختهيدر هم آم يآتش بخار چوب و صمغ يرا كه با بو گارشيس يبو. كردم يخانه احساس م يوجود پدر را همه جا: دميبود، لم

رشته افكارم را  ليموتور اتومب يصدا. بود دهيپوش يبوم هنوز هم با پارچه ا يرو. پدر قرار داشت يو بوم نقاش هياتاق سه پا يهادر انت. كردم يم

 .دياز پنجره به درون خانه تاب نيپاره كردم نور چراغ ماش

كرد،  يسالم. ديرس يدان، خسته و افسرده به نظر م. ديبه درون خانه وز يزده ا خياو باد سرد و  يدر پ. را باز كردم و پدر دان وارد شد در

 »حال پدرتان چطور است؟«: ديپرس. به تن داشت يشيكش اهرنگيلباس س شيپالتو ريدان ز. را كند و آن را به دست گرفت شيپالتو

 .انداخت يدسته صندل يرا رو شيدان از كنار من گذشت، به النگ روم رفت و پالتو »د؟يداما شما از كجا خبردار ش. نكرده يفرق«: دادم پاسخ

 »ست؟يطور ن نيا د،يتلفن كرده بود ناليشما به كارد. كالمو ناليكارد«

 ».ه كردمكالمه بود كه پدرم سكت نيبعد از ا. را به او گفته بود فرنانيالكهارد و ه يبا پدرم تماس گرفته و ماجرا ناليكارد نه،«

 نيا د،يمردم بدان يا: بزند اديپنجم بدود و فر ابانيبه خ انيتا مبادا لخت و عر رمياو را بگ يكردم جلو ينزد كالمر بودم و سع يچند ساعت من«
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اش خود  انهفكار بچگاست كه كالمر با آن ا ليدل نيو به هم. نداشت يخوب انهيبا الكهارد م جنابيكه عال ديبدان ديبا! به من ندارد يربط چيماجرا ه

اجازه . كند يم يكه مردها هنوز واقعاً مرد بودند زندگ يزمان يعنياو هنوز در قرن شانزدهم، . است وانهيد يكالمر كم. داند يرا در مظان اتهام م

كالمر چندان  كهاست  نيامنظورم «: كرد ياز آن را خال يميبه دستش دادم و او فوراً ن يسكيپر و ونيل كي» بنوشم؟ يسكيجرعه و كي ديده يم

زرد  يكالمر حساب -است يافتضاح بزرگ ايسيآپارتمان متعلق به كل كيدو قتل، آن هم در  يول. ستين نيغمگ فرنانيهم از مرگ الكهارد و ه

. ديشد يمخوشحال  يليحتماً خ د،يديد ياگر واكنش كالمر را م ديباور كن. مجبور بودم. را به او گفتم نيخواهر والنتا يمن ماجر. كرده است

 سندهيچهره كالمر، به قول وودهاوس نو. را به هم فشرد شيو خشم دندان ها يبه خود گرفت و از فرط ناراحت ينيچهره غمگ ناليجناب كارد

جماه  نيا نيكالمر سر به آسمان برداشت و ع.برد يدردناك پنهان و ناشناس رنج م يماريب كيبود كه از  يمورد عالقه من، مثل صورت گوسفند

 يتازه ا يبه هر حال، من خبرها. احمق و قابل ترحم است يواقعاً از آن آدم ها ناليكارد»بزرگ، چرا من؟ يچرا من؟ خدا«: زمزمه كرد را

 ».را پشت سر دارم يروز پرمشغله ا. آورده ام تانيبرا

 »د؟يكن يچكار م ايسيكل ياست كه برا نيمنظورم ا د؟يكن يو چكار م ديكه شما واقعاً چكاره هست دييممكن است بگو«: دميپرس

به سراغ راندلف  وركيويبعد از جلسه با كالمر، در ن. هستم يخوب يليمن شنونده خ. آب دادم يمختلف سر و گوش يمثالً امروز در جاها خوب،«

سال است كه جكسون  ستيمن ب. اردرا به عهده د فرنانيدر مورد قتل الكهارد و ه قيتحق تياست و مسئول ييجنا سيجكسون رفتم كه مامور پل

 گاريس كي ديده ياجازه م«: ديشد و پرس رهيدان با نگاه نافذش به من خ» ...به من گفت  يجالب يزهايچ. ناسمش يرا م

« : داد رونيرا برا آتش زد و دود آن  گارشيرا با دندان كند، س گاريرا مقابل او گرفتم و صبورانه منتظر ماندم تا او ته س گاريس يجعبه  «بردارم؟

را شروع كرده و از  قاتشبه هر حال جكسون تحقي –من  يخدا - دو جسد آن هم در هتل پاالس. است يقابل درك ريو غ بيعج يليخ يماجرا

هتل پاالس با كشته شدن  يدهد كه قتل ها ينشان م قاتيتحق ي جهينت. كرده است ييكنند بازجو يم يمحلِ جرم زندگ يكيكه در نزد يانكس

 »بن، حالتان خوب است؟ . واهر شما رابطه داردخ

 كيلشكر واندل ها و گُت ها نزد» ...هتل پاالس با كشته شدن خواهرم ارتباط دارد يدهد كه ماجرا ينشان م قاتيبله، تحق«:تكرار كردم  آهسته

 .بود افتهي يتر شيشتاب ب نياطيحركت ش. شد يتر م

شد و  رهيخبر را حضم كنم خ نيا ديدانستم چگونه با يدان به من كه هاج و واج مانده بودم و نم» .ستا دهيقاتل را د فرنانيه يها ياز منش يكي«

وارد  ياطالعات و ارقام فرنانينشسته بوده تا به دستور ه وتريراهرو در دفتر كارش پشت كامپ يخانم در انتها نياز قرار معلوم ا« :ادامه داد 

 يشود وبرا يمنظور از دفترش خارج م نيا يبپرسد و برا فرنانيشود آن را از ه يمجبور م يكه منش ديآ يم شيپ يبعد، مورد. كند وتريكامپ

 يكه از آپارتمان خارج شده و به طرف آسانسور م نديب يفرصت قاتل را م نيدر ا. گذارد يراهرو را پشت سر م فرنان،يبه آپارتمان ه دنيرس

 يبلز هم جواب يول. رديتماس بگ فرنانيتلفن با ه قيكند از طر يم يگردد و سع يبه دفترش برم. شنود ينم يپاسخ يزند ول يدر م يمنش. ودر

 يكه در زندگ يمنظره ا نيزتريو شگفت انگ نو در آن جا با موحش تري –بدون اجازه وارد آپارتمان شود  رديگ يم ميباالخره تصم. شنود ينم

 ».شود يمواجه م دبو دهيد

 »خوب؟ قاتل چه شد؟ «

 يبر لب آورد و شانه ا يگفته باشد، لبخند شرمنده ا يو خالف ادب حانهيوق ي فهيكه لط يمثل كس» .است شيكش كيقاتل  ديگو يم يخانم منش «
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 .باال انداخت

 ».به تن كرده يشيقاتل عمدا لباس كش ديشا ش؟يكش «

كار  يگر فهيخل ياداره  يو پنج سال است كه برا ستيب. دهد صيرا تشخ يواقع يها شيتواند كش يخوب م يلياست كه خ يمدع يمنش خانم«

 ».خود او هم راهبه است. كند يم

 ».است دهيپوش يشيپروتستان است كه لباس كش كي ديشا «

 ».كنم ديمورد هم شما را ناام نيدر ا ديمتاسفانه با «

ارواح  يو مثل خانه  ديوز يبه درون خانه م يسرد يوااز درز در و پنجره ه. داد يپنجره را تكان م يباد شدت گرفته بود؛ باد كركره ها وزش

 .كرد يم زتريرا ت يداد و آتش بخار يپرده ها را تكان م

 يم. شرح دهد اي اورديب ادياو را به  يتواند چهره  يكند كه نم ياست اما ادعا م شيكش كيكامل دارد كه قاتل  نانياطم يخانم منش«: گفت دان

 ينقره ا يآن مرد مو. در مورد قاتل متوجه دو مورد خاص شده است يحال، خانم منش نيبا ا. ها مثل هم هستند شيكش ياز نظر او همه  ديگو

 ».دارد ينقره ا ديسف ياست كه موها يرمرديقاتل پ. رنگ دارد

 »كرد؟ دايپ وركيويرا در ن يمرد نيتوان چن يچگونه م يمختصر و ناكاف حاتيتوض نيبا ا« : گفتم يديتكان دادم و با نوم يسر

 ».مرد خواهر شما را كشته است نيكنم كه هم يبن، من فكر م. نستونيدر پر. جا بود نيا روزياو د. ستين وركيويقاتل در ن «

 يها كيهر سه نفر كاتول. است يكيبودم كه قاتل هر سه نفر  دهيرس جهينت نيخود من هم به ا« : گفتم. ام نشسته بود يشانيبر پ يسرد عرق

نفر  كيهر سه قتل كار . قتل ها وجود دارد نيا انيم يحتما رابطه ا نيبنابرا. كشته شدند ياندك يزمان يو هر سه با فاصله . ودندب يسرشناس

 ».است

 ديو اصال متوجه نبود دينداشت يدر آن لحظه شما هنوز حال مناسب. ديدر دست داشت يزيچ... در نمازخانه روزيشما د د؛يحتما هنوز به خاطر دار «

اما من بالفاصله حدس زدم . كرده بود رينمازخانه گ يها مكتياز ن يكي خيتكه پارچه بود كه به م كي ز،يچ نيا. ديكشف كرده ا يكه چه مدرك

 ».نشان داد كه حق با من بوده است قاتميو تحق ستيپارچه چ نيكه ا

 »...فهمم ينم« : به او گفتم. ادچشمانم تكان د شيآورد و آن را پ رونيب بشيرا از ج يرنگ اهيس يپارچه  تكه

پارچه متعلق  نيا. شناسم يام و آن را م دهيد نيمثل ا يمن هزاران باران. رنگ اهيس يباران كياز . كنده شدا است يباران كيتكه پارجه از  نيا «

 يم صيا و بدون شك وشبهه تشخرا فور يزيچ نيمن هم چن. ام دهيهم عق يمورد من هم با آن خانم منش نيدر ا. است شيكش كي يبه باران

 ».دهم

 يهر اعتراض و مقاومت. مياو باش همانيپرودنس م ويدر ن يسنت مر يسايِ كل يشيكش يتلفن كرد و با اصرار از ما خواست شام را در خانه  چزيپ

 .بود جهينت يب

شكار  يكه برا ميديو كوتوله و اسكلت و دلقك را د شبه يشمار يتعداد ب م،يديرس وپرويكه به ن يهنگام. ميجگوار ِ پدر دان به راه افتاد با

و  دادهو ذرت بو  ينيريرفتند و ش يخانه به آن خانه م نيروها منتظر بودند و بچه ها از ا ادهيدر پ نيوالد. و شكالت به راه افتاده بودند ينيريش

 .بود اديو فر غيكودكانه، خنده و ج يشاد ياادهيهوا سرد و پر از فر. ديوز يباد م. گرفتند يكوچا ِ پر از شكالت م يپاكت ها
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ساخته شده بود و پنجره  ايكتوريعصر و يكه به سبك معمار يبه استقبال آمد و ما را به درون خانه ا چزيپ يشيكش يخانه  يهانران كدبانو ادنا

 يم شيكش يهمكف ِ خانه  يآنچه در طبقه . ته بودبا با بچه ها باز گش يسوار يتازه از گار چزيپ. كرد ييداشت، راهنما يروانيبلند و بام ش يها

. هشت تا دوازده ساله بود يبا بچه ها يغرق باز چزيپ. بودم دهيآ ن را ند ريبه بعد نظ يبو كه من از دوران كودك يبيگذشت چنان جنجال عج

و در اثر استشمام غبار و ذرات كاه، پشت سر سرش پر از كاه بود  يهنوز موها. ما آمد يمتوجه حضور پدر دان و من شد، به سو چزيكه پ يوقت

 .شباهت داشت يشيشغل ِ كش غيو تبل يمعرف يبرا يغاتيتبل لميف كيتر به  شيداشت، ب انيچشم ما جر شيآنچه در پ. كرد يعطسه م هم

ظاهرا همه از » است؟  حال پدرت چطور« : ديپرس. بود يچشمانش آكنده از حس همدرد. زد ينيشانه ام گذاشت و لبخند غمگ يرا رو دستش

 .پدرم مطلع بودند يسكته 

 ».به هر حال هنوز زنده است يول. ستيمعلوم ن. ميصبر كن ديبا« : گفتم

من و دان از بوفه، . وستيكردند، پ يم زيو جست و خ دنديرقص يكه شادمانه م يكودكان ليكرد و دوباره به خ يتكان داد، عذرخواه يسر چزيپ

كامال  چزيپ. كه بچه ها بر پا كرده بودند ميپرداخت يمعركه ا يبه تماشا ميديجو يخود را م يكه لقمه  يو در حال ميتبرداش سيِ سوس چيساندو

ده  بايدختر تقر كيباالخره پدر دان هم نتوانست در برابر اصرار ِ . كرد و معلوم بود كه بچه ها هم او را دوست دارند يم ريبچه ها س يايدر دن

كه با چشم بسته  يپدر روحان يبست، و از تماشا ياو را با دستمال يچشم ها د،يدخترك دان را به وسط سالن كش: مقاومت كند ييمو طال يساله 

 .ديگشت، به قهقهه خند يباز، كورمال كورمال دنبال بچه ها م يو دست ها

 ».دارم يبه استراحت ِ كوتاه زاين. ميبخور ييو هوا ميبرو رونيب قهيچند دق يبرا ايبن، ب« : نزد من آمد و گفت چزيپ

پنهان  اهيس يدر پشت ابرها يقرص ماه گاه. داشت انيدر آن جر يكوچك باري.كه ج ميديرس يو به چمنزار ميگذشت سايپشت ِ ساختمان كل از

قشر نازك ِ برف  رياز زكه  يا دهيزده وپوس خي يقدم زنان به شاخه ها چزيپ. ديپاش يسرد ِ مه را به سرو صورت من م يشد و باد توده ها يم

 .زد يبود، لگد م دهز رونيب

جشن را برگزار  نيهر سال ا يسنت مر يسايكل يقبل شيكش. اما مجبورم. را ندارم نيجشن هالوو ياصال حال و حوصله « : و گفت ديكش يآه

 ».برند يجشن لذت م نيبچه ها چقدر از ا يديتو كه د. سنت ندارم نيا يجز ادامه  يمن هم چاره ا نيكرد و بنابرا يم

 ».يبچه ها را سرگرم كن يتوان يخوب م يليتو خ« : گفتم

اگر وال با من ازدواج كرده بود، االن چه . ييگو يطور است كه م نيهم. بله، بله« : گفت چزيپ. ديرس يجا هم م نيبچه ها به ا اديخنده و فر يصدا

 ».ميداشت يرينظ يب يبچه ها

 .نداشت يپاسخ چزيسخن ِ پ نيا. تكان دادم يسر

چه ! طانيلعنت خدا بر ش. مهربان بودم يفرزندانمان پدر يرا عوض نكرد؟ اگر با من ازدواج كرده بود، برا مشيچرا وال تصم! طانيلعنت بر ش «

 يت و من هم براوال مرده اس! حاال چه شده نياما بب. ميشد يم ريو با هم پ ميكرد يم يخوشبخت زندگ. ميداشته باش ميتوانست يم يخوب يزندگ

 يم يدلم را خال يعقده  دياما با. متاسفم، بن« : با پشت ِ دست اشك چشمش را پاك كرد و ادامه داد» .رميگ يم نيجشن هالوو گرانيد يها چهب

 ».كردم

ندم و به او گفتم كه قاتل، رسا چزيرا كه دان گفته بود به اطالع پ ييزهايچ. ميگرفت شيو بعد راه بازگشت را در پ ميقدم زد باريكنار جو آهسته
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 .است شيكش كي

... ييگو يكه تو م يزيشناسم كه در قلب و باطن ِ خود، قاتل بالفطره هستند، اما چ يرا م ياديز يها شيمن كش« : تكان داد و گفت يسر چزيپ

داند كه وال در چه  ينم يك چيه، البته هو وال را كشته است؟ بل فرنانيالكهارد و ه شيكش كي ييگو يم. رسد يناجور و احمقانه به نظر م يكم

 ».احمقانه است يليخ نيچرا كشته شدند؟ ا فرنانيالكهارد وه ولي –شده بود  ريدرگ يو نحس يجهنم ياجرام

 ».بابت كامال مطمئن است نيدان ظاهرا از ا يول «

. يا كه خانم هانران امروز به من زد، تو هم بشنور ييحرف ها لميما. ديبه خاطرم رس يزيآمد، چ شيها پ شيحاال كه حرف كش« : گفت چزيپ

 ».جا بمان نيجشن ا انيلطفا تا پا

 يخاكستر يموها. گذاشت زيم يرو يينعنا ينيريبشقاب ش كيادنا قهوه را همراه با . تازه درست كرده بود يپر قهوه  يقور كيهانران  ادنا

. ديدرخش يسرزنده و شاداب م نك،يقطور ع ي شهياز پشت ش شيشم هاچ يول. بود قيعم يو چروك ها نيرنگ داشت و صورتش پر از چ

 شيو پنج سال پ يراهبه نبود اما از س. راهبه ها بود و مهر سال ها كار با آب داغ و صابون بر آن ها نقش بسته بود تادنا مثل دس يدست ها

ِ متعلق به  يخصوص يمدرسه  كيبه  يس يدهه  يسال ها نيدر وتپس. را به عهده داشت يستن مر يايسيكل يها شيكش يامور خانه  ياداره 

 يم يزيادنا هانران چه چ. بود» گوورنو نسنتيو«آموزگار، پدر  نينام ا. بودم دهيداشت كه نامش را هرگز نشن يمرفته بود و آن جا معل ايسيكل

 خواست به اطالع من برساند؟ يدانست كه م

 ».دوباره بگو ،يمن گفت يكه امروز بعد از ظهر برا يزيهمان همان چ. كن فيتعرپدر گوورنو را  يادنا ماجرا« : گفت چزيپ

شباهت  نمايس يها شهيبه هنرپ يليبود؛ خ ييرعنا اريجوان چقدر نادانند، و پدر گوورنو جوان ِ بس يكه دخترها ديدان يشما م يخوب همه  «

 يخوب و مهربان وجوان اريبس يهمصحبت. بود مايواقعا خوش س. داشت يا رهيو پوست ت اهيس يموها. بود چريم كتوريو هيبه نظرم شب. داشت

تابلوها عشق  نياو به ا. عالقه داشت يمذهب يها يآن هم نقاش ،ينقاش يبه تابلوها زياز هر چ شيب. معلم ِ هنر ما بود. پر احساس بود هفوق العاد

زد كه انگار پاپ  يحرف م يداد و طور يپاپ ها را به ما نشان م ريمكررا تصاو. دانست يِ آن ها م نندگانيآفر يرا درباره  زيو همه چ ديورز يم

صاف كرد و  يا نهيادنا س» .ميما سخت به او عالقه مند بود يآرام و خوش برخورد بود، همه  اريبس يپدر گوورنو مرد. شناسد يراهم م اه

 » د؟يكن يم ليم ينيريش« : ديپرس

 .ديكش ي، ممنون و سپاسگزار نفس راحتبرداشتم و ادنا ينيريتكه ش كي من

 واقعا كه بازجوي –»  د؟يزد يبا هم حرف م يگريچه مسائل د يبدجنس درباره  يشما دخترها. ادامه بده، ادنا«: ديزد و پرس يلبخند چزيپ

 .بود يماهر اريبس

و پشت چشم  ميختير يعشوه م شيبرا ييما با كمال پررودائ نيبنابرا. و او هم ظاهرا به ما عالقه مند بود ميما او را دوست داشت يخوب، همه  «

اما به . ضرر بود يساده و ب يا ينداشت، همه اش شوخ يخاص يكارها معنا نيكه تمام ا ديدان يخوب، حتما خودتان هم م يول. ميكرد ينازك م

 ». ميمثل او نداشت يشيوقت كش چيحال ما ه ره

ترزا  يكه خواهر مار ميداشت يما در كالسمان راهبه ا« : گذشت فرو رفت يكه سال ها از آن م يدراز و در افكار دور و ديقهوه نوش يجرعه ا ادنا

. كنند يدرخت ها گردش م ي هيزنند و در سا يدو نفر اكثرا با هم حرف م نيكه ا ميديد يما م يخوب، همه . بود بايفوق العاده ز. نام داشت
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 يواشكياز برادرها  يو بعض. ميتوانستند با هم ازدواج كنند، ناراحت و متأسف بود يكه آن ها نم نياز ا ما يهمه . بودند يو مناسب بايز اريزوج بس

 پدركه نكند  ميديپرس يو ما دخترها از خود م. رابطه دارد... ميبگو يخوب، چطور... يگفتند كه پدر گوورنو با كس يكردند و م يپچ پچ م

ادنا » ...خدا مرا عفو كند... است يكه اصال رابطه چطور ميخواست كه بدان يما دلمان م يو بعد هم همه . ردما رابطه دا يخواهر ترزا... گوورنو با

كاش  يخوب، ا« : ميندازيرا به گردن او ن يميكهنه و قد يماجرا نيخواست كه گناه ا ياز ما م ييما نگاه كرد؛ گو كي كيبه  نياندوهگ يبا نگاه

و دوران ِ شاد ِ مدرسه به  ميامتحان آخر سال را داد. تمام شد يليبه هر حال سال تحص. مينداشت گرانيبه كار د يو كار ميكرد ينم يكه كنجكاو

 ».ديدان يكند، خودتان كه م يبه هر حال زندگ ديمن به تورنتون آمدم، چون هر كس با. ديرس انيپا

 »خوب، بعد چه شد؟« : ديبا اصرار دوباره پرس چزيپ

از پدر گوورنو  يوقت خبر چيمن از آن پس ه« : شد رهيانگشتان خود چرخاند و به آن خ نيبرداشت، آن را ب يينعنا ينيريتكه ش كي ادنا

 ».توانستم باور كنم ياصال نم... پدر گوورنو مرده بود. دميد يمحل يكه عكسش را در روزنامه  نيتا ا. دمينشن

 ».رنديم يها هم باالخره م شيخوب، كش« : ادنا گفتم به

 ».كند يخودكش يپدر ِ روحان كيشد كه  يباورم نم! طور، نه با دست خود نياما نه ا «

 ».ديدان يپدر گوورنو را م يشما ماجرا يكردم همه  يمن فكر م ل،يسكيدرا يآقا« : به من نگاه كرد و ادامه داد ادنا

 ».دميشن مرد را نيبار نام ا نياول يادنا؟ من امروز برا د،يفكر افتاد نيچطور به ا «

 يكوچك يالبته در آن زمان شما پسر بچه . ديدان يكردم ماجرا را م يفكر م. كرده بود زيشما خود را حلق آو يپدر گوورنو در باغ ِ خانه  يول «

 »...ديبود

 ».ميزد ينم يمورد حرف نيخود هرگز در ا يما در خانه « : ادنا گفتم به

و  دنديچرخ يروشن بود و برف پاك كن ها با سرعت به چپ و راست م نيماش يبخار. ر كرده بودرا كد لياتومب ي شهيزده ش خيِ برف ِ  ذرات

 .كردند يرا جترو م شهيش يبرف رو

وال  يما خود را به دار زده بود، ول يمرد در باغ ِ خانه  نيدانم، ا يپدر گوورنو عالقه مند شده بود؟ بله البته م يچرا وال به ماجرا« : دان گفتم به

گوورنو  ي روندهو از سام ترنر در مورد پ ديآ يجا م نيسال ها بعد، ناگهان او به ا يعنياما اكنون . به سرنوشت او نداشت يال هرگز عالقه اقب

 »چرا؟. كند يسوال م

ِ  شيكش نيرم موضوع ابه نظ د،يكن يسوال م سيرمان نو كياگر از من به عنوان « : شده بود پاسخ داد رهيزده خ خي يكه به جاده  يدر حال دان

 »...مانور گول زننده كيرد ِ گمراه كننده است،  كيخود را به دار زده،  نديگو يبدبخت كه م

هم  يگريموضوع ِ جالب ِ د. پدر گوورنو را مطالعه كند يخودكش ياست كه وال از ترنر خواسته بود به او اجازه دهد پرونده  نيا تياما واقع «

وال را  يِ دست فيقاتل خواهر من هم هست، ك د،يخود معتقد يكه اگر هنوز هم به تئور يهمان مرد يعنياتل، و ق ريپ شيكش نيا. هست

 يِ دست فيبه هر حال، ك. ها و مدارك مختلف بوده است ادداشتيِ خواهرم حتما پر از اسناد و  فيدانم، اما ك ينم قايالبته من دق. تاس دهيدزد

 ».وال گم شده است

 ادداشتيچقدر  مياز رمان ها كيهر  يكه من برا ديتصورش را هم بكن ديتوان ينم يشما حت« : تكان داد يبازگو كردم و او سر شيرا برا ماجرا
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 يآهنگ» .كرد فيتال ديتوان چند جلد كتاب ِ جد يشود، م يم يرمان جمع آور كي يكه برا ييها ادداشتي، از »وودهاوس« به قول ِ . دارم يبرم

را در مورد  يقاتيحدود چهل سال بعد خواهر شما تحق. كند يم زيخود را حلق آو يشيكش« : لب زمزمه كرد و ادامه داد ريز دهياشنخر يرا با صدا

 دادهايرو نيا انيم يخوب؟ رابطه . دزدد ياش را م يدست فيكُشد و ك يخواهر شما را م گريِ د شيكش كيو . كند يشروع م يخودكش نيا

داند به  يرود و نم يراه م ظيناشناس، در مه غل ينياست كه در سرزم يشما مثل كس يفعل تيوضع. ستين يما كاف دوست من؟ اطالعات ست،يچ

 ييها نيم يخبر پا رو يكند و مواظب باشد كه ناگهان وب اطيانسان احت ديبا يطيشرا نيدر چن... رود و از كجا به راه افتاده است يكدام سو م

مثل  ريپ شيصورت چه بسا همان كش نيا ريچون در غ. ديبرو شيپ اطيآهسته و با كمال احت ديشما با. پنهان است نيزم ريز در دينگذارد كه شا

 ».و شما را هم بكشد ديايب رونيشب ب يكياز تار يا هيسا

 .خود خارج كند ريبود آن را از مس كيداد و نزد يرا تكان م ليبود كه اتومب ديباد آن قدر شد م،يديبه خانه رس يوقت

كار را  نيا ديتوانست يچطور. ديديد يبه نظرم شما از پشت دستمال بچه ها را م. مواظب شما بودم د،يكرد يم يبا بچه ها باز يوقت« : دان گفتم به

 »د؟يبكن

بچه ها  يول د،ياور نكنب ديشا. ديآ يكار خوششان م نيآن ها از ا. توان گول زد يم يبچه ها را به سادگ. به آن ها كلك زدم. از تنها راه ِ ممكن «

 هاز آن وسوس ييكارها جز نيا يهمه . كنم ديخواستم آن ها را ناام ينم عتايتوقع دارند كه به آن ها كلك بزند و من هم طب شيكش كياز 

كودك ِ  كيروح ِ جوان،  كي: ديرا خوب بدان نيا ديشما كه با. هاست شيما كش يشگياز روش هم ييجز بيفر نيو ا... بزرگ است بيوفر

 اريتو و در اخت عيمط شهيهم يروح ِ جوان برا نيو مطمئن باش كه ا. بده و وسوسه كن بيمعصوم و در حال رشد را انتخاب كن و او را فر

 ».توست

جا چه  نيا «: دميپرس م،يديرس سيبه مامور پل يوقت. با چراغ قوه به ما عالمت داد يسيپل. پارك شده بود سيپل لياتومب كيپدر  يخانه  اطيح در

 »خبر است؟

هر چهار ساعت پست . ميخانه را تحت نظر داشته باش يترنر به ما گفته كه چند روز يآقا يعني سيپل سيرئ ل؟يسكيدرا يآقا ديها، شما هست «

 .اش كامال سرخ شده بود ينيو ب ديلرز ياز سرما به خود م» .ميكن يعوض م

 ».استسرد  يليجا خ نيا د؟يمانده ا رونيپس چرا ب «

داغ با خود  يفالسك پر ِ قهوه  كي. ميبده كيخانه كش رونيبه ما دستور داده گه ب سيرئ. گرم است ليداخل اتومب. ندارد، قربان ياشكال «

 »ديشما نگران نباش. آورده ام

 ».متشكرم يليبه هر حال، خ. شماست ليهرطور م «

پدرم  ديدان يم. ميآورده ا يدائما بدشانس روزيبن، ما از د« : كرد، گفت يگاه مگشت، ن يكه به سر پست خود برم س،يكه به پل يدر حال دان

« : گفت يبه من م گشتم،يبزن بزن با سر و صورت ِ خون آلود به خانه برم كيگفت؟ هر وقت بعد از  يبه من چه م شهيمه بچه بودم هم يموقع

و استراحت  ديبخواب يبهتر است كه شما هم چند ساعت نيبنابرا» .مرده استخون آلود ن ينيب كيساده و  يدعوا كيكس از  چيحاال ه تا ،يآرت

 ».ديرا دنبال كن هيتر قض شيب يرويو فردا با ن ديكن

 يباد خانه را تكان م. لنگر انداخته است »لنديالنگ آ« يبود كه شب در آب ها يبادبان قيقا كي يسكوت ِ خانه مثل سكوت ِ رو. ِ خانه شدم وارد
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 يآتش بخار. ناآرام بود زيهمه چ د؛يرس يباد به گوش م يزوزه  يكرد، از درزها و شكاف ها صدا يم ريج ريسقف خانه ج يهاداد، چوب 

قرار دادم،  يبخار ياز مبل ها را جلو يكيگذاشتم،  يدر بخار زميچند تكه ه. مانده بود يگداخته باق ياز ذغال ها يو تنها تل شدهخاموش 

 .شدم رهيباره جان گرفته بود خكه دو ينشستم و به آتش

در  يمشابه سع يبا روش ايسيتذكر ِ او كه كل نيكار آسان بوده است، و ا نيِ پدر دان كه گفته بود چطور بچه ها را گول زده و چقدر ا سخنان

و باالخره هم . روزگار بود يهادان از آن پدرسوخته . لبخند زدم ارياخت يب. وسوسه و جذب ِ روح كودكان و جوانان دارد، در گوشم مانده بود

 يكالمر رابطه  ناليكارد يعني ورك،يويبه هر حال واضح بود كه با سر اسقف ن يول. كند يچكار م قتيو در حق ستياو چ يكه شغل واقع نگفت

جمله را  نيا نيع چزي، مگر پو تازه. دادند يبه او اطالعات دست اول م نيدارد، چون مامور يخوب يهم رابطه  سيمعلوم بود با پل. دارد يكينزد

 »...دارد يدان در رم دوستان با نفوذ« بود؟  فتهنگ

را  ايسيكل يدوباره وسوسه . شد يم كيخورد و به من نزد يتكان م طنتيكه با ش دميد يكردم؛ انگشتان آن را م يرا احساس م ايسيكل ي جاذبه

معجون . و سردرگم و نامنظم بود شانيافكارم پر. داد و به دام انداخت بيفر يوسوسه بود كه مرا در دوران نوجوان نيهم. كردم ياحساس م

 يبود و تكان م زانيآو بيدرخت س يكه از شاخه  يشيوال، كش يدست فيك: آورده بود ورشياز افكار گوناگون به مغزم  يرنگارنگ و درهم

 شيرا پشت سر ِ خواهرم گذاشته بود، و كش رشيهفت ت يلوله  شده و كيصدا به خواهرم وال نزد يب ،ينقره ا يبا موها يگريد شيخورد، كش

كه به مغزم حاكم شده بود  يهرج و مرج فكر نيا هيخسته تر از آن بودم كه بتوانم عل. زد يباشك گول م ميقا يكه بچه ها را در باز يگريد

 .مبارزه كنم

 يم يتر شيمؤمن بودم، زمان باز هم ب كيكاتول كيكه واقعا  ياز زمانو . گذشت يدانستم، م يمعتقد م يكيكه خودم را كاتول يها از زمان مدت

 .از عشق و نفرت بود ياز همان اول مخلوط ايسيمن با كل يبله، رابطه . گذشت

از جا  دميكش يا ازهيازاد كردم خم يزدخود راازچنگال خاطرات دور دوران كودك يدر م يكس.دميشن ييبودم كه صدا داريب مهيخواب ون مهين

 .در راكه باز كردم قلبم ناگهان از جاكنده شد. به در خانه رساندم هنوز مست خواب بودم)النگ روم(برخاستم وتلوتلو خوران خود رااز

ما رسانده  يناشناس را به خانه  نيكه معلوم وبود ا-يكه تاكس ياماهنگام دميبود اول اوراخوب ند ستادهيا يكس سيپشت سر مامورپل ي هيدرسا

اما در  دميد يصورتش رانم.زن بود كي)او.(دمياورابهتر د ي هيان ازپشت اندام اورا روشن كرد ومن سا يزد وبرگشت نور چراغ هادور -بود

 .ديرس ينظر كامال اشنا م بهمجموع 

 .شتمندا ياوتوجه يرم امده است امامن اصال به حرف ها دازيگو يخانم م نيا ليسكيدرا ياقا:گفت يكه م دميمامور را شن يصدا

 .شده بودم رهيبود خ ستادهيدربرابرم ا يكيكه در تار يبه كس من

 نيا...قدش اندامش يبلند شيشكل موها.به افكارم سروسامان بدهم دميممكن نبود مزه برهم زدم وكوش يزيچ نينه چن يول.زن وال بود نيا

گذاشت ونور چراغ راهرو  شيپ يزن تازه وارد قدم.ل بود فرو رفته بود خواهرم وا يكيدوباره در تار يپس ار دور شدن تاكس كلشيزن كه ه

 كرد راروشنچهره واندامش 

 )زابتيمنم خواهرت ال نيا(

4 
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 :ديگو يم سكليدرا

 زابتيال خواهر

دستم .شد يودر چشمان سبزش منعكس م ديرقص يصورتش م يرو ياتش بخار يشعله ها ي هيسا ميبود ستادهيهم ا يروبه رو)النگ روم(در

را تحت الشعاع قرار  گريد زيسال را پر كرده وهمه چ يدر وجودش بود كه تمام فضا يزيچ.وال گفت يت گرفت وچند كلمه درباره رادر دس

ارام وپراز  شيچشم ها.بلند به پا داشت ييبود وچكمه ها دهيرنگ پوش رهيت يودامن ميبلند وضخ يوريقدبلند وچهار شانه بود وپل.داده بود

 .بود يزندگ يرويده ارنواكن يصداقت ومهربان

رابه  هينشر ريمربوط به سردب يبالفاصله تمام كارها يزيدامبر ناليخبروحشتناك مرگ وال از زبان كارد دنيمن گفت كه پس از شن به

به  مايمستقشده و يبه فرودگاه فورا سوار تاكس دنيگفت كه پس از رس.امده است وركيويبه ن مايهواپ نيهمكارانش سپرده چمدان رابسته وبااول

 .اسب كامل را نوش جان كنم  كيتوانم درجا  يم.در حال مرگ هستم ياز گرسنگ:سخنانش گفت انيدر پا زابتيال.است دهام نستونيپر

در اشراف مĤبانه وقتش را به ه يرا پنهان كند وباتعارف واداها شينبود كه اشتها ييازان زن ها زابتيال. ميبعد در اشپزخانه نشسته بود قهيدق ده

به خاطر .من در واقع االن صبح زود است يبرا ديدان يم:كردخطاب به من گفت  يچهار طبقه درست م چيساندو كيخود  يكه برا يدر حال.بدهد

 يبهانه  شهيهم ادميز ياشتها يكه من در هر حال برا دينيب يم:زد اضافه كرد يكه لبخند م يودر حال.ديفهم يساعت منظورم را كه م اختالف

سنم  هك ياما از وقت.به غذا دارم  ازيشوم كه هنوز در حال رشدم ون اداوريبود  يكاف.بود يكردن بهانه تا سال ها كار اسان دايپ.كنم يم دايپ يمناسب

 د؟يده يبه من م موناديل يبطر كي. خلق كنم يديجد يبهانه ها ديگذشته است با يازس

 .ندارم موناديل متاسفم

 .ديبدهابجو  يقوط كيندارد  ياشكال

هم  گريد چيساندو كي خواهميم:گفت زابتيرا تمام كردم ال چميساندو يوقت.اوردم چيساندو كيخودم  يابجووبرا شهيش كي زابتيال يبرا

 ندارد؟ ياشكال. نميتا بب چينصف ساندو كيهم فقط  ديبخورم شا

 .دهيابجو به لب ها وچانه ات چسب خواهركف

 .؟هنوز ان شب را فراموش نكرده ام ياور يم اديرا به  نگيآپرو دانيدر م تزيپ يكافه .افتد يم اتفاق نيا ميبرا خورميوقت ابجو م هر

 .كنم  يتعجب م د؟واقعايان شب را به خاطر دار هنوز

ز كنم وا حيدوست دارم تفر.ديا يخوشم م يويهم از لذات دن يليهستم وخ يادم معمول كيحال  نيدر ع يدرست است كه من راهبه ام ول چرا؟

 ...لذت ببرم حاتميتفر ياداوري

 يكيوال در .كند افتيزنان به او اعطاشده بود در يمل ياز سازمان ها يكيرا كه از طرف  يا زهيامده بود تا جا وركيويبه ن شيدوسال پ خواهرم

كه به  يشام افتيداشت در ضاز اب طال  يروكش شيسالن كه ستون ها نيمن قبال درا.كرد راديا ينطق)ايوالدورف استور(هتل  ياز سالن ها

وماهر  يحرفه ا يوال در ان شب مثل هنر پبشه ها يبار. بر پاشده بود شركت كرده بودم)زيانكي(فوتبال ميت يبهاره  يها نيتمر انيپاافتخار

 .كشاند يم گريد زيبه م زيم نيكردومراهم همراه خود از ا يهمه جا حاضر بودوباهمه خوش و بش م
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دانشگاهش در جورج تاون  يكه از دوستان دوره  گريد يراهبه  كيكردكه مرا به  دايپ يفرصت يسخنران رادياز ا عديوپس از صرف شام  وال

از  يشك ندارم كه به زود.يبا دوست من اشنا شو ديحتما با:گفت يزيام طنتيخواهرم دست مرا گرفت وبا لبخند ش.كند يورم بود معرف

رنگ هتل والدورف  يدر سالن اب گريكديكه به وال و دوستش كه در كنار  يهنگام.بود  زابتيخواهر ال دوست وال نيا!شد ديمتنفر خواه گريكدي

درخشان  يداروچشم ها نيپر پشت وچ يان ها نظرم را به خود جلب كردهر دو موها انيم زشباهتيبودندنگاه كردم قبل از هر چ ستادهيا

به هم دست  زابتيبودمن وخواهرم ال زابتيپر تر از صورت ال يتر واندك فيتر ظر يضيصورت وال ب.بودند يداشتندوپر از شورو نشاط زندگ

 يم دهيومتكبرانه د زيام ريهمان حالت تحق ونيع سي ياو هم مثل تمام افراد فرقه  يبه من لبخند زد نتوجه شدم كه در چهره  يووقت ميداد

 يكه در زندگ ميبود يماكسان يكردهردو يبه ما نگاه م اقيواشت جانيل با هوا.شد رهيبه من خ يكج كردوبا كنجكاو يسرش را كم زابتيال.شود

اشنا  يگمراه وفرار يسوعي نيطور پس باالخره با ا نيكه ا:با عالقه ودقت مرا برانداز كردوگفت زابتيال.كردند يم فايرا ا يخواهرم نقش مهم

 .شدم

 .ماراهمه جامنتشر كرده است يخانوادگ يهر وراج من تمتم ماجراهاخوا نيپس معلوم شد كه ا:به وال انداختم و گفتم يعيسر نگاه

نفرت از  يوبه جا ميگذاريحسرت را به دل وال م نيا دياگر موافق باش.شد ينم دهيدر چهره اش د يتمسخروتكبر گرياكنون د.ديخند زابتيال

 .ميشو يبا هم دوست م گريكدي

 .ديهشدار وال را فراموش نكن يول موافقم

معلوم شد كه  يبه زود.داده بود بيترت سوعياز برادران  ياز دوستان به افتخار عده ا يكيكه  ميرفت يپارت كيبه  يتم مراسم رسماز خن پس

 يم دهيد ياز پارك گرامرس ييبايز ازيبس يم منظره  يكه در ان بود ياز اپارتمان.چاك خواهرم هستند نهياز طرفداران س نيتمام حاضر

 يگفتند و م يم فهيپاپ اعظم لط يدرباره  نيشدوحاضر يم يخال يگريپس از د يكيشراب  يها شهيش. دود بودپر از  قاتا يهوا.شد

امدبه  يكه از پنجره به درون اپارتمان م يتازه ا ياستشمام هوا يمن برا.بود نيحاضر يهمه  يمركز ثقل توجه و عالقه  چارهيو وال ب.دنديخند

 هيشب يفروشگاه نيتريبه و يپارك گرامرس.كرده بود  ذپوشيبود اما برف زود رس همه جا را سف افتهي نايپا ازهكنارپنجره رفتم جشن درو ت

تااز خانه  مياز راهروگذشت يوقت ميبزن يكرد در برف قدم شنهاديمن امد وپ شيپ زابتيخواهرم ال.شده است نيتزئ سمسيجشن كر يبود كه برا

را برانداز كرد  زابتيشد ال ينم دهيدر ان د يشيكش ياز تقوا ياثر چيكه ه يمن بود با نگاه يميقد انياكه از اشن)هنيجان ش(پدر ميخارج شو

 .راهبه است زابتيدانست كه ال ينم هنيالبته پدر ش!يچه زن:نبود نيجز ا يزيان چ يكرد كه معنا يوسپس با انگشت اشاره ا

 يساخت وان هارا به سو يزدواز برف گلوله م يبه برف ها لگد م ديدو يم:كرد يم طنتيخردسال ش يمثل بچه  زابتيبود وال اديبرف ز ارتفاع

 ميگذشت زكلوبيروشن پل ياز كنار پنجره ها.داشت ييايرو يمنظره  يپارك گرامرس.كرد يپارك پرتاب م ياهن واريان طرف د يدرخت ها

 تزيبه كافه پ. كرده بود ليتبد يبرف يوان ها را به تپه ها را پوشانده دانيپارك شده در م يها لياتومب يبرف رو. ميديرس نگيرويا دانيوبه م

 يحاتيدر رم توض ونيع سوي يت فرقه  ي هيرنشريشغلش به عنوان سردب يدرباره  زابتيال.ميدينوش ييان ابجو يميودر كنار بار قد ميرفت

افراد در من احساس  نيار كردم كه مصاحبت بااجمع نشده بودم و اقر ييمتعصب در جا كيهمه كاتول نيهاست با ا لبه او گفتم كه سا.داد

تكان داد  يسر زابتيال.ميومن به او گفتم كه مدت هاست از هم جداشده ا ديرا پرس ايحال همسرم انتون زابتيال. كرده است جاديا يبيعج

 .گذاشت ياقب دياز كف سف يشيدورياز كف ابجوبه لب ها وچانه اش چسب يجا بود كه مقدار نيا.ديابجو نوش يوجرعه ا
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 ميديخند يم ميوبه مركز شهر رفت ميكرد يراط نگتونيلكز ابانيقدم زنان تمام خ يهمگ.ميووال روبه رو شد هنيبا ش ميامد رونياز كافه ب يوقت

 وارديچنان خوشحال و ام.ميرا تجربه كرد يدوران كودك ياليخ يو ب يشاد گريلحظاتبود كه بار د نيدرا.ميبرد يولذت م ميكرد يم يوشوخ

 .نبود واكنون خواهرم وال مرده بود نيچن تياما واقع.برگذار خواهد شد يوخوش ريسرانجام به خ زيكه همه چ ميشك ندار ييگو هك ميبود

بن بگذاربگذار به اصل موضوع :را گلوله كرد ومحكم در دست فشرد يدستمال كاغذ.كف ابجو راار لب و چانه اش پاك كرد زابتيال خواهر

 .دانم يام وخودم هم علتش را نم ختهيقطره اشك نر كي ياما هنوز درسوگ اوحت.دوست داشتم  مانهيخواهرت را صممن  ميبپرداز

 ...وال هم دوست ندارد كه ما اديبه احتمال ز.نكرده ام هيوال گر يهم هنوز برا من

 .كنم هينم كه بتوانم گرتر از ا نيبه هر حال من خشمگ يول. هم حق دارند ديشا.زنند يادميحرف ها ز نياز ا مردم

 .خواهر يزنيدل من را م قاحرفيدق

كه  يشيپدر دان در مورد كش يوال پدرم تئور فرناليالكهارد ه يدرباره :گفتم شيرابرا زيرا بداندومن هم همه چ زيخواست همه چ يم زابتيال

 ...كشت يو ادم م زديجا پرسه م نيبه دست ا ريهفت ت

وال همه جا اين كيف . اين كيف براي وال مثلِ تقويم روزانه و كامپيوتر من بود. تي حق كامالً به جانب شماستدر مورد كيف دس": گفت اليزابت

كيفش پر از اسناد و مدارك، يادداشت هاي مختلف، فتوكپي ، نوشت . بار آخر كه او را ديدم هم اين كيف همراهش بود. را همراه خود مي برد

 ".، قيچي، نوار چسب و اين جور چيزها بود؛ وال تمام وسائل كارش را توي اين كيف جا داده بودنقشه هاي تاريخي و قديمي زار،اف

 "خواهرم چه مي كرد كه محتويات كيفش تا اين حد اهميت داشت؟. وال را كشته اند و كيفش را دزديده اند": گفتم

نان و الكهارد مثل وال خطرناك محسوب مي شدند و محكوم به و سؤال بعدي اين است كه كيف براي چه كسي اين قدر مهم بوده؟ و چرا هيفر"

 "مرگ شده بودند؟

 "راستي هيفرنان و الكهارد چه برنامه اي داشتند و براي چه منظوري با يكديگر مالقات كرده بودند؟"

آن ها در مورد . خوب، معلوم است معلوم است كه رابطه ي شما با كليسا حقيقتاً قطع شده است،": با تعجيب به من نگاه كرد و گفت اليزابت

و الكهارد و . در اين روزها همه ي مردم شهر رم در اين باره بحث مي كنند. اين را كه همه مي دانند. انتخاب پاپ بعدي مذاكره مي كردند

اين دو نفر مي : ن مطرح استتنها يك سؤال براي م. اگر چه اهل رم نبودند، اما از مهم ترين شخصيت هاي واتيكان محسوب مي شدند انهيفرن

او خيلي خوب مي دانست كه چطور نامزد مورد . خواستند از كدام نامزد انتخاباتي حمايت كنند؟ الكهارد قطعاً شخص بخصوصي را مد نظر داشت

ذترين شخصيت غير كليسايي من از منابع مختلف شنيده ام كه الكهارد در ارتباط انتخاب پاپ، مهم ترين و بانفو. موفقيت برساند بهنظر خود را 

 ".اين را جدي مي گويم. بود

 ".ولي وال اين وسط چكاره بود؟ آيا قتل او زنگي است كه به نشانه ي خطر براي يكي از نامزدها به صدا درآمده است"

سال ها قبل، يعني از دوران كودكي خوب البته وال رابطه ي نزديكي با داميريزي داشت كه از . بستگي دارد": شانه اي باال انداخت و گفت اليزابت

 "... .همان داستان قديمي... پدر شما و سنت جك: شما كه بهتر مي دانيد. وال شروع شده بود

 ".من باور نمي كنم كه وال در سياست بازي هاي واتيكان دخالت داشته"

 ".اما كار الكهارد دخالت در اين سياست بازي ها بود"
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 ".متعلق به وال بود، نه الكهاردولي كيفي كه به سرقت رفته "

 ".خورم هم اين را مي دانم. بله درست است"

 ".احتماالً هدف اصلي قاتل فقط وال و الكهارد بوده. شايد هيفرنان يك شاهد تصادفي بوده كه باالجبار به قتل رسيده است"

قاتل او را در جاي بهتر و آسان تري نكشته؟ و تازه شما بايد اگر اين طور بوده كه شما مي گوييد، يعني اگر هدف فقط الكهارد بوده، پس چرا "

؟ اين به يك نكته ي مهم ديگر هم توجه كنيد، قاتل از كجا مي دانسته كه هيفرنان و الكهارد در هتل پاالس قرار مالقات دارند؟ متوجه نمي شويد

 ".نكته نشان مي دهد كه اين موضوع داخلي است

و بعد هم گفته ": اين شاخه به آن شاخه مي پريد و من با تالش بسيار مي كوشيدم تا رشته ي افكارش را دنبال كنمتند حرف مي زد، از  اليزابت

چون بجز يك كشيش، يعني . خوب، به احتمال زياد حق به جانب اوست. هاي منشي را به خاطر بياوريد كه اطمينان دارد قاتل، يك كشيش است

سا، چه كسي ممكن است از مالقات بين دو شخصيت مهم و بانفوذ مثل الكهارد و هيفرنان خبر داشته باشد؟ حلقه هاي دروني زنجير كلي زيكي ا

و با توجه به مسائل حساسي كه الكهاردبا . وال هميشه مي گفت كه الكهارد، البته شايد به استثناي پدر شما، تودارترين و رازدارترين مرد دنياست

پس ما مي توانيم با اطمينان بگوئيم كه ": اليزابت نفس عميقي كشيد و سپس ادامه داد ".از واجبات كار او بودسر و كار داشت، رازداري  هاآن 

نه، مطمئن باشيد كه . او هم مثل يك گور قديمي، ساكت و رازدار بود. اما هيفرنان. الكهارد در مورد مالقاتش با هيفرنان به كسي چيزي نگفته بود

گويي به دامي . انگار كه از نتيجه گيري خود شگفت زده و ناراحت شده بود. اليزابت ناگهان ساكت شد ".دي استاين كار، كار يك فرد خو

 .در هر حال قتل و آدمكشي در تاريخ كليسا سنتي قديمي است": گرفتار شده بود كه خودش پهن كرده بود

كسي نمي تواند باور كند كه امروز هم از اين روش ها استفاده مي شود،  .مردم معموالً استفاده از اين روش ها را كهنه و منسوخ مي دانند اما

 "اينطور نيست؟

پيچز مي گويد تحقيقات وال . مي خواست در مورد مطلب مهمي با من حرف بزند. وال وقتي كه به من تلفن كرد، وحشت زده بود و مي ترسيد"

وال از . خواهر، شما از همه به خواهرم نزديكتر بوديد. ي خود او هم شده استدر مورد مسائل بسيار مهم و حساسي بوده كه حتي موجب نگران

 "هيچ وقت در اين مورد به شما توضيحي نداده يا اشاره اي نكرده بود؟ يد؟چه مي ترس

ر كتابخانه ي واتيكان، در در پاريس، در رم، د. ديوانه وار به تحقيق و بررسي مشغول بود. من وال را آخرين بار در رم، تقريباً سه هفته پيش"

وال به من نگفت روي چه موضوعي كار مي كند، . آرشيوهاي محرمانه، و مي دانيد كه دسترسي به آرشيوهاي محرمانه واتيكان چقدر دشوار است

وال چيز بيشتري . زدهممدارك مربوط به قرن چهاردهم و پان. منظورم اسناد خيلي قديمي است. اما اسنادي كه روي آنها كار مي كرد، قديمي بود

 ".در اين مورد به من نگفت

ولي چه دليلي دارد كه كسي وال را به خاطر مدارك مربوط به قرن چهاردهم به قتل برساند؟ وال در پاريس چكار داشت؟ من فكر مي كردم "

 "...موضوع كتاب بعدي او نقش كليسا در جنگ جهاني دوم است

اگر هم به رم مي آمد، فقط براي زير و رو كردن . آنجا براي خود آپارتماني گرفته بود. ريس كار كردوال تقريباً تمام تابستان را در پا"

او كمي . همانطور كه گفتم، من وال را سه هفته پيش براي آخرين بار ديدم. آرشيوهاي محرمانه بود و بعد هم فوراً دوباره به پاريس بر مي گشت

روباه صحرا صدا مي زدم، چون دائماً در جستجوي  _به ياد ژنرال رومل_من به شوخي او را . هر اسكندريهبه ش. بعد از اين ديدار به مصر رفت
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 ".اسناد قديمي مربوط به جنگ جهاني دوم بود

 راستي، وال در مورد خودكشي اين كشيش چيزي به. قرن چهاردهم، جنگ جهاني دوم، كشيشي كه در باغ خانه ما خود را حلق آويز كرده بود"

 "شما گفته بود؟

 ".نه، اصالً"

به خانه مي آيد و بعد ناگهان و قبل از هر كار ديگر به سام ترنر . ولي عجيب نيست؟ وال در حالي كه افكارش كامالً درگير مسائل ديگري است"

 ".تلفن مي زند و راجع به اين داستان قديمي سؤال مي كند

مي . ير فشار گذاشتم و با اصرار از او خواستم در مورد كار و تحقيقاتش به من توضيح بدهدكمي پيش از سفر وال به مصر، من او را شديداً ز"

وال به . آن قدر اصرار كردم تا باالخره حوصله اش سر رفت و از من خواست او را راحت بگذارم. خواستم بدانم وال در جستجوي چه چيزي است

ولي چه خطري؟ . وال نمي خواست خطري متوجه من شود. بدانم به نفع خود من استكه بهتر است كنجكاوي نكنم، چون هر چه كمتر  گفتمن 

يك موضوع وحشتناك و بسيار ... تاره حاال مي فهمم كه منظور وال روبرو شدن با خطر مرگ بوده، موضوع هر چه هست مربوط به كليساست

 ".مورد چيزهايي را كشف كرده بود ينزشت و وال ظاهراً در ا

قرن چهاردهم؟ يعني مي گوييد كسي از قرن چهاردهم سر از قبر برداشته و وال را كشته است؟ يا اگر آن تئوري پدر دان را  از": پرسيدم

 "!بپذيريم؛ چند ديوانه كه مي خواهند پاپ بشوند قاتلي را براي كشتن وال به سراغ او فرستاده اند؟ واقعاً كه

اگر يكي از بازوهاي آن شما را گرفتار . كليسا مثل يك اختاپوس است. امر محالي وجود نداردبن، وقتي موضوع به كليسا مربوط مي شود، هيچ "

 ".ضمناً فراموش نكنيد كه وال هم اين اسم را براي كتاب جديدش انتخاب كرده بود؛ اختاپوس. نكند، بازوي بعدي اين كار را خواهد كرد

دليل نيمه محكم هم در مورد آنچه وال كشف كرده بود در دست داشتيم، شايد مي اگر حتي يك مدرك يا ! افسوس": بلندي كشيدم و گفتم آه

من هم . وال معلومات خود را از شما پنهان كرده بود چون مي ترسيد جان شما در معرض خطر قرار گيرد. توانستيم انگيزه ي قتل او را پيدا كنيم

ولي وال حتماً موضوع را به . ا پيدا نكردم، چون قاتل قبل از من به سراغ او آمدبود در جريان اسرار او قرار گيرم، فرصت اين كار ر اركه قر

 "...الكهارد گفته بود

 ".كه البته نتيجه هر دو فرضيه يكي است. شايد هم قاتل و اربابانش فقط تصور مي كردند كه ممكن است وال موضوع را به الكهارد گفته باشد"

مثالً از . تصور كنند كه من هم در جريان اسرار محرمانه ي وال قرار گرفته ام _هر كس كه هستند _در اين صورت ممكن است اين آقايان"

 "راستي رابطه ي ميان آن ها تا چه حدي بود؟... . الكهارد و وال! طريف تلفن، چه فكر اميدوار كننده اي

مردي مهربان و واجد تمام آن شرايطي بود كه براي وال مهم كورتيس . فكر كنم وال مي خواست از فرقه خارج شود و با الكهارد ازدواج كند"

 د،اين امكانات، شرايط الزم را براي وال فراهم مي كردتا بتواند با خيال آسوده بنويس... بود و به آن ها احتياج داشت؛ قدرت، نفوذ، روابط وسيع

 "...د، اماالبته الكهارد كمي مرموز و ترسناك بو. سفر كند و به تحقيقاتش ادامه دهد

 "منظورت از مرموز و ترسناك چيست؟"

اما وال، بر عكس من، اين . من از چنين آدم هايي مي ترسم. و اسرار خطرناك زيادي در دل داشت. خوب، الكهارد شخص بسيار با نفوذي بود"

تيار من گذاشت و مرا با بسياري از شخصيتهاي در رم آپارتماني در اخ. خوب، او به من خيلي كمك كرده بود... و الكهارد. چيزها را دوست داشت
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و البته الكهار با كاردينال داميريزي هم . حتي با كاردينال ايندليكاتو كه نزديك شدن به او بسيار بسيار دشوار است. ي كليسا آشنا كرد جستهبر

، داميريزي و سايه ي هميشگي او يعني سانداناتو و الكهارد": اليزابت دستش را باال گرفت و انگشتانش شروع به شمارش كرد ".بسار نزديك بود

باور كن كه فقط يه چيز وجود داشت كه از ازدواج وال و كورتيز . هر وقت الكهارد به رم مي آمد، اين چهار نفر هميشه با هم بودند. وال

 "... جلوگيري مي كرد

 ".پدرم"

 ".پدرش تفهيم كندوال نمي دانست چگونه بايد اين موضوع را به . بله درست است"

 "...وال نيازي به موافقت پدر نداشت"

 ".ولي وال نمي خواست بدون موافقت پدرش ازدواج كند"

 .باد در بيرون خانه زوزه مي كشيد. تقريباً دو بامداد بود ساعت

 "راستي آرتي دان چطور وارد اين ماجرا شد؟": پرسيد اليزابت

چرا اين طور چهره در هم مي ": را با دان در ميهمانخانه ناسائو توضيح دادم و بعد هم پرسيدم برايش داستان آشنا شدنم ".كامالً تصادفي"

 "كشي؟

 ".دان مثل داروغه ي ناتينگهام به همه جا سرك مي كشد و با كنجكاوي در همه چيز دخالت مي كند"

 "او را مي شناسيد؟"

ش را در اين مورد پرسيدم كه چگونه ممكن است انسان هم كشيش باشد و هم يك بار در رم درباره ي رمانهايش با او مصاحبه كردم و نظر"

هر بار كه به رم مي آيد مثل كشيشي معمولي . دان بسيار باهوش و حاضر جواب است و روابط وسيع و بسيار خوبي دارد. چنين كتابهايي بنويسد

ل راميريزي برايش يك ليموزين مخصوص مي فرستد و او را به خانه ولي بعد ناگهاني شخصيتي مث. و متواضعانه رفتار مي كند پوشدلباس مي 

نمي توانم باور كنم كه آرتي . دان تقريباً تمام شيوخ عاليمقام كليسا را مي شناسدو حتي با شخص پدر مقدس هم آشناست. اش دعوت مي كند

 ".و تصادف واگذار كند فاقدان چيزي را به ات

 "...ادفي باور كنيد ، من او را كامالً تص"

من تا به . دان خيلي بيشتر از آن چيزي است كه ظاهر نشان مي دهد. اما در مورد دان، ظواهر گول زننده است. در مورد شما كامالً مطمئنم "

 ".امروز هيچ كس را نديده ام كه بتواند با قاطعيت بگويد اين مرد واقعاً چكاره است

 ".ولي او جواب درستي به من نداد. يدممن هم ديشب دقيقاً همين سؤال را از او پرس"

آشپزخانه را مرتب و جمع و جور كرديم؛ و بعد چمدانش را برداشتم و آن را به يكي از اتاق هاي مخصوص . دوي ما بي نهايت خسته بوديم هر

كه دوباره شما را مي بينم واقعاً بن، از اين ": هنوز از اتاق نرفته بودم كه اليزابت برگشت دستي به گونه ي من كشيد و گفت. ميهمان بردم

 ".من هم مثل شما عزادارم. من هم مثل شما از آنچه رخ داده است بي نهايت متأثرم. المخوشح

 .را بستم و به اتاقم رفتم در

، براي صرف از اولين ديدارم با اليزاابت و در حالي كه هنوز خاطره ي كافه ي پيتز و پارك پوشيده از برف گراموسي را در سر داشتم پس
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وال پرسيد كه آيا ديشب به من خوش گذشته است و من با صداقت به سؤال . اليزابت هنوز بيدار نشده بود. صبحانه با وال به هتل والدورف رفتم

 .مثبت دادم اباو جو

 "پس چرا اين طور اخم كرده اي؟": پرسيد وال

اره با واقعيات خشن و غمناك زندگي رو به رو مي كند، شايد از اين كه هر روز نمي فرداي چنين شبي انسان را دوب": اي باال انداختم و گفتم شانه

 ".شايد از اين كه هر روز به سن پيري نزديك مي شوم ناراحتم. توانم هميشه مثل ديشب خوش و سرحال باشم، ناراحتم

من و او . من و اليزابت خيلي به هم نزديكيم. بابت خوشحالم از اين. مثل اينكه تو و اليزابت خوب با هم كنار آمده ايد": لبخندي زد و گفت وال

 ".دوم است "منِ"او مثل . شباهت زيادي به هم داريم

 ".بله، او هم مثل تو زيباست"

اما  .نگران نباش، تو اولين مردي نيستي كه گلويش پيش اليزابت گير كرده. اليزابت دائماً گرفتار مزاحمت مردهاست. امان از دست شما مردها"

 ينو ا. اليزابت ملكه ي زيبايي تمام مطبوعات شهر رم است. البته نگاه مردها او را خيلي محتاط كرده است. اليزابت در اين مورد بيگناه است

است و اليزابت هميشه درگير اين مزاحمت ه. واقعيت كه او راهبه است نه تنها مرده را سر عقل نمي آورد، بلكه آن ها را حريص تر هم مي كند

 ".من به هميل دليل خوشحالم كه ديشب توانست با خيال راحت كمي تفريح كند

 "اليزابت راهبه خواهد ماند؟"

سؤال اين . اين سؤال به همه ي ما بر مي گردد، بن": فوراً جواب نداد، يه تكه ناني كه در دست داشت گازي زد و پس از كمي تأمل گفت خواهرم

هيم ماند يا نه؟ ما نخستين موج از يك نسل جديد از راهبه هاي فرقه ي يسوعيون هستيم كه وابستگي و دلبستگي است كه آيا ما هم راهبه خوا

ما تصميم گرفته ايم در دنياي راهبگي و در محدوده ي فرقه زندگي كنيم، اما نه بر اساس . به راه و روش هاي كهنه و متحجر نداريم دانيچن

اجتماعي درگيريم و هيچ يك از ما نمي  -همه ي ما كم و بيش در در فعاليت هاي سياسي . قواعد دنياي واقعي قواعد قرون وسطايي، بلكه بر طبق

ما كارهايي مي كنيم كه بروكرات . داند كه كليسا تا كي حاضر است به فعاليت هاي ما به ديده ي اغماض بنگرد و ما را در صفوف خود تحمل كند

ما كليسا را واردار مي كينم كه خود را تغيير دهد و در اين مسير مراعات كسي را نمي كنيم و از . پيچه مي كند هاي واتيكان را دچار اسهال و دل

و اگر كليسا دچار . ولي كليسا هم به اندازه ي كافي قوي است و مي تواند به نوبه ي خود ما را تحت فشار قرار دهد... اعمال هيچ فشاري ابا نداريم

 ".ي مواظب خود باشدخشم شود، بايد همگ

 "تو چطور؟ تو مي خواهي راهبه بماني؟"

احساسم به من مي گويد كه . خود تو نتوانستي اين فشار را تحمل كني و استعفا دادي. اين بستگي به ميزان فشاري دارد كه به من وارد مي شود"

 ليزابتو ا. درست يا غلط، خير يا شر: را به دو دسته تقسيم مي كنداو منطق خاص خود را دارد و همه ي پديده ها . اليزابت راهبه باقي خواهد ماند

من . افكار من به اندازه ي اليزابت روشنفكرانه نيست. نمي دانم -ولي من؟ . معتقد است كه كليسا در اصل، اهداف درستي را دنبال مي كند

 وراگر كليسا مرا همان ط. م، عصيانگري خودخواه، ماري زهر دارمن يك شورشي نا آرام هست. برخالف اليزابت به كليسا برخورد فلسفي نمي كنم

يرد كه هستم به حال خود بگذارد و مرا مثالً به عنوان مهره ي كوچكي كه، بر خالف ساير مهره هاي اين ماشين عظيم، كمي جير جير مي كند، بپذ

نا مععلومي دستش را دراز كرد و دست مرا گرفت؛ ه به دليل وال در اين لحظ ".خوب، در اين صورت فكر مي كنم تا آخر عمر راهبه بمانم –
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من به او گفتم بهتر است تخم مرغ هايي را . مي خواست از هم اكنون مرا به خاطر دردي كه در آينده به آن دچار خواهم شد، تسلي دهد وييگ

كمي بعد، گونه ي خواهرم را . دالر هزينه برداشته استكه سفارش داده است، قبل از آنكه سرد شود، بخورد، چون هر يك از آن ها براي من ده 

 .بوسيدم و به دفتر كارم در والت استريت برگشتم خداحافظيبراي 

ما كليسا را وادار مي كنيم كه خود را تغيير دهد و در اين مسير مراعات كسي را . كارهايي مي كنيم كه شيوخ واتيكان را دچار دل پيچه مي كند ما

اگر كليسا خشمگين شود، بايد مواظب . اما كليسا هم مي تواند به نوبه ي خود ما را تحت فشار قرار دهد... اعمال فشار ابايي نداريمنمي كنيم و از 

 ... .مزاحم اين غول ترسناك شود بايد مواظب باشد _به هر نحو _هر كسي كه . خود باشيم

. ساعت شش بامداد بود. آزاد كردم و كوشيدم تا به خود آيم و حواسم را جمع كنم زحمت خود را از قيد رؤياها و خاطراتم از وال و اليزابت به

را  الخواب و. پتو را تا روي چانه ام باال كشيدم. هوا تاريك بود و باد سردي مي وزيد و از درز ترك هاي در و پنجره به درون اتاق نفوذ مي كرد

ترس بي حدي كه در آخرين گفتگو ي تلفني در . را از اعماق گذشته ها شنيده بودمديده بودم، تصاويري مبهم و كدر از او ديده و صدايش 

بسيار وحشتناك تر و زشت تر از آن چيزي است كه خود  -حال هر چه بود–صدايش شنيده بودم، مرا بيش از پيش مطمئن كرده بود كشف وال 

 است؟آيا پاسخ تمام اين پرسش ها در كيف دستي او پنهان . كرد مياو تصور 

در تعقيب او هستند، پس چرا  -آن ها؟–چيزهايي كه وال كشف كرده بود حقيقتاً تا اين حد مهم بود و وال مي ترسيد و مي دانست كه آن ها  اگر

 كاري نكرده بود كه كسي به كيف دستي اش دسترسي پيدا نكند؟ چرا كيفش را در جاي امني پنهان نكرده بود؟

او مي دانست كه : ال را در ذهنم بازسازي كنم، متوجه شدم كه در افكارم چيزهاي متضاد و متناقضي وجود درادكه كوشيدم تا رفتار و هنگامي

او . وال موجود معصومي نبود. جانش در خطر است و حتماً اين را هم مي دانست كه در كيف دستي اش مداركي خطرناكتر از ديناميت وجود دارد

او حتماً خيلي خوب مي دانست كه مدارك مهمي را با خود حمل مي كند، پس چرا چرا كيف . داشت ها و كلك هاي خاص خودش را لههم حي

 خود را دو دستي در اختيار قاتلش قرار داده بود؟

به عنوان بيمه، آن هم براي ! وال حتماً چيزي، مدركي، سندي به عنوان بيمه عمر از خود باقي گذاشته است. موضوع به همين سادگي نبود نه

 ...شرايط اضطراري، مثالً در صورت وقوع مرگ، تصادف، قتل يا در صورت گم شدن كيف

 .مخفيگاهي كه يك دزد يا قاتل فرضي هرگز نتواند آن را پيدا كند. وال به مخفيگاهي نياز داشت. و بي اختيار از جا پريدم ناگهان

انگشت پايم به كمد .زيدم، بيژامه ي كهنه و شطرنجي ام را به تن كردمسرعت از رختخواب بيرون آمدم و در حال كه از سرما به خود مي لر به

 .كورمال، كليد چراغ را پيدا كردم. آينه دار خورد

 !بازي بچه ها اتاق

كه باز  در اتاق را. بوي نا و تنهايي مي داد؛ كركره هاي پنجره پائين بود؛ گوشه اي از كاغذ ديواري كنده شده و از ديوار آويزان مانده بود اتاق

وال كوچولو را پيش روي خود مي ديدم كه با لباسي كوتاه، كفش ورزشي و . كردم، گويي دروازه ي گذشته ها را به روي خود گشوده بودم

تنها خدا مي دانست كه من چند بار در اين اتاق با مجسمه . سفيد در آن گوشه نشسته و با كتاب ها و اسباب بازي هايش مشغول است ورابج

 ...ي بزرگ پاس داده و سر وال داد كشيده بودم كه مزاحم بازي من نشود "دي ماجيو"الستيكي كوچكم بيسبال بازي كرده و به هاي پ

در ! وال. كسي قبل از من به طبل دست زده بود. چند گام سريع خود را به طبل رساندم وكنار آن روي زمين پر از گرد و خاك زانو زدم با
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 .ي دانست جاي امني است و كسي به آن دسترسي ندارد، چيزي پنهان كرده بودمخفيگاه قديمي اش كه م

پوست طبل قشر ضخيمي از غبار نشسته بود، اما معلوم بود كه گرد و خاك قسمتي از ديواره ي آن را درست جايي كه تصوير يك دلقك  روي

 ازك ديواره ي طبل فرو كنم، بنابراين نتوانستم نوك انگشتم را زير چوب ن. خندان به چشم مي خورد، پاك كرده اند

تلفن چه  قيوال قرار گرفته اممثال از طر يمحرمانه  انيهركس هستند تصور كنند كه من هم در جر انيآقا نيصورت ممكن است ا نيا در

 بود؟ يانها تا چه حد جد انيم يرابطه  يراست........الكهارد و وال  يا دواركنندهيفكرام

وال مهم بود و به  يبود كه برا يطيمهربان و واجد تمام ان شرا يمرد سياز فرقه خارج شودوباالكهارد ازدواج كند كورت خواستيوال م فكركنم

سفركند و به  سدياسوده بنو اليتاوال بتواندبا خ كرديوال فراهم م يرا برا طيامكانات شرا نيا عيروابط وس.نفوذ.داشت قدرت اجيانها احت

 ..........مرموز وترسناك بود اما يالكهارد كم قاتش ادامه دهد امايتحق

 ست؟ياز مرموز وترسناك چ منظورت

را  زهايچ نيترسم اما وال برعكس من ا يم ييادم ها نيدر دل داشت من از چن يخطرناك اريبود و اسرار بس يبانفوذ اريبس يالكارد شخص خب

 يها تياز شخص ياريمن گذاشت و مرا با بس اريدر اخت يدر رم اپارتمانكمك كرده بود  يليخوب او به من خ........دوست داشت والكهارد

 اريهم بس يزيو دامبر ناليدشوار بود البته الكهارد با كارد اريشدن به او بس كيكه نزد كاتويندليا ناليبا كارد ياشنا كرد حت سايكل يبرجسته 

و وال .سانداناتو يعنياو  يشگيهم ي هيو سا.يزيدامبر.ارش كرد الكهارددستش را باال گرفت و با انگشتانش شروع به شم زابتيبود ال كينزد

 يم يرزيجلوگ سيوجود داشت كه از ازدواج وال و كورت يزيچ كيباهم بودند باور كن فقط  شهيچهارنفر هم نيامد ا يبه رم م اردهروقت الكه

 كرد

 

 پدرم

 كند ميرو به پدرش فهم يموضو نيدانست چگونه ا يدرست است وال نم بله

 به موافقت پدر نداشت يازين وال

 خواست بدون موافقت پدرش ازدواج كند يوال نم يول

 ديكشيخانه زوزه م رونيدو بامداد بود باد در ب كينزد بايتقر ساعت

 ماجرا شد؟ نيدان چگونه وارد ا يارت يراست ديپرس زابتيال

مثل  دانيكنيطور چهره در هم م نيچرا ا دميدادم و بعد هم پرس حيناسائو توض يه داستان اشنا شدنم را با دان در مهمانخان شيبرا يتصادف كامال

 ؟ ديشناس يكرداو را م يو در همه كار دخالت م ديشيبه همه جا سرك م گهاميداروغه نات

 نيباشد و همچ كيم كشانسان ه كيشود  يكه چگونه م دميمورد پرس نيمصاحبه كردم و نظرش را در ا شيبار در رم با او درمورد رمان ها كي

 شيشيك كيمثل  ديايدارد هر بار كه به رم م يخوب اريو بس عيباهوش و حاضر جواب است و روابط وس اريبس يدان مرد سديبنو ييكتاب ها

 كند يپوشد ومتواضعانه رفتار م يلباس م يمعمول

 وخيتمام ش بايكند دان تقر يا به خانه اش دعوت مفرستد و او ر يمخصوص م نيموزيل كي شيبرا يزيمانند دامبر يشخص كيناگهان  اما
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 را به اتفاق و تصادف واگذار كند يزيدان چ يتوانم باور كنم كه ارت يبا شخص پدر مقدس هم اشناستنم يشناسد حت يرا م سايكل مقاميعال

 .............يمن او را كامال تصادف ديكن باور

دهد من تا امروز  ياست كه ظاهرش نشان م يزياز ان چ شتريب يلياهر گول زننده است دان خدرمورد دان ظو يمطمئنم ول اريمورد شما بس در

 مرد چكاره است نيا ديبگو تيام كه بتواند با قاطع دهيرا ند يكس

 به من نداد ياو جواب درست يول دميسوال را از او پرس نيهم قايدق شبيد من

مخصوص مهمان  ياز اتاق ها يكيو بعد چمدانش را برداشتم و ان را به  ميجمع و جور كرداشپزخانه رو مرتب و  ميخسته بود اريما بس يدو هر

خوشحالم  اريبس نميب يشما را باز دوبار م نكهيو گفت بن از ا ديمن كش يبه گونه  يامد و دست زابتينرفته بودم كه ال رونيبردم هنوز از اتاق ب

 متاسفم من هم مثل شما عزادارم تينها يمن هم از ان چه رخ داده است ب ديباور كن

 را بستم و به اتاقم رفتم در

تلفن چه  قيوال قرار گرفته اممثال از طر يمحرمانه  انيهركس هستند تصور كنند كه من هم در جر انيآقا نيصورت ممكن است ا نيا در

 د؟بو يانها تا چه حد جد انيم يرابطه  يراست........الكهارد و وال  يا دواركنندهيفكرام

وال مهم بود و به  يبود كه برا يطيمهربان و واجد تمام ان شرا يمرد سياز فرقه خارج شودوباالكهارد ازدواج كند كورت خواستيوال م فكركنم

سفركند و به  سدياسوده بنو اليتاوال بتواندبا خ كرديوال فراهم م يرا برا طيامكانات شرا نيا عيروابط وس.نفوذ.داشت قدرت اجيانها احت

 ..........مرموز وترسناك بود اما يقاتش ادامه دهد اما الكهارد كميحقت

 ست؟ياز مرموز وترسناك چ منظورت

را  زهايچ نيترسم اما وال برعكس من ا يم ييادم ها نيدر دل داشت من از چن يخطرناك اريبود و اسرار بس يبانفوذ اريبس يالكارد شخص خب

 يها تياز شخص ياريمن گذاشت و مرا با بس اريدر اخت يكمك كرده بود در رم اپارتمان يليمن خخوب او به ........دوست داشت والكهارد

 اريهم بس يزيو دامبر ناليدشوار بود البته الكهارد با كارد اريشدن به او بس كيكه نزد كاتويندليا ناليبا كارد ياشنا كرد حت سايكل يبرجسته 

 ا انگشتانش شروع به شمارش كرددستش را باال گرفت و ب زابتيبود ال كينزد

توانم در  يندارم و نم يمن قدرت و نفوذ. ستميمن مثل پدر تو ن« :بود دعوت كرد و گفت يو صندل زيگرم و پر از م اريخانه اش كه بس درون

مرتباً مغزش  ديانسان با. گذارم حوصله ام سر برود يمخصوصِ خود را دارم و نم ياياما من هم دن. رميبگ ميتصم ايسيمورد سرنوشت جهان و كل

مد روز  يوتريكامپ يها يامروزه باز« :كرد، ادامه داد ياشاره م وترشيكه به كامپ يو در حال» . است يوئيديو يها يمنظورم باز. بدهد نيمررا ت

ن يا. روم ينم رونيالً از خانه باص... كنم  يم يباز سباليروم، گلف و ب يبه شكار دشمن م يجنگ يمايچقدر معركه است؛ با هواپ يدان ينم. است

« به گروه . كنم يگوش م يقيچند ساعت موس يروز. كنم يم هيها را ته يباز نيدتريو جد نيآخر شهيو من هم. است يجالب زيعجب چ وتريكامپ

هر چه . عالقه دارم)  Bruce SpringSteen(  نينگستياز همه به بروس اسپر شتريو البته ب)  Beastie Boys( »  زيبو يستيب« و )  U2( »  2 وي

 يدهم و از آواز پر يخودم گوش م يميهفتاد و هشت دور قد يهم به صفحه ها يو گاه. خودمان است يِجرس نيهم يبروس از بچه ها شدبا

هشت ساله اش را  و ستيب يدارد نوه  يكه سع دينيب يهشتاد و دو ساله را م يرمرديجا پ نيبله، شما در ا. برم يلذت م)  Perry Cumo( كومو 

كرد و كامالً معلوم بود از  يم يخود وراج يهمچنان سرحال و خندان برا چيتورو» . ستيداند مد روز چ يخوب م يليمتقاعد كند كه هنوز هم خ
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ن كه فعالً سرم م يگرفتار شد و مرد، ول مريآلزا يبال نيبه ا شيمادر بچه ها چند سال پ« :حرف بزند، خوشحال است يتواند با كس يكه م نيا

طور  نيهستم، ا يوراج و پر حرف رمرديكه من چه پ ديخوب، بچه ها، حتماً متوجه شده ا. و وقت فكر كردن به مرگ را ندارم زهاستيچ نيگرم ا

كه تو به  بن، سام ترنر به من گفت. رميخودم را بگ يتوانم جلو ينم گريكنم، د يشود و شروع به حرف زدن م يكه دهانم باز م يوقت ست؟ين

 »! يبدبخت شيدرست است؟ چه كش ،ينسنت گوورنو عالقه مند شده ايو يميقد يماجرا نيا

. به تن داشت نيبود و پلوور و شلوار ج يالغراندام رمرديمخصوصش جا گرفت، پ ييننو يو بعد در صندل ميمبل نشست يمنتظر ماند تا ما رو راپ

 .راهبه است، چشمانش از تعجب گشاد شد زابتيبه او گفتم كه ال ينگاه كرد و وقت زابتيبه خواهر ال يبا كنجكاو

 ». شماست شيگوورنو احتماالً هنوز پ يگفت كه پرونده  يسام م« :او گفتم به

ه ك يمدت. ماجرا دچار دردسر شود نيخواستم كه سام به خاطر ا يكه بازنشسته شدم پرونده را با خود به خانه آوردم، چون نم شيپانزده سال پ «

راپ » . پرونده را سوزاندم و نابود كردم نيهم يبرا. ندازديماجرا خودتو به دردسر ن نيمواظب باش كه ا ،يراپِ لعنت: گذشت به خودم گفتم 

 ». اثبات جرم را سوزاندم ليبله، دال« :و ادامه داد ديبه قهقهه خند ناگهان

 »را؟  ياثبات چه جرم ليدال« :ديپرس زابتيال خواهر

 شهيموضوع را فراموش كنم، من هم نيوقت نتوانستم ا چيه. شده بود يماستمال يبردم كه به اصطالحِ امروز نيرا از ب يياثبات ماجرا ليمن دال «

خودش را در  تيجا و موقع ديخوب، انسان با يول. گردد يمن بر م يخانوادگ تيبه ترب يدرستكار نيا. بودم يباوجدان و درست كار سيپل

 يبه هر حال برا يول. مهم تر و بانفوذترند نستونيبدبخت اهل پر سيپل كيهستند كه از  ياديز يليخ يآدم ها. دهد صيتشخ يدرست بهجامعه 

 .بر لب آورد يخاطرات لبخند نيا يادآوريبا  چينورو» . بود يخوب يليمن درس خ

 »شده بود؟  يماستمال ييچه ماجرا« :ديدوباره پرس زابتيال

بن، . كرده بود يماجرا را ماستمال ياست كه چه كس نيشده بود، موضوع مهم تر ا يماستمال ييكه چه ماجرا ستين نيفقط ا خواهر، موضوع نيبب «

 نيا اديبه احتمال ز. سوزد يوقت ها دلم به حالش م يگاه. داشته باشد يكنم پدرت از آن چه در آن زمان در پشت پرده رخ داد، اطالع يفكر نم

كالنتر محل بود و بعد )  Clint O'Neal(  لياون نتيآن روز ها من معاون كالنتر و كل. اطالع مانده بود ياو بود كه از ماوقع ب يمورد در زندگ تنها

 عثبا تيخصوص نيبود و هم يواقعاً مرد كله شق نتيكل. خراب شد نتيسر كل يما را گرفتار خود كرد و رو بيغ رِيماجرا مثل ت نيناگهان ا

نمانده بود به خاطر  يزياز حد معمول آبجو خورده بود، دهانش باز شد و اقرار كرد كه چ شيب نتيشب كه كل كي ديآ يم مادي. دردسر او شد

جز اطاعت نداشت  يبرقصد، چاره ا گرانيمجبور بود به ساز د. نداشت يخوب، او چاره ا يول. و زنده به گور شود ستيگوورنو سر به ن يماجرا

 يبر م يچه كار يگريگردن كلفت د يداند چه آدم ها يسر اسقف و خدا م كيسناتور،  كي الت،يرابرِ فرماندار ادر ب يمعمل سيپل كاز ي –

 »...  د؟يآ

داد و ناگهان  يبود كه به دخترها درس هنر م يمعمول شيكش كيسروصداها فقط به خاطر  نيو تمام ا« :دميشدم و پرس رهيخ چيبه نورو ناباورانه

 »چه بود؟  يكرده بود؟ راپ، موضوع اصل زيا حلق آوشده و خود ر وانهيد

كرده بود كه ابتدا با چكش از پشت  دايپ يگوورنو راه ميكه باور كن نمگر اي –نكرده بود  يكه گوورنو خودكش نجاستيپسرجان، مسئله هم «

به  قاًيماجرا دق ،يرسم قاتيپرونده و تحق اتيحتوو بر طبق م. زدياويكند و بعد از مردن، با دست خودش، خود را به دار ب يسر، مغزش را متالش
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 » م؟ينوع مرگ بگذار نيبر ا ديبا پس چه نامي –كه البته بوده  –ماجرا قتل نبوده  نيحاال تو به من بگو كه اگر ا. شكل بود نيهم

 »نشد؟  يوقت علن چيامر ه قتيو حق «

درباره  قاتيتحق. نخواهد شد يوقت هم علن چيو ه. هرگز« :گفت د،يكش يم و كوتاهش دست ديسف يكه بر موها يزد و در حال يلبخند چينورو

به گردن پدر تو  يهمان طور كه گفتم ناگهان جسد. ساختند يبا عنوان خودكش يمرگ گوورنو فوراً پرونده ا يبرا. موضوع مسكوت ماند نيا ي

مردم چه  يدان يبه راه افتاد؛ خودت كه م عاتيو بعد هم بازار شا كرده بود زياو حلق آو يخود را در باغ خانه  شيكش نيچون ا ،افتاده بود

 »ساخته بود؟  يها چه كار سياز دست ما پل يول. كرده بود چارهيواقعاً پدرت را ب عاتيشا نيا. زنند يم ييحرف ها

 »بر سر زبان ها افتاده بود؟  يعاتيچه نوع شا «

 »...  ييزهايكه آن روزها چه چ ديتصور كن ديوانت يحتماً شما م يخواهم، ول يعذر م يليخواهر، خ «

 »بود؟  يزيچ نيمربوط به چن عاتيشا. كنند يابستن را در صومعه پنهان م يراهبه ها« :گفت زابتيال

 » ست؟يطور ن نيا. زنند يطور مسائل حرف م نيا يدرباره  يكه مردم به چه عالقه ا يدان يو م. مورد بود نيدر هم عاتيشا. قاًيدق «

 »از راهبه ها گوورنو را كشته است؟  يكيگفتند  يمردم كه نم يول «

 نيتمام ا يول. از شاگردانش را آبستن كرده و پدر آن دختر از او انتقام گرفته است يكياز مردم معتقد بودند كه گوورنو  يبعض. نه، بن «

 ؟يشو يمتوجه منظورم م. ميوقت به دنبال آلت قتاله نگشت چيه يعني – مينكرد دايقتل را پ ي لهيما هرگز وس. بود هيپا يو ب يتوخال عاتيشا

 ». و بس نيهم. بود يعلت مرگ گوورنو خودكش. ميبگو يزيتوانم چ ينم نيتر از ا حواض

 نيال در اچرا و يول. كرده بود وانهيمردن او را د عاتيشك ندارم كه شا. بزند يباره حرق نيشد در ا يفهمم چرا پردم هرگز حاضر نم يحاال م «

راپ  يخطاب به شخص خودم مطرح كرده بودم، ول شتريسوال را ب نيمن ا» پرونده را مطالعه كند؟  نيخواست ا يمورد كنجكاو شده بود و م

 .آماده داشت يپرسش هم جواب نيا يچ براينورو

 د،يجد ي هينظر كي ست؟يطور ن نيبوده، ا دهيبه مغزش رس يهم ظن و گمان خاص ديشا. كرده بود دايپ يزيمورد چ نياحتماالً خواهرت در ا «

راپ شانه » . رفته اند نيتمام ردها و شواهد از ب. است ياديزمان ز. گذرد يپنجاه سال از آن روزها م باًيداند؟ تقر يچه م يسرنخ تازه، كس كي

 ياست كه انسان را بكشند ول يبزرگ يبدبخت! بختبد شيكش. بود روزيد نيانگار كه هم« :اش را باال انداخت و ادامه داد يالغر و استخوان ياه

 ست؟يطور ن نيا ش؛يكش كي يآن هم برا ،يبزرگ يچه بدبخت. جا بزنند و پرونده را ببندند يكس دنبال قاتل نگردد و قتل نفس را خودكش چيه

« 

چند تن از دوستان خانواده . ست گرفته بودتمام امور را محكم به د يمارگرت كوردر حاكم مطلق اوضاع شده و رشته  م،يبه خانه برگشت يوقت

 يقرار بود پزشك: جنازه و دفنِ وال هم انجام شده بود  عييمقدمات تش. گفت، گفته بود يبه آن ها م ديتلفن كرده بودند و مارگرت آن چه را با

تا با من در  ديايدفن هم قرار بود به خانه ما بكفن و  يكارمند موسسه . پس فردا برگزار شود نيتدف ميبدهد و مرا ليجسد را فردا تحو يقانون

رتق و  دو نظر خو قهيكارها را هم مطابق سل ي هيبه مارگرت گفتم كه تابوت ساده باشد و از او خواستم تا بق. مورد انتخاب نوع تابوت مذاكره كند

 .بكند ديدانست كه چه كار با يبار هم م نيو اكرده بود  تيريمربوط به كفن و دفن مادرم را مد يكارها شيمارگرت سال ها پ. فتق كند

در رم هم دو بار با  يزيدامبر نالياز دفتر كارد. هم تلفن كرده بود چزيپ. تلفن كرده و گفته بود كه دوباره زنگ خواهد زد وركيويدان از ن پدر
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 ي هپدر مقدس را به خاطر مرگ وال به خانواد ي انهميصم تياو تسل يدفتر پاپ اعظم هم تماس گرفته بود و منش. ما تماس گرفته بودند يخانه 

 يقصد گفتگو كانيتلفن تكرار نخواهد شد و وات نيپاپ، احتماالً ا يمنش ياما مارگرت معتقد بود كه با توجه به لحن صدا. ما ابالغ كرده بود

 .با شخص مرا ندارد يخصوص

 يغاميتلفن را به كار انداخته ام و پ ريامگيمن دستگاه پ. راه و مرتب است رو به زيهمه چ. به كارها نداشته باشد يشما كار« :گفت مارگرت

كه كارها رو به  يمن تا زمان. رديناسائو بگ يقصد تماس با شما را داشت، شماره مرا در مهمانخانه  يبعد از ساعت ادار يگذاشته ام كه اگر كس

به  ياو مدت. پزشك ها قرار دارد نينظر بهتر رياست و ز يبستر ژهيو ياقبت هاپدر شما هنوز در بخش مر. مانم يمهمانخانه م نيراه شود در ا

 عالًف. دهم يشد، فوراً به شما اطالع م دايدر وضع او پ يريياگر تغ. مفرط اكنون دوباره به خواب رفته است ياما به علت خستگ. بود داريهوش و ب

 ». ستين يگريحز آن چه گفتم خبر د

 ». ديكن يمعجزه م مارگرت، شما واقعاً «

مارگرت سال ها ناظر و شاهد جنگ من و پدرم بود و هرگز » . بن رم،يگ يكارهاست كه پول م نيبابت هم« :پاسخ داد يبا لبخند سرد مارگرت

و  ديناام دينبا. است يو خونسرد هيحفظ روح د،يبكن ديكه با يكار نيفعالً مهم تر« :مارگرت به من گفت. بودم دهيخود را از او نشن يطرف يب

 ». ابديخود را باز يتا هر چه زودتر سالمت ديبه هر نحوِ ممكن به پدرتان كمك كن ديكن يسع ديو با ديشو ردهافس

 ». كنم دايو هر چه زودتر قاتل خواهرم را پ« :گفتم

 ليم يفنجان چا كي« :ديكرد و پرس زابتيبه السپس رو » . كه هنوز زنده اند ديبه فكر آن ها باش ديبا زياما فعالً و قبل از هر چ« :گفت مارگرت

 دياكندو ش ياز حد ناآرام م شيخانه را ب ط،يشرا نيمن وجود آن ها در ا ي دهيبه عق. را مرخص كردم يتيخواهر؟ من اقا و خانم گار د،يكن يم

اش را  هيگر يحوصله  ديراستش را بخواه .كرد يو ناله م ختير يواقعاً اشك م يتيخانم گار. است شترياز حد تحمل آن ها ب دادهايرو نيا

 ». اورديحال مرا سرجا ب يفنجان چا كي ديشا. نداشتم

 ييو دمپا نيشلوار ج ،يبا آن پلوور آب زابتيال. و همراه مارگرت به آشپزخانه رفت» . ديآ يبدم نم يفنجان چا كيمن هم از « :گفت زابتيال

 .بد بود گريد يسو خوب و از سو كيخاطره از  ديتجد نيا. نداختا يوال م اديمرا به  شياز پ شيپاشنه بلندش، ب

گفتند  يكه م يشيبه كش زيكرده بود و ن يطبل مخف يكه وال در گوشه  يگرفتم و به عكس يحمام داغ و حساب كيباال رفتم و  يطبقه  به

رابطه  شيعكس با قتل آن كش نيا ايشده بود؟ آ يتمالقتل پدر گوورنو ماس يچرا ماجرا. كرده، اما در واقع كشته شده بود، فكر كردم يخودكش

 يزيبودند؟ بله، دامبر يشدند چه كسان يم دهيكه در عكس د يداشت؟ چهار مرد يا ژهيو تيپشت عكس اهم يِمر فرانسو ايداشت؟ آ يا

ز مرگش به سام ترنر تلفن كند و سراغ اقدامِ قبل ا نيباعث شده بود كه وال عمالً در آخر يا زهيبودند؟ چه انگ يك گرانيمشخص بود، اما د

خواست با من حرف بزند؟ و چرا قاتل به  يم يكرده است؟ وال در چه مورد زيشد خود را حلق آو يكه گفته م رديرا بگ يشيكش يپرونده 

 او را هم به سرقت برده بود؟ يدست فيكشتن وال اكتفا نكرده و ك

 يرا تماشا م ونيزياخبار تلو زابتيناسائو رفته بود و ال يرت به محل اقامت خود در مهمانخانه آمدم، مارگ نييپا يكه دوباره به طبقه  يهنگام

ا يخبر تعجب كنم  نيا دنيدانم از شن ياز دفتر پاپ به شما تلفن كرده اند؟ نم« :ديمن، سرش را بلند كرد و پرس دنيبه محض د زابتيال. كرد

 ». نداشت يچندان يپدر مقدس به وال عالقه . ناراحت شوم
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 » ؟يستيگرسنه ن. به پدرم ارادت دارد شيدرست است، اما كم و ب «

نمازخانه را آزاد  س،يپل« :را به آشپزخانه برد يخال ياز جا برخاست و فنجان ها زابتيال» . ديدان يسوال را م نيكنم خود شما جواب ا يفكر م «

. به كمك دارم اجياحت ديكشد؛ اگر راستش را بخواه يطول نم اديبه نمازخانه بروم؟ ز يا قهياجازه دارم چند دق. ندارد يبه آن كار گريكرده و د

 ». توانم به دست آورم يكه تنها در نمازخانه م يآن هم كمك

 » م؟يايهمراه شما ب ديخواه يم. كار ساخته اند نيهم ينمازخانه را برا «

 » د؟يموافق م،يخور يم مكه برگشتم با هم شا نيبعد از ا. ستين يازينه، متشكرم، ن «

 .دياز نمازخانه برنشگته بود كه پدر دان سر رس زابتيال هنوز

به  ماًيسرد بود و دان مستق رونيب يهوا»  د؟يكجا رفته بود! يچه دختر جالب. ديدار همانيام م دهيشن. ديخانه نبود يامروز به شما تلفن كردم، ول «

را  يسكيو يو سر بطر دميمن فوراً منظورش را فهم. به بارِ كوچك النگ روم نگاه كرد يا صانهيه حربا نگا. رفت تا خود را گرم كند يكنار بخار

 ». ديمرا پر كن السيلطفاً گ ،يچه فكر خوب« :دان گفت. باز كردم

 ». به چند جا سر زدم قيتحق يبرا« :او گفتم به

 »پدر گوورنو؟  يدر مورد زندگ قيتحق «

دور  يكشف كرده ام كه به گذشته ها ينديناخوشا يها زيچ. مرگ پدر گوورنو ينه، فقط در مورد چگونگ« :تمرا به دستش دادم و گف وانيل

 ». مربوط است

 يدان با كنجكاو» شده؟  رتانيدستگ يدخوب؟ چه خبر جدي – ديندار ليسكياز خواهرتان وال درا يشود كه شما هم دست كم يپس معلوم م «

 .و چروك شده بود نيصورتش پر از چ كرد و يو عالقه به من نگاه م

را به  هيشده قض يو بعد هم سع. بود معتقد است كه گوورنو را كشته اند يمحل سيكه در آن زمان پل يمرد. نكرده بود يگوورنو خودكش« :گفتم

فرماندار وقت، : دست داشته اند  هيقض نيسرپوش گذاشتن بر ا يو از قرار معلوم تمام مقامات صاحب نفوذ در ماجرا. كنند يالپوشان بيهر ترت

 ». امدهيهم به عمل ن يشتريب قيبوده كه پرونده دنبال نشده و تحق ليدل نيو به هم. گريد يها يليسراسقف و خ ورك،يوين تورسنا

 يلعنت يماجرا نيا« :ديمشروب نوش يمبل نشست و جرعه ا يرا غنچه كرد، رو شيلب ها. شد رهينوشابه اش به من خ وانِيل يلبه  ياز باال دان

ماست  يداند كجا پراكنده كرده است، و اكنون به عهده  يآن را خدا م يرا تكه تكه كرده و تكه ها يداستان يكس. شود يلحظه به لحظه بدتر م

»  د؟يستيت كه نزنم ناراح يها حرف م سندهيكه به زبان نو تياز ا. ميكن يو موضوعِ داستان را بازساز يپراكنده را جمع آور يتكه ها نياكه 

هم من فراموش كرده ام كه خبر  ديشا. ستين يآن جا هم خبر خوب. بودم وركيويمن در ن« :حركت بود يرنگش آرام و ب يچشمان خاكستر

با  يو الكهارد همگ فرنانيخواهر شما، ه. برطرف شده است يوجود داشت، اكنون به كل يبه هر حال اگر هم شك. نديگو يم يخوب به چه خبر

« :شد ينم دهيد يرييزد، اما در حالت چشمانش تغ يبه من نگاه كرد و لبخند د،ينوش يسكيو گريد يجرعه  كي» . اند دهياسلحه به قتل رس كي

 ». كردم يگردنم احساس م يمن هم اكنون نفس داغ قاتل را رو ديشجاع نبودم، شا يلياگر خ

گذرد و  يقرن از عمر آن م مياز ن شيكه ب يقتل يفكر كردن به توطئه  ديتش را بخواهراس يول. خوشحالم، پدر د،يشجاع هست نقدريكه ا نياز ا «

 ست؟يعكس چ نيپدر، نظر شما در مورد ا يراست. آن شد، مرا هم دچار وحشت كرده است يقربان شيچهل و هشت ساعت پ نيخواهر من هم
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 .آوردم و به او دادم رونيام ب نهيس يجلو بيعكس را از ج» شود؟  يم رتانيدستگ يزيآن چ دنياز د

عكس از كجا به  نيپناه بر خدا، ا« :نور چراغ گرفت ريرفت و عكس را ز زيبه آن انداخت، سپس به طرف م يعكس را گرفت، نگاه كوتاه دان

 »دست شما افتاده است؟ 

 .دادم حيتوض شيكردن عكس را برا دايپ داستان

مغزشان . هستند يبيزن ها موجودات عج. كرده بود يطبل مخف يس خواهر شما عكس را توپ« :گفت زيآم نيتحس يتكان داد و با لحن يسر دان

 »... كرده بود  دايپ يعكس دسترس نياست كه وال چگونه به ا نيحال سوال ا. شگفت آور است يها دهيپر از ا

 »شود؟  يم رتانيدستگ يزيعكس چ نياز ا «

كاغذ  يعكس، رو. است يزيجاكومو دامبر يشك و شبهه ا چيبزرگ در صورت دارد، بدون ه موزِ كي ينيب يكه به جا يمرد نيا. البته. بله «

دوم  يمربوط به دوران جنگ جهان اديبه احتمال ز نيگذرد، بنابرا يعكس م نيبه نظر من حدود چهل سال از عمر ا. تيچاپ شده ا يفرانسو

 ». سيدر پار. است

 »...  ديكن يم يجالب يها يريگ جهيعكس كهنه و مچاله شده چه نت كياز  »

كردم و تازه بعد  يدر ارتش خدمت م يجنگ شِيمن به عنوان كش. بود سيجنگ در پار يدر سال ها يزيدامبر« :باال انداخت و گفت يشانه ا دان

البته من . استاساس  نيعكس بر ا يمن درباره  اتيحدس. آشنا شدم يزيبود كه با دامبر سيو در پار. به آن جا رفتم سيپار ياز آزاد

 ». دانم يهستند؟ اصالً نم يچه كسان گريسه مرد د نيا يول. ما سال ها پس از آن بود يبعد داريو د دميد سيبار در پار كي تنهارا  يزيدامبر

 »وال آن قدر مهم بوده؟  يعكس برا نيچرا ا «

 ». دانم يسوال را من هم نم نيپاسخ ا «

 .صورتش از باد و سرما سرخ شده بود. روم آمد به النگ زابتيباز شد و ال يورود درِ

او بازتابِ  يدر چهره . به محض آن كه دان را بازشناخت، دگرگون شد زابتيال» ! زيعز زابتيبه به، خواهر ال« :رفت و گفت زابتيبه طرف ال دان

و » . نميمتاسف و غمگ اريبس نيبه خاطر خواهر والنتا« :دان گفت. به لب آورد يقيبه زحمت لبخند رق. شد يم دهيد يمتفاوت اريافكار مختلف و بس

 .را با دو دست خود گرفت زابتيدست راست ال

 »! يپدر دان؛ آن هم چه كس« :گفت يبه سرد زابتيال

د، مانده بود نگاه كر وانشيكه در ل يسكيو يجرعه  نيبه آخر» . شهوت پرست« :گفت ديجو ينان و ژامبون را م يلقمه  كيكه  يدر حال دان

 يمانده  يرفت، باق ييبه كنار لگن دستشو» . لب به مشروب نزنم گريتا آخر عمرم د ديشا. بنوشم ريفقط ش ديبا« :زد و گفت يآروغ آهسته ا

كنم بهانه  يخواهر، خواهش م. نقل قول است كي نيا. بله، شهوت پرست« :كرد ريرا شست و آن را پر از ش وانيل خت،ياش را در آن ر يسكيو

كتاب  نيآخر يدرباره  زابتيرا كه خواهر ال يكنم شما نقد يبن، فكر نم. نوشته شده، موجود است ديسف يرو اهيمدرك مربوطه كه س. دياورين

 »... خوانند  يتمام نقدها را م شهيهم سندگانينو يول د،يباش اندهمن نوشته است، خو

 ». نندك يوقت فراموش نم چيو بد را ه يمنف يو نقدها« :اضافه كردم من

 يو بد م يپدر، شما نقد مرا منف« :داد و گفت هيگذاشت و چانه اش را به كف دست تك زيم يرا رو شيبه جلو خم شد، آرنج ها زابتيال خواهر



 

 

 كتابخانه نودهشتيا  تامس گيفورد  –حشاشين                                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ٩٩ 

 » د؟يدان

. سميبنو نياز ا بهتر يتوانستم نقد يخودم هم نم. كرد يانيتوانم ادعا كنم كه نقد شما به فروشِ كتاب من كمك شا يم يحت. پناه بر خدا؛ نه «

 ». كنند يبه من نگاه م يشتريخود، با احترام ب ليرغم م ياز همكارانم، بعد از خواندن نقد شما، عل يكنم بعض يفكر م

از صومعه ها، و به خصوص صومعه  يشما در بعض يكنم كتاب ها يتصور م. امر در برخورد همكارانم با من هم صادق است نيا« :گفت زابتيال

 ». ديشما به من بدهكار نيبنابرا. است يپرمنفعت يكاسب ينوشتن كتاب در مورد مسائل جنس. دارد يراهبه ها، بازار دائممخصوص  يها

 » د؟يبود كه نوشت نيمنظور شما واقعاً هم يول «

است كه حق به جانب  نيا يبه نظر من سوال واقع. مياست؟ چرا دروغ بگو يچه سوال نيپدر، ا ياست؟ ول» شهوت پرست«منظورتان اصطالح  «

باال  يشانه ا ييچالش و مبارزه جو يبه نشانه  زابتيال» . ديدار مهارت خاصي – الاقل از نظر ادبي – نهيزم نينه؟ شما ظاهراً در ا ايمن است 

 » .است ختهيو لجام گس ياز اندازه قو شيو تصورات شما ب يهم فقط فانتز ديشا« :زد و اضافه كرد يبه من چشمك خت،اندا

 يالبته نم ولي – دياآلن صومعه ها را مثال زد نيمثالً خود شما هم ست؟يطور ن نيكند، ا يسودمند است و به انسان كمك م اريبس يتصورات گاه «

 » د؟يدان يدر صومعه چه م يدانم كه شما در مورد زندگ

 ». دانم يآن قدر كه الزم است، م. يبه اندازه كاف« :زد و گفت يزهرخند زابتيال

 نياحساسات خود را در ا ميكرد يو سع ميكشته شدن وال حرف زد يدرباره  ژهيمختصر، باالجبار در مورد قتل ها و به و يبگومگو نياز ا پس

 فهمم يمن اصالً نم« :ديو از او پرس اورديكرد و باالخره هم طاقت ن يدان را برانداز م يزيآم ريدائماً با نگاه تحق زابتياما ال. ميبحث دخالت نده

 » د؟يدار سنتونياست كه با بزرگانِ پر يدخالت شما روابط ليدل اي د؟يشناخت يوال را م ايآ. ديماجرا شد نيكه شما چطور وارد ا

 يو با نفوذ را ندارند؛عل يقو يهرگز تاب ِ تحمل زن ها ايسيكل. دنديكش يبودند و چه م دهيچه كش - زابتيوال و ال -دو زن نياز دست ا يرم

 نياما دان ظاهرا از ا. شوند يمحسوب م ايسيدر چشم كل يدارند ،خار ارينفوذ در اخت نياعمال ا يبرا يالزم و كاف ژيكه پرست ييص زن هاالخصو

 .برد يكامال لذت م يلفظ ةمجادل

همان طور مطالعه و  بايرا تقر ايسيمن كل. را با هم هماهنگ كنم تيدو شخص نيبرم تا ا يام را به كار م يكمال سع:((گفت  زابتيخطاب به ال دان

 . ))كند يمطالعه م كروسكوپيم ريرا ز يدانشمند، حشره ا كيكنم كه  يم يبررس

 .))مورد مطالعه قرار دهد ايندارد كثافت رو الم و المل را هم تحمل كند  فهيدانشمند وظ يول((

 يدر برابر فشار م ايسيِ واكنش ِ كل يچگونگ ةمثال به مطالع. كنم يم يرا مطالعه و بررس ايسيهمه، من كل نيبا ا. به نفع شما،خواهر ازيامت كي((

سازمان را به طور خاص با شخص خود  نيعموما و افراد ا ا،يسيمن با دقت برخورد كل. ديريبه عنوان نمونه ، شخص مرا در نظر بگ. پردازم

 ياجتماع نيبا فعال ايسيبه عالوه، برخورد كل. شود يبا من شده و م مياست كه به خاطر كتاب ها ييمنظورم برخورد ها. مشاهده و مطالعه كرده ام

 سميارگان كي ايسيكل... كنند يها مبارزه م تيكه به خاطر حقوق اقل يتا كسان نيگرفته تا خواهر والنتا)) گانسيبر((را هم مطالعه كرده ام ، از 

، با چنگ و دندان از خود  ديكن ديان را تهد اي ديد ، اگر ان را به مبارزه بطلبكن يو مقاومت م چديپ يبه خود م د،ياگر ان را لگد كن. است ميعظ

مژه بر  ورنگش را باال گرفت  يدان ابروان پرپشت و خاكستر.)) خورده است ياديز يمشت و لگدها ايسيكل رياخ يكند و در روزها يدفاع م

 .))من است يزندگ فهيوظ نيباالتر نيا. استيسيدان ناظر و محقق كل يبله، آرت: (( هم زد
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باز هم به قول  –كرده بود كه  يوال كار. لگد ها بوده است نيا ياحتمال وال باعث و بان. مشت و لگد خورده است ايسيپس به قول شما كل: ((گفتم

 ))؟به مقابله پرداخته بود وال هيبا چنگ و دندان عل ايسيكل ايهاست؟ ا نيموضوع فراتر از ا اي. و مقاومت كند دهيچيبه خود پ ايسكلي –شما 

اما به . ديرا باور كن نيا. ستمين ايسيداند كه من از طرفداران متعصب و پروپاقرص كل يخداوند خود م: ((تكان داد و گفت يسر زابتيال خواهر

 ايسيكل ديمطمئن باش. كند يمرا ن يكار نيچن ستميالاقل در قرن ب. خود موافقت كند نيبا كشتن مخالف ايسيقبول كنم كه كل توانميوجه نم چيه

 ...))كند ينم رياج يوحشتناك تيجنا نيارتكاب چن يرا برا يقاتل

آن  ستندياند كه حاضر ن دهيرس يافراد به آالف و الوف نياز ا يبعض. شده است ليآدم تشك يهم از تعداد ايسيكل ست؟يچ ايسيمگر كل: ((دميپرس

 .))را از دست بدهند

 ...))وجود دارد ياديز يه هاحل مشكالت را يبرا يول((

 شيكش كيدهد قاتل  يمدارك موجود نشان م. هم از دوستان و هم از دشمنان . در گذشته هم آدم كشته بود ايسيكل! زابتيال د،يبس كن((

مرتكب  يچه كس دانديمخدا . بوده شيكامل گفت كه قاتل كش نانيبا اطم توانيرغم اظهارات آن راهبه، باز هم نم يعل: ((گفت زابتيال...)) بوده

جز به  يول: ((گفتم ...)) را دارند ايسيبوده و هستند كه قصد بدنام كردن كل يكسان شهيهم! ميزود باور باش نقدريا دينبا.شده است  تيجنا نيا

دان !)) ميدانيرا نم نيما ا.جاست ، بن  نيمشكل هم.)) ((نداشت  يكار گرانياو كه به د. ممكن است جان وال را كرده باشد يچه كس ايسيكل

تا با دقت  ديكنم عجله نكن يم شنهاديپ. است  مياز رمان ها يكيبرخورد كنم كه انگار موضوع  يماجرا طور نيكردم به ا يمن سع! دينيبب: ((گفت

تاك ِ  كيت يصدا.))  مينتمام اطالعات و مدارك موجود را از نظر بگذرا گريد كباري ديبگذار د؟ي، موافق ميكن يموضوع را بررس يشتريو تامل ب

. نگاه كردم  زابتيبه ال. دان موافق بودم  شنهاديمن با پ. بارش برف دوباره اغاز شده بود . ديرس يبخچال به گوش م يِ باال يواريبلند ِ ساعت د

به . دخالت كند  -شود يو مربوط متنها به من و ا زابتيال دهيكه به عق -ماجرا  نياز حضور دان ناراحت بود و دوست نداشت كه او در ا زابتيال

واحد  كي - و وال هم ما را دوست داشت ميكه هر دو وال را دوست داشت -من و خودش را يعني،ما،  زابتيكه ال دميد يعالوه من به وضوح م

كه دان  ديترس يم زابتيال.ناشناس و خطرناك بكشاند يراهه ها يدوست نداشت كه پدر دان مرا به ب زابتيال. داند يپارچه م كيو  نجزايال

كنسر  سكيمن د. ميبه النگ روم رفت.)) من حاضرم د،ياگر به كمك من نباز دار.باشد: ((حال سرانجام گفت نيبا ا. ما را بر هم زند نيوحدت ب

سالن را پر  يلگار فضاا زيغم انگ يقيكه موس يرا فشار دادم در حال)) تكرار دائم((سل الگار را در دستگاه پخش صوت گذاشتم و دكمه  ونيتوول

جمع : داشت يو كار ما سه نفر وجه مشترك يشغل يزندگ. سيرمان نو كيروزنامه نگار و  كي،  يدعاو ليوك كي: مينشست زي، پشت م ودكرده ب

. اطالعات  نيفاده از ااالمكان كامل با است يحت ريتصو كيبه  يابيدست ياطالعات و تالش برا يو دسته بند مياطالعات پراكنده و ناتمام، تنظ ياور

شدن الكهارد در برابر  دايوال پس از پ. نستونيپر. وركيوين. لوس انجلس .  هياسكندر. رم .  سيپار: وال بود يسفرها ريمس يكار ما بررس نياول

 هربعد ظ روزيآمد كه وال پر يم بر نياز اسناد و مدارك موجود چن.او به راه خود ادامه داده بود  نيموزيدر مركز راكفر ، با ل خيقصر  ومياستاد

تلفن اول به سام ترنر بود و وال در . به خانه، دو تلفن كرده بود دنيوال پس از رس. بود دهيپدرم رس ةربع مانده به ساعت چهار به خان كيحدود 

 لحظهكه در ان  داديشواهد نشان م .بود وركيويتلفن دوم وال به دفتر من در ن. مطرح كرده بود يدر مورد گوورنو سواالت يتلفن يگفتگو نيا

. ميبگذار ومهيرا در گ شياصرار داشت كه واژه كش زابتيخواهر ال. بودند دهيمرموز، به قتل رس)) شيكش((همان  ةليبه وس فرناني،الكهارد و ه

دوم  يجنگ جهان يالهاو در س سيكه در صورت صحت حدس دان در پار -شش ، وال عكس را اي ميساعات چهار تا پنج و ن نيب يعنيبعد، 
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مدرك به  ي، من قطعا در جستجو فتديب ياتفاق شيكرد اگر برا يتصور م اي دانستيكرده بود كه م يطبل مخف يدر داخل فضا -برداشته شده بود

و  دهيدر خطر د خود را يهم جا نستونيدر پر يمعلوم بو كه وال حت نيبنابرا. خواهم كرد دايخواهم رفت و آن را پ يميقد گاهيمخف نيسراغ ا

 زابتيال.بود يزياز انها دامبر يكيشد كه  يم دهيعكس چهار مرد د نيدر ا. عكس دست به اقدام خواهم زد افتنيبوده كه من به محض  دواريام

 ايبود؟ آمهم  نقدريچرا ا يو معمول يميعكاس قد نيا يگروه محسوب كرد ول نيجزو ا ديفرد عكاس را هم با يعنيمعتقد بود كه مرد پنجم ، 

 –شش  اي ماحتماال در ساعت پنج و ني –بدست ما بدهد؟ بعد وال به نماز خانه رفته بود  يو سرنخ اورديتوانست عكس را به خاطر ب يم يزيدامبر

 كي يشك و شبهه ا چيقاتل هر سه نفر بدون ه. بود دهيشد، به قتل رس يمحسوب م فرنانيكه قاتل الكهارد و ه و آن جا به دست همان شخصي

. است شيكش كي يپارچه متعلق به باران نيكه ا كرديشخص در نمازخانه به جا مانده بود و دان ادعا م نيا اهرنگيس ياناز بار يقطعه ا. نفر بود

كه در  يشيبه ما گفته بود كش چيكه راپ نورو نيباالخره ا. كرده و با خود برده بود دايوال را پ يدست فيپدرم شده و ك ةقاتل سپس وارد خان

و پرده  يماستمال يبا نفوذ و قدرتمند يها تيقتل به اصرار شخص نيا يو ماجرا دهيكرده بود ، در واقع به قتل رس يظاهرا خودكش 1936سال 

ها  تيشخص نيا. شود يساده معرف يخودكش كيكرده بودند كه قتل پدر گوورنو،  يبا نفوذ با اعمال فشار كار يها تيشخص نيا.شده بود يپوش

 شرفتيوجب هم پ كي يكار معلوم شد كه حت انيرا از مظان اتهام خارج كنند؟ در پا يخواستند چه كس يكار خود م نيوبا ا دند؟يترس يچه م از

كرد  يمختلف بررس يتوان به صورت ها يموجود را م اتيواقع: كرد  يجمع بند نيچن يما را به درست ةبحث و مذاكر ةجيپدر دان نت.  مينكرده ا

و  داديم كيخانه كش يهمچنان جلو سيمامور پل.خاموش شده بود  بايتقر يآتش بخار. ساخت  يمتفاوتكامال  يساس آن ها داستان هاو برا

 .مياستراحت كن يچند ساعت ميكن يسع نكهياز ما ساخته نبود جز ا يكار

5 

 :ديگو يم ليسكيدرا

را كه به عهده  يبله،نقش. ديسانداناتو به مغزم رس ترويپ ورهينيبا مونس ييشنابود كه پس از آ يفكر نينخست نيا! اوست ةنقش چقدر برازند نيا

و مشخص كرده بود ؛ انگار  نيياو را تع يدر شكل دادن به صورت او، از همان آغاز راه زندگ عتيطب ليم يياو بود كه گو ةداشت چنان برازند

. سرنوشتش را از او سلب كرده بود ةآزادانه دربار مياز همان آغاز تصم باشد ، يگريو نه طور د نيساده كه شكل چهره اش چن تيواقع نيا

 ياند و تابلوها دهيكش ريآنان را به تصو ةشمار ، چهر يرنسانس به تعدا ب ةشباهت داشت كه نقاشان دور يا دهيشكنجه د نيسيسانداناتو به قد

زغال و  ياهيبه س يچشمان ريرنگ در ز يارغوان يو چروك ها ني،با چحساس،نگران،خسته:در معرض تماشا قرار دارد يآن ها را در هر موزه ا

تصادفا با او مواجه  شيانداخت كه سال ها پ اياز چاقوكشان سازمان ماف يكي اديحال مرا به  نياما سانداناتو در ع.رنگ رهيو ت نيسنگ ييپلك ها

 اهيصاف و س ييو موها رهيت يو جوان،پوست فيظر يبود ،اما صورت دهيشباهت داشت؛ الغر و تك))يجاكومت((ياندامش به مجسمه ها. مشده بود

را به تن  ايسيكل يرسم فورميوني. كرده بود بيشد كه پوست كامال صاف صورتش را بد ترك يم دهيچپش د ةبر گون يزخم ابله ا يجا. داشت

كرد تا ما را به  تيه پدر دان او را به سالن هداك يهنگام. به دوش انداخته بود  ياهرنگيو شنل س دهيپوش يشيكش اهرنگيلباس س. داشت

ما در  همانيبعد ظهر بود و پدر دان پس از استقبال از م. اورد رونينرمش ب يچرم يكند ، سانداناتو دستش را از دستكش ها يمعرف گريكدي

و تفاوت ساعت ،خطاب به  يطوالن يخسته از سفرهاآهسته ، گرفته و  ييسانداناتو با صدا. آورده بود نستونيپر هب ماياو را مستق ،يفرودگاه كند

پدر  جناب؛ياز طرف عال زيخواهر شماست و ن يشگيكه دوست و ارادتمند هم يزيدامبر نالياز طرف كارد لمي، ما ليسكيدرا يآقا: ((من گفت
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خود . متاثر كرده است قايما را عم ةهم زيغم انگ ةفاجع نيا. خود را به شما اعالم كنم يها تيتسل نيرت قيچهارم، عم كستوسيمقدس، پاپ كال

من .)) خود را به شما ابالغ كنم يها تيتسل نيتر مانهياحساسات و صم نيتر قيعم لميما زيبا خواهر شما را داشته ام ن ييكه افتخار اشنا نجانبيا

. وستيخانم كوردر خارج شد و به ما پ يدههم پس از چند لحظه از مركز فرمان زابتيكردم و خواهر ال تيداآن ها را به النگ روم ه يهر دو

سانداناتو دعوت به صرف ناهار را . ما قهوه آورد يبرا يتيخانم گار!)) يوحشتناك ةخواهر، چه فاجع: ((سانداناتو دست او را فشرد و اهسته گفت

 يبه آنچه م يتوجه چندان. بودند ايسيكل يها يهر دو از حرفه ا. آنان گوش دادم  يو دان نشستم و به گفتگو ومن در كنار ا نيو بنابرا رفتينپذ

 ينم اديبه . كنم  جاديا يروشن ريمرد تصو نيتا در ذهن خود از ا دميكوش يمهمان من باشد و من م يقرار بود سانداناتو چند روز. گفتند نداشتم 

را در  يقرار او خاطرات ينا ارام و چشمان ب يو نگاه هاچهره، رفتار . قرار باشد يو ب يعصب نيچن نيباشم كه ا دهيد ار ياز ان كس شيآوردم كه پ

را در لحظات اخر عمر مجسم كرده و  دهيو زجر كش دهيشكنجه د نيسيانداخت كه قد يم ييمجسمه ها و تابلوها اديكرد و مرا به  يذهنم زنده م

 كيراهرو تار يخون آلود و خون چكان در انتها ةو با چهراز خار بر سر  يافتادم كه با تاج حيمس يسيع يتابلو ها ادي هاست؛ ب دهيكش ريبه تصو

 ريكه او را ز يدر همان مدت كوتاه.ديدرخش يم اهيس ةشيمثل ش ورهينيمونس يموها. بود  زانيكالس درس ما او يدر ورود يمدرسه ، در باال

 يو ب يمرد آن قدر عصب نيا ديرس يبه نظر م؛  كرديم جاديدر مخاطب ا ياحساس بد. ديلرز يم يدستش كم.  ديكش گارينظر داشتم ، سه س

سانداناتو را به اتاقش در  يچمدان ها يتيسرانجام خانم گار. به بار آورد يقرار است كه هر لحظه امكان دارد از درون منفجر شود و فاجعه ا

)) يگوتچ((از سالن مد  ييگرانبها ةچكم ميكه نبود  يپوش رهيمثل روح سرگردان و ت. او روان شد  يهم در پ ما قدريعال همانيباال برد و م ةطبق

مقدار  نيبه ا. است  يمن كامال كاف يچهار ساعت خواب در روز برا)) ((د؟يخواب يشما اصال نم ايآ: ((دميدان پرس يمن از پدر آرت. به پا داشت 

 زابتيال.)) دارد يهم حق و حقوق)) رباليه((باالخره . متاسفانه مرخص شوم  ديبا گريخوب،اكنون د.نديگو يمخواب، خواب صالحان و خواص 

 هيگر نيمضافا كه ا.دينام به فكرم رس نيتا دوسال اصال اسم نداشت،اما باالخره ا. نام دارد رباليمن ه ية، گر رباليه: ((دان گفت)) ؟يك: ((ديپرس

: رو به من كرد و گفت  زابتيبعد از رفتن دان، ال) .)كوچولو است طانيش نيوقت غذا دادن به ا گريحاال د.دارد اهتگلوله مو شب كيواقعا به 

حاضرم هر چه  ديباور كن.كند  يم ميخود تنظ ليشبانه روز خود را كامال آزادانه و به م ةدان ظاهرا برنام.ترسناك است ! يبيچه مرد مرموز و عج((

 يحاال كه حرف آدم ها.)) (( ترساند يوجود دارد كه مرا مدر او  يزيچ. كند يمرد واقعا چكاره است و چه م نيبفهمم ا وضدارم بدهم اما در ع

 يزيوقت او را بدون دامبر چيمن ه)) (( است؟ يچه جور آدم ديده حيتوض ميسانداناتو برا نيا ةدربار يآمد،كم انيبه م)) ترسناك((و )) بيعج((

. ينيب يساخت كه امروز م يتيآورد و او را شخص رونيخانه ب ميتياو را از  يزيدامبر.است يزيمخلوق دامبر يبه عبارت ناتوساندا.بودم  دهيند

 ندهيجنگ بر سر آ نيا)) ((ست؟يجنگ بر سر چ نيو ا.)) (( شود يمحسوب م يزي، دست راست دامبر كاتويندليا ناليسانداناتو در جنگ با كارد

نشستن،  گريكدي نيپنجاه سال جنگ سرد، در كم: وده اندب بانيبا هم دست به گر شهيهم يجوان ين دو نفر از همان ابتدايا. استيسيكل تيو ماه

باال انداخت  يشانه ا زابتيال... )) و حاال. نديگو ياست كه همه م يزيچ نيبه هر حال ا...گريكديخنجر زدن ،پشت پا زدن به  گريكديازپشت به 

 ايسيكه من از خواص و محارم كل دانميال چه؟ البته مو حا. ((قرار داشت يگلدان مس كيكرد كه در  يخشك يگل ها كردنو شروع به جا به جا 

 بيبود كه چقدر عج نيمنظورم فقط ا...)) ((ديبه من اعتماد كن ديتوان يشما م. راحت باشد  التانيخ يرا گم كرده ام،ول تميمن كارت عضو. ستمين

دو  –اند  دهيرس نجاي، امروز به ا ينيو عقب نش تيو شكست و موفق يرياز پنجاه سال ،پس از آن همه جنگ و درگ سدو نفر پ نياست كه ا

 ارينشستن بر تخت پاپ اعظم، بس يعنيآن ها ، يزندگ يآرزو نيو بزرگتر كنديخود كامال نزد يسالخورده كه به هدف بزرگ و اصل رمردپي
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را به قرن  ايسينخواهد توانست كل از آن ها كي چياز حد سالخورده اند؟ ه شيآن ها پ يهر دو ديكن يفكر نم.)) ((و در دسترس است كينزد

مسئله بر سر . ستيبه عالوه، سن چندان مهم ن. فعال و سرزنده اند اريهر دوشان هنوز هم بس: ((گفت زابتيال.)) رهنمون شود كميو  ستيب

جوان تر به  ينامزد ها از كي چي،هياگر راستش را بخواه. خاص است يخط مش كي ليبر ر ايسيكل استيها و به راه انداختن س تيارجح نييتع

 يفكر م.)) ((جوان است و تازه پنجاه سال دارد يليباشد، اما او هنوز خ يهم شخص مناسب ياسكارالن كويفدر ديالبته شا.رسد يدو نم نيا يگرد پا

.)) ستيچندان مناسب ن سهيامق نيكه ا ديدان يبن،خودتان هم م)) ((است؟ يمبارزات انتخاب ريبه مد هيشب يزيچ يزيدامبر يسانداناتو برا ديكن

 ايسيكل يطرفدار خط رسم كبارهي،ارزش آن را ندارد كه شما به خاطر او به  يزيدامبر نيا ر،يپ يسوعي نيا! طانيدانم لعنت بر ش ينه ،نم((

تر به  شيار سانداناتو بخوب،ك.يكن يافتخار هم م تيها طنتيش نيكنم به ا يو فكر م يبد يليبن، تو خ: ((زد و گفت يلبخند زابتيال.)) ديبشو

 نيا يزيكه دامبر ديبدان ديصورت با نيدر ا د،ياصرار داشته باش يمبارزات انتخاب ريو اگر در استفاده از اصطالح مد. است هيستاد شب سيكار رئ

مذاكره كرده  فرنانيارد با هكه الكه ميريدر نظر بگ يفقط حدس و گمان است،اما وقت نيا بتهال.الكهارد گذاشته بود سيكورت ةرا بر عهد فهيوظ

 يكه م يگرفت كس جهيتوان نت يم ايتوان گرفت؟ا يم يا جهيچه نت نيقي ايحدس  نياز ا.)) ((شود يم نيقيبه  ليتبد يحدس تا حدود نيبود، ا

به  دنيالبته كه رس! )) ((ستيفوتبال ن يكه باز نيا! شود يمقام پاپ نم ةبرند يمن؛ كس يداخ...)) ((در انتخابات برنده نشود يزيخواسته دامبر

 ،يزيبه شكست كشاندن دامبر يبرا يممكن است كس ايخواهر؟ آ د،يكار يكجا.است  يباز كي نيمقام پاپ برنده و بازنده دارد و البته كه ا

بن، ما كه ! نه و مسخره است احمقا يزيچ نيبه نظر من چن)) ((امكان دارد؟ يزيچ نيشما چن ربه نظ ايرا به قتل رسانده باشد؟ا فرنانيالكهارد و ه

 .))ميكن ينم ريدان س يآرت ييجنا ياز رمان ها يكيدر 

ماجرا آنقدر هم احمقانه و مسخره  نيمن ا ةدياما به عق.است ،احمقانهيقبل ةو نقش ياحمقانه ؟ به نظر من كشتن سه انسان ،آن هم با خونسرد((

خواهر، .كشته شده اند ليدل يسه نفر ب نيكه ا مياست كه تصور كن نيمقانه و مسخره ااح.به قتل برسند  ليدل يجهت و ب يكه سه انسان،ب ستين

 يرا كه خواهرم را كشته است ،به سزا يخواهم مرد يمن م.هستم زهيانگ نيو من سخت كنجكاو ا ديوجود دارد ،باور كن يليو دل زهيانگ حتما

به هر حال به نظر من كشتن چند نفر به خاطر . ميبگرد ديبا يدنبال چه كس ميدان يم، ن ميقتل را كشف نكن نيا ليو دل زهاما نگي –عملش برسانم 

داده  دانياز حد و اندازه م شيبودم و به خشم خود ب نيو خشمگ يمن عصب.)) ستين يچندان گزاف يبه تاج و تخت پاپ اعظم،بها دنيسر

اش  نهيس يدست ها را رو زابتيال. ن را هم شگفت زده كرده بودخود م يحت قتيحق نيشناخت و ا ينم يحد و اندازه ا چيخشم من ه.بودم

رنگش در  يقهوه ا يناگهان چنان با شدت سر تكان داد كه موها. از افكار گوناگون برپاست ييبود كه در مغزش غوغا ممعلو. كرده بود  بيصل

من .رسد يحال سخن شما احمقانه و مسخره به نظر م نيبا ا(: (گفت. به خود گرفته بود يتر و مهربان تر ميچهره اش حالت مال. هوا پرواز كرد

را كه رخ داده است، درك  يآورم و اتفاقات يسر در م زياز همه چ ايخواهم ادعا كنم كه گو ينم.ستند،بنيها قاتل ن نيا. شناسم يآدم ها را م نيا

بهتر است نظرم را .به وجد آورده است، موافقت كنم دايدان را شد يتها،كه ظاهرا شما و آر يريگ جهينت نيتوانم با ا يوجه نم چيه هيكنم، اما  يم

اتخاذ  يموضع ديخواه يبه نظر من شما اصال نم: ((گفتم.)) انتخاذ كنم يداور شيموضع بدون پ كيكه  كنميم يمن سع: كنم انيشكل ب نيبه ا

دعوا و  يمعلوم است كه در پ: ((گفت زابتيال. واهرم وال انداختخ اديدرد ناك و جگر سوز مرا به  ياو به نحو ةو خند ديخند زابتيال.)) ديكن

مواظب  ديبا. دميپس خوب شد كه فهم.)) ((گردم يدنبال دعوا م. دييگو يداند كه درست م يخدا م. درست است: ((گفتم اوبه .)) يمشاجره هست

پنهان  زيهمه چ يآدم رذل ب كيدر ته وجود من .  ديفراموش نكنرا  نيا. و پسر پدرم هستم.)) (( ديهر چه باشد شما برادر وال هست.خودم باشم 
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. را كه رخ داده است را هضم كنم يمن هنوز نتوانسته ام اتفاق: ((ام را آرام كنم يدرو ن جانيكردم غضب و ه يو سع تمنشس يصندل يرو.)) است

بكنم ، اما هنوز مطمئن  ديدانم چكار با يكنم م يالبته فكر م.كنمب ديدانم كه چه با يو هنوز نم. هنوز باور نكرده ام كه وال مرده است يمن حت

بدهبد و آن وقت من هم به شما خواهم  حيتر در مورد سانداناتو توض شيب.ديبا من حرف بزن.ديمن بمان شيهم پ گريد قهيلطفا چند دق - ستمين

خود من . ستيسانداناتو چندان ساده ن ةخوب،اظهار نظر دربار((: و گفت ديكش يآه زابتيال.)) سانداناتو فورا نظر مرا جلب كرد زيگفت چه چ

 دهيكه حساب شده و سنج يمرد ق،يتكنوكرات خونسرد و دق كيمجسم است،  كانيمرد وات نيكنم ا يوقت ها فكر م يگاه. دانم  ينم قايهم دق

رسد كه  يهم به نظر م يگاه يول. كند  يحسن استفاده مبه نحو ا ايسيكه راه درست كدام است و از ابزار قدرت كل دانديم شهيكند، هم يكار م

ورزد  ياو به صومعه عشق م.كانيوات يسطح باال ريتر شباهت دارد تا به مد شيمتحجر ب يمتعصب است و به راهب و يكامال مذهب يسانداناتو مرد

 نيا. استيسيكل ا،يو دن ايدن ا،يسيسانداناتو كل يبرا-كانيبه هر حال ، چه در صومعه چه در وات يول.او هم در صومعه باشد يواقع يجا ديو شا

 است،يس يايدن:هم وجود دارد  ييايدن ا،يسيداند كه عالوه بر كل يخوب م يليخ يزيدامبر ناليكارد. است  يزياو و دامبر انيم يتفاوت اصل

تنها  ايسيداند كه كل يخوب م يزيكه دامبر نياز همه امهم تر . كند يهماهنگ م ايدن نيرفتار خود را با ا يزيپول؛ و دامبر يايقدرت، دن يايدن

است كه به  يانسان نيتر يماد ديشا يزيدامبر. خود ادامه دهد  يتواند به زندگ ياز آن م يو به مثابه بخش يخارج ي ايدن نيدر چهار چوب ا

غمزده و تنها كه با بام پر از برف بر چمن  ةجره به نماز خانكه از پن يدر حال زابتيال. )) هستند يدو نفر زوج ناهمگون نيپس ا.)) ((ام  دهيعمرم د

البته . است  يزيبه وجدان دامبر هيشب يزيرسد كه سانداناتو چ يگذشته به نظرم م نياز ا: ((شده بود ، گفت رهيخ كرد يم يبيزده غر خي يها

 .نشاند زابتيبر لبان ال يوال لبخند ةخاطر يادآوري.)) دانست  يكله پوك م يا وانهيو د يمذهب يوال، سانداناتو را متعصب

. بيرون، هوا تاريك و غم انگيز بود؛ سايه ها مثل لشكري از دشمنان جرّار قبل از آغاز حمله، گرد هم آمده بودند. بر سالن حكمفرما شد سكوت

 يندر ا. نين خونسردي و قساوتي به قتل برساندبه وال مي انديشيدم و به اين فكر فرو رفته بودم كه كدام حيوان كثيف توانسته است او را با چ

 .فكر بودم كه اگر قاتلش را پيدا كنم، چه خواهم كرد

 .بخاري فوران كرد ?باد ناگهان در دودكش بخاري پيچيد و ابري از خاكستر و جرقه از دهان. چراغ هاي سالن را روشن كرد اليزابت

 .چيز سانداناتو نظر شما را جلب كرده استقرار بود به من بگوييد كه چه : آهسته گفت اليزابت

 .سانداناتو عاشق شماست، خواهر اليزابت. البته. بله اوه،

اين حرف خيلي : بالخره گفت. براي يك لحظه زبانش بند آمد. دهانش را باز كرد، اما دوباره آن را بست و ناگهان تا بناگوش سرخ شد اليزابت

 ...واقعاً نمي فهمم كه چنين فكر زشتي چطور به مغز شما! نه و مسخرهاحمقا. احمقانه است، آقاي بن درايسكيل

سانداناتو نمي توانست بيش تر از پنج ثانيه نگاهش را به . چيزي كه گفتم كامالً واضح و آشكار است. من چشم دارم و مي بينم. باش، خواهر آرام

 .برايم خيلي جالب بود. جاي ديگري به جز شما بدوزد

 ...وال به من گفته بود كه شما گاهي وقت ها پست و غير قابل تحمل مي شويد، ولي اين !خداي من اوه،

 .بنابراين اصالً الزم نيست عصباني شويد. من كه نگفتم شما عاشق او هستيد خواهر،

به طرف در رفت و آن جا .تو هنوز بايد خيلي چيزها ياد بگيري، پسر جان: به من گفت. صورتش هنوز سرخ بود. غضبناكي به من انداخت نگاه

بي آنكه . روشن بود كه حرف مناسبي براي گفتن پيدا نكرده است. لحظه اي مكث كرد تا برگردد و دوباره نگاه غضب آلودي به من بيندازد
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 .صداي پايش را كه از پله ها باال مي رفت، شنيدم. چيزي بگويد، ناگهان برگشت و از اتاق بيرون رفت

 .فكرم را دوباره متوجه آن كشيش قاتل كردم؛ هر چند نمي دانستم كيست و كجاست. فروكش كرده بودالقل موقتاً،  خشمم،

چشمانش بسته بود، . بيمارستان دراز كشيده بود؛ صورتش به رنگ خاكستري بود ?كامالً صامت و بي حركت زير مالفه هاي سفيد و پاكيز پدرم

دستگاه ها و . اتاق شبيه به دكوراسيون فيلم هاي بيمارستاني بود ?اثاثي. مي لرزيداما پلك هايش مثل دو بال كوچك تكان مي خورد و 

اين اتاق البته يك اتاق . و الكتروانسفالوگرام روشن بود و صداي سوت آهسته و مقطع آن ها به گوش مي رسيد الكتروكارديوگراممانيتورهاي 

اين اتاق بهترين و راحت ترين اتاق . وسايل و امكانات پزشكي مجهز بودخصوصي بود كه علي رغم سادگي به بهترين و پيشرفته ترين 

سرم به بازوي او بسته شده  ?با وجودي كه پدرم را با چندين كابل به دستگاه هاي مختلف متصل كرده بودند، و با وجودي كه لول. بيمارستان بود

 .درشت اندام، سنگين وزن و عضالني: بشر محسوب مي شد جالب و شگفت انگيزي از نوع ?بود، باز هم اين هيو درايسكيل، نمون

من فكر مي كردم در اتاق بيمارستان با پيرمردي شكسته و نحيف و ناتوان روبرو خواهم شد؛ چون هنوز . منظره بر خالف انتظار من بود اين

معلوم بود كه وضع جسماني . ا من اشتباه كرده بودمام. تصوير آن روز را در پيش چشم داشتم كه بي رمق و شكسته پاي پله روي زمين افتاده بود

 .ولي با اين همه، اين مرد كه روي تخت خوابيده بود، فقط سايه اي از آن هيو درايسكيل بود كه من مي شناختم. پدر بهبود نسبي پيدا كرده است

سياهپوشي بود كه مثل عفريت  ?نگراني من شد، راهبآنچه موجب . آنچه مرا نگران و ناراحت كرده بود، ظاهر و وضعيت جسماني پدرم نبود اما

 .مرگ روي بدن پدرم خم شده بود و چيزهايي در گوش او زمزمه مي كرد

اين پرستار به كنار تخت پدرم رفت و به نجوا . كه مرا به اتاق آورده بود، زني تنومند و قوي هيكل بود كه رفتاري جدي و رسمي داشت پرستاري

از بدن او بوي پاكيزگي و صابون به مشام مي رسيد و اين بو . پيرزني بود، سري تكان داد و به سرعت از كنار من گذشت راهبه، كه. چيزي گفت

 .به ياد راهبه هاي دوران كودكي ام انداخت مرا

. م، از اتاق بيرون رفته بودبن؛ ولي تا سرم را بلند كرد: پير از كنار من گذشت، شنيدم كه نام مرا بر زبان آورده؛ فقط گفت ?كه راهب هنگامي

 زا. و حال او هم به مراتب بهتر شده است. جاي پدر شما اين جا كامالً مطمئن و راحت است: پرستار با صدايي آهسته و آرام خطاب به من گفت

و مانيتورها اشاره مي كرد،  و در حالي كه با دست به دستگاه ها. حالت كُما بيرون آمده ولي هنوز ساعت هاي زيادي را در خواب به سر مي برد

هاي  قبتمطمئن باشيد كه هيچ نيازي به ماندن او در بخش مرا.ما از طريق اين دستگاه ها از مركز مراقبت بخش دائماً او را زير نظر داريم: افزود

توانسته شخصاً با شما گفتگو كند، متأسف دكتر حتماً از اين كه امروز ن. ويژه نبود دكتر موريس حداكثر تا دو روز ديگر پدرتان را راه خواهد برد

و سپس  كردپرستار خم شد و كابل ها و لوله هايي را كه از بدن پدرم به دستگا ه هاي مختلف مي رفت، امتحان . خواهد شد، آقاي درايسكيل

 .بسيار خوب، حاال شما را براي چند دقيقه با پدرتان تنها مي گذارم: دوباره كمر راست كرد و گفت

 ...شما حتماً كشيشي را كه همراه من به بيمارستان آمده است، ديديد، اين طور نيست؟ ايشان مايلند چند كلمه اي با پدر صحبت كنند ر،خواه

 .متأسفم، فقط اعضاي خانواده حق دارند بيمار را عيادت كنند اوه،

 .نسبت خويشاوندي با من داشت لطفاً به من توضيح بدهيد راهبه اي كه همين لحظه پيش در اين اتاق بود، چه پس

خوب، ...هم صبح و هم بعدظهر. اين خانم از همان ابتدا هر روز به عيادت پدرتان مي آمد. متأسفانه در اين مورد نمي توانم چيزي بگويم...خوب،

 ...مخصوص گرفته است ?فكر مي كردم ايشان از كسي اجاز. راستش من هم نمي دانم... من فكر كردم كه



 

 

 كتابخانه نودهشتيا  تامس گيفورد  –حشاشين                                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٠٦ 

. مخصوص عاليجناب پاپ اعظم كاليكستوس چهرم هستند ?ايشان فرستاد. همراه من به بيمارستان آمده، تازه از رم وارد شده است كه كشيشي

 .شما چه فكر مي كنيد خواهر؟_فكر نمي كنم درست باشد كه ما او را با دست خالي به رم برگردانيم 

 .كه درست نيست، آقاي درايسكيل البته

 .م بود اگر در مورد اين راهبه هم تحقيق كنيد و ببينيد اين زن كيست و چه كسي به او اجازه داده استسپاسگذار خواه و

 .آقاي درايسكيل. مي شود اطاعت

 .حاال مرا با پدرم تنها بگذاريد لطفاً

وي صورت او افتاده بود، نگاه مي خودم كه ر ?من پشت به پنجره ايستاده بودم و به پدرم و به ساي. از اتاق بيرون رفت و در را بست پرستار

 .كردم

چشم چپ پدرم تا . كارت عالي بود، بن. اين دقيقاً همان زباني است كه براي دك كردن اين پيرزن هاف هافوي مزاحم بايد به كار برد! آفرين

مثل اين است كه يك موشك به . احساس خيلي بدي است. قلب نكني ?مواظب باش كه هرگز سكت: بن، به تو يك نصيحت مي كنم: نيمه باز شد

 .اگر قرار است بميري، مثل آدم بمير. پس هيچ وقت سكته نكن. كرده بتسينه ات اصا

 .اين طور كه تو حرف مي زني معلوم است كه حالت خيلي خوب شده، تو مرا تا سر حد مرگ ترساندي: او گفتم به

 آن روز است كه از پله افتادم؟ منظورت

 ....اصالً فكر نمي كردم. است كه بلند و واضح شروع به حرف زدن كرديمنظورم همين االن  نه،

 .اش نمايش است همه

 چيزي نمايش است؟ چه

با دكترها خيلي حرف نمي . نصف روز كار كنم ?وقتي مي خواهم دستم را بلند كنم، بايد به انداز. حالم خيلي بد است. زدنم را مي گويم حرف

 .اين ها شكنجه گرند، دكتر نيستند. خت پايين بكشند و وادار به درجا زدن كننددكترها مي خواهند مر از ت. زنم

آن روزي را ...بن، دائماً خواب وال را مي بينم: تند اما سطحي نفس مي كشيد و هنگام تنفس صداي خش خشي از سينه اش شنيده مي شد پدرم

 ه خاطر داري؟هر دوي شما را نقاشي كرد ب ?وال، يعني پرتر ?كه كاري كوپر پرتر

 .همين چند روز پيش در فكرش بودم اتفاقاً

 ...وال، كاري كوپر،: همه اش خواب مرده ها را مي بينم! بر شيطان، بن لعنت

 .و پدرت را ببوس ايبن، ب ،يينجايخوشحالم كه ا: كرد و ادامه داد يا سرفه

 ديشا. صورتم احساس كردم يرا رو ششير يموها. شك بودپوست صورتش گرم و خ. سرش خم شدم و گون ام را به گونه اش چسباندم يرو

دستش را گرفتم و . بن ر،يدستم را بگ: پدر گفت. به نظر برسد يو خاكستر دهيباعث شده بود كه صورتش آن قدر رنگ پر ششيبلند ر يموها

 يصاف نشستم، به پشت. يبمان نطوريهم هم هشيكنم هم يو فكر م يبدقلق يليخ. يدان يرا م نيخود هم ا ،يهست يبدقلقتو پسر : او ادامه داد

و او پاسخ . دانم يخاص خود م يها تيو جذاب عتياز طب يام را جزئ يتيشخص يها يدادم و به پدرم گفتم كه اشكاالت و كج هيتك يصندل

 .كنم يكنم، حرفت را باور م يباور م:داد
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 .خواهد با تو حرف بزند يم. تمخصوص پاپ در راهرو منتظر اس ةفرستاد. آورده ام يخبر خوب تيبرا

 حد بد وخطرناك است؟ نيوضع من تا ا يعني! من يخدا اوه،

 .دو نشان بزند ريت كيخواهد با  يم. او به خاطر مرگ وال هم هست آمدن

 .يكنم تو جزو گناهكاران يفكر م. ترسم ياز عاقبت تو م. ييگو يكفر م شهيتو هم بن،

 .جا نخواهد رفت نياز ا ديايتو ن ادتيمرد تا به ع نيا

 يسر دييتأ ةبه نشان. ست؟يمتوجه من ن يكه حالم خوب است و خطر يمطمئن شد. خوب، بن. ييگو يطور است كه تو م نيكنم هم يم فكر

 .يزن يبه من نم يدانستم چرا سر يهمه اش به فكر تو بودم و نم. تفاوت نباش يقدر ب نيا: پدرم گفت. تكان دادم

 .آمدم مارستانيكه اصوالً به ب يخوشحال باش ديبا نيبنابرا. يبر يبه من گفته بودند كه تو هنوز در حالت اغما به سر م: تمپدر لبخند زدم و گف به

 .بهوشم هويكه  ينيب يم يآورد يبار هم بد شانس نيخوب، ا: بر لبانش ظاهر شد و گفت يمحو لبخند

 توست؟ يخصوص ةد؟ راهبپلك يكه دائماً دور و بر تو م ستيراهبه ك نيپدر، ا يراست

 .آب، بن، لطفاً به من آب بده: تكان داد و گفت يسر پدر

تر به  شيب. خسته ام يليخ. حضرت پاپ را به اتاقم بفرست ةنديحاال نما: و بعد گفت ديآب نوش يكم يگرفتم و او با ن شيرا جلو يكيپالست وانيل

 .بن ا،يب ادتميع

نكرده اند؟  ريرا دستگ يهنوز كس...بن: دينرفته بودم كه پدر دوباره مرا صدا زد و پرس رونياز اتاق بهنوز . كنم يكار را م نيحتماً هم: گفتن

 ؟...مظنون نشده اند يهنوز به كس...يوال، الكهارد، اند ست؟يهنوز معلوم نشده كه قاتل ك

 .است يكيهر سه نفر هم و قاتل . ثابت شده كه اسلحه همان اسلحه است يول: تكان دادم و گفتم يسر ينشانه نف به

 .چشمانش را بست و من به اتاق انتظار برگشتم پدر

دوباره بارش برف آغاز شده بود؛ هوا رو به . شده بود رهيخ مارستانيو آجر ساز ب يميساختمان قد اطيو از پنجره به ح ديكش يم گاريس سانداناتو

 د،بود، اما همچنان مثل ساعت اول ورو دهيخواب يسانداناتو اگر چه چند ساعت .را روشن كرده بودند ابانيو خ اطيح يرفت؛ چراغ ها يم يكيتار

 .ديفرصت استفاده كن نيبهتر است از ا. است داريپدرم االن ب: به او گفتم. ديرس يناآرام و خسته به نظر م

 .رفت رونيق انتظار برا خاموش كرد و از اتا گارشيتكان داد، س يسر. لحظه متوجه حضور من شد نيتازه در ا سانداناتو

 ريچشمگ اريدو زن بس نيا انيتضاد و تقابل م. كرد يم يبودم، او را همراه دهيكه كنار تخت پدر د يراهبه ا. به اتاق آمد زابتيلحظه بعد ال چند

نگاه كرد،  نبه م زابتيال. داشتندكامالً متفاوت تعلق  يايبه دور دن ييمتفاوت بودند، بلكه گو نيآنها نه تنها دو زن مختلف با سن. بود ييو تماشا

 د؟يشناس يرا م نيموجود گمراه و خارج از د نيپس شما ا: اما همچنان به گفتگو با راهبه ادامه داد

ساخته شده بود كه با گذشت  يگرانبها و نازك ينياز چ ييو شكننده بود كه گو فيو وجناتش چنان لط فيصورتش چنان ظر. اوه، بله: گفت راهبه

 نيا. شد يم دهيفقط قرص صورتش د. كاله مخصوص راهبه ها پنهان بود ريز شيموها. آن افزون شده بود يعمر، بر ارزش و بها يسال ها 

خوش  يظاهراً من از آن آدم ها. بوده است يدور چه لعبت طناز يدر سال ها: با خود گفتم ارياخت يآن قدر جذاب بود كه ب همهنوز  رزنيپ

پشت لب و چانه  يدار و آن ها كه موها ليگيپر از كك و مك و ز يخدار را شكر زن ها. شوند يروبرو م بايز ين هابا ز شهيشانس ام كه هم
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كه نگاه مالمت  يشناسم، و در حال يچهل سال است كه بن را م: راهبه گفت. به كار من ندارند يتر است كار رپشتمردها هم پ شيشان از ر

 .اما ظاهراً او مرا فراموش كرده است: انداخت اضافه كرد يبه من م يبار

 .ناگهان در ذهنم زنده شد يخاطرات كودك. شود او را شناختم ريرا شكر قبل از آن كه د خدار

 .ام نجات داده بود يزندگ يدتيبحران عق نيمر از نخست نايآنجل يخواهر مر! چطور ممكن است نا؟يرا فراموش كنم؟ خواهر مر آنجل شما

. به شما كمك كند ديگذار يم رونيب دهيعق قيهمراه شما نبود تا هر وقت پا از طر يخواهر در تمام طول زندگ نيس كه اافسو: گفت زابتيال

 .شد يم دهيبه لب داشت، اما در چشمانش برق مالمت د يلبخند درخشان

 ديكن يبه من كمك م. ع را فراموش كرده امكه موضو نيبن؟ مثل ا. ستيمنظورتان چ: ديبه من نگاه كرد و پرس يبا كنجكاو نايآنجل يمر خواهر

 تا منظورتان را بفهمم؟

كرده و پشت  هيشما با خط كش مرا تنب. بود دهيروز از دست شما و مدرسه جانم به لب رس كي. شود يبه دوران دبستان من مربوط م موضوع

مدرسه هم فرار كنم، به  اطيخواستم از ح يم يم و وقتشد يمدرسه مخف اطيبعد، من از كالس فرار كردم و در ح. ديكرده بود يدست مرا زخم

از  قيمن در آن دقا. ام را نوش جان خواهم كرد يكتك زندگ نيدتريكردم كه كارم ساخته است و حتماً شد يدر آن لحظه فكر م. دمتور شما افتا

كه نترسم  ديو به من گفت ديآرام كرد د،يغوش گرفتمرا در آ هيكتك و تنب ياما شما به جا. بود متنفر شده بودم شيو راهبه و كش نيهر چه د

من هرگز . كرد دواريو ام نيخوشب ساينوازش شما دوباره مرا به كل نيا. متوجه من نخواهد بود يخطر چيراه خواهد شد و ه بهرو  زيچون همه چ

مطمئن  نيبنابرا. شد داريجودم و احساسم پددر و يراتييكه در آن لحظه چه تغ دميرا فراموش كنم و هرگز درست نفهم دادينتوانستم آن رو

 .نخواهم كرد فراموشكه شما را هرگز  ديباش

 .خوب، من االن هفتاد سال دارم و احتماالً ذهنم كُند شده است اورم،يتوانم به خاطر ب يماجرا را اصالً نم نياست، ا بيعج: گفت راهبه

 .و روزمره بود يادشما كامالً ع يبرا ييدادهايرو نيكنم آن زمان چن يم فكر

 .كند يم دايسرو كار پ ياديز يليخ يليخ يكه آدم در طول آن همه سال با شاگردها ديدان ي، م خوب

 .ديشناس يقدر خوب م نيخبر نداشتم كه شما پدرم را ا اصالً

خانم  ةپدرتان سكته كرد، من در خان كه يروز. ميبله، ما ده ها سال است كه با هم دوست. شناسم يشناسم و هم مادرتان را م يپدرتان را م هم

 نيبه چن ليسكيدرا ويمثل ه يكه مرد نيبن، باور كردن ا يدان يم...پدر شما. بود يمن شوك وحشتناك يخبر برا نيبودم ا همانيم سيفرانس

به چشمان من نگاه كرد و بعد رو . رنديو ضربه ناپذ ينابود شدن يمردان نيكند كه چن يفكر م شهيانسان هم. دشوار است يليمبتال شود، خ ييبال

 يول...كند مرگ هرگز به سراغ آنان نخواهد آمد يكه انسان تصور م يمردان. واقعاً وجود دارند يمردان نيبله، چن: كرد و گفت زابتيال يبه سو

 يخواهر؟ مر ست،يطور ن نياست،ين يزيكس را از آن گر چيكه اجل سر برسد، ه يو هنگام ميما محكوم به مرگ ةهم. فكر غلط است نيا تهالب

خود را به خاطر مرگ خواهرتان  يها تيتسل نيتر قيعم لميشما خوشحالم،بن، ما دنيچقدر از د: و ادامه داد ديكش يلبخند زنان آه نايآنجل

شما دعا  ةهم يشما، برا يرامن ب. خدا را شكر كه الاقل حال پدرتان رو به بهبود است يول. بود ينيطفل نازن قتاًيحق نيوالنتا اهرخو. ابراز كنم

 .خواهم كرد

 .كند يبه من نگاه م ينيبا لبخند شرمگ زابتيكه ال دميمن برگشتم و د. ديكتم را كش نيآست زابتيخواهر ال م،يكه تنها شد يوقت
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 .ديكش يرا م نميآست شهيوال هم هم: او گفتم به

 .خواهمم يمعذرت م: كتم را رها كرد و گفت نيآست زابتيال

 .بود يكار قشنگ يليخ. كار شما خوشم آمد نياز ا. نبود نينه،نه،منظورم ا: گفتم

 د؟يبه بعد اخالقتان را خوب كن نياز ا ديده يقول م: ديكامالً آرام از من پرس ييصدا با

 ».شده ريد يليكار خ نيا يچرا حاال اخالقم را عوض كنم؟ برا«:دميپرس

 .ديمغزم رسبه  يكه نشستم ناگهان فكر لياتومب يصندل يرو

 يكرده و با دختر ها ياطراف زندگ نيشناسد؟ اگر او در آن سال ها در هم ياو پدر گوورنو را م ديكن يفكر م! نايخواهر مر آنجل«گفتم زابتيال به

 »است؟ يدور از ذهن ريتصو نيا ديكن يفكر م اي. احتمال وجود دارد كه گوورنو را بشناسد نيمحل رفت و آمد داشته، ا

 ».دانم ياما من هم پاسخش را نم. است دهيال به فكر من هم رسسو نيا«

 يكرد و نم يبود كه شب را از من جدا م دهيبه دور من كش يحلقه ا يكيدر تار. برهم بگذارم دهيگذاشت د يرا از من ربوده بود و نم خواب

در عالم خواب . شد يچهره اش در برابرم حاظر مگذاشتم،  يتا چشم برهم م. نميرا بب شيآرامش، خواب و آسا يلحظه رو كي يگذاشت حت

 .خواست يرا م نيهم قاًيو وال هم دق. بودم اريو هش داريمن كامالً ب. اما من كه خواب نبودم. آورد يسر بر م مياهايآمد و از درون رو  يسراغم م

شد به  ياما شب كه م. ببرم اديمرگ او را از  بتيصم يروز اندك ييداده بود تا الاقل در روشنا فيبه من تخف يمراعات مرا كرده و كم ييگو

حاال  ،يتو برادر بزرگ من هست! است، برادر جان يكاف يعزادار: گفت يخطاب به من م ييگو. كرد يرا مطرح م شيآمد و خواسته ها يسراغم م

 ؟يچكار كن يخواه يم!وش كرد؛ حاال تو بگوو شمع وجودم را خام يرذل مغز مرا متالش يمادر به خطا كي ؟يچكار كن يخواه يكه م بگوبه من 

من خطر كردم و . خود را ادا كردم نيمن د: گفت يبه من م. خواست يم يپاسخ. گفت يم يجد. كرد يم كيتصوراتم مرا تحر يايوال در دن

 يتوان يه به كمك آن ها مگذاشته ام ك يآن قدر شواهد و مدارك باق تيمن برا. را سخت ترسانده بود يمن كسان كار ةجيكشته شدم چون نت

و ... يكن دايآن را پ يكردم تا تو بتوان يطبل مخف يمن راز قتل پدر گوورنو را كشف كردم و آن عكس را تو. يسيبزرگ بنو ييرمان جنا كي

تو  ؛يموضوع را بفهم يتوان ياوه، بن، برادر بزرگم، چرا نم...برسان جهيو كارا را به نت ريرا به دست بگ مپرچ نيخدا تو ا ياكنون محض رضا

 !برسان انيمبارزآ مرا ادامه بده و به پا! به خاطر من. شجاع باش، بن...يچقدر احمق

. و قال بود ليروح او هم شلوغ و پر ق يحت. شب بود كه از دست خواهر در گذشته ام به جان آمدم يها مهين. فرو رفته بود يقيدر خواب عم خانه

 .و مصمم بود ريگيسرزنده، فعال،پ شهيم مثل هماو ه ةمرد يحت. دانستم يخودم م

كرد و  يزدم كالمم را قطع م يكه با خودم حرف م يوقت يحت. گذاشت يوال مرا راحت نم. دميآمدم و ربدوشامبر كهنه ام را پوش نييتخت پا از

شوم، نابود و  يعد من واقعاً از تو جدا مو ب... يفرست يخاك م ريفردا مرا ز. بن ،يسپار يتو فردا مرا به خاك م:زد يخودش را م يحرف ها

 ...ابد يبرا شه،يهم يشوم، برا يم ديناپد

را  گريكديو  ميازمنديما به هم ن. ميدان يرا هردو ما خوب م نيهرگز از تو جدا نخواهم بود، خواهر كوچولو، ا. ندارد قتيحق نيا«:لب گفتم ريز

 .خاموش شد شيو بعد صدا. يخنگ دست و پا چلفت:وال به من گفتكه  دميو شن».خواهد بود نيچن شهيو هم. ميدوست دار

وال  يكردم كه صدا يچون فكر م_الاقل وال را بخوابانم ايبخوابم  يتوانست به من كمك كند تا اندك يم يبراند ديشا. داشتم اجياحت يبراند به
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سر  هكه در برابر وزش باد نال دميخانه را شن كريدر و پ يم و صدارفت نيياز پله ها پا. خود من است ةديو روان زخم د ياز انقالب درون يبازتاب

 .ارواح به راه افتاده بودند ةظاهراً آن شب هم. كرد يم ريج ريو ج ديكش يداده بود، آه م

 .النگ روم روشن بود چراغ

 .نشسته بود يرنگ يمبل خردل يرو يپشت به بخار سانداناتو

 ».سرد است يليجا خ نيا«:او گفتم به

 يدود م يگاريس ريز ةلب يرو يگاريس. زانو گذاشته و آن را با دو دست گرفته بود يرا رو وانشيل. شد يم دهيد يبراند يبطر كي زيم يور

من اصالً او را  يحضور ناگهان. بود دهيو رنگ پر دهيو صورتش تك نيسنگ شيپلك ها. آهسته سرش را بلند كرد و نگاهش را به من دوخت. كرد

 .بود كردهنشگفت زده 

 »كردم؟ داريشما را از خواب ب. كردم دايرا پ يبراند شهيمتأسفانه ش. برد يخوابم نم«:من گفت به

 عتياز مشا يميكنم ن يفكر م. به پا خواهد شد ييفردا غوغا. كردم يفردا فكر م ةجناز عييبه مراسم تش. توانم بخوابم ينه، نه، من هم نم «

خوب و مؤمن بشارت  يها كيو به تمام كاتول زديمردگان برخ انيخواهرم از م ديركت خواهند كرد كه شاتصور در مراسم ش نيكنندگان با ا

خود را صادر كرده اند د مطمئنند كه  يهم كه از قبل رأ نياز شركت كنندگان در مراسم تدف گريد ميشده است، و ن دهيآنان آمرز وحدهد كه ر

راستش . حدود نيدر هم يزيچ يشدت، ول نيحاال نه حتماً به ا. زند يدر آتش جهنم دست و پا ممرگ  ةاست و از لحظ طانيش مانيخواهرم همپ

 ».خراب است يليخ ابماعص د،يرا بخواه

 تانيخودتان برا ياز براند ديده اجازه مي – ديدار ياديپس از قرار معلوم شما هم مثل ن مشكالت و مسائل ز« : تكان داد و گفت يسر سانداناتو

 »ل؟يسكيدرا يپر كنم، آقا يوانيل

در آغوش  يما را به زود يخواب هر دو ةكه فرشت دوارميالبته ام. ورهينيمتشكرم، مونس« : پر را به دستم داد وانِيل» . دهم يالبته كه اجازه م «

 .ميديهم نوش يرا به سالمت يبراند» . رديبگ

نشان . با حالت و زنده است اريبس. واقعاً جالب است. است يكار جالب د؟يلو هستتاب نيشما نقاش ا ايخواستم بپرسم كه آ يم دياگر اجازه بده «

 .برخوردار است تيو روحان تياز معنو ييدهد كه نقاش از درجات باال يم

تازه . رداتاق اشاره ك ةزد و با دست به گوش گارشيبه س يلحظه بعد سانداناتو پك كياما  ست؛يكه منظور او چ دميلحظه اصالً نفهم كي يبرا

 قدرخبر نداشت كه پدرم چ. البته ا. بودند، كنار زده بود دهيكش ينقاش يةسه پا يرو يرا بر تابلو يكوچك ةسانداناتو پرد. ستيمنظور او چ دميفهم

 يزيچ يزيچراغ رومچشمانم را تنگ كردم تا بتوانم در پرتو نور كمرنگ و كدرِ . كنند، متنفر است يتمام او نگاه م مهين يكه به كارها ياز كسان

 .نميبب

 .تابلو پدر من است نينقاش ا «

 اريهم از دانش و احساسات بس ايسيكل خيبه عالوه، در ارتباط با تار. موضوع داشته است كيتجسم درامات يبرا يقو اريبس ينقاش، حس «

 رانيو يساختمان ها نياز ا يكرده است؟ در بعض يكهنه را هم نقاش يصومعه ها ةپدر شما تاكنون خراب ايآ. برخوردار بوده است يرومندين

 د؟يبود دهيشما آن را قبالً د. باستيتابلو هم واقعاً ز نياما ا... وجود دارد يفوق العاده ا كيدرامات ياه ويپرسپكت
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 .شده باشند ليدهد كه تكم يبه ما نشان م يرا فقط وقت شيپدر كارها. نه د،يراستش را بخواه «

را  مرخشيبار ن نينخست يبرا. از جا برخاست» . ها دارند ينوع خودخواه نياز ا يهنرمندان واقع ةهم. خواهد ماند يخود ما باق نيراز ب نيپس ا «

ازعرق  يپوست صورتش قشر نازك يسرد بود، رو اريكه اتاق بس يبا وجود. داشت يشكل يعقاب باًيو تقر دهيخم ينيب. دميدر پرتو نور چراغ د

از عشق به روحِ  يبرد؛ البته به شرط آن كه هنوز هم ذره ا ديآن لذت خواه دنيكنم از د يفكر م. ديندازيبه تابلو ب يو نگاه ديايب« : شد يم دهيد

 ».مانده باشد در شما باقي –در هر شكلِ آن  – كيمذهب كاتول

 .ديچهره اش را پوشان گارشياز دود س يداد و ابر رونيرا ب نفسش

 » ست؟يچ»  هنوز هم« منظور شما از  «

 »... وبعد ديبود ونيسوعي ةعضو فرق يخواهرتان گفته بود كه شما مدت «

 ».ديخود را عوض كرد ميو بعد تصم« : باال انداخت و ادامه داد يشانه ا سانداناتو

 »! مطلب بود حيتوض يبرا يمؤدبانه ا اريبس يجمله بند «

از  يمتنوع اريو بس عيوس فيخود از ط ينظرها انيب يبرا نيخواهر والنتا. مؤدبانه نبودقدر  نيخواهرتان ا ياقرار كنم كه جمله بند ديخوب، با «

 ». كرد ياستفاده م: خواهم عذر مي –كند  يجمالت استفاده م

 ». كرده بود انيب يتندتر ةمطلب را با لحن و جمل نيبله كامالً مطمئنم كه وال ا «

 » د؟ياستعفا داد ونيسوعي ةچرا از فرق «

 ». زن كياطر به خ «

 » د؟يجدا شو سوعيزن ارزش آن را داشت كه به خاطر او از برادرانِ  نيبه نظر شما ا «

 »من ثبت نشده؟  ةموضوع در پروند نيمگر ا «

 »...وجود ندارد ياست؟ پرونده ا يچه حرف نيا! كنم يخواهش م «

 ». آمد رونياز دهانم ب ارياخت يجمله ب نيا. ديفراموش كن. ستيمهم ن «

 »زن ارزش آن را داشت؟  نيا ايآ. ديخوب، نگفت «

 ». كنم دايسؤال را پ نيپاسخ ا يروز ديداند؟ شا يچه م يكس «

 »شود؟  يم دهيد يمانياز پش يواقعاً در كالم شما اثر اي كنمياشتباه م «

مقدس ترك كردم،  ةفرقه را به خاطر باكرمن . ديشما متوجه منظور من نشد. ورهينيرخ داده است، مونس يكنم سوء تفاهم يبرعكس، فكر م «

 ». شما نداشتم ةفرق يمبوهايبه او و آن همه زلم ز ياعتقاد گريچون د

 »نه؟  ايخروج از فرقه بوده است  يبرا يخوب ليمادر مقدس دل ايكه آ ديپرس يو البد حاال از خود م «

 ». من وجود داشت ياستعفا يبرا يبهتر يبهانه ها. بود ريتقص يو با. مقدس را بهانه كردم ميكه چرا مر مانميبابت پش نيمن فقط از ا «

شما  يزندگ ةدربار يخوب، به اندازه كاف اريبس« : شد ينم دهيدر آن د يگانگياز ب ياثر گريتر و مهربان تر شده بود و د يميسانداناتو صم لبخند

 ». ديپدرتان نگاه كن يو به نقاش ديايحاال ب. ميحرف زد
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مشغول  يآسمان ينشانه ها يكه به تماشا دميرا د ريكب نيآن را روشن كردم و آن گاه كنستانت يتر شدم و چراغ باال كينزد ينقاش يةسه پا به

. را دگرگون كرده بود نيمغرب زم خيتار شهيهم يبود كه برا دهيكش ريرا به تصو يخود، لحظه ا يياما ابتدا يپدرم با آن سبك قو. بود

و آن گاه . كرد يبه تابلو نگاه م گاريدود س ظيابرِ غل يچانه اش را در دست گرفته بود و از البال. شده بود رهيو به تابلو خساندانات ورهينيمونس

در  شيدهد كه قرن ها پ حيتوض يكافرِ حرب كي يخواست برا يم ييگو. كه انگار من اصالً آن جا حضور ندارم يآغاز سخن كرد، آن هم طور

 ...گفت يسخن م ايسيكل نيو خون بيپرفراز و نش خِيتار ةسانداناتو دربار. رخ داده بود يبه شهر رم چه اتفاق يتهمن يها جادهاز  يكي

سوزناك،  يمملو از ناله ها يرتصاوي –مغشوش و درهم شباهت داشت  رياز تصاو ياز همان ابتدا به مجموعه ا ايسيكل خيسانداناتو تار ةگفت به

طمعِ : يبشر يآكنده از كثافت ها و رذالت ها يريشكنجه؛ تصاو انيقربان ةجه و درد و گوشت ُلخت و پوست كندمعوج شده از شكن يچهره ها

 بيپرفراز و نش خيتار نيدر طول ا. تا دندان مسلح يتوطئه، خون و خشونت و ارتش ها.  يمرز، حرص و آز، ارتشا و فساد، بدسگال وحد  يب

و  يشرّ و قدرت ماد ،يويدن يزندگ يسو و وسوسه ها كيمبشر آن بود از  ايسيكه كل ييو رجا ديو ام ماني، ااعتقاد ر،يخ انيالزم بود كه م شهيهم

 يسو و وسوسه ها كيمبشر آن بود از  ايسيكه كل ييو رجا ديو ام مانياعتقاد، ا ر،يخ انيالزم بود كه م.شود جاديا يتعادل گر،يد ياز سو ياسيس

 يِداد، زندگ يبه مردم بشارت م ايسيكه كل ييدهايو نو دهايام. شود جاديا يتعادل گر،يد ياز سو ياسيو س يشرّ و قدرت ماد ،يويدن يزندگ

 نيا د،يرسان يكرد و به قتل م يرا شكنجه م يچه كس يدر چه زمان ايسيكه كل نيجدا از ا. ساخت يقابل تحمل م ،يآنان را به نوع تحمل رقابلِيغ

 ايسيكه كل يمانيو ا نيانسان ها بودند و نه د نيا ،آري –را به عهده داشتند  يا انهيعمالِ خشونت بار و وحشاَ نيانسان ها بودند كه انجام چن

به خاطر  حيكه مس نيهم وجود خواهند داشت، اما اعتقاد به ا شهيوجود داشته اند و هم شهيبد هم يخوب و انسان ها يانسان ها. آن بود ةندينما

و روحشان  افتينجات خواهند  حيمس يسيرغم ضعف ها و گناهانشان به بركت ع يامر كه انسان ها عل نيبه ا انميگناهانِ ما مصلوب شد و ا

به . او بوده است نيد ةجنب نيكننده تر نييتع شهيهم حينجات بخش مس امپي –بود  دگانيخواهد شد، همواره ملجĤً ستمد دهيشه آمرزيهم يبرا

 –من در اكثر اوقات  يشخص ةدو به عقي – نيد خيتار ياز دوره ها ياريدر بس اميپ نياز شرّ است، اما ا ندتررومين ريخ شهيداده اند كه هم اديما 

 .قرار گرفته است ديو ترد كمورد ش

 يزيدانست كه چه چ يخوب م د،يگرو يم حيمس نيكه به د يهر كس ،يالديو دوازده م صديو هفتم اكتبر سالِ س ستيتا روز ب« :گفت سانداناتو

گرسنه كنند  يرهايش ةدانست كه ممكن است او را طعم يم يمؤمن يحيهر مس. و روشن بود قيدق تيحيشرك و مس انيمرز م. ر انتظار اوستد

را  يگناه يب يحيمس ،ياحتمال وجود داشت كه ارادل و اوباش روم نيكند؛ ا يسپر ريخود را در غل و زنج يشود تمام زندگ مجبورممكن است  اي

 ياز جاده ها يكيدر كنار  نيريترساندن و عبرت سا ياو را برا اي رنديدر مأل عام تا سرحد مرگ به باد كتك بگ يو وقت گذران حيفرت يتنها برا

شرّ و تجسم كاملِ  ةژيو اتيثروت، قدرت و فساد، خصوص. كامالً روشن بود نيريو سا انيحيمس انياما در هر حال مرز م. بكشند بيبه صل يروم

 نييتع تيحيصدر مس ياز همان سال ها حينجات بخش مس امِيو اعتقاد به پ كتاي يبه خدا مانيفقر، ا گريد و از سوي –بود  يپرستشرك و بت 

شب  يها مهيمردانه در ن ييبا تصور او از گفتگو ديسانداناتو شا يسخنران نيا» .داد يم ليرا تشك يحيمس نيمؤمن يات زندگيخصوص نيكننده تر

 يكردم برا يرا كه تصور م يسخنان خاطرات نيحال مجبور بودم اذعان كنم كه ا نياما در ع. نداشتم يبحث عالقه ا نين به ام. مطابقت داشت

در من  يو دلگرم يتسل يو نوع بياحساس عج يسخنان نوع نيتوانستم كتمان كنم كه ا ينم. در من زنده كرده بود م،به خاك سپرده ا شهيهم

 .به وجود آورده بود
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 .سخنان سانداناتو گوش دادم ةو به ادام دمينوش يبراند يا جرعه

 312اكتبر سال  27

از  يروم غرب يبود كه بر امپراتور يپادشاه جنگجو و مشرك. شده به شش زبان مختلف تسلط داشت تيساله كه روا كيو  يس نيكنستانت

، كه شهر رم را اشغال كرده بود، به نبرد  وسيكننده با ماكسنت نييتع ينگمرد اكنون آماده بود تا در ج نيا. راند يحكم م اهيس ياياسكاتلند تا در

آن روز خون و مرگ و  يدانست فردا يكه م يو در حال دييگرا يم يكيكه نور شفق به تار يدر غروب آن روز و هنگام نيكنستانت. دازدبپر

و جهان از آن ساعت به بعد كامالً ... ديبر او آشكار گرد يشفه او مكا ديشن يبيسخنان عج د،يد يبيغر يزهايوحشت به همراه خواهد داشت، چ

 .دگرگون شد

قرن ها  سيو مانند آنچه پولسِ قد ديرا د يسيع بيصل د،يدرخش يم ييآسمان كه هنوز در پرتو نور شفق به رنگ سرخ و طال ةدر پهن نيكنستانت

» .شد يخواه روزيپ بيصل نيا يةتو در سا - in hoc signo vinces« :گفت يكه م ديشن ييبه دمشق تجربه كرده بود، صدا يمنته ةدر جاد شيپ

رسم شده بود و  يسيع بيصل انيسپاه ياسب ها يشانيسپر سربازان و بر پ يشروع جنگ به راه افتاد، رو يبرا نيكه لشكر كنستانت رداصبح ف

بود و او به  نياكنون رم متعلق به كنستانت. شد روزيدر آن نبرد پ نيتداده بود، كنستان ديدر عالم مكاشفه به او نو يبيغ يهمان طور كه آن صدا

 نيو كنستانت. شد يمحسوب م يروم غرب يو شرط حاكم امپراتور ديق يو ب املطور ك

 .كرده است روزياو را پ حيمس يسيع يرويدانست كه ن يم

 312اكتبر سال  28

تراسته «جنگ فرمان داد او را به  دانيو لباس آلوده به خونِ دشمن و كثافت م نيخون عرق بود، با سر و صورت سيكه هنوز خ يدر حال امپراتور

به حضور  ديلرز يرا كه از فرط وحشت به خود م يپوست رهيو ت زنقشيو آن جا مرد ر. كنند تيشهر رم بود، هدا ياز محله ها يكيكه » وره

و  يريو با ترس مستمر و دائم از دستگ گاهيخود را در مخف يزندگ ادسيلتيم. بود انيحيپاپِ مس »ادسيلتيم« ،ييقايآن مرد آفر. آوردند تورامپرا

كلمه  كي يحاضر شود، چون حت يسواد بود كه درخواست كرد مترجم يپاپ آن قدر ب. بود مناكياز جان خود ب زيكرده و اكنون ن ياعدام سپر

بود  ستادهيا ييالجثه و موطال ميدر برابر امپراتور عظ زنقشير ادسيلتيم. ديفهم ينم شد، يادا م نيالت حِيكه به زبانِ فص نيكنستانت سخنانهم از 

 .داد رييجهان را تغ خِيتار ريمس اميپ نيبود و ا حيروشن و صر نيكنستانت امياما پ. ديلرز يو از ترس به خود م

 بِيصل يها خياز م يكيامپراتور دستور داد . ديگرد يحيشهر رم مس. و بهتر شد ديجد زيدگرگون شد، همه چ زيآن لحظه به بعد، همه چ از

 .او باشد اوريتا در تمام جنگ ها همراه و  ديرا هم به لگام اسبش كوب يگريد خياش بكوبند و م يرا به تاج پادشاه حيمس

 بليو معابد آپول و س گواليتر كالتئا يمالزمِ مخصوص امپراتور، سوار بر اسب از كنار آمف لوستر،يو س ادسيلتيم ن،يآن روز كنستانت يفردا

به  وزد  نيزانو بر زم يميبر سر گورِ پطروس و پولسِ قد نيو در آن جا كنستانت. قرار داشت كانواتي ٔتپه يرفتند كه باال يگذشتند و به گورستان

 يجا، رو نيا: خود را اعالم كرد يشه هانق نيرفتند، كنستانت گورستان راه مي ٔدر محوطه يكه همگ يبعد هنگام يو ساعت. پرداخت شيايدعا و ن

 ٔپولسِ را هم به جاده ياستخوان ها. گذاشت ميرا بر آن خواه حيمس يرسولِ گرام نينام ا. ساخت ميخواه ييايسيپطروس كل ياستخوان ها

. ساخت ميخواه يمجلل يايسيم كلگور او ه يكرد و سپس رو ميبود، دفن خواه دهيبرد و همان جا كه او به شهادت رس ميخواه »اياوست«به  يتهمن

امپراتور . كند يرا عمل يبزرگ يها تيخواست مأمور يكرد و م يم فهيشده بود كه احساس وظ يبه مرد ليتبد نيكنستانت. كار نبود انيپا نياما ا
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آن  يرو يمجلل كاخ هاي – ياندانِ الترانخ يعني –شهر رم  يخاندان ها نيتر يمياز قد يك، كه ي»التران« ٔبه تپه نيمالزم ريو سا ادسيلتيم راههم

پطروس  يِبعد نانِيو تمام جانش ادسيلتمي ٔجا خانه نيلحظه به بعد ا نياز ا«: زد اديرا گشود و فر كاخ اصلي ٔساخته بود، رفت و در آن جا دروازه

 ».خواهد بود ح،يمس يسيرسول ع س،يقد

. شخصاً تاج را بر سر او گذاشت نياو بر تخت پاپ نشست و كنستانت نيبه عنوان جانش رلوستيگفت و س اتيبدرود ح ادسيلتيماه بعد، م پانزده

 ٔندهيزود آ يليتر بود، خ شيب ادسيلتيكه به مراتب از ذكاوت م يو ذكاوت يزهوشيبود، با ت انيحيمس يِويپاپِ دن نيكه در واقع نخست لوستريس

 نيتخست بيترت نيكرد و بد يزير هيرا پا يو امپراتور ايسيكل انيبود كه وحدت م لوستريس نيا. را درك كرد ايسيكل رييقابلِ تغ ريو غ ننوي

روم، به  يامپراتور يراه ها معظي ٔتوانست با استفاده از شبكه ياكنون م حيمس نيو جهان شمول را به وجود آورد؛ چون د يسراسر يايسيكل

 لوستريس نيو ا. گرفت ياقرارِ مذهب نيبود كه از كنستانت لوستريس نيا. ابديگسترش صادر شود و بسط و  يامپراتور يگوشه ها نيتر رافتادهدو

 يم حيمس يسيع نياكنون د. جهان تجربه كرد يجا يرا در جا حيمس نيد ريفراگ يروزيپ ند،يبنش حيمس يسيآن كه در انتظار ظهور ع يبود كه ب

را  عيوس يامپراتور نو اي. آن روز بسط و توسعه دهد ٔنقاط جهانِ شناخته شده يروم در اقص ميخود را به كمك قدرت عظ يامپراتور تتوانس

 .نشستند يبر تخت پاپ م س،يپطروس قد نانِيكردند كه به عنوان جانش ياداره م يكسان

شدند و  يبودند، شكنجه م بيتحت تعق انيحيمدت مس نيپنهان مانده بود، در تمام ا انيجهان ديسال عمالً از د صديوجود ما تا س«: گفت سانداناتو

توانست با استفاده از آن  يبود كه م يرينظ يب تيدر موقع لوسترياما اكنون س. رساندند يم انيو ترس به پا يكيخود را در فالكت و تار يزندگ

در برابر  يكه جهان ماد يكالتو مش فيرا چنان شكل دهد كه بتواند از پسِ وظا ايسيآن را به جهان عرضه كند و محتوا و سازمان كل اميو پ ايسيكل

 يا لهيبه نوبه خود وس زين نيخدا مشرف كرده بود و كنستانت نيسخن گفته و او را به د نيبا كنستانت حيمس. ديبرآ يقرار داده بود، به خوب ايسيكل

توانست با  يم لوستريج شد و اكنون سمخلوط و ممزو يبا ثروت، شكوه و قدرت نظام تيو معنو تيروحان. به راه خدا انيكشاندنِ جهان يبود برا

 ناتوساندا».كوه هرمون خطاب به پطروس بر زبان آورده بود يرو حيحضرت مس شيكه قرن ها پ ديتمسك جو يشيبه آن فرما نيكمك كنستانت

من هم به . و بر زبان برانم بكشم رونيرا از اعماق حافظه ام ب لانجي ٔمربوطه ٔهياز من توقع داشت آ ييكه گو ستيكرد و چنان به من نگر يمكث

 :را به خاطر آوردم هيجستجو پرداختم و آ

فصل  نيزم يو هر چه را تو رو. متصل خواهد شد زيدر آسمان ن ،يوصل كن نيزم يهر چه را تو رو. عرش آسمان را به تو خواهم داد ديكل من«

 ».ديمنفصل خواهد گرد زيدر آسمان ن ،يكن

 يايسيو كل لوستريقدرت، س نياما ا. بود يويو دن يقدرت ماد يدارا خ،يبار در تار نينخست يپطروس برا نِيجانش اكنون. قاًيدق«: گفت سانداناتو

 ههمچنان ادام مونيروالِ نام نيخشونت و فساد شدند و ا يقربان گرياز هر زمان د شيب يبعد يدر قرن ها انيحيمس. او را به كج راهه كشاند

 ».افتي

ما . پرداخت يكسب كرده بود، م نكنستانتي ٔكه به واسطه يقدرت و شهرت يدر ازا ديبا ايسيبود كه كل ييبها نيا«: ادامه داد كرد و يمكث سانداناتو

همراه با قدرت، قدرت . ميپرداخت يم يويو دن مادي ٔآن را هم در عرصه يبها ديبا نيو بنابرا ميبه دست آورده بود يويو دن يقدرت ماد

ما  خيتار. ما را تاراج كردند ميعظ يما سوءاستفاده و ثروت ها ينظام يها مانيت پرستان، چالشگران، آنان كه از پقدر. هم آمدند پرستان

 ياما آقا. ميآن ها شد رشياست كه ما مجبور به پذ ييسازش ها خيتار زيو ن. مياست كه با آن مواجه بود يو خطرات دهايتهد خيتار ان،يحيمس
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و  زيدآميكه چالش ها و خطرات شكل تهد يدر زمان يهستند، حت يكه دشمنان ما چه كسان ميدانست يم شهيهمما تا به امروز  ل،يسكيدرا

آن ماه داغ و  يدادهايرو د،يكه دار يا يخيشما حتماً با توجه به اطالعات تار. ميشناخت يگرفتند، ما دشمن خود را م يبه خود م يكيدرامات

 اوت ديآور يم اديرا به  1870 سالوحشتناك...« 

 را در واقع هم به خاطر داشتم؛دست كم در 1870تابستان  يدادهايحسب تصادف رو بر

 يعني – يويدن يدر آن زمان قدرت ها. را آموخته بودم يخيتار عيوقا نيرفت، ا يتوقع م ونيسوعي ٔفرقه ينارهاسمي ٔطلبه كيكه از  يحد آن

و زجرآور، كه  ياما آن چه در آن تابستانِ طوالن. سر به شورش برداشته بودند ايسيكل هيبر عل مصممانه و به طور قطعي – ييايسيكل ريغ يروهاين

و سه سال تمام به  ستيآغاز شده و ب 1823در سال  قتيدر حق د،ظهور رسي ٔگذشت، با وضوح تمام به منصه يسال از آن م كصدياز  شيب اكنون

و سه سال استبداد  ستيب: شانزدهم بود گوريهشتم و گر يدوازدهم، پ يلئو يعنيپِ مستبد سال ها شامل حكومت سه پا نيا. بود دهيدرازا كش

و  ستيدوران حدود دو نيدر ا. حكومت كردند كيكاتول يايسيكل يايكه با عنوان سلطان بر شهر رم و دن ييپاپ ها نِيخون يكتاتوريدمطلق و 

و پنجاه  ستيدو: گربه عبارت دي –شدند  دياز موطن خود تبع ياسيس يجرم ها ليدل به ايبه حبس ابد محكوم شدند  ايپنجاه هزار نفر اعدام 

 ليكتاب ها سانسور شد، از تشك. عقوبت گرفتار آمدند نيدتريدچار شده بودند، به شد ايسيكه به خشم كل ليدل نيبه ا هاهزار انسان تن

محاكمات . را به اشد مجازات محكوم كردند نيمتهم ييايسيكل ياه هاو دادگ ديسفر و رفت و آمد محدود گرد يشد، آزاد يرياجتماعات جلوگ

سه پاپ،  نيحكومت ا يدر سال ها. شوند يمحاكمه م يدانستند كه به چه جرم ينم يحت نيعموم متهم نيشد و بنابرا يانجام م نيفقط به زبان الت

 كيدوازدهم تنها  يحكومت لئو يدر سال ها ونيسيزانكي ٔدوبارهآن را گرفت كه رواج  يجا يشد و استبداد و خود كامگ ماليعدل و قانون پا

به  ،يدانيدر هر م. شدند گانهيدانستند، دور و ب يم نيزم يبر رو حيمس يسيع ٔندهيكه پاپ را نما ياز مردم شيپ زا شيپاپ ها ب. نمونه از آن بود

 .زدياويداشت، به دار ب يسر ناسازگار ايسيبود تا هركس را كه با كل دهستايدر كنار آن آماده ا يبر پا شده و جالد يمستمر، دار دتهدي ٔنشانه

سوءقصد و . آن ها افزوده شد يو هر روز بر تعداد اعضا ديروبرو گرد يزود با اقبال عموم يليشد كه خ ليتشك يفراوان يسر يها انجمن

و با كمال قساوت سركوب  انهيوحش ،يخارج يروهايبه كمك ن شورش ها همواره، آن هم نياما ا. شده بود ليروزمره تبد ييدادهايشورش به رو

به حكومت ترور و  خيتار رِيسدناپذ انِياما سرانجام، جر. برخورد است نينمونه از ا كيتنها  ايشورشِ شهر بولون نيخون بِشد كه سركو يم

 .، شهر را به تصرف خود درآوردند1843ال در س –اوباش و اراذل رم : ايسيكل يبه قولِ رسم اي –داد و مردم رم  انيخفقان پا

 ييادني –خود او  دالاقل از دي –از سلف خود به ارث برده بود  يحيحاكمِ مس نيكه ا يجهان يانتخاب شد؛ ول ينهم به مقام پاپ ي، پ1846سال  در

 ورم را آغاز كرده بودند؛  يبه سو يشرويپو سربازان آنان  افتهي يعيابعاد وس ينيو ماز يبالديشورش گار: بود نيو وحشت آفر دكنندهيناام

 ليسيس نِيو به طور ناشناس به شهرِ گانتا در سلطان نش ختياز شهر گر انهينهم مخف پي – 1848در سال  –هنوز هم دو سال نگذشته بود كه 

 ٔبرجسته وخِياز ش ياريبس. ديرداز چنگالِ حكومت پاپ آزاد گ نياعالم شد و به شكلِ نماد يهمان روزها در شهر رم حكومت جمهور. رفت

كه ارتش فرانسه شهر رم را اشغال  يزمان يعني، 1850نهم تازه در سال  يپاپ پ. غارت شد ياريبس ياهايسيو كل دنديقتل رس هب ايسكلي

نهم دوباره  يبله، پ. گرددكرده بود، توانست به شهر رم باز ينيصعب العبور عقب نش يبه كوه ها يبالديفرار كرده و گار سيبه سو ينيكرده،ماز

م جلوس كرده بود،اما همه م بر مسند حكومتن نيدانستند كه ا ير يخارج يروهايحكومت تنها به بركت حضورِ ارتش فرانسه و با كمك 

 .برپاست
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محبت مردم  نيبه ا يت مثبتداشت و او هم به نوبه خود با اقداما يفراوان تيمردم محبوب انيتازه بر تخت پاپ نشسته بود، در م يكه پ يهنگام

و  عمومي ٔروزنامه كياخراج كرد، مجوز انتشار  ايسيكل نِيرا از جمع مؤمن ونيسوعيمردم گردن نهاد و  ينهم به خواسته ها يپ: پاسخ داده بود

راه آهن  ٔرا به شبكه كانيواتنمود و  يو سپس بازساز بيشهر تخر نيرنشيفق مستمندان را در محله هاي ٔمخروبه يمستقل را صادر كرد، خانه ها

 شاقدامات و تال نيتمام ا. خواهد كرد نيتدو يمدرن يمردم قانون اساس يبر اساس خواسته ها متصل كرد و از همه مهم تر قول داد كه به زودي

. بود جهينت يپاپ هم ب يالش هات نياما ا. فراموش شود ر،يربع قرنِ اخ كيدر  يقبل هولناك حكومت پاپ هاي ٔخاطره ديآن بود كه شا يها برا

ملت  هبود ك يبه نهضت وستنيمردم در پ ٔندهيو آ. خواستند، نه گذشته را يرا م ندهيمردم آ. گرفت يشيپا بر سرش گذاشت و از او پ خيتحولِ تار

 .او ييايسيكلبه پاپ و حكومت  وستنيوحدت و استقالل به راه انداخته بود؛ و نه پ يبرا ايتالاي ٔو به پا خاسته ديجد

 ماه ياز روزها يكيدر  »يروس«كه  يهنگام. داوج خود رسي ٔبه نقطه كان،يوات رينخست وز »يروس نويِپلگر«ها با سوءقصد به جانِ بارون  يريدرگ

 گهاننا. رده بودنداز مردم اجتماع ك يادزي ٔكاخ، عده يمشهورِ جلو يپله ها يخارج شد، رو» نال يريكوو«كاخِ  يِاز درِ اصل 1848نوامبر سال 

كرد؛ مردم از  نيكاخ را رنگ يفرو رفت و خون او پله ها يخنجر در گلو و حلقوم روس ٔغهيت. در دست داشت يآمد كه خنجر شيپ يمرد جوان

 .بود ياسيقتلِ س نيو ناتوان شاهد ا چارهاتاقِ كارش، بي ٔنهم در پشت پنجره يو پ... دنديكش يشاد اديفرط خشم و نفرت فر

پاپ را  يكه قدرت حكومت يسركوب دشمن ينبود كه بتواند برا يارتش. وجود نداشت ييايسيركليغ يپناهگاه و ملجائ ،يپ يبرا گرياكنون د اما

پاپ ها توانسته  ناي ٔهمه –... هشتم، كلمنسِ هفتم گوريدوم، گر ياول، لئو لوسترِيبله، س. در معرض خطر قرار داده بود، از آن استفاده كند

 .يخارج ينظام يروهايمقاومت كنند، اما تنها با استمداد از ن يرمذهبيغ يدر برابر چالشِ قدرت ها ودندب

نهدد  كيسقوط و زوالِ «تحول را  نيلندن ا مزتاي ٔروزنامه. خود را عمالً از دست داد تي، حكومت پاپ قدرت و اهم1869در سال  سرانجام

 .كرد فيتوص» و با شكوه يميقد

نهم  ياما پ. شده بود يبحران ندچار چني –به ندرت  اريبس اي –هرگز  ايسيگذشت، كل يم نيكنستانت يختاري ٔكه از مكاشفه يرونطول تمام ق در

مربوطه، به  اتيها و روا هينهم با تمسك به آ يپاپ پ. ديد يجز رو كردن آن نم يداشت كه اكنون چاره ا نيدر آست يهنوز هم ورق برنده ا

حاكم برقدرت روح القُدس  يعنيقدرت،  ناي ٔپناه برد و خود را وارث و دارنده وديكرده  ضيتفو سيبه پطروس قد حيمس يسيكه ع يتقدر

بودن پاپ و صائب بودنِ مطلقِ  رياصلِ اشتباه ناپذ كان،يوات وخِياجالسِ ش نينخست يِانيدر نشست پا 1870سال  هيژوئ جدهميدر روز ه. دانست

 يو به كمك روح القُدس اكنون م سيپطروسِ قد نيبدان معنا بود كه پاپ به عنوانِ جانش نيو ا. و اعالم شد ديرس بيبه تصو وا ماتيتصم

 ماتينهم اكنون تصم يپ. كند يريگ ميآن كه هرگز دچار اشتباه شود، آزادانه تصم يو اخالق، ب مانيا ن،يتوانست در تمام مسائل مربوط به د

اكنون  يپ. او هرگز ممكن نبود اشتباه باشد ماتيتصم نيدانست و بنابرا يخدا م تيو مش يانعكاس رأ يو اخالق يمانيمسائل ا ٔنهيخود را در زم

اصلِ : ديرس بيهم به تصو يگريد يمانيدر اجالس فوق الذكر، اصل ا. شد كه همه مجبور به اطاعت از او بودند يمحسوب م يمرجع نيتر يعال

اصل، قدرت مطلق،  نيا بِيتصو امديو پ يمنطق ٔجهيبه عنوان نت وخيو شركت كنندگان در اجالس ش. ايسيكل يبودن رهبر ريو فراگ تيجامع

اجالس  بيترت نيبد. را به دست پاپ سپردند تيحيمس يايدن يو صومعه ها اهايسيو تمام كل ايسكلي ٔحكومت بر مجموعه ٔو بال واسطه يقانون

 .شناخت تيمرجع در جهان به رسم نيو باالتر يمعنو و يرهبر مذهب نيتر يپاپ را به عنوان عال وخ،يش

كس بهتر از  چيو ه. ختيرا برانگ ياريبس يدهاينشد و شك و ترد يو قابل قبول تلق يشده از همان ابتدا چندان جد ادياصل  بِيهمه، تصو نيا با
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 نيا تيجنگ را برده اند، واقع ايسمذهب و كلي ٔبههباور بودند كه در ج نيبر ا يو اگر هم كسان. دانست يرا نم تيواقع نينهم ا يشخص پاپ پ

 .باخته بود شيرا از مدت ها پ يرمذهبيغ يروهايجنگ با ن ايسيكه كل بود

كه  –ها  يفرانسو: در آن بازنده شده بود كانيو وات وستهيبه وقوع پ قتاًيجنگ حق نيا. و مَثل گونه نبود يعبارت استعاره ا كيسخن تنها  نيا و

نوزدهم  خدر تاري –شده بودند  ينمجبور به عقب نشي 1870 – 71 يفرانسه و آلمان در سال ها نيارتش پروس در جنگ ب يشروپيدر برابر 

توانست  يبود كه م ينظام يروياكنون لشكر ژنرال كانسلر كه كم تر از چهار هزار سرباز داشت، تنها ن. كردند هيشهر رم را تخل 1870اوت  هما

 كيژنرال كادورنا كه به استعداد شصت هزار سرباز تنها  يبه فرمانده ايتاليا يدر برابر ارتش مل ايسيكل» سلطانِ -پاپ « نيدژِ آخر نياز آخر

او بسته شده بود،به  يقرار داشت و راه فرار هم بر رو يا دانهيكامالً نوم تينهم كه در وضع يپ. شهر رم فاصله داشت، دفاع كند يوارهايروز با د

 .دينما مياز رم دفاع كند و سپس خود را تسل نيستور داد تنها به صورت نمادكانسلر د

 د،يماه اوت، به هنگام برآمدنِ خورش ستميدر روز ب. شد ايتاليا تختيرم پا. شده بود روزيپ ا،يتاليومتحد ا ديامانوئل حاكمِ كشور جد كتوريو شاه

 طروسپ يايسيو شرط بر فراز گنبد كل ديق يب مِيتسل ديپنج ساعت پس از آن، پرچم سفآغاز شد و كمتر از  ايتاليارتش ا يتوپ ها يآتش بار

امتناع كرد و خود را  نينو يايتاليا ندگانيبدهد، از مذاكره با نما قانوني ٔخواست به تصرف شهر رم جنبه ينهم كه نم يپ. به اهتزاز درآمد سيقد

 .نمود يزندان كانيوات يوارهايدر پشت د

 يرأ يشده در صندوق ها ختهياز مجموع آراء ر. انجام شد يهمه پرس ايسيتحت حكومت كل يدر قسمت ها 1870سال  اكتبر در

 نيتضم كي 1871در ماه مه  ايتاليدولت ا. بود ميتصم نيمخالف ا يرأ 1505و تنها  ايتاليا يبه جمهور وستنيموافقِ پ يرأ 681/132،يريگ

شناخته شد؛ اما او اكنون حاكم  تيبه رسم بيتعق رقابليو غ رمسئوليمستقل، غ يصِ پاپ به عنوان حاكمآن، شخ قكرد كه بر طب بيتصو يقانون

 نيسرزم نيو تازه ا. شد يپاپ اعظم را شامل م يقصر تابستان يعنيالتران و كاستل گوتدولفو،  كان،يكوچك بود كه فقط شهرك وات اريبس ييايدن

 .نهم قرار گرفته بود و به او تعلق نداشت يپ ارِياختدر  فادهاست يكوچك هم فقط برا اريبس

توانست دوباره در  ايسيكل د،يبه توافق رس ينيموسول تويالتران، با بن يقراردادها يدوازدهم با امضا يكه پاپ پ يهنگام يعني، 1929در سال  تازه

 .شد ليكشور مستقل تبد كيبه  كانيارداد التران، شهر واتقر يبا امضا رد،چونيبه عهده بگ يفعال شود و نقش استيقدرت، اقتصاد و س يايدن

 .صورتم حس كردم يرا رو گاريوزش دود گرم س. ديبه مشامم رس» ُگلوواز« گاريس يسانداناتو روشن شد و بو ييكوچك و طال فندك

در مورد اعمال قهر  قيراً به مطالعه و تحقخواهر شما ظاه. ميدان يما خوب م يرا هر دو نيا. ستين يديجد زيقهر و خشونت چ«: گفت سانداناتو

از قهر و  شهيما هم. به من گفته است يزيدامبر جنابياست كه عال يزيچ نيالاقل ا. داشت مفرطي ٔعالقه كيكاتول يايسيو خشونت در كل

خود را  بيرق ميتوان يو ما نم ست؟ينطور  نيكند، ا يوار عمل م وانهيروزها مهار نشده و د نيقهر ظاهراً در ا نياما ا م،يبرده ا نجخشونت ر

اما امروز ما هاج و واج و منگ در برابر سه جسد . ستيدشمن ك اي بيكه رق ميدانست يم شهيدر گذشته ما هم. ميو بشناس ميبده صيتشخ

آن . ما وارد جنگ شودنجات  يبرا ستيكس حاضر ن چيه. ميآن را به كمك بطلب ميوجود ندارد كه بتوان يارتش ميدان يم وبو خ ميا ستادهيا

رغم سخنان  يسانداناتو عل» .مييشود، تنهاس تنها يتر و زشت تر م رهيكه روز به روز ت يما اكنون بدون سالح، در جهان. شده يزمان ها سپر

موضوعِ مورد بحث  كرد كه ياحساس آرامش م يمرد ظاهراً تنها در لحظات نيا. به لب داشت يراند، لبخند غمناك يم انكه بر زب يا يكامالً جد

امروز روز دفنِ . چهار صبح بود باًيساعت تقر. كرد يرا خال وانشيل. كند دلش را خالي ٔخواست عقده يهم م ديشا. شونت بودقهر و خ ٔدرباره
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 .بخوابم يتوانم ساعت يكردم كه باالخره خسته شده ام و م يم سخواهرم وال بود و من احسا

 ».مامرگ بر دشمنان «: گفت سانداناتو

 ».يآن هم چه مرگ. بله، مرگ بر دشمنان ما«: را به او دوختم و گفتم نگاهم

با  زيكه همه چ ديرس يبه نظرم م. غوطه ور بود يدر مه كدر و مغشوش زيهمه چ ييپشت سر گذاشتم كه گو يخواهرم را در حال نيتدف مراسم

كردم و با كمال تعجب  يم يباز ديرا كه با ينقش. بر آتش دارم يدور دست تنها از يخارج يگذرد و من مانند ناظر يفاصله و به دور از من م

 كينبود، چون در مركز توجه كاتول يكار ساده ا. گفتم نيبه خود آفر. كرده ام يقابل قبول باز يكه نقشم را نسبتاً خوب و به نحو دممتوجه ش

. آنان شركت كردم ٔاكارانهيمعنا و ر يب يمذهب» جشنِ«در به اصطالح . اشتندنظر د ريقرار داشتم كه با دقت رفتارم را ز يو كنجكاو نيزبيت يها

جشن  ديمرده كه نبا يكنند؛ برا استفاده مي» جشن« ٔاموات از واژه نِيتدف يمراسم مذهب يها چرا برا كيبودم كه كاتول دهياز خود پرس شهيهم

را كه چند  يهمانيم يِو ابد ديجد يمراسم شروع زندگ نيگفتند در ا يم: نستمدا يسؤال را خودم م نيو استاندارد ا جيالبته جوابِ را. گرفت

. كردم يم ياستداللِ ممكن تلق نيرا احمقانه تر حيتوض نيربع قرن بود كه من ا كياز  شيب. رنديگ خاك به سر برده بود جشن مي ٔبر كُره يروز

و تنها كه  چارهيآن زن ب يشركت نكرده بودم و در مراسم خاكسپار »يجشن« نيطرف هرگز در چن نيمادرم به ا نياز مراسم تدف ليدل نيو به هم

 .جشن گرفتن وجود نداشت يبرا يزيچ چهي –الاقل از نظر من  –مبتال شده بود هم  زيعمر به جنون ن ردر آخ

 .ديطلب يمرده بود كه انتقام م يگو به مر –جشن گرفتن بود  ٔستهيشا قتاًيكرده بود كه حق ياو چنان زندگ. بود يگريد زيوال چ نيمراسم تدف اما

تا تعداد شركت كنندگان در  ميخود را به عمل آورده بود يما تمام سع. پرودنس اجرا كرد ويكوچك ن يايسيدر كل چزيرا پ يمذهب مراسمِ

 ليتشك» ها نيبزرگ تر«و » بزرگ تر ها«، »بزرگان«حاضر بودند كه اكثر آن ها را  ايسيپنجاه تا شصت نفر در كل نيب. ميمراسم را به حداقل برسان

 نيطراز اول، و چند تن از بزرگ تر يدولت، وكال ئتيه يسه سناتور، چند تن از اعضا ،يالتيدو فرماندار ا د،يمخصوص كاخ سف ٔندهينما:دادند يم

به  يرقانونيو غ يقانون يها و اعمال نفوذها تيانواع و اقسام فعال يكران خود را برا ياقتصاد و ثروت كه قدرت فراوان و ثروت ب ياياقطابِ دن

 يتنها به خاطر وجود آن هاست كه به دور خود م نزمي ٔكامل دارند كره نانيبودند كه اطم ياراذل نيهم از هم همانانيم ريسا. بردند يكار م

. كرد يم يريشدن آن ها به مراسم جلوگ كينزداز  يالتيا سيفرستاده بودند كه پل يلمبرداريف يگروه ها ،يونيزيشش مركز تلو ايپنج . چرخد

و موقرانه برگزار شود و  هيرايپ يتا مراسم، ساده، ب متمام تالش خود را به عمل آورده بودي –و من  زابتيمارگرت، پدر دان، خواهر ال يعني – ما

 .ميكن يريكه باب طبع رسانه هاست، جلوگ از آن نوع يدست اولِ خبر يماجرا كيشدن آن به  لياز تبد ميحال متأسفانه نتوانست نيبا ا

دانستم كه  يم. كار مرا شگفت زده كرد نياو در ا يياذعان كنم كه توانا ديبودم و با دهيند يمراسم مذهب ياجرا نيرا در ح چزيتا آن روز پ من

 يطالچراغ ها مانند  ريتابوت وال ز. رده بودرا پر ك ايسيكل يبخور فضا يبو. است يمياو چه عذاب ال ياموات بر سر جسد وال برا يخواندنِ دعا

 پس از خواندن دعا، همان. ديدرخش يمات م

 يمقدس را برا ونيمن كمون. داشتم، آغاز شد اديدور به  يآن را از سالها يكه خاطره  يا هودهيو خطابه ها و اعمال پر طمطراق اما ب وعظ

جا، برخالف گذشته  نيا. متفاوت داشت "با آنچه در گذشته تجربه كرده بودم كامال مراسم نيا يكردم ول افتيبار پس از ستالها در  نينخست

كه  نيا. شديعرضه م نيهم به مومن يسيجا عالوه بر نان مقدس، خون حضرت ع نيگذشته ا نيزدو از ا يمحراب زانو نم يپله ها يرو يكس

 گرفتيصورت م عتريمراسم سر بيترت نيچون بد شد،يمحسوب م شرفتيپ به نظر من گرفت،يانجام م ستادهيمراسم ا بودويبه زانو زدن ن يازين
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 يمن، خدا يخدا: فكر در سر داشتم كيمن فقط . نداشت يتياهم چيه ميمراسم برا نيا يهمه  ديراستش را بخواه. ديرسيم انيو زودتر به پا

 .است دهيمن خواب يتابوت خواهر كوچولو نيدر ا! من

اش در عنفوان  يبرادر بزرگتر هنوز زده است و خواهر كوچكتر خود را كه گل زندگ: را خود من بر عهده داشتمخطابه در منار تابوت  راديا

و ... است رممكنيما غ يبرا گذارديما م يپا شيكه او در پ ييخداوند و راه ها تيدرك ش. رهيو غ رهيو غ... سپارديپرپر شده، به خاك م يجوان

 _شديكه در لحظات مناسب اجرا م _نيمستمع يو لبخند غم زده و سر تكان دادنها هيم براساس هق هق گراگر بخواه. ليقب نياز ا ييزهايچ

. باشد ميبه دور از احساست واقع حاتميخود را كردم تا توض يتمام سع. بود زيآم تيام در كل موثر و موفق يسخنران رميبپذ ديقضاوت كنم، با

 يها ياز همان شوخ يكيحرفها را به عنوان  نيا: با خود گفتم. بردذيو مقدس مĤبانه من لذت م بيفراز سخنان ظاهر  "اگر وال زنده بود، حتما

 خواستميصحبت كنم، اگر م يگريطور د خواستميبود اگر م نيا قتياما حق. ميداشت اديها ز يشوخ نيوال ، باشد؟ ما كه از ا ر،يخودمان بپذ نيب

و احساسات  انيحاضر نبودم روح عر يطيشرا چيتحت ه. كار از من ساخته نبود نيا. آمدم يدرم يكنم، از پا انيخود را ب يقياحساسات حق

 .بگذارم شيجمع اراذل به نما نيخود را در برابر ا يواقع

و  مادرم. گورستان قرار داشت نيهم در ا ليسكيدرا يخانوادگ يمقبره . كوچك قرار داشت يايسيدفن شد كه در مجاورت كل يدر گورستان وال

انداخت  يم يشعر ادي شهيگفته پدر مرا هم نيا. ماست ادگاري نيكارها و اعمال ما بهتر: گفت يم شهيپدرم هم. مدفونند نجايپدرم در ا نيوالد

 ...ديوبترس ديبه آثار و اعمال من نگاه كن! و قدرت مداران انيزورگو يا: سيماندياوز: كه در دبستان باالجبار از بر كرده بودم

 يكه از چشمم جار ييو با اشكها خورديكه از فرط سرما بهم م ييبمانم با دندانها نجايلعنت به من اگر ا: به خودم گفتم. و گزنده بود سرد باد

 يوال برا نكهياز ا. مردم، ناظر فرو رفتن تابوت وال درون خاك سرد گور باشم نيدر برابر چشمان كنجكاو ا زند،يم خي ياست و بر گونه ها

 نيا. وجودم را در برگرفته بود يسراپا يو وحشتناك يعيطب رينفرت غ. بودم چارهيو ب نياز حد توانم خشمگ شيب رفتيخاك م ريز به شهيمه

 ريخواهند وال را زنده زنده به ز يكه م ديرس يبه نظر م: توانستم از خود آن را دور كنم ياست كه نم يهولناك و دود آور رينفرت به خاطر تصو

از . خروارها خاك چه خواهد كرد ريكس در ز يزمستان، تنها و ب كيسرد و تار يپس شب ها نيدانستمكه وال از ا يو من نم بفرستندخاك 

. رفتم يدر كنار گودال قبر گرد هم آمده بودند، جدا شدم و به گوشه ا شينما يصحنه  نيآخر ياجرا يبرا يگروه كوچك دوستان خانوادگ

 .ماندند نيرير نزد ساكورد رتو مارگ زابتيخواهر ال

سنگبه چشمم خورد  نيحصار چند يدر آن سو. كرديگورستان را مشخص م يكه محدوده  افتميرنگ  رهيو ت اهيس يابرها ريخود را در ز ناگهان

چند قدم كه . رفتمبه مت دروازه گورستان . آنها را پوشانده بود "بايتقر يوحش يمانده بود و علفها يگورستان باق يمياز محدوده قد "كه ظاهرا

مرا به  ارياخت يب يناشناخته ا يروين. بودم دهيهرگز آنها را ند "مواجه شدم كه قبال يكوچك و غم زده و فراوش شده ا يبا سنگ قبرها شتمبردا

 .جلو راند

تولد و  خيار. قرار داشت نيزم يساده بود كه رو يسنگ قبر او سنگ. گوورنو را دربرگرفته بود نسنتيهرز گور محقر و كهنه پدر و يعلفها

 نياجازه نداده بود كه جسد ا ايسيكل. 1936-1902:بود صيبه زحمت فابل تشخ ،يدگيدرگذشت او در اثر باد و باران و گذشت زمان و عدم رس

 .دفن شود نيكرده بود در خاك متبرك گورستان مومن يخودكش "ظاهرامرد را كه 

به سراغ من  نيپس از اتمام مراسم تدف زابتيبودم، چون خواهر ال ستادهيرا بر سر گور گوورنو ا يديانكه متوجه شده باشم مدت مد يب "ظاهرا
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كه به تنن داشت تا  يلباس. به خود جلب كرده است نيچن نيتوجه مرا ا يزيچه چ نديتا بب نيزم يزانو زد بر رو زابتيال. ستاديآمد و كنارم ا

در آن لباس، در ابتدا  زابتيال يتماشا. كرده بود دايوال پ يآن را در كمد لباسها زابتيو ال. داشتراهبه ها شباهت  يو سنت يميبه لباس قد يدح

 كه يهنگام. به تن داشت يمعمول "كامال يشباهت داشت كه لباس ييبايبود و به زن جوان و ز گانهيلباس ب نيكرد، چون او در ا جيگ يمرا تا حد

 .من ياوه، خدا: دهانش گرفت و آهسته گفت يخواند، دستش را جلو سنگ قبر را ينام حك شده بر رو زابتيال

گوورنو  يآنان تمام حاصل زندگ. دادند بياو ترت يرا برا يجنازه ا عيگوورنو چه نوع تش زيكه همكاران عز يدان يم "حتما! چارهيب شيكش: گفتم

مرد وجود  نيا "كارشان رفتند كه انگار اصال يا با خاك پوشاندند و چنان پتابوتش ر يانداختن و با سرعت رو يرا بر باد فنا دادند، او را در چاله ا

خاك  ريآنجا ز چارهيمرد ب نيا يخواهر، جا. بود دهيبه قتل رس قتيكه در حق يدر حال. كرده بود يكه گوورنو خودكش ليدل نيآن هم به ا. ندارد

 ...انيكنار لعنت شدگان و جان نجا،يخداست و نه ا

اگر وال . بن د،يكرد راديا ييبايز يچه سخنران. بود يعال يليرفتارتان خ: را گرفت و گفت ميبازو زابتيال. ميه گرستان برگشتبه محوط يوقت

 ...ديشنيشما را م يسخنران

 .ديخودتان را به آن راه نزن. شدياز خنده روده بر م ديشنيمرا م ياگر وال سخنران_

 .كرديبه شما افتخار م ديديما را ماگر وال ش. حال رفتارتان خوب بود نيبا ا_

 د؟يبشنو يخنده دار زيچ ديدوست دار _

 ؟يزيچه چ "مثال_

 .آورم يرا به خاطر نم ميكلمه ازحرفها كي يحت_

 .از شما متنفر بودم د،يخشن هست ديكرد ياگر نصف آنچه كه وانمود م يحت. اوه، بن_

من  يبود كه عكس را برا ليدل نيشناخت و به هم يمرا م قيدق يليوال خ. ديريبگ نيدره ب ريمن را با دقت و ز يكارها شتريپس بهتر است ب_

 .كرده بود يمخف

 ...شوم يدرست متوجه منظورتان نم_

 ياما اگر كس. دانست يكرد كه به آنها اعتقاد داشت آنها را خوب و درست م يسپر ييبه آرمان ها دنيرس يوال تمام عمرش را در مبارزه برا_

و  يقو اريوال بس. درآورد يتوانست دمار از روزگار هر كس يكه م شديروبرو م ييخشن و انتقام جو ي تهيگذاشت با عفر يدمش م يپا بر رو

 .من بود ازخشن تر 

 .هرگر نتوانست او را خوب بشناسم ديشا_

 گريخوب، حاال د. ديخودتان اذعان كن شيرا پ تيواقع نيبهتر است الاقل ا. ديشناختيشما او را خوب م. ديشناختيشما وال را م. ستيطور ن نيا_

 .ميپدرم است آماده كن يكه در خانه  شينما يبعد يروبرو شدن با صحنه  يكه خودمان را برا دهيوقت آن رس

 د؟يديرا د نايآنجل يخواهر مر_

 .دميكس را ند چيگفت ه شوديم_

به  "به او گفته بود كه پس از اتمام مراسم تدفن فورا ليسكيدرا ياو آق. آمده بود نجاياز كنار تخت پدرتان به ا "مايمستق يخواهر مر_
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 ..برگردد تا گزارش مراسم را به استحضار او برساند مارستانيب

 آخر عمر؟ رفاقت ماه نوامبر و دسامبر؟ يدارد؟ مغازله در سالها ييحرفها چه معنا نيا! اوه، اوه خواهر_

همه از . اورديرا به جا ب يكي يشك نداشتم كه اگر وال زنده بود، از هر ده مهمان حت. شناختميا مبود كه به زحمت آنها ر يمملو از كسان خانه

دند يبلع يباشند، گوشت بوقلمون و ژامبون م دهيكه به سفره آماده رس يبضاعت يآقابان مثل پناهندگان گرسنه و ب نيهمه ا. پدرم بودند انيآشنا

 .انداختند يو آبجو و عرق باال م

 يرا ب يباز ركيس يكردند برنامه  يم يشباهت داشتند كه سع يركيس رانيدونفر به مد نيا. كرد يبه مارگرت كوردر كمك م زابتيال خواهر

 .برسانند انيو نقص به پا بيع

 .بودم در آن مجلس حضور نداشت شيكه من در جستجو يآن مرد فقط

اول كتاب اشندن را كه  ياز نسخه ها يكياو . كردم دايكتاب بود پ يقف پر از قفسه هاآن تا س يها واريكه د يرا كنار پنجره اتاق زيسامرها ويدر

. آشنا كرده بود گريكديبا  بزيدانت پيتابستان در ك كيآن دو را در  زيسامرها. زديپدرم امضا كرده بود ورق م يبرا "سامرست موآم شخصا

 .قماش بودند كيدو از  عالقه مند شده بودند چون هر گريكديبه  "و پدرم فورا موآم

الغر  يبه نحو تاثرآور. نازك و كم خونش به من لبخند زد يسرش را از كتاب برداشت، و با لب ها زيكه وارد كتابخانه شدم، سامرها يهنگام

 قهيجل بير جنخبگان دانشگاه هاروارد بود د ژهيبتاكاپا كه و يف يينشان سازمان دانشجو. به تن داشت يخاكستر رهيكت و شلوار ت. بود

 .بود تيوال استر يدعاو يمظهر مجسم وكال ز،يسامرها نيا. كرد يم ييخودنما

 محبوب و مورد عالقه من است؟ سندهيبن، به تو گفته بودم كه موآم نو_

 .نه، فكر نكنم_

هم  نيا. است انسان اراده كند يكاففقط . يليشدم و هم و رهيچ« اما هم من بر آ. به آن مبتال بودم يمن هم در كودك. لكنت داشت يحساب يليو_

رد و بدل  گريكديبا  ييجنا -يسيپل يآنها داستانها. را دوست داشت يليپدرت و. مورد عالقه من باشد سندهيموآم نو نكهيا يخوب برا ليدل كي

 ؟ياز پدرت دار يديبن، چه خبر جد. آن دو مربوط به دو جنگ متفاوت بود يالبته داستان ها. كردن يم

 .بود يديمرگ وال ضربه شد. شود يحالش خوب م كنميفكر م. اش نشود يمتوجه درد و ناراحت يكس كنديم يسع_

 .ستين ريضربه پذ هايسادگ نيپدرت به ا يول_

 .شوميزود شوكه م يليمن خ. خوردم يديمن ضربه شد. منظورم خود من است_

 قهياختالف سل يمتعقد بود كه ن و پدرم برخالف تمام ويدر. كالمش را قطع كرداما ناگهان ... تو و پدرت: آرام سخنش را آغاز كرد يبا لحن ويدر

 .ميهست گريكدي هيشب ميريبپذ مياز آنچه خود حاضر شيب يليها خ

تواضع  يسپر غلط و نابجا كيكه پشت سر  يشباهت دار يبه نظر من به كس يول ؟يشويزور شوكه م يليو خ ؟يريپس تو ضربه پذ نطوريكه ا_

 !پدر سوخته؟ ،يمرا گول بزن يخواه يهم م ديشا اي. ده استپنهان ش

 .ويگشتم، در يدنبال شما م. اگر هم پدر سوخته ام، پدر سوخته كنجكاو هستم _

امروز چه روز غمناك و ... وال چارهيب. غذا متنفرم زيسر م يو گپ زدنها نياز مراسم تدف. دار و دسته به متبخانه پناه آوردم نياز دست ا_
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 ...است يآورتاثر

 كرد؟يم تيكه از وال حما ديبود ييشما جزو آنها_

بودم و  ليوال احترام قا ديعقا يمن برا. بكنم تيحما يكه مورد نظر توست از كس يبه اسرار واقفم كه بتوانم، به آن شكل شتريب يليمن خ_

 .كردميم مپول فراه شيانجام كارها يهم برا يخوب، گاه...و ... كردميم تيموفق يآرزو شيبرا

 وال را به قتل رسانده است؟ يبه نظر شما چه كس و؟يدر د،يمظنون هست يبه كس_

 .متكب قتل شده است يچه كس مينيو بعد بب ميماجرا را پبدا كن يچرا ديبن اول با_

او به  يو انتفاد يع منفخواهرم را كشته است؟ به خاطر موض ست،يك ميدانيكه نم يچرا كس: خوب اريبس. فكرم نيخودم هم در ا. دانم يم _

 ؟ سايكل

و به دنبال چرا ... يندازيوال ب يبه زندگ يقياول نگاه دق ديبا. باشد دهياش به قتل رس يوال به خاطر اعتقادات فلف كنميتصور نم. كنميفكر نم_

منظورش را متوجه نشده ام  ديكه فهم ويدر. ليف يو دوباره ساز...حادثه يمدارك، بازساز يجمع آور. ستين يگريخب چاره د يول. يبگرد

بزرگ  يليسنگ خ كي: رودن گفت ؟يكنيچكار م يرا بساز ليف كيمجسمه  ميسوال كه اگر بخواه نيرودن در پاسخ به ا يدان يمگر نم: گفت

كه  يا ستادهيا ييدر جا يخوب تو هم به نوع. كنيترشم و از سنگ جدا م يتعلق ندارد را م ليف كيو با قلم و چكش هر آنچه كه به  دارميبرم

كه چهره قاتل خود به خود  ديد يخواه يتكه پاره ها را بهم بچسبان نياگر ا. به طئر نامنظم در آنجا پراكنده شده است الو يزندگ يتكه ها

 .ظاهر خواهد شد

وال در نظر داشت كه از فرقه . دبا قتل وال در ارتباط بو يدو نفر به نحو نيمرگ ا. بشنوم فرنانيدرباره الكهارد و ه يشتريب يزهايچ لميما_

 ...هم فرنانيو الكهارد و ه. استعفا بدهد و با الكهارد ازدواج كند

خواهم درباره  يم. ميگردش كن يكم رونيب ميبر ايب. اوريرا ب ميبن، پالتو. او فقط به خاطر الكهارد كشته شد. ندارد بن يتياهم چيه فرنانيه_

 .ميبگو ييزهايمستر الكهارد مرحوم چ

. كرد فايرا ا يبزرگ يمختلف نقشها يالكهارد در صحنه ها: گفت زيسامرها. آمد ينم گريد يمهمانيهمهمه  يكه صدا ميقدر از خانه دور شد آن

. گردديپس از جنگ استقالل بر م ياش در شهر بوستون به سالعا يخانوادگ خيامل است كه تار ستيتاليكاپ كيكه  دانستياما او خودش خوب م

 ...دهنديم ريياوضاع را تغ شيكنند، آنها فقط با استفاده از نفوذ خو يم ييو كارها سازنديم ييزهايخود چ يكه با دست ها مردم برخالف

به نام سالوادوره  ينقش زيمرد ر: گفتياو م.شاهكار خود دانست نيانتخاب پاپ را بزرگتر شهياما الكهارد هم: به سخنان خود ادامه داد زيسامرها

بود  تهگرف ميالكهارد تصم. كار بزرگ را كرده بود نيالكهارد ا. داشت تيواقع نيو ا. را انتخاب كردم و او را بر تخت پاپ اعظم نشاندممونا  يد

 .كار را كرد نيپاپ بخرد و خدا شاهد بود كه ا كيكه 

و انحا بود كه الكهارد شاهد . بود يكن و اذيبن هريمد ئتيو عضو ه برديبه سر م ايالدلفيالكهارد در آن زمان در ف: بود بيترت نيبه ا ماجرا

 .خواهد يپاپ خوب و مخصوص خود م كيآمد و اعالم كرد كه  رهيمد ئتيبه جلسه ه يروز ياردكن و: بود يبيعج يماجرا

 .پاپ شد كير صاحب دال ونيليم 8|5و پرداخت مبلغ يبغرنج مال اتيعمل يسر كيو پس از انجام دادن  كنديارد به الكهارد مراجعه م سرانجام

 .نبود يديجد زهيچ نهمياما ا. خود زنده ماند يپاپ خصوص هيتنها دو سال در سا يكن و ارد
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 يكه همگ دهديم ليرا تشك يميقد يخانوادگ رهيحلقه از زنج نيدانست كه آخر يو سنت گرا م ريپ ستيفاش كيرا  يتا مدتها اردكن و الكهارد

الكهارد ناظر تحوالت بود . تجربه كرده بود يكه در كودك خواستيرا همان طور م سايكل يكن و. ر بئدندمسلك محافظه كا ستيجد اندر جد فاش

 خود را موظف  اريبا تعصب بس يمتوجه شده بود كه كن و "قايو دق

 يايسيكل يوحركت به س«را كه او  ياستفاده كند و تحول ييايسياصالحات كل يمتوقف كردن برخ يدانست از قدرت و پول خود برا يم

او . مخصوص خود، نه در همه جا يِ، اما فقط در جا»ندارد يبيع« يگفت دموكراس يم شهياُرك هم. متوقف و وارونه كند د،ينام يم »كيدموكرات

شود از  يمگر م«: گفت يم شهيهم يكُن و. مورد هم عبث و نابجاست نيسخن گفتن در ا يو حت ستين يدموكراس يجا ايسيمعتقد بود كه كل

 ايسيها در كل كيكنند؟ در هر حال كاتول يريگ يرأ» داشت مانيا ديبا يبه چه كس«موضوع كه  ناي ٔو درباره نديايها دعوت كرد كه ب كيكاتول

 ».موضوع است نيو مسئله هم فقط بر سر هم - ندارند يحق رأ

. دور و برگرداندن زمان به عقب است يه كردن گذشته هازند يُكن و تيدانست كه تنها هدف و ن يم ياو به خوب. كرد يطراح ينقشه ا الكهارد

 دهيا يا لهيمرد خرفت و متعصب را به وس ريپ نيامر ا نيو هم ابديخواست وجدان خود را آسوده كند و آرامش خود را باز  ي قتيدر حق يُكن و

نحو مكن با  نيتمام عناصر مربوطه به بهتر. اده كندخود از آن استف يبه اهداف شخص دنيرس يتوانست برا يكرده بود كه الكهارد م ليآل تبد

برگرداند كه از دوران  يرا دوباره به همان راه و روش ايسيدل بسته بود كه كل ديام نيبا تمام وجود به ا يكُن و: جودو هماهنگ بود گريكدي

مصمم بود در  فرنانيه ياند ورهينيمونس. نديمرگ بب قبل از يعنيبرگشت به عقب را هر چه زودتر،  نيبود كه ا دواريبه خاطر داشت و ام يكودك

موجود  تيوضع يعني،  Status quoخواست  يو الكهارد م. در انتظارش بود يناليرنگ كارد ارغواني ٔآن، خرقه يقدرم بردارد كه در انتها يراه

آن قدر پول  ياُرد كُن و: فراهم كردن پول مشكل نبود داشت، اما ازيكارها به پول فراوان ن ناي ٔهمه. حفظ كند -آن جا كه امكان داشت تا - را

و بر  تجاري ٔمعامله كيمثل  زيكرد كه همه چ يكار حكم م نيا عتيطب. از ثروتش راحت شود يخواست الاقل از شّر اندك يداشت كه از خدا م

 .توانست ماهرانه در آن شنا كند يم الكهارد سيبود كه كورت يآب نيو ا.  رديداد و ستد و مقررات بازار انجام گ نيواناساس ق

 نيو ا -براليل اديبود، اما نه ز براليل يمؤسسه سازمان نيا. معامله بود نيانجام ا يبرا يآل دهيپوشش ا ،يويدر كشور بول »ديكنترل موال مؤسسه«

 يو حت اممق يبا نفوذ و عال يها كياز كاتول ياريبس. شود يكند و دگرگون م يم رييداد اوضاع در طول زمان تا چه حد تغ يبود كه نشان م يعالمت

دانستند كه از نظر  يمهم م يسازمان را مؤسسه ا نيا - شود يم دهينام وانساالريكه بحق در مستحكمِ محافظه كارانِ د -كانيخود وات وخِياز ش

و سوم در  ستيب يوحنايافزود كه  يونيسيكم ياكه پاپ پل ششم بر تعداد اعض يزمان ژهبه وي –قابل دفاع بود و اهداف آن  يو اخالق ياجتماع

در تضاد با  -خود به كار گرفت يها هيو نظر ديداده بود، و آن را درخدمت عقا ليتشك ديبه مسئله خانواده و موال يدگيرس يبرا 1962سال 

 نينو خيدر تار يمهم و مركز عيوقااز  يكي ونيسيكم نيا ليدانند كه تشك يو همه م. قرار نداشت ايسيكل يرسم ينقطه نظرها و آموزش ها

سرانجام به انتشارِ  ونيسيكم نيدانند ا يهمان طور كه همه م راينبود، ز نديكار و عاقبت آن اصال خوشا ٔجهيشود، هر چند نت يمحسوب م ايسيكل

 .منجر شد Humanae Vitaeمشهورِ پاپ، موسوم به  ٔهياعالم

داده  ليتشك ديبه مسائل خانواده وموال يدگيمطالعه و رس يكه او برا يونيسيو سوم و كم ستيب يوحنايطور كه گفته شد، ماجرا با پاپ  همان

 رنف 68نهاد را به  نيا يو او اعضا ديبه همان شكل و با همان اعضا به پل ششم منتقل گرد وحنايپس از مرگ  ونيسيكم ناي ٔاداره. بود، آغاز شد

فوق  تيقدرت و اهم ونيسيكم نيبه ا بيترت نيخارج كرد و بد كانيوات يها ناليكارد ينفوذ شورا هطيآن را از ح تيو فعال تيو مسئول ديرسان
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چند  گر،يبه عبارت د يعني -كردند ياستفاده م شصت از قرص ضد حاملگي ٔدهه يجهان از همان آغاز سال ها يها كيكاتول. ديبخش يالعاده ا

بود كه  تيواقع نيبا توجه به ا. نمودند يعمل م ايسيكل يرسم يبر خالف دستورها و آموزش ها عمالً كيانسانِ معتقد به مذهب كاتول ونيليصد م

سرِ «،  يضد حاملگ ليرا كه با استفاده از وسا يبه كمك آن بتواند تمام كسان ايسيكند كه كل دايپ يداد راه تيخود مأمور ونيسيپل ششم به كم

عمل كرده بودند، دوباره به  ايسيكل يرسم ٔهيشده و بر خالف نظر» گناه«آورده و مرتكب  يرو ديوالو عمالً به كنترلِ م» مسئوالنه ريغ«، » ودخ

 .كند ليگناه تبد يمؤمن و ب يها كيكاتول

 جاديا يو اصالحات راتييتغ د،يدر مورد كنترل موال كيكاتول يايسيشد و مواضع كل هبه پاپ توصي – يدر خطوط كل -ونيسيكم ييگزارش نها در

 .مجاز اعالم گردد ياستفاده از قرص ضد حاملگ ژهيوضع شود و به و يمقررات يضد حاملگ لياستفاه از وسا يكرد برا شنهاديپ ونيسيكم. دكن

رهنمون شود و  كميو  ستيكند و به قرن ب ريرا اصالح پذ ايسيتوانست كل يكننده بوده م نييو تع يتحول اصول كي نيالكهارد، ا ٔدهيعق به

 .باز گرداند ايسيرا به دامان كل يفرار نِيمؤمناز  ياريبس

پاپ  يينها ميبر تصم دنديكوش يمحافظه كار كه در پس پرده با تمام قوا م يروهايتوطئه ن زيو ن - و وجدانِ پاپ يسرانجام اعتقادات شخص اما

 Humanaeپاپ تحت عنوان  يرسم ٔهياعالم. رديبگ هديرا ند نيسيكم ٔشانهيدو اند يها هيو توص شنهاداياو را بر آن داشت تا پ -بگذارند ريتأث

Vitae ٔهيحال اعالم نيبا ا. برد يزد كه هنوز هم از تبعات آن رنج م يچنان ضربه ا ايسيرا كامالً مردود دانست و به كل شنهادهايپ ني، ا 

Humanae Vitae يِاكنون بر سر دو راه ايسيكل. داد يرا نشان م متحجر و محافظه كار يايسيبود كه پاپانِ عمر كل عطفي ٔاز نظر الكهارد نقطه 

محافظه  يروهايدر دست ن ايسيكل ايراه گذشته و تحجر را؟ اكنون  ايرا انتخاب كند  ندهيو آ شرفتيخواست راه پ يم ايآ: قرار داشت انتخاب

 عطافمتحول، ان ييايسيو كل نينو يا ندهيآ يايد كه رؤافتا يم يبراليرو و ل انهيم يروهايزمام امور به دست ن ايشد  يماند و نابود م يم يكار باق

 .را در سر داشتند رييو قابل تغ ريپذ

از  يكيكه در  -ده ها سال به درازا بكشند يممكن است سال ها و حت» عطف ينقطه ها«نوع  نيچون ا -هنوز اتخاذ نشده بود ميتصم نيا اما

 .آغاز شد »يكُن و يماجرا« ،يكُن و اديبن ٔرهيمد ئتيجلسات ه

در همان جلسه بود كه  قاًيدق«: شده بود، ادامه داد رهيرنگ خ يكه به افقِ خاكستر يدر حال زيسامرها . ميبود دهيزده رس خي ٔاچهيساحل در به

آن  االكهارد ب. ميكرد پس از ختم جلسه با هم مالقات كن شنهاديمراجعه و پ - من و پدر تو يعني -رهيمد ئتيه ياز اعضا گريالكهارد به دو نفر د

 ».ميبا خود او هست سهيقابل مقا ييو توانا تيكه از نظر شخص ميهست يكهداشت معتقد بود پدر تو و من تنها كسان يغرور

در سكوت كامل به سخنان الكهارد گوش داد و سپس به او  ليسكيدرا ويه. كه پاتوق الكهارد بود با هم مالقات كردند يسه نفر در باشگاه نيا

 ياست و تو م ريامر امكان پذ نيكه ا يرا متقاعدت كن ياُرد كُن و يتوان يم ايآ: است نيا يسؤال اصل ايآ: است نيا يسؤال اصل س،يكورت«: گفت

 »؟يپاپِ محافظ كار دارد معاوظه كن كيكه او از  ييايدالر پول را با تصور و رؤ ونيليو شش م يويدر كشور بول دكنترلِ موالي ٔمؤسسه كي يتوان

 ».توانم يم بله،«

 »ست؟ينقشه ات چ نميحاال بگو بب س،يخوب كورت اريبس«: انداخت و گفت زيبه سامرها ينگاه ليسكيدرا ويه

و  فرنانيه ورهينيمونس قياز طر يعنيكانال خاص، كي قياز طر يقرار بود ُگن و: ساده بود اريدرخشان، بس يها دهيالكهارد، مانند تمام ا ٔنقشه

و  وددر نظر گرفته شده ب يويدر بول ديكنترل موال يتويانست يبرا يپول از نظر رسم نيا. كند هيهد ايسيدالر به كل ونيليام مدفتر او كه تحت ن
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را به خود  يياز روشنفكران اروپا ياريبس نيرو و همچن انهيو م يمترق يها نالياز كارد يبعض يعمل تيبدون شك نظر مثبت و حما بيترت نيبد

 ييمابانك پانا كيرم به  ياز بانك ها يكي ياز سو يوامِ اعتبار كيپرداخت  يبرا يپول به عنوان ضمانت نقد نيا قتيدر حق اما. كرد يجلب م

شد،  يدو برابر م يدالر پولِ كُن و ونيليشش م ب،يترت نيبد. شد يم زيوار يويگرفت و از آن جا به حساب دولت بول يمورد استفاده قرار م

بود  نياكنون مسئله مهم ا. يويوجود داشت و هم به صورت محرمانه در حساب دولت بول بانكي ٔول هم در اسناد ضمانت نامهپ نيچون اكنون ا

كه به دروغ و (را  كانيكه به دستور پاپ نظارت بر بانك متعلق به وات - يزيدامبر ناليو كارد زيو سامرها ليكيدرا ويمانند الكهارد و ه يمردان هك

 دياست، چگونه با انيدر م كانيوات يكه پا نيبدانند كه با توجه به ا قاًيدق - به عهده داشتند) شد يم دهينام »يمؤسسه آثار مذهب«ر حفظ ظاه يبرا

 .سر و صدا به انجام برسانند يمعامله را ب

 »در نظر گرفته شد؟ يچه منظور يدالرِ دوم برا ونيليشش م نيا يكن يفكر م«: ديپرس زيسامرها

شاهكار  كيچون  م،ينقشه موافقت كرد نيپاپ بن، من و پدرت با ا كي ديخر يبرا: خوب، معلوم است«: سؤال پاسخ داد نياً به اخود فور و

 ».بود يواقع

 كينزد يها دانياز م يكيرا به عهده داشت ودر دفتر شورا كه در  تكانيوا يها ناليكارد يشورا استيفانجو ر ناليكارد ويآن زمان اكتاو در

نفوذ او در  زانيو طماع بود و م صيحر يعمل گرا و تا حد ن،يواقع ب يفانجو مرد. كرد يم فهيقرار داشت، انجام وظ سيپطروس قد يايسيكل

توانست نظر خود را  يبود كه م يفانجو مرد. پاپ از او به عنوان مشاور استفاده كرده بودند نيچند. تر بود شيانتصاببِ اسقف ها از همه ب انِيجر

هم  اه نالياز سراسقف ها و كارد يبعض يكرد، بلكه حت ياو نه تنها در انتصاب اسقف ها اعمال نفوذ م. بقبوالند و آن ها را متقاعد كند گرانيدبه 

ها  لهيا باز پاپ يكي بيترت نيو بد - احراز مقام پاپ اعالم كرده بود يخود را برا ينامزد ميمستق ريفانجو به طور غ. او بودند ونيمقام خود را مد

تا آن  هو مطمئن بود ك ديرس يفانجو به سن مطلوب م گريسال د سيده تا ب. دانست يرا م نياو جوان بود و خود او هم ا يول -شد يمحسوب م

 .خود دست و پا خواهد كرد يبرا ياديزمان دوستان ز

 »؟يفانجو بگذار اريرا در اختدالر  ونيليشش م يخواه يتو م«: بود كه متوجه موضوع شد يكس نينخست ليسكيدرا ويه

 يشكست خورده و ورشكسته ا يدعاو ليفانجو وك ويفانجو برادرِ اكتاو يقرار بود كه جووان نيمسئله از ا »ماًياما نه مستق ،يبه نوع«: گفت الكهارد

آن قدر  يجووان تيوضع. فنا داده بود او قرار داشت بر باد اريدر اخت يگذار هيسرما يرا كه برا ياديكرد و مبلغ ز يم يبود كه در ناپل زندگ

از محلِ همان شش  -پول يمقدار. فانجو در معرض حراج قرار گرفته بود يو خانوادگ يموروث نِيو زم يكوهستان ياليو يبود كه حت ميوخ

 .ندازديرا دوباره بهراه ب يرا نجات دهد و كار جووان اليتوانست و يم - دالر ونيليم

طور  نيهم. خدمت متقابل جبران كند كيخدمت تو را با  نيخواست كه ا يفانجو خواه ناليو بعد تو از كارد«: آهسته گفت ليسكيدرا ويه

 »است؟

پر  يبرا يها را صادر و اعالم كرده بود كه به زود نالياز كارد ديجد ييشورا ليدستورِ تشك خيقبل از آن تار يپاپ كم. طور بود نيهم قاًيدق

 .انتخاب خواهد كرد ديجد ناليكارد كيو  ستيمرحوم و از كار افتاده، ب يها لنايكارد يخال يكردن جا

كه قرار بود  ديجد يها نالياز دوستان او دز مورد كارد گريفانجو و چند نفر د ناليبا كارد زيو سامرها سكليدرا ويكرد كه ه شنهاديپ الكهارد

 .انتخاب شوند، مذاكره كنند
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نجات  يتوانست برادرش را از ورشكستگ يخدمت م نيفانجو رد عوض ا. بود نيالطرف يد پانزده نامزد مرضحدو نييمذاكرات، تع نياز ا هدف

 ديتمه نيدانست كه ا يفانجو خوب م. دهندگانِ بالقوه برخوردار شود ياز رأ يگروه قابل توجه تيرغم سنِ كم، از حما يدهد و به عالوه، عل

 اريبس ٔمهياست، ب دهيمزد مورد نظر الكهارد از صحنه خارج شده و خود او نامزد احراز مقام پاپ گردكه نا يهنگام يعنيبعد،  يها الس يبرا

بودند، مجبور بودند تا آن  دهيمقام رس نيكه به بركت سرِ الكهارد به ا ينالياما پانزده كارد. درانتخابات خواهد بود تيكسب موفق يبرا يخوب

 .الكهارد يعني -دهند كه فانجو يرأ يانتخاب پاپ به آن نامزد انيروز؛ به ساز فانجو برقصند و در جر

خود  ٔنهيريد يفانجو،به آرزو ناليكارد تيتوانست با جلبِ دوست و حما يهم به نوبهخود م فرنانيه ٔورهينيو مونس. كرد يم »شنهاديپ«آن ها  به

 هنقش نيا ياجرا. شود كينزد اريبس انبر،يكوتاه و م يمقام از راه نيبه ا دنيدر اسرع وقت و رس يناليرنگ كارد ارغواني ٔخرقه دنيپوش يعني

البته به . كرده بود نييخود تع ليو به م دهيپاپ را خر قتاًيحق بيترت نيكه بد ياُرد كن و يهمه، دست اندركاران سودآور بود، از جمله برا يبرا

 .الكهارد شنهاديپ

برنامه  نيكامل ا ياجرا يالكهارد برا«: شد يم كيهوا كم كم تار. ت باغ به خانه نگاه كرددرختان غم زده و لُخ يبرگشت و از ورا زيسامرها

 يمحوله را به خوب يها تيبودند و مأور يعيسربازان مط قتاًيكرده بود، حق شنهاديكه فانجو پ ييها ناليكارد. سال وقت صرف كرد كي باًيتقر

 انهيمرد م يبود و از نظر فكر خوبي ٔداشت، شنونده يادياستعداد ز يكه در امر سازمانده -مونا يبود كه سالواتوره د بيترت نيو بد. دادند نجاما

مذاكره كند، چون  فرنانيآمد تا با ه وركيويالكهارد دوباره به ن شيو چند روز پ. چهارم شد كستوسِيپاپ كال -شد يمحسوب م ييرو

اما . دوباره در حال تكرار شدن است يميقد يدانست كه آن باز يم سيورتبن؟ ك ،يمتوجه هست. در بستر مرگ افتاده است كستوسيكال

 .و به ساعتش نگاه كرد ديكش يآه زيسامرها» .ابدي يپاپان م يا جهيچگونه و با چه نت يكه باز ديبار نخواهد فهم نيمتأسفانه الكهارد ا

 اول بخش

- ماجرا رافراموش كن نيهرچه زودتر ا:كنم به حرف من گوش بده يمخواهش .بكنم يحتيخواهم به تو نص يبن،م.خانه برگردم دبهيبا من«

متوجه .بماند يخاطره خوب درذهن توباق نيكرد وبگذارهم يزندگ ياوخوشبخت وراض.ندارد،بن گروجوديوال د.منظورم مرگ وال است

به  ليهست درمورد مجسمه ف ادتي.ندشناس ينم يرحم ومروت چياست كه دست اندركاران آن ه يارخطرناكيسب يماجرا،ماجرا ني،بن؟ايستين

 هيسا يتوانست حت ينخواه ؛توهرگزيشو يكارموفق نم نيدرا.يكن يبازساز يقيردقيمانده تصو يباق ينكن ازتكه پاره ها يتو چه گفتم؟سع

به  يزندگ.يا واگذاركنوبهتراست كه توحل مسئله رابه خودآنه كنديآدمها كاتول نياست،ا ييسايمسئله كل كيمسئله  نيا.يداكنيقاتل وال راپ

 ».جهت كوتاه ترنكن يكوتاه است،آن راب ياندازه كاف

تكان دادوادعا كرد كه ازعكس  يسر زيسامرها.كرده بودبه اونشان داد م يمخف ميراكه وال برا يسر راه بازگشت به خانه عكس.راگرفت ميبازو

باتوجه به آن همه مسائل .بودوحضورذهن نداشت يگريد يداد،امافكرش درجا صيراتشخ يزيدامبر تيهو.شود ينم رشيدستگ يزيچ

 داشت؟ يتيچه اهم وزردشدهعكس كهنه ومچاله  كيمهم،

6 

 :ديگو يم ليسكيدرا

 يلياعصابم خ.بخوابم يتوانسته بودم شب قبل چندساعت بيآسان نبود،امابه هرترت.شفاف،سردو درخشان بود يخواهرم،روز نيازتدف روزپس
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ازآن كه به  شيپ.بود كه به محكمه احضارشده وشهادت داده بود يشاهد نيآخر زيسامرها وياه عقل ومنظم درتحت فشارقرارداشت ودردادگ

بكنم  ديمورد كه چكاربا نيدرا يودرهمان لحظه متوجه شدم كه هرگز شك-ادامه كار اتخاذ كرده بودم يرا درباره چگونگ ودخ ميخواب روم تصم

 .جود نداشتباره و نيدرا يشك چينه،ه.وجود نداشت

قرار بود آن روز بعدازظهر  زابتيخواهرال.شود ابيكالمر شرف ناليعرض ادب به حضور كارد يرفته بود تا برا وركيويسانداناتو به ن ورهينيمونس

 .به رم برگردد

ه بودم،اماخبر نداشتم كه راكرد ميهمه فكرها.بگذارم تادر صورت امكان ازكمك او بهره مندشوم انيخواستم نقشه وبرنامه ام رابااو درم يم

 پ.وهمه كارها خراب خواهد شد ختياوضاع بهم خواهد ر

خانه ساكت بود .برساند يرابه فرودگاه كند زابتيخواست شخصا ال يدان م.ديايبه خانه ماب زابتيبردن ال يكه قرار بود برا ميپدر دان بود منتظر

 بهپنجره ها  دازينور تند خورش.داده وشادكرده بود رييداشت جو غمناكد خانه راتغِالنگ روم قرار يمس يكه درگلدان ها يتازه ا يوفقط گل ها

 يتيگار يمن،خانم وآقا.در راه بود يكم سابقه ا يسرما.زده بود خيدوي،سف نيفوق العاده سرد وسطح زم رونيب يهوا.ديتاب يدرون خانه م

كاراو درحال  نيمهم تر.مشغول بود يوامورجار فيناسائو به انجام وظاراحدود ظهرمرخص كرده بودم ومارگرت هم دردفتر خود درمهمانخانه 

سام .داد يم كيبه دستور سام ترنر دربرابرخانه كش سيمامورپل كيهنوزهم .بود ونيزيوتلو ويحاضر،دادن اطالعات به خبرنگاران ِمطبوعات،راد

 .رده،ادامه دهدطوفان فروكش نك-به دقول خودش-كه يخواست محافظت ازخانه پدرم راتاوقت يم

شب ِجشن  يعنيبود كه شب اول ورود، دهيراپوش يهمان لباس سفر».به من كمك كرد يليشماخ دنيود نجايبن،آمدن ِبه ا«:گفت زابتيال

كنم كه اما چه .كاره مانده مهيهنوز ناتمام ون زيهمه چ...ماندم ومجبورنبودم به رم برگردم يجا م نيخواست ا يدلم م يليخ«:تن داشت ن،بهيهالوو

 يم يكه من درآن زندگ ييايدردن داديرو نيكه ا ديوشماحتما متوجه هست رديروزها بم نيممكن است هم كستوسيكال.دفتدم برگردم همجبورم ب

گذاشت وچشمان سبز رنگ ونگاه  ميبازو يدستش را رو زابتيال»...يول.حتما در محل كارم حاضروآماده باشم ديمن با-دارد ييكنم چه معنا

 ديد،گفتيرحم يكه خشن وب ديشما به من گفت...فكركردم تانيدرباره حرف ها.من نگران شماهستم يول«:وادامه داد تنش را به من دوخدرخشا

 ييبه عقب گذاشت،گو يبرداشت وقدم ميبازو يوناگهان به سرعت دستش رااز رو».فكركردم يليحرف هاخ نيدرباره ا.ديكه پسر ِپدرتان هست

 شده،ناراحت وشرمنده كبه من نزدي– يواحساس يازنظر فكر موه يكيزيازنظرف هم-حد نيتاا نكهيازا

نه «:به او گفتم.تر و سرد تر شده بود يجد يكرده وكم رييتغ شيصدا نيلحن وطن»......ديبه سركارتان برگرد ديفكر كنم شماهم با....خوب« :بود

 د،يشما حق دار.دميمورد حرف زدم وبا آنها به توافق رس نيدر ا ميبا شركا امروز صبح.رميبگ يمرخص يخواهم مدت يم.روم ي، من فعال سركار نم

جهت سرش  يب ييبه من نگاه كرد، گو مهيشگفت زده وسراس زابتيال».خواهم رساند جهيمن آن را به نت يول.تمام مانده است مهيكار ن.خواهر

 »ست؟يمنظورتان چ«:ديپرس.زده بودم  اديفر

 ».كنم دايپ خواهم قاتل خواهرم را يم «

 »از دست شما ساخته است؟ يكار ؟چهيطور چه«

 دياورا نا ام ديخواهم ام ينم.كرده بود يمخف ميعكس را برا ليدل نيبه هم.خودم را بكنم يوال زنده بودحتما از من توقع داشت كه ال اقل سع اگر«

 هاگر وال زنده بود هرگز از شما توقع نداشت ك.ديدان يا مر نيوخودتان هم ا ستيطور ن نيا«:با اعتقاد كامل گفت زابتيال».نيفقط هم.كنم
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به  ديخواه يشما م-كنم يبابت مالمت نم نيخوب ودرست است ومن وشمارا از ا يليشما خ يظاهر حرف ها.اوه ، بله.دياندازيجانتان را به خطر ب

شده است  ديقاتل فرار كرده وناپد.ديندار يشانس چيشما ه.ديتوجه كن اتيبه واقع يبن، لحظه ا يول.ديريوانتقام خون وال را بگ ديافتيراه ب

 ».....ستيهم از او در دست ن يرد ونشانه ا نيوكوچكتر

 ».كنم يدانم چكار م يم خودم«

كامال  ميفكر بودم وتازه حاال برا نيتمام شب را در ا.فكر كرده ام يليموردخ نيمن هم در ا! كنم يخواهش م د،يكار بردار نيدست از ا! بن اوه،«

چ يكه كشف كرده وبه ه يبا آن راز ايوال ،  قاتيماجرا با تحق نيتمام ا ديوشا -سه نفر كشته شده اند.است دهيروشن شده كه وال به قتل رس

ادم  نينه شما ا.كشند يآنها مثل آب خوردن شما را هم م.ندارد يتياهم چيآدمها كشتن شما هم ه نيا يبن، برا يول.كس نگفته بود، رابطه دارد

توانند شما را  يهرجا وهر وقت كه بخواهند م د؟آنهايستيمنوجه ن-نظر دارند ريآنها مواظب شما هستند، شما را ز يونه من، ول ديشناس يها را م

كار  نياز حد در ا شيبن، مطمئن باش كه اگر ب«.هستم يعقب افتاده ا يشاگرد دبستان ييكه گو ستيبه من نگر يبا چنان نگاه نگران».نابود كنند

پدر دان  يمثل داستان ها ورمان ها قايماجرا دق نيد؟ايفهم يچرا نم.لحظه هم در كشتن شما درنگ نخواهند كرد كي د،يكن يوفضول يكنجكاو

 »!دينشو كيمنجالب نزد نيكنم به ا يخواهش م د،يكار نداشته باش نيبه ا يكنم كار يخواهش م...است

 ».ميمورد مشاجره نكن نيپس بهتر است در ا رم،يگ يكار را م نيمن هر طور شده دنبال ا.اره بحث كنم ب نيخواهم با شما در ا يمن نم خواهر،«

دانست كه  يوال خوب م د،يفكر كن يكم.بدون شك.صورت شما را خواهند كشت نيآن وقت چه؟در ا-ديشما موفق شد ميفرض كن.خوب اريبس«

 ديدان ينم يبن، شما كه حت يول.ارزد يكار به خطراتش م نيمعتقد بودكه ا يشناخت ول يو م ديد ياو خطر را م.وارد شده است ييدر چه ماجرا

 »......قدر مهم بود كه حاضر شده بود نيا الو يبرا يزيچه چ

 ».زابتيال د،يكن يوقتتان را تلف م ديدار«

 ».ديكرد يواگذار م سيماجرا را به پل بيكاش تعق يا«

دست بگذارم وماجرا را رها  يكه اگر من دست رو ديكن يواقعا فكر نم.كردن قاتل ندارد دايبه پ يديام چيه سيكه پل ديدان يم خودتان«

 »كرده ام؟ انتيوفراموش كنم به وال خ

پروا  يب يليحال خ نيشجاع بود، اما در ع.....بود ياطياحت يوال، دختر ب.ديمن گوش كن يبه حرف ها. وال مرده است، از صحنه خارج شده بن،«

فقط نظاره گر اوضاع هستم وبه  شهيمن هم.بوده ام يادم محتاط شهيمن هم.يطورنباش نيكنم كه تو هم ا يودعا م ستميطور ن نيمن ا يول-بود

 ادهيچون كه ز يعني ل،يدل نيوال تنها به هم.ديكش يم ريهمه شمش يكه وال مبارزه جو بود وبه رو يكنم، در حال ينوشتن مقاله وسر مقاله اكتفا م

معنا  نياما قتل او به ا.كرده بود، كشته شد ياز اندازه فضول شيب ست،يدانم چ يكه نم ييفراتر گذاشته ودر ماجرا مشيده ، پا را از گلكر يرو

واصول  دهيمردن به خاطر عق.ساخته شده ام يدانم از چه قماش يشناسم وم يمن خودم ار م.مياو بگذار يپا  يپا در جا ميدار فهيكه ما وظ ستين

كه وال در مورد  ستيمن اصال مهم ن يبرا.ندارم يكار دياصال به اصوال و عقا من»«د؟واقعا؟يبه خاطر اصول كشته شو ديشما حاضر.ستيمن نكار 

قاتل  كي ايسيواقعا در صنوف كل ديشا.دفاع كنم يجهت از كس يخواهم ب ينم»«.كشف كرده بود يو فاسد شما چه مطلب يلعنت يايسيكل نيا

به .ناسزاها را گوش كنم، بن نيا ستميحاضر ن!  ديرا به كثافت بكش ايسيكل يشود كه شما مجموعه  ينم ليدل نياما ا.د داشته باشدهم وجو وانهيد

را  تيجنا نيهم تقاص ا يخواهر مرا كشته است وكس يكس:ساده است اريبه هر حال موضوع بس يول! خوب اريبس»«....دهم كه ينم جازهشما ا
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 ديماجرا خواه نيا يبعد يخود شما قربان نيقيبه  بيبه احتمال قر دكهيستيشما متوجه ن وچرا»«زابت؟يال د،يستيمتوجه نچرا .پس خواهد داد

چه ؟مگراز من  يعنيحرف  نيا»«.ديكار نداشته باش نيبه ا يدكاريخواه يشما م.ديرا گرفته ا متانيشود كه شما تصم يم علومپس م«:گفتم»بود؟

من دوست دارم .رميندارم بم ليكار داشته باشم، چون م نيبه ا يخواهم كار يبله من نم«:گفت زابتيال.باال انداختم يه اشان من»د؟يدار يچه توقع

برساند وبه عالوه  جهيكند وبه نت بيبتواند موضوع را تعق سيپل ديشا.خواهم زنده بمانم يمن م.كه تا كنون داشته ام ادامه دهم يا يبه زندگ

متوجه شوند  نيكه مسئول يكند و وقت ميكه سانداناتو گزارش خود را در رم به مقامات مسئول تقد يوفت....اص خود را داردهم امكانات خ ايسيكل

 ديتوان يشما م يول»«.موظف خواهد بود دست به اقدام بزند ايسيصورت كل نيانجام دهد ، در ا يمهم يمورد كارها نيتواند در ا يكه پدر دان م

و در مورد  سميمقاله بنو يواه يحدس وگمان ها يدرباره »«....شما ي هيو نشر ديدوست وال بود نيشما بهتر.ديسيبنو يامورد مقاله  نيدر ا

 يعكس ها يرنگ كنده شده است و درباره  اهيس يها يكه از باران يتكه پارچه ا يبسازم ؟درباره  عهيبه دست شا ريت هفتقاتل و  يها شيكش

 يپر فروش هم هست وبه طور تصادف يرمان ها ي سندهيحال نو نيكه در ع سميمقاله بنو يشيدر مورد كش ايسم؟يوكهنه و مچاله شده مقاله بن

را به خدا بس  د؟شمايرا از من توقع دار يزيچ نيداند اول و آخر آن چگونه است؟جدا چن يكس نم چيكه ه دهوارد ش ييجنا يماجرا كيبه 

ها ومسائل پشت  زهيانگ ينشستن و درباره  زيشب پشت م يها مهيدر ن.توجه كنم اتيجبورم فقط به واقعمن به عنوان روزنامه نگار م. بن  د،يكن

اعتنا  يماجرا ب نيشما به ا»«...يگريد زيچ نيو سنگ يجد ياست ونوشتن مقاله ا زيچ كيبافتن  گمانها گپ زدن و حدس و يآدم كش يپرده 

 نيا تينه، واقع! بن د،يبر زبان بران يفيزشت و سخ ايحرف ه نيچن ديتوان يچطور م»«....شده وال مزاحم كار شما ست؟قتليطور ن نيا د،يشده ا

 يو بدون دخالت احساسات درباره  نانهيماجرا هنوز تازه تر از آن است كه بتوانم واقع ب نيا.ام هفكر كردن نداشت يبرا ياست كه من وقت كاف

كردم به من  يشده بودم، احساس م ديسرخورده و سرد ونوم».ماند، خواهر ينم يفتن باقگ يبرا يحرف گريپس د«:به او گفتم».ان فكر كنم

 يمن اشتباه كرده بودم، از نظر انسان.داشته باشم ديهم نبا يگريآنها انتظار د يلعنت يايسيكلها و كيكاتول نياز ا:به خود گفتم.شده است  انتيخ

بود كه  ايسيكل يميهمان وسوسه قد نيا.اعتماد كرده بودم زابتياز اندازه به ال شيورد وبم يب.شده بودم كينزد زابتياز حد به ال شيب يوشخص

بردن او به خانه ما امد  يكه دان برا يوهنگام. را به فرودگاه برساند زابتيدان اصرار داشت كه ال پدر.كرده بود ديزده ونوم نيمرا بر زم گريبار د

 يوسر ميبه هم انداخت ينگاه م،يرد وبدل كن يانكه كلمه ا يبه هم فشرده ف ب يبا لب ها.بود يسمسرد و ور اريبس زابتيمن و ال ي، خداحافظ

درست بود؛ اما  زهايچ نيا يهمه  ديشا.داشت قتيگفته بود حق زابتيكه ال ييزهايتمام چ ديشا.رفت رونياز خانه ب زابتيوبعد ، ال ميتكان داد

اگر  دم،يكش يماجرا م نيبر ا يانيكردم وخط پا يرا فراموش م زيمرا قانع كند، اگر همه چ زابتيال دادم ياگر اجازه م.خواستم باور كنم يمن نم

 انيقتل پدر گوورنو پا يماجرا شيقرن پ ميكه ن افتي يم انيهمان طور پا زيگشتم، اگر همه چ ينم واهرمكردم ودنبال قاتل خ يكار را رها م

توانستم با وجدان  يصورت م نيدر ا ايبه چشمان خودم نگاه كنم؟آ نهيسرم را بلند كنم ودر آ توانستم يصورت چگونه م نيبود، در ا افتهي

اگر .را نداشت  يوال جز من كس.مجبور بودم.كردم يم يكار ديبود كه با نيچكار كنم، مسئله ا تمخواس ينبود كه م نيآسوده بخوابم؟سئوال ا

بعد از ظهر آن روز را در  يمانده  يكرد؟باق يم دايمرا پ ي چارهيب يخواهر كوچولو قاتل يباد يكردم ، پس چه كس يم ميمن كار را رها 

به  يقاطع يچنان جواب منف زابتيال.از حد تصورم ناراحت كرده بود شيمرا ب زابتيمشاجره با ال.كردم يخراب سپر يكامل وبا خلق يافسردگ

 يفكر م ندهيبه آ زابتياست؛ اما ال دهيبود كه وال به قتل رس تيواقع نيمن ا يتنها موضوع مهم برا.من داده بود كه اصال انتظارش را نداشتم

 دياو معتقد بود كه با.ايسيكل يبرا يدر رم، زندگ زندگي–اش  يشگيومعمول وهم يدعا ينبود پز بازگشت به زندگ يزياو چ يبرا ندهيكردو آ
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 نيكه عشق مشترك ما به وال ، ما را به متحد-نه، من مطمئن بودم-بودم ردوايمن ام.گذاشت يار همان طور كه هست، دست نخورده باق زيهمه چ

احساس را در من  نيا زابتيمطمئن بودم كه خود ال يمن حت.ل خواهد كرديقاتل خواهرم تبد افتني يمشترك برا يدر جستجو يكيونزد يعيطب

 يحساب م زابتيكمك ال يرو ديهرگز نبا.اشتباه كرده بودم اما.ستياحساس ، وهم وتصور ومجاز ن نيدانستم كه ا يوم -به وجود اورده است

چون تا آنجا كه بحث به طور عام بر سر .كردم يحساب م دياشد، نب ياز انها محسوب م يكيكه  يكمك كس يراهبه، رو هيكمك  يكردم؛نه ، رو

 ريها درگ يادم كش نيدر ا ايسيكل ديمده شاسك به وجود آ نيخوب زندن آسان است، اما به محض انكه ا يوحرف ها ييگنده گو است،يسيكل

سه  يروبرو.برگشت، من در النگ روم بودم وركيويكه سانداناتو از ن يهنگام.كار دخالت كند نيپس زد و حاظر نشد در ا زابتياست، خواهر ال

سانداناتو به محض ورود .كردم يه مپدرم نگا يرفت، به تابلو يم يكيكه نور كدر عصر كم كم رو به تار ينشسته بودم ودر حال ينقاش هيپا

 ناراحت يبه او گفتم كه كم.را گرم كند شيرفت تا دست ها يگذاشت وبه طرف بخار يصندل يدسته  يرا رو شيپالتو

 يروتكان داد و سپس  يسانداناتو تنها سر. احمقانه و مسخرهبود اريتذكر من با توجه به حال خراب خودم بس نيكه البته با ا -رسد ينظر م به

 .نشسته بود يرنگش لبخند محو و تلخ رهيو ت يبر صورت نا آرام و عصب. مبل نشست 

 يحت. اورديشخص طاقت ب نيتواند در كنار ا يدانم كه پدر دان چطور م ياصال نم. است ييكالمر واقعا آدم بدقلق و طاقت فرسا نيا«:من گفت  به

من خسته ام و . ندارد يدرست و منطق يخودش رابطه  يقبل ياز سخنانش با گفته ها كي چيه. مرد هم مشكل است  نيباز كردن سر صحبت با ا

پنجم ،  ابانيخ. برد  رونيگردش به ب يكالمر به زور مرا برا. لرزم يآمده ام دائما از سرما به خود م كايكه به آمر ياز لحظه ا. زده ام  خي مااز سر

خود  هب رونيب يسرما يآور ادياز » .سرد بود ارياما هوا بس. قشنگ بود  يليها خ نيا يهمه . بازان جوان  تيو جمع اسك خيمركز راكفلر، قصر 

 ».ديرس يسرحال و خوشحال به نظر نم يليشما هم خ« :تر شد كينزد يو به بخار ديلرز

كردم و  ياتو احساس آرامش مبار در حضور ساندان نينخست يبرا. داشتم اجياحت قيرف كيدوست ، به  كيمن به » .است يروز زشت و بد گفتم

 يشدن به او را آسان م كيبود كه نزد يو رفتار دان طور تيشخص. بود يگريد زيپدر دان چ. موضوع خود مرا هم شگفت زده كرده بود نيا

له ام را حفظ كنم و به او سانداناتو باعث شده بود كه من فاص يدائم يو نا آرام يدرون جانياما ه. نمود يم بيكار ترغ نيرا به ا نانسا يكرد و حت

بود كه در تمام  ليدل نيبه ا ديشا. كنم يدانستم چرا در حضور سانداناتو آسوده ام و احساس آرامش م يخودم هم نم-اكنون يول. نشوم كينزد

 .كرده بودم از موضع آن ها به مسائل نگاه كنم يها گذاشته و سع كيكاتول ياز ظهر خودم را جا بعد يساعت ها

جا  نيا زابتيبا شما و خواهر ال وركيويتوانم پس از بازگشت از ن يكجاست؟ تمام روز خوشحال بودم كه م زابتيخواهر ال« :ديپرس اتوساندان

 قسانداناتو عاش ايفكر فرو رفتم كه آ نيگفته بودم و دوباره به ا زابتيافتادم كه به ال ييحرف ها اديبه » >فقط ما سه نفر. و گپ بزنم نميبنش

 .نه اياست  ابتزيال

 يفكر م. پدر دان او را به فرودگاه برد« :من فورا لبخند را از لبان سانداناتو پاك كرد يجمله  نيا»>به رم برگشت  زابتيخواهر ال« :او گفتم  به

 ».است دهيرم رس كيكنم االن نزد

 ».شده نييتع شياز پ فيكار و وظا زيم يكتاتوريد.سر كارش برگردد ديالتبته با. بله آهان«

 ».بود كه امروز مرا تلخ و خراب كرد زابتيخواهر ال نيا«

 ».ديدوست هست يليكردم شما با هم خ يمن فكر م واقعا؟«
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آن چه  نيهم يبرا. حرف بزنم يسانداناتو كنجكاو بود و من هم دوست داشتم با كس» .ديرس انيامروز به پا يدوست نيكنم كه ا يتصور م خوب،«

كردن قاتل و كشف علت قتل وال چه  دايراسخ من در مورد پ ميبازگو كردم و گفتم او در برابر تصم شيرخ داده بود برا زابتيمن و ال نيرا ب

 يو من در سكوت به شعله ها ديرس انيبه پا ميحرف ها يو وقت. سانداناتو صبورانه و با تفاهم كامل به سخنانم گوش داد. نشان داده بود يشواكن

من آمد و در  يسپس به سو. كرد  يسكيخود را پر از و وانيل. ساكت ماند و در دادن جواب عجله نكرد ياناتو هم مدتشدم ، ساند رهيآتش خ

 .ستاديپدرم ا يكه به فكر فرو رفته بود در برابر نقاش يحال

و آنها فرشته رحمت و  ميو هستانتقامج تيكنند، مگر نه؟ ما عفر يبه مسائل نگاه م يگريآن ها طور د. نطورنديزن ها ا« :و گفت ديكش يآه

كند و به راه  دايمطابق معمول ادامه پ يو معروف ، زندگ جيخواهد كه ، به قول را يم زابتيخواهر ال. ديداشته باش يتوقع ديهم نبا نيجز ا. شفقت

 نيكرد ، چون فكر كردن در ا يكاوكنج نياز ا شيآن ب يدرباره  ديداند كه نبا يم يوحشتناك ياو مرگخواهر شما را اشتباه و خطا. خود برود

 يشود ، كار يكشته م يخواهر مرد يوقت. كند  يمرد ها اوضاع فرق م يبرا يول د؟يمتوجه هست. نه انتقام ،يعزادار. است دهيفا يمورد ب

 »...اما،اما،اما... ديدار يفهمم كه شما چه احساس يهستم ، من م ييايتاليمن ا....بكند

 »چه؟ اما«

آن ها ممكن است شما را . ديرا قبول كن نيا ديبا. مطابق با حكم عقل و منطق است  زابتيسخنان خواهر ال« :باال انداخت و گفت ينه اشا سانداناتو

 ».كامال روشن است نيا. هم بكشند

 »هستند؟ يها؟ آن ها ك آن«

 ».كرد مينخواه دايسوال را پ نياحتماال ما هرگز پاسخ ا. داند يچه م يكس«

را  نياست كه خواهر والنتا نيكنم مثل ا يبه شما نگاه م يوقت. ديبه خواهرتان شباهت دار يليكردم شما خ دايمن پاسخ را پ. ديكن يه ماشتبا شما«

حال كه  نيشما مثل خواهرتان در ع. كنم يخواهرتان گوش م ياست كه به حرف ها ني، مثل ا ديزن يشما حرف م يوقت. ، دوست من نميبيم

آن را روشن  لهيتيبود كه ف تيناميبشكه د كيخواهر شما مثل . است يخطرناك بيترك ن،يا. دينيآفر يو خطر م ديكن يشتباه م، ا ديشجاع هست

 ».كند يدر مورد شما هم صدق م سهيمقا نيكرده باشند و ا

 ».دياحساس را داشت نيهم ديمن بود يشما هم جا اگر«

احساساتتان شما . ندارم  يشانس چيكه من ه ديگفت يو م ديكرد يمرا تكرار م يحرف ها نيهم د،يمن بود يو اگر شما هم جا. درست است بله«

و تنها مسئله مهم در حال . ديشناس يشما آن ها را نم يشناسند، ول يآن ها شما را م -ديرا فراموش نكن نيا. را به كشتن خواهد داد، دوست من

 »م؟يگويدرست م. است  نيهم رحاض

 ».من محقانه تر از آن هاست يها زهيتر و انگ يمن قو ي، اراده  شترين بدرد و تالم م.  نه«

 ييحاضر به انجام چه كارها شانيبه هدف ها دنيرس يكه برا ديدان يو نم ديشناس يكه اهداف آن ها را نم د؟شمايدان يرا از كجا م نيا شما«

 »است؟ نياز ا ريمگر غ. هستند

نظر شما در مورد « : دمياز سانداناتو پرس. را نداشتم ييو عقال يمنطق ياستدالل ها دنياصال حوصله شن. مورد اصال حاضر نبودم بحث كنم نيا در

 »است؟ شيكش كيمورد كه قاتل  نيدر ا ست؟يدان چ يتئور
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 رياسلحه و ت مشكالت خود را با شهيشما هم. ساخته است ييها چه كارها ييكايدانم كه از دست شما آممر يمن اصال نم ديرا بخواه راستش«

 ».باشد وانهيد شيكش كيواقعا  ديبله،بله، شا. ديكن يو قتل حل م يانداز

سر باز كرده و سه انسان را به  يچرك يغده  كي. اتفاق افتاده است يفيوحشتناك و كث يماجرا سايدر درون كل. ستين وانهيد شيكش ني، ا نه«

گرفتم به  ميتصم» .كند مسئله را با اسلحه و كشتار حل كند يم يكه سع هست يدچار مشكل شده است و كس ايسيكل -قتل رسانده است

 يو من تصور م. يمتعصب و خراف يراهب اياست  كانيآشنا به مسائل وات يگفته بود كه سانداناتو با تكنو كرات زابتيال. بدهم دانيام م يكنجكاو

چه  ايسيخوب ، در درون كل« :دميپرس. بود دهينام يزيدامبر داريرا وجدان ب سانداناتو زابتيبه عالوه ال. هاست نيا يركدم كه سانداناتو هر دو

سه نفر  نجايا شيچند روز پ نيو هم... از قرار معلوم پاپ در بستر مرگ افتاده است. داند يو مقام شما حتما آن را م تيدر موقع يسگذرد؟ ك يم

 ايكند؟ آ يخود افتاده است و بدن خود را قطعه قطعه م يبه جان ادم ها ايسيكل ايد؟ آوجود دار يرابطه ا داديدو رو نيا انيم ايآ.  دنديبه قتل رس

 »است؟ يجنگ داخل ينوع نيا

انگتان زرد  نيرا ب يگلواز گاريس» .و گوشت بدن خود را قطعه قطعه كند فتديكه به جان خود ب ايايسيكل يشگيكار هم نيا« :پاسخ داد سانداناتو

 چندمرد  نيا يراست. خود بر گرداند  يآن ها را سر جا عيسر ياش افتاده بود كه با حركت يشانيپ يچند تار مو رو. بودگرفته  نشيكوتيشده از ن

بود كه  يخود خور يآدم ها هيشب. ادامه دهد ينوع زندگ نيتواند به ا يم يمرد تا ك نيو پنج سال؟چهل سال؟ معلوم نبود كه ا يسال داشت؟ س

من  يول. دانست يم وانهيد يآدم يحت اي يمذهب يگفته بود كه وال سانداناتو را متعصب زابتيال. كشند يهند و رنج مد يدائما خود را عذاب م

خواست اختالف نظر و اختالف  يكه داشت ، فقط م يمطمئن بودم وال با آن زبان تند. بوده است  نيهم قتايشد كه منظور وال حق يباورم نم

و من دوست داشتم بدانم در آن  زديسانداناتو درباره خواهرم حرف م. روشن كند ايسيمورد مسائل مربوط به كل خود با سانداناتو را در دهيعق

 .كرد يدرباره وال چه فكر م قتايحقلحظه 

ود داشت كه در اعتقاداتش وج ياو و در صداقت مانيو ا يكس نبود كه در پاك چيه. است يخواهر شما نمونه خوب نهيزم نيدر ا« :گفت سانداناتو

آن . . شده بود ليو سركش نبد ريناپذ ينيب شيپ يبه عامل نيخواهر والنتا. او شك داشتند ياز دوستانش در خردمند ياريشك كند، هرچند بس

خواهر . ندرا تكان دهند و به لرزه در آور ايسيكل اديخواهند بن يبود كه م يياو ذاتا از آن نوع ادم ها... و سر وصدا ، آن كتاب ها غاتيبلهمه ت

 ».در سر نداشت ي، فكر نيدهد و جز ا رييرا تغ ايسيممكن كل بيخواست به هر ترت يشما م

 ينگاه م ايسيمتفاوت به كل دگاهيو خواهر شما از دو د ست؟منيطور ن نيا. ديكنم خود شما هم در غقل و خرد خواهرم شك داشت يم تصور«

به  ايسيمن عاشق كل. هستم يو اشكال مختلف اعتقادات مذهب ينيد يآموزش ها ي فتهيش. هستم ايسيكل تيمن مجذوب و مفتون مفعال. ميكرد

و در مرحله دوم  ستيهومان زياز هر چ شياما خواهر شما در اعماق قلب خود ب. باشم يبوده و هست ، م شهيآن طور كه هم يعنيمفهوم عام آن ، 

باور بود كه  نياما خواهر شما بر ا. با اشكال و ابزار خاص خود است يبسته و سنت يدر مجموع ، جامعه ا ايسيدانم كه كل يمن م. بود كيكاتول

 شهيهم و غم من هم. داد رييتغ كيدموكرات يو با استفاده از روش ها كيدموكرات ياز راه ها ديتوان و با يرا م ايسيكل ياديبنو  يمواضع اصول

اما خواهر شما . بكند دينجات روح انسان ها چكار با يبرا ايسيل بوده است كه كلسوا نيا يمناسب برا يپاسخ افتنيمتوجه روح انسان ها و 

 ».آن هاست يويبه مشكالت مردم و نجات دن يدگيآن رس فهيوظ نيدانست كه مهم تر يم يبزرگ ي هيريرا سازمان خ ايسيكل

 »ندارد؟ يارتباط ايسيمربوط به خود اوست و به كل يهر انسان يويمشكالت دن ديكه شما معتقد يصورت در«
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و نظام  نيبه نجات روح مومن ديبا حايهم محدود است و ترج ايسيقدرت كل« :مورد دم به تله بدهد نيزد و حاضر نشد در ا يلبخند سانداناتو

.  ايسيكل ي هفيدولت هاست ، نه وظ فهيمردم وظ يبه وضع زندگ يدگياست؛ مگر نه؟ رس نيهم هم ايسيوجود كل ياصل ليدل. بپردازد ياحكام اله

كند ، در  ريدرگ يو اجتماع يويدن يها تياز اندازه در فعال شيحق ندارد خود را ب ايسيكل. لزوما محدود است ايسيكل يو ماد يويدن يت هايفعال

 يول« :را خاموش كرد و گفت گارشيسانداناتو س» .شود يم فيمردم ، كمرنگ و ضع يو مرجع اخالق يصورت نقش آن به عنوان هاد نيا ريغ

 نالي، با كارد ديسواالت خود را مطرح كن. دييايب كانيهمراه من به وات د؟ييآ ي، چرا به رم نم ديحد راسخ هست نيخود تا ا ميتصم درحاال كه شما 

 ».هد شدشما خوشحال خوا دنيمطمئنم كه از د دويشناس يخود م يرا از دوران كودك ناليام شما كارد دهيآنطور كه شن. ديحرف بزن يزيدامبر

 اول بخش

 نيا كانيوات يگردن كلفت ها يدوست ندارم از زبان همه . اما فعال نه . مرا به رم هم بكشاند  قاتمياحتمال وجود دارد كه تحق نيا« :او گفتم  به

 ».را فراموش كنم و به كار خودم بپردازم  زيهمه چ ديرا بشنوم كه با يسخن تكرار

 ». حساس و مشكوك است  اريدر مورد اسرار خود بس سايكل.  ديدانينمشما كه اوضاع را  يول. متاسفم  «

 »... قتل  يمجبورم درباره . اجبار است  كيو  ديبا كيمن  يكار برا نيا يول. بابت متاسفم  نيمن هم از ا «

 ».  ميكه رخ داده است شركت كن يعيوقا ليو كشف دل قتيكردن حق دايدر پ ديما با يهمه  «

و  ديبا يپا چارهيخوك ب يبرا. شود  يكه با ژامبون و تخم مرغ درست م ستيا يهم مثل داستان صبحانه ا نيا. است  نيدر همتفاوت كار  «

 ».  كنديم هيهد يماجرا شركت دارد و تخم نيكه مرغ فقط در ا يدر صورت, است  انياجبار در م

درك كرد و با لبخند و اشاره , من وجود داشت  يرا كه در جمله  ييپر معنا لياش فورا تماث يسيانگل اديرغم معلومات نه چندان ز يعل سانداناتو

 .سر به من نشان داد كه متوجه منظورم شده است  ي

نداشت  يابا و اكراه چيو اختالف خود با وال ه يدتيعق ييبروز جدا ياز بازگو كردن چگونگ.  كرديبود و مواضع خود را پنهان نم حيصر سانداناتو

بود  وا يانچه گفته بود موضع شخص دانستميهرچند م. از او سپاس گذار بودم , اوضع قرار داده بود  انيمرا در جر نكهيصداقت و ا نير ابه خاط. 

نظر و  توانستيبود كه م يسانداناتو مرد.و با تمام وجود به آن وابسته بود  كرديم يزندگ كانيوات يبرا قتاياو حق. طرفانه  يب ينه اظهار نظر

خورده بود جدا كند اما  ونديروابط پ نيكه با ا ياز احساسات جهياش و در نت يو انسان ياز روابط شخص ساينقش كل يخود را در باره  ي دهيعق

به  تضادي –او  يو احساسات و روابط شخص سايمنافع كل انيم يعني –دو مجموعه  نيا انيكه هرجا م, بابت مطمئن بودم  نيو من از ا, روشن بود 

 رياز درگ وسانداناتو به بحث و جدل عالقه داشت . پرداخت  ياز ان م تيگرفت و به حما يرا م سايفورا و با تمام وجود طرف كل, امد  يجود مو

 يه خوبسانداناتو ب. ماهر بود  اريبس نهيزم نياقرار كنم كه در ا دو باي –برد  يمحاجه و استدالل لذت م ريشدن با افكار مخالف و استفاده از شمش

به  شهيمعادله ها هم نياكه البته  –بسازد  يفيظر يمعادله ها,  ونديپ نيمتعادل سازد و از ا, دهد  ونديپ گريكديو عمل را با  يتوانسب تئور يم

انستند كه د يهم هست و همه م يزيدامبر يها تيستاد فعال سيدر واقع رئ نينداشت چون سانداناتو عالوه بر ا يتعجب نيو ا. بود  ساينفع كل

خوشحال  ميبرا زابتيالبا  نديناخوشا يپس از ان بگو مگو ژهيبه و, به هر حال گفتگو با سانداناتو . پرست است  ايو دن يماد يادم يزيدامبر

و از چه  است ستادهيكجا ا,  ستيمرد ك نيكه ا دانستميم قادقي – زابتبر خالف مورد الي –مورد  نيچون القل در ا. بخش بود  تيكننده و رضا

 .بودم  هبه سانداناتو هم گفت حيموضوع را رك و صر نيمرا عوض كند و من ا ي دهيتوانست عق ينم چكسياما ه.  ديگو يسخن م يموضع
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ما  يبحث اصل.  ميشام خورد يرستوران كوچك فرانسو كيدر  يو سه نفر ميمارگارت كوردر را از دفترش برداشت,  ميرفت نستونيهم به پر با

كه در  ياما خداروشكر دو قتل قبل. پدرم بود  ايشدن به من  كيالاقل نزد ايمصاحبه با من  يهمه جانبه مطبوعات برا يتالش ها ي در باره

امر فشار مطبوعات  نيگذاشت و هم يخبرنگاران م اريدر اخت يخوب يمطبوعات يداشت و غذا تياهم يافتاده بود هم به اندازه كاف اتفاق وركيوين

او را در رم  ينمود كه روز يدواريكرد و اظهار ام يناسائو از مارگارت خداحافظ يسانداناتو در سالن مهمانخانه . كم كرده بود  يا حدبر ما را ت

تا  ديايپدرم ب قرار شد مارگارت فردا صبح به خانه ي –كردم و او را تا صبح فردا به خدا سپردم  يمن هم از مارگارت خدداحافظ. كند  قاتمال

 . ميبا هم مذاكره كن يجار يكارها يره دربا

 يرنگ م يستاره ها در اعماق آسمان آب. شباهت داشت  شينما يقرص ماه به نور افكن صحنه . بود  يسرد اريشفاف و ارام و بس شب

تاقش رفت تا چمدانش را سانداناتو به ا, پس از بازگشت به خانه . خواست روز بعد به رم برگردد  يسانداناتو م. زند  يو چشمك م دنديدرخش

كه وال در هفته  ييآثار و رد ها بيتعق يعني –كه گرفته بودم  يميتصم انيبودم فردا به مالقات پدرم بروم و او را در جر رفتهگ ميتصم. ببندد 

شده بفهمم وال در  يبيهر ترتخواستم به  يم. بروم  هيخواستم به اسكندر اول از همه مي. قرار دهم  –گذاشته بود  ياز خود باق يآخر زندگ يها

, كردم  يخود فكر م يسفر آت ريكه هنوز به مس يدر حال. به عمل آورده بود  يعمرش در مصر چه كار داشته و په اقدامات يهاروز  نيآخر

 .امد  نييسانداناتو از پله پا

اتاقم  يواريها را در كمد د نيا« :در دست داشت  خي يرو تيجفت كفش كهنه مخصوص اسك كي.  ستاديپوزش طلبانه در برابر من ا يلبخند با

برد از ان زمان به بعد  سيان موقع ده ساله بودم و پدرم مرا همراه خود به سو. كردم  يباز تيبار اسك كيمن در تمام عمرم فقط . كردم  دايپ

به . است  10ساعت « :ساعتش نگاه كرد و گفت به » . ؟ ميكن يباز تيو اسك ميبرو رونيبا هم ب ديدوست دار. به پا نكرده ام  تياسككفش 

حتما راحت تر به  يباز تيبعد از اسك. است  ديمف ميبرا كنميفكر م. نخواهم كرد  دايپ يباز تياسك يبرا يگريمن هرگز فرصت د ادياحتمال ز

» .است  يموافقم چرا كه نه فكر خوب« :و گفتم  دمياز جا پر ارياخت يمترقبه و دور از ذهن بود كه ب ريسانداناتو انقدر غ شنهاديپ» .روم  يخواب م

چند ,  ميكردياطراف گردش م نيدر ا زيكه با سامرها روزيد نيهم. بود  خزدهي,  ختيريفراوان به ان م يو خم ها چيبا پ يباريكه جو, بركه 

بار خود را شاد و  نينخست يبرا,  ديشد يپس از چند روز افسردگ.  كردنديم يباز تيزده بركه اسك خيسطح  يبودم كه رو دهينوجوان را د

كردم و سپس همراه  دايپ يباز تيجفت كفش اسك كيو رو كردم و باالخره من هم  ريرا ز يورزش ليانبار وسا. كردم  يسرحال احساس م

كه دوش به دوش  يهنگام. كند كار مرا درك  نيتوانست ا يخوب م يلياگر وال زنده بود خ. بله , اوه . گرفتم  شيپ رسانداناتو راه بركه را د

 . دميشنيسرم م يوال را از باال يخنده  يصدا ييگو,  ميرفت يزده راه م خي يعلف ها يسانداناتو رو

. زد  يبرق م وهيباغ م يدرختان و بوته ها اهيس هيدر پشت سا ينقره ا يزده مثل سكه ا خي يو بركه  ديدرخش يماه در اسمان بدون ابر م قرص

وحشتنناك در ذهنم  يصحنه ها يكردم از تداع يكه بود سع يو من به هر زحمت. شباهت داشت  يرق در نور مهتاب به تابلو نقاشنماز خانه غ

جان  يقاتل جسد ب كيكه  يافتاده بود ؛ درخت نينمازخانه بر زم يچوب مكتيخم شده در پشت ن يجسد خواهرم كه با زانو ها: كنم  يريجلو گ

 ...بود  ختهياوپدر گوورنو را به آن 

از ما  كيكدام  نكهيو بر سر ا دميبه خودمان خند.  ميرا به پا كرد يباز تياسك يو كفش ها ميزده نشست خيسرد و  نيزم يساحل بركه رو در

باالخره بند كه  يهنگام. رقصاند  يبركه م يزده  خيسطح  يبرف را رو زير ياز دانه ها يقيابر رق, باد .  مياست شرط بست يباز بد تر تياسك
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مانده از  يباق يها اريهموار بود و ش بايتقر خيسطح . كرد  يانگشتانم از شدت سرما كرخ شده بود و درد م,  ميرا محكم بست تياسك يكفش ها

 يها برف ها خوشبختانه بچه.  ديدرخش ينور مهتاب م ريو در ز شديم دهيهنوز د, كرده بودند  يباز نجايپرو كه قبال ا وين يبچه ها تيكفش اسك

 .كرده بودند  زيقسمت از بركه را جارو زده و تم نيا خي يرو

: و مسخره  يباز ناش تيدو اسك.  ميبركه گذاشت يزده  خيپا بر سطح  اطيو با احت ميداد هيتك گريكديبه ,  ميتلو خوران از جا برخاست تلو

 خي يگام ها را بر سطح صاف و لغزنده  نيو با ترس و لرز نخست انهيناش ؛ يو من با كاپشن زمستان يشيكش اهرنگيسانداناتو در لباس بلند و س

 . ميداشتبر

كه  قهيچند دق. جلو رفتم  خي يرو يانكه سقوط كنم چند متر يب يول, باز  يبه خود دادم و تلو تلو خوران با دست ها يراست تكان يبا پا من

 يخنده  ياز دور دست صدا ييگو:  دميشن ينفس و هن هن خود را م يصدا. شد  ريسراز ميعرق از سر و رو يبدن اديز تيدر اثر فعال, گذشت 

كه  يو باالخره هنگام. را به خاطر اوردند  تياسك هيو اول ييانجام حركات ابتدا يبدنم چگونگ يها چهيماه جيبه تدر.  ديرس يوال به گوشم م

متوجه شدم كه سانداناتو با مهارت قابل ,  ستادميو سر انجام از حركت باز ا دادم و از سرعتم كاستم هيخسته و كوفته دست ها را به زانو تك

محكم , بازوانش را مثل پارو به اطراف تكان داد  يبه شكل مسخره ا, خورد  يياما ناگهان سانداناتو هم تلو تلو. كند  يحركت م خي يرو يتوجه

. قف شد و چشمانش را چنان به اسمان دوخت كه انگار از خدا گله مند است و سپس متو ديلغز يچند متر منگاهشينش يها افتاد و رو خي يرو

دستم را به , به طرفش رفتم  انهيناش يمن با حركات. افتاد  خي يتلو تلو خورد و دوباره رو,  ديلغز, زد  ييدست و پا, كرد از جا بلند شود  يسع

دست و  يب يهر دو نفر قربان, صامت  يها لميف يكمد يدرست مثل صحنه ها اما, بلند كنم  خي يكردم او را از رو يدراز كردم و سع شيسو

باالخره به .  دميو به حال و روز خود خند ميتازه كرد ينفس,  ميبركه نشست يها خي يباز رو يبا پاها,  ميافتاد خي يبا هم رو,  ميخود شد ييپا

 .شد  يم ديناپد يو در باد سرد شبانگاه زديم رونيو دهان او ب ينياز ب يديبر سفمثل توده ا ورهينيبازدم مونس.  ميبود از جا بلند شد يهر زحمت

 يقوط كيشلوارش جستجو كرد و  يها بيدر ج» ؟ ديبود كه به مغزم رس يچه فكر احمقانه ا نيا, مادر مقدس  اي« :نفس زنان گفت  سانداناتو

در . به من انداخت  ينگاه. گذاشت  بياش را دوباره در ج ييكوچك طال اتش زد و فندك يگاريهن هن كنان س. اورد  رونيگلوواز ب گاريس

من  ديشب از د كيتار ي نهيدر پس زم جياش به تدر هيدور شد و سا, دوباره به راه افتاد . از من جدا شد . شد  يم دهيد مينگاهش اراده و تصم

 . ديگرد ديناپد

من هم دوباره به راه افتادم . زدن است  خيكردم كه غرق بدنم خشك شده و در حال  داد و ناگهان احساس يخشك برف صورتم را ازار م ذرات

كه  نيبرد و من هم از ا يلذت م يباز تياز اسك. شدم  رهيبه او خ يلحظه ا.  دميد ينور مهتاب م ريبركه ز يسانداناتو را ان سو ي هيسا. 

د دوباره به حركات خودم پرداختم و احساس كردم كه عضالت بدنم به ضرباهنگ بع. كردم  يم ياحساس خوشحال, بودم  رفتهياو را پذ شنهاديپ

 يبه اسمان بر م ادشيفر ديديم خي يمرا رو يوقت شهيوال هم. شوند  يمنقبض و منبسط م,  تمير نيعادت كرده اند و هماهنگ با ا ميحركت پاها

دوباره از شدت . رود  يراه م ركيتوپ س ياست كه رو يه اشد تيمثل حركات خرس ترب خي يحركات تو رو: گفت  يم شهيهم. خاست 

خواست در افتتاح فصل  يدانم از كجا امده بود و ظاهرا م يكه نم دميرا د يگريمرد د يعرق شده بودم كه ناگهان به طور اتفاق سيخ,  تيفعال

 .بركه شركت كند  يرو يباز تياسك

 يبه زحمت م.  ميكرديم يباز تاسكي –شكل بود  ليمستط باكه تقري –بركه  يسو نيا هيال يبركه و من در منته يسانداناتو در ان سو هنوز
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 .سقوط نكند  خي يكند كه دوباره رو يباز تياسك يخواست طور يم ييگو, حركاتش اهسته و محتاطانه بود .  نميتوانستم اورا بب

 يبه سو ماًيمتر با من فاصله داشت و مستق ستيرد تازه وارد حدود بم. رفتم خت،ير يكه نهر به بركه م ييجا يعني بار،يبه طرف مصبِ جو من

حركاتش لذت  ييباياز مهارت و ز. از سرعتم كاستم، به او نگاه كردم. كرد يحركت م شيبازوانش مثل آونگ، هماهنگ با گام ها. آمد يمن م

حركات نسبتاً مشكل باعث سقوط من بر  نيو خوشحال بودم كه ا مديچرخ رهيآهسته چند بار در دا. بود ييماهر و توانا اريبازِ بس تياسك. بردو

به هم  يتكان بدهم، تعادلم به نحو خطرناك يمرد تازه وارد دست يجابجا كردم تا بتوانم برا ميپاها يكه وزن بدنم را رو ياما هنگام. نشد خي

 .بركه ولو شوم يها خي ينمانده بود كه دوباره رو يزيخورد و چ

. شد يم كيبه من نزد ماًيبهتر و ماهر تر از من بودو همچنان مستق اريبس يباز تيدر اسك.بلند كرد و به سالم من پاسخ داد يدستناشناس  مرد

كه به چند  يبه سر داشت وهنگام ياهرنگيس يكاله شاپو. در پشت سرش به اهتراز درآورده بود يافتاده و آن را مثل چادر شيباد در پالتو

زد، خطاب به او  يو در اطرافم چرخ ديكه باالخره به من رس يوقت. منعكس شد و برق زد نكشيع يها شهير مهتاب در شنو د،يرس من يمتر

 ينيبود، ب قيعم يو چروك ها نيصورتش پر از چ بود؛يمرد سالخورده ا. صورت مرد ناشناس از سرما سرخ شده بود» .است يشب قشنگ«: گفتم

 .ك داشتناز يبا لب ها يدرشت و دهان گشاد

 يبود، اما برا يفكر احمقانه ا. تر شد كيو نزد كياز رفتار او تعجب كردم، چون توقف نكرد و همچنان به من نزد» .است يبله شب قشنگ«: گفت

 هيثان كياز  ياز كسر دياما بعد، شا. ستديترمز كند و با خي يرو شيها تيبا اسك ديداند كه چگونه با يمرد نم نيا ديلحظه تصور كردم شا كي

 »زيچ« نيا. پنهان كرده بود اهشيس يپالتو يها نيدر دست داشت كه آن را در عمق چ يزيمرد ناشناس چ. ستين يشدم كه اوضاع عاد توجهم

 .ديدرخش ينور ماه م ريدر ز

 يم يبركه باز يآن سو هيال ياو هنوز هم در منته. بماند و سقوط نكند شيها تياسك يكرد رو يم يطرف سانداناتو برگشتم كه هنوز سع به

خواستم از آن مرد فاصله  يخواستم از آنجا دور شوم، م يبه عضالتم دستور دادم حركت كنند؛ م. متر با من فاصله داشت ستيب باًيكرد و تقر

 .نشد يعمل مميتص نياو دور شوم؛ اما ا از رم،يبگ

و . زدم يخوردم، فقط در جا م يتكان نم ميجا دم،ازيد يا انگار كه كابوس متلو تلو خوردم، ام دم،يلغز. قدم هم به جلو بردارم كي يحت نتوانستم

 يخوردم، نم يتكان نم مياز جا. زده را بر پوست بدنم احساس كردم خيشد و عرق سرد و  يبر وجودم مستول يآن گاه ناگهان ترس هولناك

 ندازد،يب نيبه زم ايخواست مرا بزند  ينه، او نم يول! حيمس يسيع اي !خدا اي. شانه ام احساس كردم يدور شوم؛ و ناگهان دست او را رو ستمتوان

ه در  ياهرنگيو س زيت غِيخواست مرا نگه دارد تا بتواند از ت يمرد م نيمن، ا ياوه، خدا... كرد مرا نگه دارد و تعادلم را حفظ كند يم ينه سع

 ...دست داشت بهتر استفاده كند

 ريكه از ز يو بعد درد را احساس كردم، درد. زدم اديهم واقعاً فر ديتوجه سانداناتو را جلب كنم، و شاخواستم  يبزنم،م اديكردم فر يسع

خورد و در اعماق  ياز نقره گوشتم را م يا هيليم اي خيقطعه  كي يي، گو قيسرد و عم يدرد افت،يراستم آغاز شد و تا پشت كمرم ادامه  يباززو

 يخواستم از خود دفاع كنم، م يم. شد يم كيكه به سرعت به صورتم نزد دمبركه را دي ٔزده خي، سطح از پا در آمدم. رفت يم يفرو دنمب

او  فتادم،ين فتم؛يمحكم گرفت و نگذاشت ب نشيآهن يبزنم؛ اما او مرا با پنجه ها نيخواستم او را بر زم يخواستم به آن مرد ناشناس لگد بزنم، م

 د،يآرام باش ل؛يسكيدرا يكشد، آقا يتر طول نم شيلحظه ب كي: كه آهسته زمزمه كرد دميشن دم؛يشنرا  شيو بعد صدا. نگه داشت سرپامرا 
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اما او ضربه نزد،  دم؛يرا شن شپالتوي ٔبه هم خوردنِ پارچه يرا به جوالن درآورد، صدا غيكه دوباره دستش را باال بد و ت يهنگام د؛ويكامالً آرام باش

شد،  كيكه به من نزد دميبركه را د يرو خيو در آن فرو رفت و بعد  دكاپشنم را بري ٔپارچه غ،تي ٔكه چگونه لبه دميپاره كرد؛ و من به وضوح شن

 ...رفته بود ليبه تحل ميروينمانده است، تمام ن يباق ميبرا يكه رمق مدميكردم به پشت بچرخم، اما ناگهان فه يسع

 ينيرا كه از ب خوني ٔمزه د،يچندش آورِ شكسته شدنِ استخوان به گوشم رس يشكست و صدا ام ينيبركه افتادم، استخوان ب خِي يشدت تمام رو با

چشم  كيقرار داشت و من با آن  خي يدرست رو مياز چشمها يكيبود؛ دهيبه پهلو چرخ يكرد، احساس كردم؛سرم كم يشكسته ام فوران م

بچرخانم تا  يكردم صورتم را كم توان سعي ٔبا همه. دميد ير داشت، ماش را كه درست كنارِ صورتم قرا يباز تياسك يكفش ها ٔغهيت گرميد

 .و موفق شدم نم؛آن مرد را ببي ٔخواستم چهره يم نم؛يبتوانم او را بب ديشا

 يو در حال. در پشت آن ها وجود نداشت يزيچ يته يبود و جز فضا قيعم تينها يها ب شهيش نيشدم، اما انگار ا رهيخ نكشيع يها شهيش به

كردم، وزشِ باد،  يشد،احساس م يرا كهگرم و لزج از پشت كمرم خارج م يكردم و فورانِ خون يبه صورت او نگاه م يعنيه من همچنان به باال ك

رنگ آن مرد  ينقره ا يزده، بركه به حركت درآورد؛ و من موها خيسطح  يرو يقياو را از سرش برداشت و آن را مثل قا اهرنگيس يپوكاله شا

 .ديدرخش ينور مهتاب به رنگ نقره م ريداشت و ز يجعد اندك شيموها. دميبا دقت به عقب شانه شده بود، درا كه 

 يشد،من نجوا يسبك و مطمئن از من دور م يكه با گام ها يشد، و هنگام ديچشم به هم زدن ناپد كيبعد، خم شد، كالهش را برداشت و در  و

توانستم تكان بخورم؛و بعد،  ينم. بود دهيهم طول نكش هيده ثان ديشا دادهايرو نيتمام ا دم؛يشن خيطح را بر س تشياسك يها غهلغزشِ تي ٔآهسته

ها افتاد و با كمك زانو و  خي يچند متر مانده به من رو د،يتلوتلو خوران و هن هن كنان و دست و پا زنان خود را به من رسان چارهيب يداناتوسان

 يرا م ميصدا: گفت يكه م دميرا شن شيبود و صدا دهيشلوارش چك ٔپاچه يكه رو دميرا د يقطره اشك. فاصله را پشت سر گذاشت نيدست ا

آهسته تر و آهسته تر شد و  شيبعد صدا د،ويشن يرا نم ميو من بارها و بارها به او پاسخ دادم، اما انگار صدا د؟يشنو يرا م ميصدا د؟يشنو

 ....دمينفهم يگريد زيداد، چ يكه صورتم را آزار م خي ٔگزنده يسرما و بعد من جز د،يسرانجام كامالً خاموش گرد

 دوم بخش

1 

 وجدان شين

او پر كارتر، فعال  -نبود كه آسان دچار عذاب وجدان شود يياز آن نوع آدم ها زابتيالبته ال. برد يبه كار م شهيبود كه مادرش هم ياصطالح نيا

نداشت جز  ي، چاره ا747 نگيسفر به رم در بوئ نياما اكنون ، در ح -عذابش دهد يند به سادگوجدان بتوا شيتر و كنجكاوتر از آن بود كه ن

 .وجدان شده است شيآن كه اذعان كند ناخواسته دچار ن

اراده  آن قدر زابتيبود و ال ريپذ اميدرد ات نيا. مربوط نبود ديكش يبابت م نيكه از ا ياز مرگ وال و رنج و عذاب ياحساس به شوك ناش نيا

 دهياحساسات آبد لِيمقابله با س يو تجارب فراوان، او را برا يمذهب تيترب. بر آن غلبه كند يدار شتنيتوكل و خو يرويداشت كه بتواند با ن

 يحتدواند كه  يم شهيكند و چنان در گوشت و خون ر ياست؛ عذاب وجدان در اعمقا وجود انسان نفوذ م يگريد زيوجدان چ شِياما ن. كرده بود

لحظه خود را فراموش كند؛ عذاب وجدان  كياست انسان تنها  يكند؛ كاف يريآن جلوگ ريتواند از تأث يو كف نفس هم نم ايسيبه خدا و كل مانيا

 .را بپردازد يخبر يلحظه ب نيا نيسنگ يبها ديآن گاه انسان با. است ريد يليخ گريشود و آن گاه د يدرنگ بر وجودش حاكم م يب
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دخترك در . كرد يسفر م مانيبود كه همراه مادرش در همان هواپ يعذاب وجدان شود دخترك خردسال يقربان زابتيث شده بود الچه باع آن

به  مايهواپ كيتار مهين يو در فضا ديكش يبه اطراف سرك م يصندل يپشت يهفت سال داشت و از رو اياو نشسته بود، شش  يجلو فيرد

دخترك . مانده بودند داريبودند كه به خواب نرفته و ب يتنها كسان -ماهواپي ٔخدمه يالبته به استثنا -دو نفر نيا ديشا. كرد ينگاه م زابتيال

آن ها را در  يرنگ ييو طال يداشت كه با روبان آب يبلند يدم اسب يو موها بايكوچك و ز اريبس ينيرنگ و درخشان، ب رهيدرشت و ت يچشمان

نگاه دخترك  زابتيكرد و ال ياطلس پرواز م انوسيبر فراز اق مايشب بود، هواپ يها مهين. داشت يامالً جدك يا چهره. پشت سر جمع كرده بود

كوچكش  ٔچانه. دخترك زنده شد جدي ٔدر چهره يزد و ناگهان شور زندگ يبه دخترك لبخند زابتيال. كرد يشده بود حس م رهيرا كه به او خ

. بشه داريخوام مامانم ب يحرف بزنم چون نم واشي ديبا. كند  يصدا م ي6نه هستم، مامان مرا دافمن داف«: گذاشت و گفت يصندل يپشت را روي

 »ه؟ياسم تو چ

 »زابتيال«

 »؟يخواب يچرا تو نم. نكنم يطونيحرف بزنم و ش واشي شهيهم ديكه با نهيهم يبرا. سبكه يليمامانم خ خوابِ«

 ».كردم يفكر م داشتم«

. نميب يفردا همشون رو م. كردم يداشتم به دوستانم فكر م. طور نيمن هم هم«: تكان داد و گفت يجد اريبس يسر كوچكش را با حالت دخترك

 »؟يكرد يفكر م يتو به چ

 ».كردم يهم مثل تو به دوستانم فكر م من«

 »؟ينيب يهم فردا دوستاتو م تو«

 »كنم يفكر نم نه،«

 »؟يكن يم يرم زندگ تو«

 »؟يكن يم يتو هم در رم زندگ. بله«

 »؟يكن يم يرم زندگ يكجا. ميخونه دار هيبابام آن قدر تو رم كار داره كه ما اون جا هم  يول. ست كاگويما در ش ٔخونه«

 ».اونتويو در«

 »...ميكن يبا هم باز ميتون يمن و دخترت م ؟يتو هم دختر دار.  اونتويو . دونم كجاست يم«: باز شد يدخترك از خوشحال ٔچهره

 »...من دوست دارم... أسفم، منمت او،«

 »؟يدختر كوچولو داشته باش هي يدوست دار زابت؟يال يدوست دار يچ ؟يچ«

 ».مثل تو يدختر. دختر داشته باشم كيخواست  يدلم م يليخ. دافنه بله،«

 »؟يگ يم يجد«: ديدهانش گرفت و آهسته خند يدستش را جلو دخترك

 ».گم يم يجد بله،«

 ».يمن دافنه صدا كن ينتو يم يدوست دار اگه«

 .بود زابتيدراز و پر عذاب در انتظار خواهر ال يشب. به دام عذاب وجدان گرفتار شود زابتيبود تا ال يچند كلمه كاف نيهم و
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خواست  يموال : داد ياو را رنج م يزيچ. كند يسرش پرواز م يكرد روحِ وال باال يانتها و پر مالل احساس م يب يدر تمام آن ساعت ها زابتيال

سرش گذاشت و پشت سر هم چند چند كاست مختلف را در واكمن  يهدفون را رو. ديرس ينم زابتيبه ال شياما گفته ها د،يبه او بگو يزيچ

باخ در  يموتسارت، كنسرتو چمبلو ترِيژوپ يسنفون ،»نيرپليجفرسون ا«، »بلوز يمود« ،»لبرتوياَسترود ج«، »استان گتس« ،»يديهال يليب« : دقرار دا

وال  يناآرام در جستجو زابتيروح ال. گشت يبر م فيشد و دوباره به ك يبه واكمن منتقل م فشياز ك يگريپس از د يكيكاست ها ... فاماژور

 .نوشت يكاغذ م يرو ييزهايبود و خود او با حواس پرت چ

 يم يسع. شد يموفق نم يكند، ول افتيفرستاد، در يدور م تيانه يب يوال از فرستنده ا ييرا كه گو يكرد عالئم يتالش م رويبا تمام ن زابتيال

 .بفهمم ديبا ست،يمنظور وال چ ديخواهم آورد، باالخره خواهم فهم اديباالخره به : گفت يبه خودم اورد؛يرا به خاطر ب يزيكرد چ

اش از آنچه بود هم  يو ناراحت يافتاد، افسردگ ليسكيرابن د اديكه ناخودآگاه به  نيناراحت كننده بود، اما هم كافي ٔافكارِ مغشوش به اندازه نيا

 كه نياز ا. تر شد شيب

 يكه چنان مجادله ا نيو سرخورده بود، به خاطر رفتارش از خود متنفر بود و از ا نياعتنا از بن جدا شده بود،خشمگ ي، سرد و ب گانهيب كي مثل

 يافتضاح نيدانست كه چرا چن ينم زابتيبن كامال حق داشت و ال. جانب بن بودچون در واقع حق به . كرد يم يمانيشده است،احساس پش ريدرگ

 .خراب كرده است نيبه بار آورده و كار را چن

 نيتمام ا. كند دايكشته شدن اورا پ ليبه بن كمك كند؛ واقعا دوست داشت كنار او بماند و همراه او راز وال را كشف و دل خواستيم زابتيال

قتل  ليدال افتنيبود و كمك به بن در  يزيانگ جانيه اريبس يحال ماجرا نيو تاسف بار بود، اما در ع زيغم انگ اريسو بس كيداستان اگرچه از 

تجربه كرده  ريچند روز اخ نيآنچه در ا. دوستش را تحمل كند نيكتريكرد تا بهتر بتواند غم از دست رفتن نزد يبه او هم كمك م ديشا وال

 رمرديهمان پ يعني نستون،ياسبق پر سيپل سيرفتند تا رئ زيو غم انگ يمثال آن روز كه همراه بن به آن ساحل سرد و باران :بود جيمه اريبود، بس

كه  يشب ايكردند؛  دايبود، پ دهيبه قتل رس شيكه ده ها سال پ يشيرا درباره مرگ كش تيكه واقع يهنگام ايكنند؛  دايو وراج را پ ازنشستهب

 ...كردند يپرداز هينشستند و درباره قتل وال نظر زيصبح دور م كيتا نزد همراه بن و پدر دان

برخاسته بود؟  ايسيبا تعصب تمام به دفاع از كل زابتيكه ال ليدل نيبود؟ تنها به ا افتهيناخوش و تلخ  نيچن يانيپا نستونيچرا سفر او به پر پس

از شدت ترس فلج شده و ناخودآگاه دست  ديشا. از خود نشان داده بود يديشددانست كه در بعدازظهر آن روز چرا چنان واكنش  ينم زابتيال

تلخ را درك  قتيحق نيتازه ا زابتيال. گران بر سرش فرو آمده بود يمثل پتك قتيحق نيچون آن روز، تازه مشت آهن. عكس العمل زده بود به

 .او شورش كرده و وجودش را نابود كرده بود هيبود، عل شيجستجو كه وال در يقتيحق ييگو. بود دهيبه قتل رس. وال مرده بود: كرده بود 

. بود مناكيسخت و ب زيكند ن دايگرفته بود قاتل خواهرش را پ ميو به خاطر بن تصم. ديترس يوال را دنبال كند م قاتيكه تحق نياز ا. ديترس يم

و  وبله، او ترس. كه در وجودش النه كرده بود از خود متنفر بود يا ترس و واهمه نيبه خاطر ا زابتيدوستش مرده بود و ال نيكتريو نزد نيبهتر

دست داشته و به خاطر حفظ خود و به  تيجنا نيدر ا ايسيخواست باور كند كه كل يتوانست باور كند، نم يآخر نم يول... يجبون شده بود، ول

زخم خورده كه  رويسازمان پ نيا ا،يسيدانست كه كل ينم زابتيبله، ال. نبود يباوركردن نيا. خود وال را به قتل رسانده است ميخاطر دفاع از حر

 نيآلوده بود، اما نه چن اريبس يكهنه كار به خطاها ريپ نيبله، دامان ا. ستين ياز سرگذرانده است، موجود معصوم ياريبس يجنگ ها و ماجراها

 .ستيقاتل ن ايسينه، كل. ييخطاها
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بن اورا . اطاعت كند كيكاتول يايسيو شرط از كل ديق يو سربه راه نبود كه چشم بسته و ب عيمط يراهبه ا هرگز - مانند وال  -هم  زابتيال يول

 ردهاتهام در حق او ظلم ك نيبن با ا. بود هيپا يو ب ياتهامات بن واه. نداشت تيواقع نياما ا است،يسيمتهم كرده بود كه برده حلقه به گوش كل

 !ظلم بود نيبله ا... بود

وجدان  شيزده و ناگهان دچار ن يبا او گپ زابتيو ال. شده بود رهيبه او خ يصندل يپشت يو معصوم از رو بايدافنه كوچولو با آن چهره ز بعد و

 مربوط ايسيبه كل مايالاقل مستق -هم مربوط نبود  ايسيبه كل. به او نداشت يواقعا ارتباط. به وال نداشت يعذاب وجدان ارتباط نيا يول. شده بود

 .نبود

 يكه به چشمها يهنگام. كرد يفكر م -و به عشق  - كوچولو  يبه همه دخترها رياكنون ناگز زابتيكوچولو بود كه ال يبه خاطر داف. يداف. دافنه

 يسالها و توقع، مانند آن ديپر از ام ،يپر از كنجكاو -بود  افتهيصاف، وجود خود را باز  نهيدرشت و درخشان دخترك نگاه كرده بود، در آن آ

و خوش  بايداستان ز كيمثل  رك،يس ريناپذ انيبرنامه رنگارنگ و پا كيهنوز مثل  يخانه داشت و زندگ زينويليبود، در ا يدور كه دخترك جوان

 يچشمها نياو در ا. بر تپش قلبش افزوده شده بود ارياخت يدخترك نگاه كرده و ب يبه چشم ها زابتيال. گذشت يچشمانش م شيعاقبت از پ

و دافنه . خواب مامان سبك بود. ديخند يدهانش گرفته بود و م يدافنه كوچولو، كه دست كوچكش را جلو. بود دهيدرخشان، پرتو عشق را د

 ...داشت يهم دختر كوچك زابتيكاش ال يگفته بود كه ا

 .عشق

تاخت، قلبش  ينشسته است، بر او م نيدر كمكه  يكرد، عشق مانند دشمن يلحظه غفلت م كيچون اگر . بود يمشكل بزرگ زابتيال يبرا عشق

بود كه احساس عشق، سرزده و ناگهان  نيو بدتر از همه ا. كرد يم ريكرد و اشك حسرت و آرزو را از چشمانش سراز يرا آكنده و ماالمال م

توانست با  يم زابتيآمد؛ ال يم شيبه ندرت پ يوضع نياما چن -آمد كه كار از كار گذشته بود  يبه خود م يهنگام زابتيال وآورد  يم ورشي

 نيكند كه چن نيو به خود تلق دياحساس مقاومت نما نيكند، در برابر ا يافكار خود را منحرف كند، به كار بپردازد، دوندگ يمهارت خاص

احساس  نيگذشت، ا يكار از كار م كه ياما وقت... دارد يا دهيو فا جهيخورد و نه نت يبه همراه دارد كه نه به درد او م يمشكالت فراوان ياحساسات

: بود  ياحساس دردناك. اوه، بله. كرد يدراز گرفتارش م يبرد و روزها يم لياو را تحل يزندگ يرويبود كه ن يبود، مثل تب يماريب كيمثل 

جز احساس عشق است؟  يزيچ آرزوها وتمناها نيو مگر ا. گريد يموجود انسان كيو اعتماد به  يمحبت، نوازش، دلدادگ وبه گرما  ازياحساس ن

كرده  اديكه  يكه انتخاب كرده و سوگند يبه خاطر شغل -به آن  دنيآن را بر خود حرام كرده بود و رس زابتيكه ال ييهمان احساس و آرزو

 .و ناممكن بود سدور از دستر شهيهم يبرا -بود 

آورده بود  اديآن دخترك ناگهان به  دنيبا د زابتيامشب، ال نيل هممث. كرد يم ريآرزو قلبش را تسخ نيآمد كه ا يم شيپ ييو لحظه ها روزها

او نشسته و  يكه روبرو ليسكيو به بن درا نديآشپزخانه بنش زيپشت م ايو . مانند دافنه داشته باشد ينيريكه هرگز نخواهد توانست دخترك ش

 .شده است، نگاه كند رهيخ اوبه 

 .اه كندنشسته است نگ شيكه روبرو ليسكيبن درا به

از . چند روز گذشته هم به او خوش گذشته بود. گردش كرد، به او خوش گذشته بود يهمراه بن در پارك گرامرس زابتيآن شب كه ال. بله اوه،

و  زيغم انگ ليسكيحضور او در خانه درا ليهرچند كه دل -برد لذت برده بود  يكه او درآنجا به سر م ييمصاحبت بن و گذران روزها در جا
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 يبرم يگريصدا از اتاق د نيهرچند كه ا -او  يگامها يصدا دنياو، شن يصدا دنيسقف، شن كي ريكردن با بن در ز يزندگ. بوداسف بار ت

تحمل طنز ... كردن آن عكس كهنه در طبل دايپ ر،يپ سيخانه آن پل افتني يمشترك برا يجستجو ،يواريد يخاست، نشستن با او كنار بخار

كه در سخنان او وجود  يتحمل خشم يبله، حت د؛يرس يبه گوش م ايسيها و كل كيبن در مورد كاتول يكه در گفته ها يرايبس يگزنده و تلخ

برد، آماده بود از جان  يجنگ به سر م دانيبود، بن در م يزندگ ن،يا... بود يماندن اديو به  ريدلپذ نهايهمه ا... بود زابتيداشت و مخاطب آن ال

 ...ناشناخته برود يچالشها استقبالند و به بگذارد، خطر ك هيما

 ...يول... يداده بود، ول دانياز حد مجاز م شيتصوراتش ب يايو دن يبه فانتز! طانيبر ش لعنت

رده راه به او كمك ك مهيراه او نشان داده اما فقط تا ن كيكرده بود، اورا به استهزا گرفته بود، چون خود را شر دياو بن را سرخورده و نوم يول

 .هم به وجود آمده بود يپنهان و ناخواسته احساس يكرد، تنشها يم يكه در خانه پدر بن زندگ ييو البته در روزها. بود

 .شود يافكار و احساسات نيداد دچار چن يوجه به خود اجازه نم چيبه ه زابتيال. اصال درست نبود نيا و

 يادعا نيا ندازد؟يخواست اورا دست ب يبن م ايآ. شده بود نيخشمگ قتايعاشق توست، حق سانداناتو ورهينيو آن روز كه بن به او گفت مونس بله،

. راهبه كيو  ورهينيمونس كي انيعشق ممنوعه م! يجوانك لعنت. اورا داشت يبله، بن واقعا قصد استهزا. از حد احمقانه و مسخره بود شيبن ب

 !يجالب و خنده دار يچه ماجرا ا،ها،ها،ه

راهبه ممنوع و مكروه بود و  كي يكرده بود كه برا دايپ ينسبت به او احساس خاص زابتيال. بود يمرد خوب و مهربان ليسكين دراحال، ب نيا با

 .اوست يخاص راهبگ يو خشك يتجربگ يبن تنها به خاطر ب يها يوطنزها و شوخ ستياعتنا ن يمعتقد بود كه بن هم به او ب زابتيال

با آن خشونت بر او تاخته و از كمك به  ليدل نيبه هم اير روز آخر آن قدر سرد و خشك با بن برخورد كرده بود؟ آد ليدل نيبه هم زابتيال ايآ

 او امتناع كرده بود؟

اورا به مسخره گرفته و رد كرده بود، آن هم  يبود كه اهداف و نقشه ها ليدل نيبه هم ايبود؟ آ نيهم ايسيو شرط او از كل ديق يدفاع ب ليدل ايآ

 كرده ريكرد بن اورا تحق يبود كه احساس م ليدل نيبه هم ايكرده بود؟ آ تينقشه ها موافق بود و از آنها حما نيكه در تمام مدت با ا يرحالد

 است؟

 مبادا عاشق بن شود؟ ديترس ينبود كه م نيا زابتيرفتار ال ليدل ايبود؟ آ يگريد زيچ زابتيبرخورد خشن ال يساده و واقع ليدل اي

و چند روز اقامت مشترك در  - شيآن هم چند سال پ -  يگردش شبانه در پارك گرامرس كيتصور شود كه  نيدچار ا يعاد يزن دبوديبع اريبس

بروز  يشدن احساسات و حت ختهيممكن است موجب برانگ -از دست رفته  زويموجود عز كي يبرا يآن هم تنها به خاطر عزادار -خانه  كي

و راهبه ها  - شوند كه با مردان  يم تيترب يو راهبه ها طور. نبود، راهبه بود يعاد يزن زابت،يال يعنياو، . نبود ييبجا سوال نياما ا. عشق گردد

 يبرا ييجا چيكه در آن ه ژهيو اريبس يكنند؛ رفتار يخاص برخورد و رفتار م يبه نحو -سرو كار دارند  يخود غالبا فقط مردان روحان يدر زندگ

 .وجود ندارد كيانتاحساسات رم

 .بود يگرينسبت به بن از جنس د زابتياحساسات ال اما

 .كرده بود كه بن ازاو متنفر شود يكرده بود و كار يبا بن از در مشاجره در آمده و او را از خود رانده بود و كار ليدل نيبه هم قايدق زابتيال و

 .به تو، خواهر نيآفر
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 يشد و قلبش به شدت م يم دهيد يكبود يحلقه ها شيچشمها ريز. كامال خسته و كوفته بود زابتينشست، ال نيدررم بر زم مايكه هواپ يهنگام

كودكانه و درشت را تا عمق وجودش  يآن چشم ها ريجاذبه وصف ناپذ گريبار د زابتيو ال دياورا در آغوش كش يخداحافظ يدافنه برا. زد

 .راهبه باشد زابتيد كه الكردن يتصور هم نم يدافنه و مادرش حت لبتها. احساس كرد

ونتو در برابر برج  ابانيدر خ يو باالخره تاكس. انداخت يبرداشته بود نگاه مايكه در هواپ ييها ادداشتيروزانه و  يكارها ميبه تقو يتاكس در

آمد  ابانياكمن گذاشت، به خدر و يكاست د،يپوش يلباس ورزش د،يبه خانه اش كه رس. در آن قرار داشت توقف كرد زابتيكه آپارتمان ال يبلند

 .سفر را ازتن به در كند يرا از سر و خستگ زيتا افكار غم انگ ديعرق شد و كوش سيخ د؛يوقفه دو يو سه ربع ساعت ب

گونه . بود سينامرتب و خ شينكرده بود، موها شياصال آرا. نگاه كرد ييدستشو يباال نهيرمق به آ ياز گرفتن دوش آب سرد، دلمرده و ب پس

) Claire(خواهر كلر  يگفته ها ادياورا به  د،يد يم نهيكه در آ يحالت و خسته ا يچهره ب. حالت بود يمات و ب شيو چشم ها دهيتك شياه

و به او و  ديايدعوت كرده بود به صومعه ب شيلوازم آرا ديتول ياز شركت ها يكي ندهيكلر از نما. اش انداخت يآموزش راهبگ دوره يهمشاگرد

 يما م ":كلر گفته بود . اموزديرا ب يشيو استفاده از لوازم آرا شيراه و روش هنر آرا - "ها اهيكالغ س "به قول خودش  اي -به ها راه ريسا

از جهنم  ييگوش بدهند كه گو يمردم چطور ممكن است به سخنان كس يول. ميو كالم خدارا به مردم برسان مينقاط جهان برو ياقصبه  ميخواه

 .بود زيآم تيموفق اريبس شيبود، اما به هرحال كالس آموزش هنر آرا زياغراق آم يسخن كلر تا حد نيالبته ا ".ه استخدا فرار كرد

 ياديشبانه را تا حد ز يخواب يآثار ب زابتيبعد ال قهيده دق يول. كه از جهنم فرار كرده است شباهت داشت يآنروز واقعا به كس زابتيال ،يبار

 .روزانه اش برود يو كارها يود تا به مصاف زندگكرده و آماده ب ميترم

 دياسايب يپشت سر گذاشت، تنها در دفترش نشست تا اندك كايروز پر از مشغله خود را پس از بازگشت از آمر نيكه اول يها بعد، هنگام ساعت

مطالعه  ديرا كه با ييها سيها و دستنو يگزارخبر يها و گزارش ها ياز فتوكپ يو كوه ديقهوه سرد نوش يجرعه ا. به فكر فرو رود ييو در تنها

در تمام طول روز، حافظه دور و ذهن ناخودآگاهش اعالم وجود كرده بود . را بست شيزد و چشم ها يداشت، به كنار يبرم ادداشتيو  كرد يم

و ذهن آگاهش  كيه بود، به خاطره نزدبرد ادياز  زابتيوال را، كه ال ياز گفته ها يكيخواست  يم اورد؛ياو ب اديرا به  يزيخواست چ يو م

 .داد يكرد، گوش م يكه اورا صدا م يدرون يياكنون در آرامش به ندا زابتيالبرگرداند و 

نبود، با  نطورينه، ا... تا متوجه شد مه با خودش حرف زده است ديطول كش هياز ثان يتنها كسر. بود دهيصدا را شن. را باز كرد شيچشمها ناگهان

خاطره بود، گردش  كي نيالبته ا... دهد يمتوجه شده بود كه وال به او پاسخ م اريزده بود، با وال حرف زده بود؛ و با وحشت بسخودش حرف ن

صرف شام  يرا برا يو همگ ديايالكهارد بودند كه قرار بود ب سيجا در دفتر نشسته و منتظر كورت نيآن شب او و وال هم: در زمان بود  يكوتاه

اما  د،بو دهياش را پرس ياز او علت ناآرام زابتيال. زده و ناآرام بود جانيه اريوال آن شب بس. داشت يببرد كه به آن عالقه فراوان يبه رستوران

 يزيبود كه چ اديآنقدر ز زابتيو فشار ال ياما كنجكاو: بدهد  يحيباره توض نيتواند در ا يوال تنها سرتكان داده، لبخند زده و گفته بود نم

به  كهسخن گفته بود  انشياز آشنا يكيهنگاك صرف شام، الكهارد در مورد . ه بود دهان وال باز شود و آنچه را در دل داشت بازگو كندنماند

 يآن مرد اسم ايآ. اورديتوانست نام او را به خاطر ب يكرد نم يهرچه م زابتيمرتبط بود، اما ال ايسيبا كل يآن مرد به نحو. درگذشته بود يتازگ

و وال  هبا نگاه وال برخورد كرد زابتيو سپس نگاه ال -مانده بود  يدر ذهنش باق يخاطره محو نيدانست، اما چن ينم قاينداشت؟ دق يلندريا

 كي نيبا ا ":و وال پاسخ داده بود  "؟يچه گفت ":بود  دهيو الكهارد ناگهان سربلند كرده و پرس ".ديپس تعداد آنها به پنج نفر رس ":گفته بود
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و وال به  ستيحرفها ن نيا يبرا يجا، جا و زمان مناسب نيگفته بود كه ا يوالكهارد با تند ".ديسال به پنج نفر رس كيرد، تعداد آنها در عرض مو

درآورده و گفته بود  يشكلك)Saturday Night Live( شنبه شب  يزندگ شنامهيدر نما) Gilda Radner(ردنر  لدايمعروف گ شهياز هنرپ ديتقل

 "...خب يليخ... خب يليخ ":

 .سال كينفر در عرض  پنج

به . كارش از خوا ب برخاست  زيبه خواب رفت و تازه ساعت ها بعد در پشت م خبريشد كه ب يمستول زابتيچنان بروجود ال يناگهان خستگ و

 .فرورفت يقيتخت انداخت و ده ساعت تمام به خواب عم يخانه برگشت، خود رارو

 .فرصت سرخاراندن هم نداشت يبود كه حت اديآنقدر ز بعد، كار يروزها در

استراحت و خواب  يبرا يكند تا الاقل چند ساعت يبند ميبدتر بود؛مجبوربود ساعتها شبانه روزش را با دقت تقس يگرياز هر زمان د اوضاع

 ديپرداخت؛ با يروزنامه به گفتگو م نيا مسئولكرد و ب يشركت م هيريتحر ئتيكرد، در جلسات ه يبا افراد مختلف مصاحبه م ديبا. بماند شيبرا

را كه مجبور  ينيمترجم ديكرد؛ با يو آماده چاپ م شيرايلحظه و نيشده را درآخر هيته يزد و گزارش ها يچاپ با چاپخانه ها چانه م انسر زم

در ساختمان  ييايسيو كل ياسيبانفوذ س ياه تينمود و با شخص يشركت م يمططبوعات يكرد، در مصاحبه ها يشده بودند آرام م يبه اضافه كار

كه به افتخار  ييها افتيها در ض نيپرداخت و افزون بر همه ا يقرار داشت به گفتگو و بحث م "يياياسپان يپله ها " يكيفرقه كه در نزد يمركز

. شده بود ريبه شهر مقدس رم سراز ايدن يمردم از همه جا ليس. كرد يشركت م زيشد ن يبرپا م يژاپن اي ييقايآفر يندگينما ئتيآن ه اي نيا

كاران،  تيو معص نيسيشدند، ثروتمندان و فقرا، قد يهرروز به شهر وارد م انيپا يو ب تينها يكنجكاو، ناآرام ، در صفوف ب دمو مر نيزائر

به  يزيكه ظاهرا چ - ينتخاب پاپ بعدكردند كه ا يآمدند و دعا م يو آرزو به رم م ديبا ام يو كفار، از خودگذشتگان و طماعان، همگ نيمومن

 بيج ايخود را پر كنند،  بيو دالالن و واسطه ها آمده بودند كه ج. و منافع آنان به انجام برسد ليبه سود آنان و مطابق با م -بود  هانجام آن نماند

 نيو اراده خود را به ا ليخود استفاده كنند و ممصمم بودند تا از نفوذ  يپر شود؛ و همگ گرانيد بيكم كنند تا ج ايكنند و  يرا خال گرانيد

كرد،  يم قيتحق زابتيو ال. كنند ليو در تب و تاب بود، تحم ديچيپ يروزها به خود م نيكه در ا ك،يكاتول يايسيكل يعني م،يعظ سميانارگ

و در تمام مدت گوش به . نوشت يود مقاله مخ يها دهيها و شن دهيكرد و بر اساس د يم ريرا تفس نيزائر نينوشت، رفتار و گفتار ا يگزارش م

 .زنگ بود

 

 ياز خبرنگاران حت يبعض. پاپ بود يجسمان تيمحافل و مردم، وضع يرفت، تنها بحث اصل يپس از بازگشتش از سفر، به هرجا كه م يروزها در

مختلف و  عاتيها همراه با رواج شا يبند گونه شرط نيبه ا ياما توجه عموم. كرده بودند يشرط بند كستوسيمرگ كال قيدق خيدر مورد تار

 يكيپدر مقدس به نحو درامات يشد كه وضع جسمان يم عيخبر شا نيهر روز ا بايو تقر. كرد يهم فروكش م يشد و گاه يم ديتشد يمتضاد، گاه

هم  يو بهبود دارد و گاه يسالمت يسورو به  رييتغ نيگفتند ا يم يمنتشر شده بود، گاه يكه خبر از چه منبع نيو بسته به ا -كرده است  رييتغ

مثل نرخ سهام درر بازار بورس، دائما  -ها  لهيپاپا ب يعني -احراز مقام پاپ  يشانس نامزدها. در بستر احتضار افتاده است اپشد كه پ يم عيشا

 ينامزدها ريسا يرو ديهنوز دروازه امحال  نياست، اما د ع شترياز همه ب كاتويندليو ا يزيدانستند كه شانس دامبر يهمه م. در نوسان بود

 .هم بسته نشده بود ذنامدار و بانفو
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دور دست و  يكايدر آمر فرنانيالكهارد و ه سيداغ و مورد بحث در مفاحل مختلف شهر رم، قتل خواهر وال، كورت ياز موضوع ها گريد يكي

با . اند ياتيجنا نيو برزن شاهد چن يو روزمره است و مردم برهر كو يعاد يكشور قتل و كشتار امر نيدانستند كه در ا يالبته همه م. خشن بود

 زابتيال يمختلف به سو ياز پرسشها يليس. بود بيهم شگفت آور و عج كايدر آمر جيرا طيبا شرا سهيدر مقا يقتل آن سه نفر حت ه،هم نيا

 يعني- پدر دان  هيكس در مورد فرض چيبا ه. زد يم يد را به نادانخو. كرد يمقاومت م ليس نيتوانست در برابر ا يبود و او تا آنجا كه م ريسراز

ماند كه  يبشكه باروت م كيمانند رم به  يدر شهر هيفرض نيدانست كه ا يخوب م يليزد چون خ يحرف نم -است  شيكش كي لقات نكهيا

خواست به منبع  يرح نكرده بود و او هم اصال نمباشد مط هيفرض نيكه مربوط به ا يسوال يكس چيالبته ه. نشود كيبه آن نزد يبهتر است كس

قادر نبود  -اعتماد كند  يمورد به كس نيتوانست در ا يچون نم يعني - ليدل نيبه هم قاياما دق. شود ليخطرناك تبد نيچن يا عهيبروز شا

كم كم  زابتيداد و ال ي، اورا آزار مرفت ينم رونيماجرا از مغزش ب نيا.سپارد يبه دست و قاتل را به فراموش ريهفت ت شيآن كش يماجرا

توانست  يحال نم نياست و در ع تيواقع نيدانست كه مطمئن بود ع يرا م يزيچون او چ -است  دهش يدام خطرناك ريكرد كه اس ياحساس م

 .بروز دهد يآن را به كس

خواست  يم زابتيو ال... وجود نداشت گريبود كه وال د يو باور نكردن بيچقدر عج. باشد نانيداشت كه مورد اعتماد و اطم ازين يبه كس زابتيال

 "؟...سال كيپنج مرگ در عرض . سال چه بوده است كيپنج نفر در عرض  "بداند كه منظور وال از 

 يبه سوبن را بشنود و از او پوزش بطلبد؛ اما هربار كه دست را  يدوست داشت صدا. وسوسه شود و به بن تلفن كند مينمانده بود كه تسل يزيچ

 .فردا. كنم يفردا تلفن م: گفت يشد و با خود م يم مانيكرد، دوباره پش يتلفن دراز م يگوش

 ماريب كيعادت مثل عادت  نيبه مرور زمان به آن عادت كرده بود؛ا نيهم يو مستمر است و برا يدائم يكابوس نيدانست كه ا يم قاياو دق خود

اورا  يداد، زندگ يعمر انسان را عذاب م انيبود كه تا پا يو متعفن نيان نداشت؛ مثل غده چركخطرناك بود كه درم يبه زخم وحشتناك و چرك

 .كرد يم ليتبد وانهيد مهيو دردمند و ن چارهيب يمارينمود و انسان سالم را به ب يم ليكرد و روز اورا به شب تار تبد يمتباه 

كامل در آن غوطه ور است،  يداريدر لحظات قبل از ب يكه ذهن آگاه بشر يو كدر ظيشدن، در آن مه غل داريدر آن لحظات كوتاه قبل از ب يحت

و به  قتايكرد كه حق يسانداناتو احساس م زيدرون را مقهور خود كند ن ويتواند د يم يلحظه ا يپندارد الاقل برا يكه انسان م يدر آن لحظات

توانست از آن مكان دهشتناك فرار  يم يگاه. است ريو بود، گرفتار و اسكه هرشب زندان ا يو دهشتناك كيملموس در همان نقطه تار ينحو

 يكرد، اتاق يكه باز م يياز درها و دروازه ها يرفت؛ اما در پس بعض ياتاق به آن اتاق م نيصدا از ا ياما ب مهيسراس. توانست يهم نم يكند و گاه

از سنگ  يسرخ رنگ و بلند يها وارهيشده بود؛ د دهين از شن سوزان پوشآ نيكه زم ديد يرا م يكيتار يوجود نداشت، در آنجا فقط فضاها

برد؛ قرض  ينم ييشد كه اما راه به جا يم دهيد يانتها، هزاران پله سنگ يو ب عيصخره رف يشانيدورادور او سر به آسمان برداشته بود؛ در پ

 يشود كه تا ال يظاهر م يكه تنها بر كس يريتصو! يوحشتناك ريتصوچه  د؛يبار يبر او آتش م ،يسرش در اوج آسمان آب يباال يديسوزان و سف

 ...و گرفتار است ريمسموم ومرگبار اس يچاه ياالبد در اعماق

تنها، وحشتزده و با . خروج از آن وجود نداشت يبرا يراه چيو ه يامكان چيكه ه ديد يژرف م يخود را در اعماق دره ا شهيهم شياهايرو در

 اهايرو نيواو در ا. ديرس يدسترس به نظر م رقابليدور و غ تينها يسرش ب يند در دل ظلمات سرگردان بود، آسمان باالو دردم ماريب يتن

بر  يهرگز قطره باران ييكرد كه گو يرا استشمام م يا دهيفاسد و گند اهانيعفونت گ يسوزان و تفته و بو يشن ها يبخور و بو يبو شهيهم
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 ييرويو خطرناك كه ن زيآم ديو تهد كيتار ينداشت، مكان يبود كه نام و نشان ستادهيا ييجا شهيهم اهايور نيدر ا. بود دهيآنها نبار

كه مانند زخم  ييوقفه از چشمه ها يبود كه ب ياهيزندان، آكنده از خون س نيانداخت و ا يداد و به لرزه م يتكان م راآن  ديناشناس،زشت و پل

 . كرد يه بودند، فوران مدر دل كوه دهان باز كرد نيچرك يها

 يم انيغل اهيخورد و خون س يتكان م شيپاها ريكف دره ز. افتاد ياتفاق م يمعجزه ا. داد يرخ م يحيقابل توض ريغ داديآن گاه ناگهان رو و

 يدهان باز م شد، يشكافته م يسنگ وارينمود، و سپس د يفوران م دهيسرخ رنگ و سر به فلك كش ياز صخره ها نيكرد و كف آلود و سهمگ

... ديد يرا م ييانتها يراه كه در دل سنگ كنده شده بود، دشت ب نيا يو در انتها ديرس يم يبه آزاد رون،يكه به ب ديد يرا م يهكرد و او را

 يبرا يحيتوض چو او هي –از آفتاب و مهتاب غرق بود  يسبز؛ و در خط افق كه در مه درخشان يرنگارنگ و علف ها يپر از غنچه ها ييصحرا

 ...كامال مطمئن و مقدس يقرار داشت؛ قلعه ا دژي –كرد  يم ريس ايچون در رؤ اخت،شن ينم دهيپد نيا

 يبرادران را م نيدانست از كجا و چگونه، اما ا ينم. از برادرانِ نقابدارر او را در بر گرفته بودند يجمع. تنها نبود گريد شياهاياو در رؤ و

 خرهچاكدار ص يها وارهيد يبودند، تا پا ريدر آن اس يناشناس را از آن زندان وحشتناك كه همگ انيآشنا نيو او اشناخت، با آن ها آشنا بود 

و  اهيو در آن خونِ س افتي يم رومنديو ن ديجد يشد، بدن يو او دوباره سالم و با نشاط م. كرد يم تيزد هدا يم انهيكه باد بر آن ها تاز ييها

كرده  علمشد كه قد  يم ليفراموش شده تبد اينو خاسته  يبه رزمنده فرقه ا اتور،يدالور، به گالد ييدوباره به جنگجو .كرد يم ديداغ، غسل تعم

 .را به انجام برساند يمقدس تيو دامن همت به كمر زده بود تا مأمور

 .دينام يدره اشك ها و ناله ها م خون چكانش رها شده بود، يوراهاياز د گريو دهشتناك را كه اكنون بار د يمكانِ جهنم نيا او

خود را  يو سانداناتو چشم ها ديگرد يدر اعماقِ ذهن ناخودآگاهش پنهان م اهيشد و دره خونِ س يمحو و كمرنگ م ريتصاو نيآن گاه تمام ا و

 .سانداناتو آغاز شده بود يدر زندگ گريروز د كي. عرق بود سياو خ يو رو ريز يگشود؛ بدنش و مالفه ها يم

ترِ عمر خود را در خفا و با  شيب يزيدامبر ناليجاكومو كارد. بود كايسانداناتو از سفر آمر ورهينيروز بازگشت مونس نيچهار صبح دوم اعتس

 .شد يساعت محسوب م نيو مناسب تر نيبهتر ،يشخص نيچن يكرده بود و ساعت چهار صبح برا يسپر يو پنهان كار سيتلب

 يدر كمال آرامش رو ناليكارد. شد رهيخود خ ريپ يبه چهره حام نياتاق ماش نهينشسته بود، در آ ليمانِ اتومبكه پشت فر يدر حال سانداناتو

و ساده بود  يبر آن نصب شده بود؛ آن قدر معمول كانيبود كه نمره مخصوص وات يلياتومب نيتر يمعمول لياتومب نيا. عقب ولو شده بود يصندل

 يميزنگ زده و قد يخط افتادگ كي يعقب آن جا ريگلگ يبود كه رو يرنگ كهنه ا يآب اتيف_كرد  يلب مرا به خود ج يزحمت نظر كس بهكه 

ساعت به  نيو تنگ رم، كه در ا يفرع يها ابانيرا در خ ليسانداناتو اتومب. بود يزيو سرد پائ رهيروز ت كيساعت چهار صبحِ . شد يم دهيد

آن ها مثل دوستان  يدو سو يبود كه انگار خانه ها كيها چنان تنگ و بار ابانيخ نياز ا يعضب. كرد يم تيخلوت بود، هدا لمعمو ريغ ينحو

 .رفت يتونل راه م كيدر  لياتومب ييگذاشته بودند؛ گو گريكدي يشانيبه پ يشانيپ يميو قد ريپ

. د، آن را به گوشه لب گذاشت و روشن كردآور رونيب يمصر اهيس گاريس كي نشيو چرم يميغرق در افكار دور و دراز، از جعبه قد نال،يكارد

 نيكوتيكه از دودد و ن ديرا د ناليكارد يانگشتان كوتاه و گوشتالو ل،ياتومب نهيفرستاد و سانداناتو در آ شيرا به شش ها گاريدود س يزيدامبر

از رمان  يكيكه با تمركز كامل به  يزيدامبراما چهره . بود ييروستا يانگشتان، انگشتان دست مرد نيا. لكه دار و زرد رنگ شده بود گار،يس

 "بورجا "چهره به چهره افراد خاندان  نيا. را دوست دارد يبود كه رفاه و تجمل و لذات زندگ يشده بود، چهره مرد رهيشرلوك هولمز خ يها



 

 

 كتابخانه نودهشتيا  تامس گيفورد  –حشاشين                                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٤٦ 

رنگ و شفاف  يآب يچشم ها. ديرس ينظر م به فيزرد و كث گار،يس دنيداشت كه در اثر كش ينامرتب يكلفت بود و دندان ها شيلب ها. ماند يم

 .ديدرخش يم شيو گوشتالو نيسنگ يپلك ها ريداشت كه ز يو با نشاط

 يب يزياكنون كه دامبر يو حت. بود يگونه او به پنهان كار ماريب شيو آثارِ گرا امدهاياز پ يكيهم  نيا. به تن داشت يلباس شخص ناليكارد

بازنشسته و مهربان شباهت داشت  يرمردينشسته بود و با آن لباس مندرسش به پ يميكوچك و قد ليومبات نيا يپشت يحركت و آرام در صندل

. كار گذاشته باشند يمخف كروفونيم لياز اتومب ييكه مبادا دشمنان در جا ديترس يچون م: اورديبر زبان ب يبلند كلمه ا يبه صدا نبودهم حاضر 

ضرب . و محتمل بود ريامكان پذ يرنگيو ن لهيبود، هر ح انيطرناك كه به سرِ ثروت و قدرت در جرقمار خ نيتوانست خطر كند، چون در ا ينم

 .كرد يكامال صدق م يزيضرب المثل در مورد دامبر نيو ا. ناب است يسخن گفتن نقره، اما سكوت طال: ديگو يوجود دارد كه م يفالمثل معرو

جمجمه اش افتاده  يشبكاله رو كيمثل  ديبود، اكنون تُنُك و سف اهيپر پشت و س يكه روز شيموها. بود دهيكش نييپا ينيب يرا تا رو كالهش

. چروك انداخته بود شيشكم و شانه ها يتنگ بود و رو شيبرا يكه به تن داشت، اندك يمعمول اريرنگ و بس يكت و شلوار خاكستر. بود

و  اطيرا به احت گرانيتوانست د يهم م يدر هفتاد و چند سالگ يعنيون، اكن يبود كه حت يرومنديو چهارشانه و ن كليه يقومرد  يزيدامبر

از  شياست، اما مشت ها يزهوشيجاكومو پسر ت: جمله را ساخته بودند نيدرباره او ا انشيآشنا ست،يدر شهر تر ،يدر نوجوان. احترام وادار كند

 .زتر و برنده تر استيهوش او به مراتب ت

برده بود، مطالعه  ارياش سود بس يبيو ظاهرفر سيتلب يمرد را كه از هنر مادرزاد نيداشت تا ا اريال فرصت بسسانداناتو در طول آن همه س

البته اگر  _دهن لق و وراج بود  يرمرديانداخت؛ ظاهرا پ يرا به اشتباه م نشيداشت كه اكثر مخاطب يلق اريالظاهر چانه بس يعل يزيدامبر. كند

كه  نيعموما و جدا از ا ليدل نيبه هم. نداشت يبه ظاهرو سر و وضع خود توجه اديبود كه ز ياو ذاتا آدم سهل انگار. كرد يخواست و اراده م يم

با يتقر. ديرس يشلخته به نظر م يكم _هم بود ريمهم و خط اريمناسبت بس نياگر ا يحت _خود را آراسته بود  يو به چه مناسبت دهيپوش يچه لباس

ها  نياما همه ا. باشد دهيو نقص د بيع يرا با سر و وضع كامال آراسته و لباس و ظاهر ب يزيكه دامبر اوردياطر بتوانست به خ يكس نم چيه

و  ينقابِ ولنگار نيدر پشت ا. بود گرانيشد كه هدف از آن گمراه كردن و به اشتباه انداختنِ د يپوشش محسوب م يبود و نوع يعمد

 استيس يبرا ريو اشتباه ناپذ زيفوق العاده ت يو شامه ا يقو اريبس يپنهان بود كه حس ششم زيو ت رايهش اريبا ذهنِ بس ي، مرديخوشگذران

را توانسته بود از چشمان  ياما او تنها اسرار كم _بود كانيمردان وات نيو مرموزتر نياز تودارتر يكي يزيدامبر ناليجاكومو كارد. داشت يباز

 يدارا قايدق يزيدامبر. است ريدر گ ايسيكل يِو ماد يويدر امور دن ناليدانست كه كارد ياتو از همان آغاز مساندان. پنهان كند داناتووسان نيزبيت

 يو واجب است و مردان يضرور يمسائل نيرتق و فتق چن يبود كه برا يحسابگرانه و موشكافانه ا يهمان استعداد خارق العاده و همان هوشمند

كم  اتيخصوص نياستعداد و ا نيزود ا يليقدرت را به دست داشتند، خ ينشسته بودند و اهرم ها كانير واتدر مركز اداره امو شيكه سال ها پ

 يِاستعداد خداداد و مادرزاد شهيكار كردن با پول، هم نهيدر زم يزيدامبر. داده بودند صيتشخ ستيجوانِ اهل تر شيرا در وجود آن كش رينظ

آغاز كرد؛  ايسيكل يپول برا يو جمع آور يمال يكردن منابع دايخود را با كارِ پ يم سلسله مراتب شغله ليدل نيداشت و به هم يكننده ا رهيخ

مناسب به منظور كسب سود و  يها يگذار هيمختلف و سرما يدر رشته ها ايسيكل ياز پول ها يمياو كار كردن با مبالغ عظ ياصل تيبعدها مأمور

كس در جهان به اندازه او بر  چيه. را به نحو احسن انجام داده بود فهيوظ نيخود ا زينبوغ آم تيريا مدب يزيدامبر. بود ايسيكل وتافزودن بر ثر

 .بود فزودهين كانيثروت وات
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است و در برابر نوازشِ عاشقان و دوست دارانِ خود  ريپذ ريتأث اريبس يسازمان ايسيو در طول سال ها متوجه شد كه كل جايتدر يزيدامبر

 ريتأث ايسيتوانست به اراده خود بر كل يرا در خود پروش داده بود و م ييتوانا نيا جيبه تدر يزيدامبر. دارد اريبس يريعطاف پذو ان تيحساس

 ايسيحفظ و حراست از كل يزيخواست و هدف دامبر نيو بزرگتر. او هماهنگ باشد اليكند كه با خواسته ها و ام تيهدا يو آن را طور ردبگذا

و  ميعظ يتيو مأمور فهيوظ نيا. آن محافظت كند يو خارج يها و تمام دشمنان داخل يها و پلشت يدر برابر همه زشت ايسياز كل خواست يبود؛ م

كه قدرت و نفوذ  رياخ يو در تمام دهه ها. شخص است نيمناسب تر فهيوظ نيانجام ا يثابت كرده بوده كه برا يزياما دامبر د،دشوار بو

 .كنارش بود شهيكرد، سانداناتو هم يم يو ثبات را ط ميتحكروند رشد و  يزيدامبر

 نيتواند به بهتر يبود كه چگونه م افتهيبزرگ خود را كشف كرده و در تيكه او مأمور يدشوار و زمان يبارها و بارها درباره آن سال ها ناليكارد

 ايسيوجه به كل

. در شهر ناپل آغاز شده بود فيمخروبه و كث مهيدفتر ن كيبا ورود او به  شيپپنجاه سال  زيهمه چ. كند، با سانداناتو سخن گفته بود خدمت

 يرا كه در گوشه  ينشسته و آلوده به سس كهنه اسپاگت يعرق بدن و بشقاب ها يهنوز هم كفپوش ترك خورده و پاره آن اتاق، بو ناليكارد

ثروتمند بود  اريفرهنگ اما بس يساده لوح ، متعصب، ب يفتر متعلق به مردد نيا. هم تلنبار شده بود، به خاطر داشت يدر رفته رو هوارز زيم كي

جوان موفق  يزيپدر دامبر. جوان مطابقت داشت يزيبر حسب تصادف با تصورات دامبر ايسيكل ي ندهياو در ارتباط با آ يو آرزوها دهايكه ام

 هيهد ايسيهزار دالر به كل كصديكند  يعرق به تن داشت راض يلكه هاو پر از فيكث يراهنيو دست و رو نشسته راكه پ زاندامير مردشده بودآن 

 .ندازديب انيبه جر ييپول را در چه كانال ها نيكند و ا هيپول ته ديدانست كه چگونه با يم شهياز آن روز به بعد هم يزيو دامبر. كند

متوقف نمود و  يميقد يمارستانيب يكرد و آن را در برابر در پشت تيو دور افتاده هدا كيبار يكوچه  كيكهنه را به  اتيسانداناتو ف ورهينيمونس

 اطيدر ح د،يرس يبه نظر م يشب مخروبه و كلنگ كيبود كه در تار يهيو كهنه و كر زيساختمان نفرت انگ. را خاموش كرد نيماش يچراغ ها

كه  كرديتصور هم نم يكس حت چيو كم توقع بودند و ه ريقف مارستانيب نيا مارانياز زباله و خرت و پرت تلنبار شده بود، ب يكوه مارستانيب

سه  نيهم. را انتخاب كرده بود مارستانيب نيا ليدل نيبه هم قايهم دق يزو البته دامبري –پا بگذارد  ييجا نيبه چن ناليكارد كيممكن است 

 مهين كرياورژانس، پ نيو مامور سيور كرده بودند و پلتر مارستانيب نيهم يرا در برابر در اصل استمدارانياز س يكيسرخ  يش جوخه هايهفته پ

 يو محقر برا فيكث مارستانيب نيا. با آن جا فاصله داشت منتقل كرده بودند قهيدق ستيكه ب يكينيبلكه به كل مارستانيب نيجان او را نه به ا

 ينم دهيد يو آلوده به خون به تن داشتند، كس ديوش سفبه جز دو مرد كه روپ مارستانيب يدر سالن ورود. آل بود دهيكامال ا يزيدامبرمنظور 

از  يشدند كه در گوشه پنهان يآن دو وارد اتاق كوچك. نداشت يو تنومند توجه دهيژول رمرديو آن پ افهيخوش ق شيكس به آن كش چيشد، ه

آورد و به خواندن  رونيب بشيرا از ج فورا رمان شرلوك هولمز يزيدامبر. نشستند يزهوار دررفته ا يها يصندل يرو. تراهرو قرار داش

منتظر . خورد ينشسته بود و تكان نم يصندل يسانداناتو شق و رق رو. كرد يكتاب را زمزمه م يسيلب كلمات انگل رآهسته و زي –پرداخت 

 .بودند

با دكتر  شياز سه دهه پ يزيبردام. بود يو رسم يو چروكش جد نيچهره پر از چ. ديپوزش طلب رآمدنشيوارد اتاق شد و از د يكاسون دكتر

 .تكان داد يسر يديبا نوم يكاسون. محرمانه شركت داده بود يباز نيدر ا رياز را در چند ماه اخ ليدل نيبه هم قايآشنا بود و دق يكاسون

به  يگاريس د،يخند طنتيسپس با ش ".يبهتر است به دكتر مراجعه كن. يرسد، كاسون يحال و روزت چندان خوب به نظر نم": گفت يزيدامبر
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 .لب گذاشت و منتظر ماند تا سانداناتو با فندك آن را روشن كند

حال من  يبد يول. ستيبله، جاكومو، حالم واقعا خوب ن": اتاق نشست و گفت يو شكسته  يميقد زيم يگوشه  يرو د،يكش يآه يكاسون

 ".ردشب ندا يها مهيهنگام در ن ريمالقات د نيساعت نحس و ا نيبه ا يارتباط

آغاز شد، دكتر  ديشد يپدر مقدس با سردردها يماريكه ب يهنگام يعني ش،يدو سال پ يزيدامبر. پزشك مخصوص پاپ بود يكاسون لرمويگ

 .كرده بود هيرا به توص يكاسون

شده  ميبه شدت وخپاپ  يتومور مغز تيوضع. جنابيعال م،باخته اي –شمارا  يباز يعني –را  يما باز. بد است يلياوضاع خ": گفت يكاسون

 ياست كه هنوز هم حواس جمع نيخوب، منظورم ا... كنم كه پدر مقدس هنوز هم يتعجب م": باال انداخت و ادامه داد يسپس شانه ا ".است

كه ممكن است  تا آن جا ديبا. همان جا كه هست، بماند ديپاپ با. دانم يبله، بله، خودم م. شد يمنتقل م مارستانيبه ب شيها پ دتاز م ديبا. دارد

 ديبدان ديبا يول. ميكن دتريرا شد يدرمان يو روش ها ميده شيجز آن كه دز داروها را افزا ميندار يچاره ا نيبنابرا. ميرا حفظ كن يحالت عاد

 "...ديآن هم شا سمس،يماه تا شش هفته، حداكثر تا كر كي. تر فرصت ندارد شيچند هفته ب قدسكه پدر م

 ".ستين يفكا نيا": گفت ناليكارد

به معجزه  ازين قتاًيو پدر مقدس حق. است، نه من  ونيمن چكار كنم، جاكومو؟ معجزه كار شما روحان"و گفت  ديخند يگرفته ا يبا صدا يكاسون

 ".دارد

 يا كارهاب كستوسيقبل از مردن كال. داشته باشد اريبس تيزمان مرگ ممكن است اهم يول. ستين يمهم زيدوست من، مرگ چ رند،يم يهمه م"

 "...به انجام برسد ياديز

در  شهيمرگ هم. دهد يمانده، اما مرگ امان نم يباق ياديز يكارها: ميشنو يحرف ها را م نيما پزشكان هر روز ا. دهد يمرگ امان نم يول"

 ".ديآ يلحظه به سراغ انسان م نينامساعدتر

 .تكان داد يو سر ديخند ناليكارد

آن ها  يداروها و عوارض جانب ،يدرمان يروش ها كستوس،يكال يماريمفصالً به بحث و مذاكره در مورد ب يزيرو دامب يكه دكتر كاسون يهنگام

احساس بود كه  يآن قدر سرد و ب ناليمذاكرات دكتر و كارد. كرد و به سخنان آن دو گوش فرا داد شهيپرداختند، سانداناتو فقط سكوت پ

كه در اتاق كوچك  يگرياو و آن دو مرد د. اما با هم سكوت كرد و به سخنان آنان گوش داد. زديسانداناتو به آسمان برخ اديفربود  كينزد

خود  يحت. چگونه است كستوسيكال يماريب تيدانستند وضع يم قاًيدر شهر رم بودند كه دق يكردند، تنها كسان يمذاكره م مارستانيب

 يو چگونگ يماريب قيدق انيفوق العاده مهم بود كه در جر يزيدامبر ياما برا. دانست يدقت نم نيخود را به ا يماريب انيهم جر كستوسيكال

 يم روزيانتخابات پ نيدر ا يشخص مناسب ديو با. شد يانتخاب م يديپاپ جد يبه زود. كم بود اريمانده بس يزمان باق. رديدرمان پاپ قرار گ

 .شد

شهر را فرا  يفضا يقيرنگ بود، اما مه رق يو خاكستر كيتار مهيهوا هنوز هم ن خارج شدند، مارستانيو سانداناتو از ب يزيكه دامبر يهنگام

به . شهر ببر رونيبه ب ترو،مرايپ": خطاب به سانداناتو گفت ناليكارد. شد يدر ذرات آن منعكس م ديروز جد يپرتوها نيگرفته بود كه نخست

 ".ماجوره يكامپو د
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كه پاپ كلمنس هفتم در  يدژ يعنيسنت آنجلو،  ياز كنار قلعه . برد يلذت م يساعات بامداد شهررم در يمنظره  ياز تماشا شهيهم يزيدامبر

 يكه در تمام مدت پاپ چارهيو ب ريكلمنس پ نينسبت به ا شهيهم يزيدامبر. دشمنان خود به آن جا پناهنده شده بود، گذشتند مياز ب 1527سال 

 يكرد، مگر كلمنس بجز تالش برا يم يمختلف قرار داشت، احساس عالقه و همبستگ فشار ارتش فرانسه و انواع و اقسام دشمنان تاش تح

مرتكب شده بود؟ اما در حال حاضر هم  يگرگناه دي –قبل و بعد از او هم انجام داده بودند  يكه تمام پاپ ها يتالش يعني –حفظ قدرت خود 

به تفكر در  يزيدامبر. آورده بودند ورشي ايسيدژ كل يوارهايآخته به د يها زهيو ن رياكنون هم دشمنان با شمش. رداشتتحت فشار قرا سايكل

 نيا ايآ: دياز خود پرس اريبس يبا تلخ ناليكارد. بود دهياوج خود رس يبه نقطه  ييكايپرداخت كه با قتل آن سه آمر ييها يآدمكش يباره 

 است؟ يامتحان اله نيخون يماجرا

زانو به هم  يرا رو شيبه سانداناتو زد، دستها يلبخند. كند يبه او نگاه م لياتومب ي نهيسانداناتو در آعقب متوجه شد كه  ياز صندل يزيدامبر

آن كه مناظر  يو ب يمزاحمت چيرا بست تا بتواند بدون ه شيچشم ها. نداشت يمنظره توجه نياما به ا. شد رهيخ رونيب يقفل كرد و به منظره 

رمان شرلوك هولمز را كنار دستش . شناخت يبا چشم بسته هم خوب م يرا حت رونياو مناظر ب. پردازداطراف حواسش را پرت كند، به تفكر ب

 .گذاشته بود يصندل يرو

كه به  يكرد، مثل مجسمه ساز يمرد جوان افتخار م نيبه ا يزيدامبر. مورد اعتماد او بود يگرياز هركس د شيكرد كه ب يسانداناتو فكر م به

آن را مشخص كرده و  اتيخود به آن شكل داده و از ابتدا تا انتها به ابتكار خود تمام جزئ يكه با دست ها سمه ايمج –محبوبش  يمجسمه 

 يزياما دامبر. دست او بود يبله، سانداناتو ساخته . كرد يكند، به سانداناتو افتخار م افتخار مي –اوست  يو توقعات و آرزوها دهايام اممظهر تم

است  يضرب المثل. هرگز. چشم بسته اعتماد كرد ديكس نبا چيدانست كه به ه يكرد، چون خوب م يم چشم بسته اعتماد نمبه سانداناتو ه يحت

 .از حد اعتماد كند، عمر خود را كوتاه كرده است شيب يگريهر كس كه به د: ديگو يكه م

 .دنديآن رس ياالتپه باال رفتند و به ب الياز  اريبا زحمت بس ادهيپ يجاده خارج شدند و پا از

. بود ليسيجا هم درست مانند س نيا. شده بود دهياز غبار پوش با قشر نازكي –آنان  يو درختان گرفته تا جاده و لباس ها لاز اتومبي – زيچ همه

 ست،از ذرات غبار ا هديپوش زيهمه چ ليسيجا هم مانند س نيآورد كه ا اديگذرانده بود، به  ليسيخود را در س ياز زندگ يكه چند سال يزيدامبر

 .سرخ رنگ و از شدت تابش آفتاب داغ و سوزان است ليسيتفاوت كه خاك س نيبا ا

باال و  گريكديرا گرفت و سپس به اتفاق  ناليكارد يبازو رياماسانداناتو ز فتد،يب نينمانده بود كه به زم يزيخورد و چ يبه سنگ يزيدامبر يپا

جادر  نيا. سخت و سنگالخ نشستند نيزم يداشت رو تيحيبه قدمت مس يكه عمر ريو پ دهيپوس يدرخت ي هيسا ريباالتر رفتند و سرانجام ز

فراوان در  يو خم ها چيبا پ يبه رنگ آب يرودخانه ا د،يدرخش يم يآنان در نورشفاف صبجگاه يپا ريز يدرخت هواخنك بود و دره  ي هيسا

 .بود يريمطبوع، آرام و دلپذ يجا. خورد يبه چشم م يو مزارع گسترده ا داشت و در دو طرف آن علفزارها انيجر عيوس يآن سرزم

 "خوردن؟ يبرا يزيچ اي د؟يدار ليشراب م وانيل كي جناب،يعال": ديپرس سانداناتو

و پر مشغله سخت  روزهاي – يدار ازيتو به استراحت و آرامش ن. ميو اضطراب رااز خود دور كن جانيو ه مينيجا بنش نيبگذار هم. نه، متشكرم"

رمان  كي شهيجور مواقع هم نيكنم كه در ا يم هيبه تو توص": بود كايبه سفر سانداناتو به آمر يزيدامبر ياشاره  ".يرا پشت سر گذاشته ا يا

 قيحقا تيو غور در ماه يفرورفتن در افكار فلسف ايبهتر از خواندن كتاب دعا  يليزمان خ يبا مطالعه . ترويپ ،يهمراه ببر جنايي – يسيلپ
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 يول. تواند هم مطالعه كند و هم به فكر فرو رود يو آدم م ستيمشكل ن ييداستان جنا كيخواندن . يوقتت را بگذران يتوان يجاودانه و مطلق م

 نيا": دامه دادو ا ديكش يبه اطراف سرك ".مييخوب، حاال ما دو نفر واقعاً تنها. مطلب را بارها به تو گفته ام نيمن ا ست،ين ديكه جد هيتوص نيا

حرف بزن و مفصالً گزارش  نستونيسفرت به پر يمگر نه؟ حاال در باره . ستين يخبر يمخف يكروفونهاياستراق سمع و م يجا از دستگاه ها

 ".بده

در قرن . ستين يتو زش ييبايز ديدر ق خ،ياما تار. آمده بودند ريو دلپذ بايمكان فوق العاده ز نيبار به ا نينخست يبرا شيسال پ ستيدو، ب آن

در  ليسيدربار س يفرستاده » ماجوره يبرناردو د«. رخ داده بود ينديوحشتناك و ناخوشا داديدرخت، رو نيجا، درست كنار ا نيشانزدهم، هم

خاندان آراگون با  يبه دشمن جهياز پاپ و در نت يبرناردو به طرفدار. دنديجنگ يخاندان آراگون افتادكه درآن زمان باپاپ م نين نقطه به كميا

تمام دشمنان خاندان آراگون  يآوردند تا برا رونيرا ب شيشكمش را پاره كردند و روده ها دند،يكش بيدرخت به صل نيا ياو را رو. متهم شد

پس به و س –راه خدا به خاك سپرده شد  ديو به عنوان شه ديگرد سيبه خاطر خدماتش به پاپ تقد ايسيكل يبرناردو از سو. باشد يدرس عبرت

دست  نييپا يكه از دره  يخنك ميدلخراش برناردو را در نس يها اديكرد كه بازتاب فر يسانداناتو احساس م. دياز خاطره ها محو گرد جتدري

گوشت خون آلود و : را در نظر مجسم كرد سيقد نيا ي دهيشكم در كريخشن جالدان و شكنجه گران برناردو و پ يشنود، چهره  يم د،يوز يم

موجود  كيبه  ،يانسان عاد كيتر از  شيب زيكه در اثر مصائب و شكنجه ها اكنون به چ يانسان بود، انسان كيكه متعلق به  يا دهيه دشكنج

بزرگ  يمهم و در راه هدف يامر يبرا ده،يبرناردو واقعأ هم در راه عق ديو شا. بود دهيگرد ليشده است، تبد رايو نام هجاودانه كه از مرگ گذشت

 .نام از را به خاطر دارد ياما به هر حال امروز كمتر كس. ود را از دست داده بودجان خ

پر از شراب كرد  وانيدو ل يزيداد، دامبر يكه سانداناتو آهسته به سخنانش ادامه م يو در حال. با دقت به گزارش سانداناتو گوش داد ناليكارد

اعتنا بود، اما در  يآرام و ب ناليظاهر كارد. گوش داد ورهينيمونس يبه گفته ها دينوش يخورد و م يكه م يو در حال ديو دو قطعه نان تازه بر

بود مرگ  يراض. او را به تاراج برده بود يزندگ ي هياز ما يها بخش يآدمكش نيا. و متاثر كرده بود نيخشمگ داًيماجرا او را شد نيا قت،يحق

 يايسينسبت به كل شينباشد كه ده ها سال پ يو شاهد شكست تعهدات شيو آرزوهاها  دياما شاهد از دست رفتن ام رد،يشخص خود را بپذ

و قبل از آت  عاًيسر ديبا. شد يدست به كار م عاًيسر ديبا. را پاك كرد شيو با پشت دست لب ها ديشراب نوش يجرعه ا. بود رفتهيذمقدس پ

تكان  يبه او نگاه كرد و سر يزيدامبر د،يرس انيگزارش سانداناتو به پا يوقت. كرد يم يخارج شود، كار ريو بغرنج از مس ميعظ نيماش نيكه ا

 .داد

 يخوب، حاال درباره  اريبس«: ساخت و خطاب به سانداناتو گفت يزانو گذاشت و با انگشت شست و اشاره در برابر صورتش مثلث يرا رو آرنجش

بهتر است زن ها خود را در . كند يم فايا يخطرناك چه نقش يماجرا نيدر ا زابتيبده كه خواهر ال حيو توض... حرف بزن ليسكيبن درا نيا

 ».نكنند ريدر گ يياهاماجر نيچن

 .بود يديآكنده از خشم و نوم زابتيال يصدا »د؟يكرد يو فقط نگاه م ديبود ستادهيكرد شما كنار او ا يم يبن را قصاب شيآن كش يوقت پس«

ها  ليدود اگزوز اتومب. ديچيپ يم دانيدرختان اطراف م يداد و در برگ ها يسرشان را تكان م يباال يچتر آفتاب د،يوز يم دانيكه در م يباد

 ابانيكنار خ يكافه . كرد يم يحال در آسمان نور افشان يكمرنگ و ب د،يبود و قرص خورش يروز نسبتاً گرم. فضا را پر كرده بود يقيمثل مه رق

شهر رم قابل تحمل و مطبوع و  ليو مملو از اتومب اهويپر از ه يها ابانيبا خ سهيدنج در مقا يگوشه  نيا يبود، اما سكوت نسب ياز مشتر پر
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 .بود ريدلپذ

با  زابتيو اكنون ال. بود رفتهيهم فوراً دعوت او را پذ زابتيتلفن كرده و ال زابتيبه ال كانيروز قبل، از دفترش در وات كيسانداناتو  ورهينيمونس

سانداناتو . داد يگوش م ورهيتينشسته بود و به سخنان مونس يصندل يكه سانداناتو بازگو كرده بود، رو يمبهوت از داستانزده و  رتيدهان باز، ح

سانداناتو در . داد ياو خبر م يدرون جانيو ه يدر عمق حدقه نشسته بود، از نا آرام شهيكه گودتر از هم شياما چشم ها د،يرس يآرام به نظر م

همه . ها مثل هم بودند شيمورد، همه كش نيدر ا. گفت يو حساب شده و آهسته سخن م دهيمحتاط بود و سنج اريالتش بسانتخاب كلمات و جم

دو  نيخطرناك تر از ا يزيچ شيكش كي يو برا. هم روزنامه نگار بود و زن  زابتالي –كردند  يمحتاطانه رفتار م زابتيآن ها در حضور ال ي

 .وجود نداشت تيخصوص

كه  دميرا د يمن فقط مرد. شده بود ريد يليخ گريمتوجه ماجرا شدم كه د يمن تازه وقت. آن طرف بركه بودم هيال يمن درست در منته نه، نه،«

به كنار  يوقت«: ادامه داد ديجو يكه لقمه اش را م يبه دهان گذاشت و در حال يتكه ماه كيبا چنگال » .به سرعت دور شد تيسوار بر كفش اسك

خون . من به او كمك كردم و او را به خانه رساندم. افتاده بود خي يبدن خون آلود بن رو. شده بود ديناپد يكيآن مرد ناشناس در تار دم،يبن رس

 »...ياديز يليخ

 »...و آمبوالنس يكمك يرويتا ن ديماند نستونيحاال حالش خوب شده؟ شما در پر يول«

سانداناتو به پشت و كمر و باسنش اشاره كرد و ادامه » .بود يزخم ناكار و خطرناك يشده است، ولبهتر  يليحال بن حاال خ. البته كه ماندم بله،«

. سالخورده است ليسكيدرا يآقا يول. حال پدر بن هم بهتر شده است...است دهينرس يبيبدن آس يداخل ياز اعضا كي چيخوشبختانه به ه«: داد

 ».او بغرنج تر از بن است يماريب تيوضع

در دل داشت كه در نگاهش منعكس  يزيچ. شده است رهيو مصمم به او خ ميسر بلند كرد، متوجه شد كه سانداناتو مستق زابيكه ال يهنگام

سخن بن  زابتيخواست بروز دهد؟ ال يداشت كه نم يكرد؟ سانداناتو چه راز يرا جستجو م يزيچه چ زابتيال يسانداناتو در چشم ها. شده بود

 .سانداناتو تو را دوست دارد: آورد كه گفته بود خاطر بهرا  ليسكيدرا

 »بود؟ شيكش كيكه بن را مضروب كرد  يكس پس«

 ليسكيدرا. دهم صيتشخ يزيتر از آن بود كه بتوانم چ شيمن با محل واقعه ب يفاصله . كنم يبه من گفت تكرار م ليسكيفقط آنچه را درا من«

 ليسكيدرا. دارد ينقره ا يكه موها يشيهمان كش يعني. بودند دهياو را د» پاالس يهلمسل« بوده كه قبالً هم در يشيگفت مرد مهاجم همان كش

 ».بوده است ديمعتقد است كه ضارب حتماً همان مرد مو سف

 »د؟يديخود شما ضارب را ند يول«

 ».شده بود ديپدضارب نا دم،يرس ليسكيكه به كنار درا ياز محل دور بودم، و وقت يليوقوع حادثه خ يمن در لحظه  نه،«

سرش را  د،يسر كش يانتيشراب ك يجرعه ا. تر غذا نخورده بود شيچند لقمه ب. گذاشت يو كارد و چنگالش را كنار ديكش يآه زابتيال خواهر

 يها سانداناتو به چشم يچشم ها. شده بود، دور كرد رهيرا از معرض نگاه سانداناتو، كه همچنان به صورت او خ شيانداخت و چشم ها ييپا

 .پر از درد، آكنده از رنج و مملو از آثار عذاب و شكنجه: شباهت داشت ايسيكلراه  يشهدا

شب از مغز  يها مهيدر ن يباز تياسك يعنيدرخشان،  ي دهيا نيا ،يراست. شود يتر و احمقانه تر م بيماجراروز به روز عج نيا«: گفت زابتيال



 

 

 كتابخانه نودهشتيا  تامس گيفورد  –حشاشين                                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٥٢ 

 ».متنفر است يباز تين گفته بود از اسكب دكهيآ يم ادميكدام نابغه تراوش كرده بود؟ 

 »...كردم يفكر م. من بود ي دهيا نياقرار كنم كه ا ديبا «

لذت  يباز تياز برنامه اسك م،يكه بگذر تياهم يمختصر و ب يحادثه  نياز ا نم،يخوب، بب. است يخوب ي دهيا ديكرد يفكر م. دانم يم بله،«

 »د؟يبرد

 ».منظورتان نشدم متوجه«

 ».شما بود ي دهيپس ا. مزه بود يب يشوخ كيآنچه گفتم . ندارد ياشكال«

دانستم كه  ياز كجا م. ما بشود يباعث آرامش هردو يباز تياسك ديفكر كردم شا. طور نيهم هم ليسكيدرا يآقا. برد يشب خوابم نم آن«

 »ممكن است رخ دهد؟ يحادثه ا نيچن

 يباز تياسك يقصد دارد در آن ساعت شب برا ليسكيدانسته كه بن درا ياز كجا م شيكشآن : شود يمطرح م يجا سوأل نيا وره،ينيمونس يول «

 »برود؟ رونياز خانه ب

كنم ضارب قصد داشته در داخل خانه به  يتصور م. فكر كرده ام يليمورد خ نيخود من هم در ا. دانسته، خواهر يموضوع را نم نيقطعاً ا ضارب«

كار  تيبه كفش اسك يابيدست. كند يفرصت استفاده م نيو از ا نديب يبركه م يها خي يبعد او را رو ولي –سوءقصد كند  ليسكيجان بن درا

باال آمده بود و  ديخورش» .داشته ييخانه آشنا تيخانه افتاده بودند و ضارب هم كه از قبل به موقع يدر پشت يكفش ها درست جلو. ودب يآسان

خال  كيساخته بود كه به  يا هياش سا يشانيو بر پ ديتاب يسانداناتو م اهرنگيس يآن بر موها اكنون درست در وسط آسمان قرار داشت و نور

 .شباهت داشت يدمادرزا اهيس

 يول. بوده است بيترت نيوال وارد خانه شده بود؟ بله، حتماً ماجرا به هم فيك دنيدزد يحادثه است كه قاتل برا نيمنظورتان چند روز قبل از ا «

 »!گوشش گذشته است خياز ب يمن، چه خطر بزرگ يخدا. به بن رحم كرده خداوند واقعاً

برداشته كه ممكن بود  يخطرناك اريبن زخم بس. به وجود آمده باشد يديام ياكنون بارقه  ديشا. دارد يبه واكنش بن بستگ نيا« : گفت سانداناتو

قاتل  بيدهد و از تعق ريياش را تغ دهيموضوغ باعث شود كه عق نيهم ديشا. او خوشبختانه نمرده و زنده مانده است يبه مرگش منجر شود، ول

 ».محض است يوانگيكار د نيچون ا. بردارد ستد

 »وره؟ينيشماست، مونس يو قلب يواقع ي دهيعق نيا«

. كند دايو پ بيرا تعق يانمرد ج نيممكن است بتواند ا گريقاتل د كيكه  نيحداكثر ا. ندارد يتيموفق ديگونه شانس و ام چيه بيتعق نيدر ا بن«

 ».نظر كند ديخود تجد ي دهيدر عق افته،ياز مرگ نجات  ييحاال كه بن به لطف خدا و به نحو معجزه آسا ديشا

 »...بن اياست كه آ نيسوأل ا يول«

 اطيام احت يفتار و اقدامات بعدكرد، حتماً در ر يدر كمر من فرو م يكارد ياگر كس. كردم  يكار را م نياو بودم ا يبه هر حال اگر من به جا «

 ».كردم يم

تر سرلج  شيرا ب نيسوءقصد نافرجام  نيدانم كه ا ينم ديبع يمن حت. است كدندهيترساند؟ بن لجوج و  يسوءقصد بن را م نيا ديكن يفكر م «

 ».قاتل استوارتر كند بيتعق ياو را برا ميو تصم اورديب
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او را كشته و چرا به قتل  يچه كس دكهيخواهد مرد و هرگز هم نخواهد فهم ليسكيصورت درا نير اچون د. نباشد نيكه چن دوارميام! من يخدا«

 »...هم وجود داشته يليدل يآدمكش يبرا ايكه آ دياو هرگز نخواهد فهم. است دهيرس

 »كشتن او وجود داشته باشد؟ يتواند برا يم يليچه دل اصوالً«

 :است، به سخنان خود ادامه داد دهينشنرا  زابتيپرسش ال نيا ييكه گو سانداناتو

او را  دهيعق ديكرده بود يبن به من گفت كه شما سع. دارد ازيبن به وجود او در خانه ن پدر»ليسكيرا« يآقا يقلب يماريبه عالوه با توجه به ب و«

 ».بسپارد سيپل كار را به مقامات نيكه بن ا ديواصرار كرده بود دييقاتل منصرف نما بيو اورا از تعق ديعوض كن

 ».دميخواستم رس يكه م يزيبه عكس آن چ قايودق -خودم را كردم يمن سع »بله«

اتفاقات را مرور كند  نيا ةهم گريبار د كي ليسكيكه درا ميباش دواريام ديصورت فقط با نيدر ا«:باال انداخت وگفت يبا تأسف شانه ا سانداناتو

 ».ديايوسر عقل ب

من مطمئنم كه -ستندين دادهايرو نيا يابي شهيوجه قادر به ر چيبه ه وركيويو ن نستونيپر سياست كه مقامات پل نيا تيمتأسفانه واقع اما«

نفوذ كند كه بتواند آن مرد  ايسيكل يايهرگز نخواهد توانست تا آن حد در اعماق و زوا سيپل. دينخواهد رس ييمورد به جا نيدر ا سياقدامات پل

 »...كند،و دايپ ار

 »است؟ شيكش كي قتايكه قاتل حق ديمعتقد شما پس«

خواهد  يحصار مخف نيو خود را در پشت ا ديبه دور خود خواهد كش يفورا به منظور دفع حمالت،حصار ايسيكل.حرفم را تمام كنم  ديبده اجازه«

 ايسيكل ميبگذرد و پا به حر نيحصحصار  نيهم اجازه نخواهد داد از ا سيمأمور پل كيبه  يحت ايسياست،كل شيكش كياگر قاتل واقعا . كرد

 ةويخواهد زد،آن هم به ش قيرأسا دست به تحق ايسيكل. ميدان يسؤال را خوب م نيما پاسخ ا يپس چه خواهد شد؟خوب،هر دو. بگذارد

 زابتيال».رنديبگ را به عهده قاتيتحق تيباشند،چه بسا كه خود آن ها مسئول ييايسيكل يها تيو اگر قاتل واربابانش از شخص.مخصوص به خود 

 د،سردتريوز يم دانيكه در م يباد.شهر دهانش را خشك كرده بود ةپر از دود وآلود يهوا. ديشراب نوش يوجرعه ا ددا هيتك يصندل يبه پشت

 .شده بود

 ».است هيپا يمورد وب يشما كامال ب ةطعن نيا«:گفت سانداناتو

چه نوع  ايسيشما كل ةديبه عق:دييكه من نام بردم،پس شما بگو ديهست ييايسيمحافل كلاست؟ خوب،خود شما هم جزو همان  هيپا يب واقعا؟واقعا«

 »انجام خواهد داد؟ يقاتيتحق

 ».است شيكش قتايكه قاتل حق ميقرار ده نيفرض را بر ا يسادگ نيبه هم ميتوان يما كه نم.د،خواهريلحظه تأمل كن كي«

به  يداند؟چه كس ياو را م تيهو يكس ست؟چهيك شيكش نيد؟ايكن ياتخاذ م يموضع صورت شما چه نيباشد چه؟ در ا شياگر قاتل كش يول«

ساده  يپرسش ها نيهم يكه حت دينيب يكند؟ م يرا شخصا انتخاب م انشياو سر خود ومستقل است وقربان ديكن يفكر م ايدهد؟  ياو دستور م

 ».است خطرناكهم چقدر وحشتناك و

ها افراد ما هستند كه به قتل  نيا.گريكس د است،نهيسيماجرا،كل نيا ياصل يقربان د؟يفراموش كرده امگر !د،خواهريزن يحرف نم يجد حتما«

 »!اند دهيرس
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 ».ندارد دادهايرو نيبه ا يعالقه وتوجه چيهم ه يزيدامبر ناليالبد كارد و«

مختلف  يها ييها و رسوا يريها و درگ ياز دشمنهرگز  ايسيكل.است يگريمشكالت ومسائل د ريدرگ يكاف ةبه انداز شانيا. ديرا باور كن حرفم«

 ».ستيدر امان نبوده و ن

 ».ستين يديكه اصال مطلب جد نيا«:زد وگفت يلبخند زابتيال

 انيبه م ديحاال كه موضوع مطالب جد«:را دارد يقصد ظرح چه موضوع ورهينيكه مونس ديفورا فهم زابتيصاف كرد و ال يا نهيس سانداناتو

 »د؟يخود منعكس كن يةدر نشر يرا به شكل عيوقا نيا ديشما قصد دار ايآ-ديطرم رسبه خا يآمد،سؤال

است؟شما كه  نياز ا ريخواهر وال هنوز سالم وسرحال است،مگر غ ايوانمود كنم كه گو يتوانم طور يدرازمدت من نم د؛دريدان يكه م خودتان«

 ياش جابجا م يصندل يبه سانداناتو كه ناگهان نگران ومشوش رو زابتيال».بود برخوردار يتياز چه محبوب يخواهر وال در افكار عموم ديدان يم

 يكه سانداناتو دوباره آرام گرفت وخونسرد ديو د».سميهم ندارم كه بنو يزيچ نيبنابرا.دانم ينم يزيمن كه چ يول«:كرد وادامه داد نگاهشد 

مطرح  ميبرا يسؤال يول«:برد يدهد ،لذت م رييكند وتغ تيخود هدا ليبه مسانداناتو را  يتوانست واكنش ها يم نكهياز ا.افتيخود را باز 

 ».است كه خواهر وال مطرح كرده بود يسؤال نيا اقعدر و.است

 »است؟ يدر چه مورد سؤال«

تصور من است كه  نيالبته ا...اشاره كرده بود يرلندياما مشهور و صاحب نام ا يرروحانيغ كيكاتول كيمرگ  ،بهيبه مناسبت شيچند هفته پ وال«

 نيبه هر حال،وال در رابطه با مرگ ا.رسد يمرد به خاطرم نم نيكنم نام ا يم يهر كار يبوده؛ول يروحان ريآن مرحوم غ ميگو يم

است كه منظور  نيسؤال من ا. »رسد يسال به پنج نفر م كيمورد،تعداد آن ها در عرض  كي نيبا ا«:او گفت.بر زبان آورد يبيعج ةت،جمليشخص

 يخواست چه موضوع يجمله م نيبودند؟ وال با ا يپنج نفر چه كسان نيك؟ايكاتول ؟پنجيجمله چه بود؟پنج مورد مرگ؟چه نوع مرگ نيوال از ا

 »كند؟ انيرا ب

 ».ندارم،خواهر ياطالع نيمورد كوچك تر نيدر ا من«

 زابتيسانداناتو عمال سؤال ال- لحظه هم به سؤال فكر نكرده بود كي يسانداناتو حت.شد كه كامال واضح بود  انيو شتابزده ب عيپاسخ چنان سر نيا

 سانداناتوچشمان . شناخت يخوب م يواكنش سانداناتو را از موارد مشابه قبل نيا زابتيال. پاسخ را بر زبان آورده بود  نيرا قطع كرده و با عجله ا

فرد  كي شهيزن هم كيعنوان  زابت،بهيبله،ال.نفوذ كند زابتيال خواست با نگاهش به درون وجود يم ييحالت وخشن شده بود؛گو ياكنون ب

 .بود ايسيكل يودرون ،مهميكه مسأله بر سر مشكالت جد يالخصوص در موارد يماند،عل يم يباق بهيهم غر شهيبود وهم بهيغر

بود كه اثر آرامبخش داروها روز او متوجه شده .بهتر است يكرد كه حالش اندك ياز صبح ها احساس م يچهارم بعض كستوسيپاپ كال حضرت

در  يهم نقش چندان يروزها احساس خوشحال نيكرد؛البته در ا يم ياحساس خوشحال ييصبح ها نيدر چن نيو بنابرا ابدي يبه روز كاهش م

از  يكيشد والاقل  يدست به كار م ديقبل از آن كه درد دوباره آغاز شود،با:مهم بود كستوسيكال يبرا زيچ كي كرد؛تنها ينم ياو باز يزندگ

 شيآمد ودوباره آن ن يحداكثر دو ساعت دوباره به سراغش م اي كيودرد معموال پس از .رساند يعقب مانده و مهمش را به انجام م يكارها

برود و با  شيدوباره به سراغ داروها يلحظات نيمجبور بود در چن كستوسيو كال.افتاد يمغزش به راه م اي نهيگزنده و آن تپش دردناك در س

 يشد و مدهوش بر تخت م يهوش م يتا سرانجام ب افتي يدور باطل آن قدر ادامه م نيوا زديدرد برخ ورشيبه مقابله با  گريدز د كي
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امروز صبح .كرد،كمال استفاده را ببرد ياحساس نم يجمع داشت و درد يكه حواس ييساعت ها عدودبود كه از م يواجب و ضرور نيبنابرا.افتاد

كرد و منتظر  يو اكنون استراحت م.خواست با آن افراد مذاكره كند يم.بود دهيرا به حضور طلب ياو كسان.خوب و مناسب بود يتا حد حالش

 .ورود آن ها بود

م طلوع ر ةشهر جاودان يتپه ها يكرد كه از باال ينگاه م ديبود و به قرص خورش ستادهيا كانيسوم كاخ وات ةاتاق كارش در طبق ةكنار پنجر در

شگفت زده متوجه شد .كرد يم ينورافشان» ته وره« ةدرخشان رودخان يزده بود و برفراز آب ها يكدر و مه آلود افق را به كنار ةميكرده بود،خ

-جهان يگاه به مشاهده و تماشا چينبود و ه ياحساسات يهرگز انسان كستوسيكال.شده است نيغمگ يخاطرات گذشته افتاده و اندك اديبه  كه

كه باعث شده بود  يلياز دال يكيو احتماال .نشده بود يها راض دهيپد ةاكتفا نكرده و تنها به نظار-لحظه به آن مشغول بود نيكه در ا يكار يعني

بود عمر،توانسته  كيبه  كيسال،نزد يسال ها كستوسيكال.او بود تيخصوص نيبرسد،هم يها انتخاب شود و به مقام پاپ لهيگروه پاپاب انياو از م

تزلزل در  يعنيشر ممكن، نيو خطرناك تر نيبدتر ةاز وسوس يو حت يجنس ياحساسات،وسوسه ها ،ترس،خروشيدرون يخود را از شر نا آرام

اش فرا خواهد  يزندگ ةمرحل نيزود آخر يدانست به زود ياما اكنون كه م.مصون بماند طانيش ةحفظ كند و از شر وسوس نيد رو شك د مانيا

پاپ  يعنياو، انينيشيپ ايفكر فرو رفت كه آ نيكرد،به ا يبرآمدن آفتاب نگاه م ةكنند رهيخ ييبايكه به ز يدر حال.فرق كرده بود زيچ د،همهيرس

 يم-رونيدر جهان ب يعني-پنجره  نيا يرا احساس كرده بوده اند و از آنچه در پشت و ورا يترس فلج كننده ا نيچن اوهم مثل  يقبل يها

خود  يتمام زندگ- مثل خود او-پاپ ها ةدانست كه هم يخوب م.است يفكر احمقانه ا نيدانست كه ا يند؟البته خودش مگذشت وحشت داشته ا

 .اندكرده بوده  يرا در ترس و وحشت سپر

سمج و  ةوقتل آن راهب...اتفاق افتاده بود  وركيويدر ن شيپ يكه مدت يوحشتناك تيجنا نيا.و ناراحت بود نيها خشمگ يآدمكش نيوقوع ا از

 شد؟ يم دهيماجرا به كجا كش نيكند؟ا دايخواست ادامه پ يم يها تا ك يسلسله آدمكش نيا.مزاحم

 ياتاق م ةاز پنجر.قرار داشت زيم يتازه رو چيپر از ساندو ينيس كي.ختيقهوه ر يخود فنجان يز،برايم يرو يو از ترموس نقره ا ديكش يآه

 را يتوانست محله ا

نام و  يب ياز ساختمان ها يكيلحظه در  نيناآرام شده احساس كرد در هم يلحظه ا يبرا. در آن جا خانه داشت ييجوكه در زمان دانش نديبب

پاپ اعظم و  يعنيچهارم  كستوسيپنجره و شخص كال نيدار دور زن مدرن ا نيتفنگ دورب كيبا  يرم مرد يتپه ها يرو اينشان شهر در دامنه 

لحظه بوده كه پاپ  نيمنتظر هم شيناشناس از مدت ها پ راندازيت نيا ديتصور كرد كه شا يلحظه ا يو برا را نشانه گرفته است رماسقف شهر 

كرد  يم كيشل راندازيت! يحركت بماند چه تصور وحشتناك يدر برابر پنجره ب ديمنظره طلوع خورش يو مسحور تماشا ديايبه كنار پنجره ب

 .چسبد ياق كارش مات يوارهايمقدس به د ربعد مغز پد يولحظه ا

 .بود الاقل تا امروز كه قاتل از تفنگ استفاده نكرده بود دهيبا تفنگ به قتل نرس انياز قربان كي چيبود ه ييچه افكار نابجا نينه ا اما

به پاپ  مشهور آن را يها شهياز هنرپ يكيمخصوص بود و  اژهيساعت زنگدار پ ككه ي–اش  يقهوه اش را تمام كرده بود كه ساعت مچ تازه

 .است  يابيمراجع در اتاق انتظار منتظر شرف نيخاطر نشان كرد كه اول كستوسيصدا در آمد و به كال هي –داده بود  هيهد

فكر فرو رفت كه رفتار انسان ها چقدر  نيآورد و به ا رونيب بيكرد از ج يم يرا در آن نگهدار شيرا كه قرص ها يا قهيكوچك و عت جعبه

 نيشغل او بروز چن عتيطب. كرد يمردم فكر م يمصحك و دو پهلو بيعج يرعاديبه رفتار غ شهيهم كستوسيالو مضحك است ك بيعج
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 يبرده م انيخدا ترس ومومن به پا يخود را به عنوان مرد يكاش زندگ يكرد ا يبار نبود كه آرزو م نياول نيكرد ا يم جابيرا ا يافكار

جزو  يو خداترس مانيدانست كه ا يرا هم م نيحال ا نياما در ع. مقام پاپ سازگار كند دهيچيناسازگار و پ عتيتوانست وجوان خود را با طب

 يبه حساب نم يلتيپاپ قض كيمحموله به  فيدر چهارچوب وظا اتيخصوص نيو ا ستين ستميقرن ب خراحراز مقام پاپ آن هم در اوا طيشرا

 .ديآ

احساس  ديقهوه غالبا باعث تشد دنياما نوش. توانست از آن صرف نظر كند يست و نمخوا ينم كستوسيبود كه كال يكننده ا كيتحر عيما قهوه

 .شد يترس در او م

شد و از لرزش  يدارو باعث كاهش تپش قلب م نيا. به نام پروپرانول بود  ييكه در آن جعبه كوچك و گرانبها قرار داشت دارو ييها قرص

. كرد يم يريكننده جلوگ نييبه هنگام لحظات سخت و تع شيشد كه صدا يجب مكرد و مو يم يرياز حد عرق جلوگ شيدست و ترشح ب

نوشت و سپس كتابچه را دوباره  يكوتاه ادداشتيو بعد در كتابچه اش  ديجرعه آب سرد بلع كيآن را با  ذاشتدر دهان گ يقرص كستوسيكال

ش فشار خون و قرص پرانولول را خورده و آماده انجام مخصوص قلب قرص كاه يدارو يعنيالزم  يگذاشت او اكنون تمام داروها بيدر ج

 .بود فهيوظ

 خيجهان در تار يپاپ مصنوع نيزنده بمانم نام من به عنوان نخست گرياگر چند ماه د: گزنده به خود گفت يبر لبانش ظاهر شد و با طنز يلبخند

 .ثبت خواهد شد 

 .را به اتاق من بفرست نابجيلطفا عال: اش گفت يتلفن را برداشت و خطاب به منش يگوش

. شد  يو سالخورده م زاندامير كستوسياز احساس ترس و حقارت در كال يموجب بروز موج شهيهم كاتويندليا ناليكارد يشدن با مانفرد روبرو

ر داشت و قرا كيكاتول يسايو مقتدر در راس كل ريآن پاپ سختگ يكه پ يهنگام يعني شيبود؟ مگر چهل سال پ يك كستوسيمگر كال يول

مونا بود  يمقدار و ساده به نام پدر د يب يشياز كش شيب يزيچ كستوسيبود كال مودهيرا پ ياز نردبان ترق ياديز يپله ها كانيتدر وا كاتويندليا

كل داده آن پاپ مستبد ش اتيخود را مطابق با خصوص تيرا سرمشق خود قرار داده و شخص يپ يزندگ كاتودريندليمعتقد بودند كه ا ي؟ عده ا

و نسب خاندان  يشجره خانوادگ. زاده بود بينج يبرخالف پ كاتويندليا. بود  يگرياز سرشت د كاتويندليا. كردند  ياشتباه م ادافر نياما ا. است 

داشت  يكوهو باش ميعظ ياليفوق العاده ثروتمند بود و يمرد ناليگشت كارد يبر م يقرون وسط ليبه اوا كاتويندليا يثروتمند و اشراف اريبس

به لحاظ هوش . گذراند يرا م يا هيرايپ يساده و ب يزندگ كاتويندليحال شخص ا نيكردند با ا يو كاركنان در آن خدمت م راناز نوك يكه لشگر

د كه بو نيا تيمونا اما واقع يتر از د ستهيو شا يمناسب تر از پ.  ديرس يفرد به نظر م نيتر ستهيو شا نينسب و رفتار مناسب تر تيشخص

كه با  يتوانست در لحظات يمونا م يكاش د ينداشت اما ا يارزش گريمسائل د تيواقع نياعظم بود و در برابر ا پمونا پا يسالواتوره د

 .كند دايپ يو اعتماد به نفس كاف اورديرا به خاطر ب تيواقع نيشد ا يروبرو م كاتويندليا

آن ها را رنگ  اديبه احتمال ز كاتويندلو اي–كه با دقت به عقب شانه شده بود  اهشيس يهابه مو كاتويندليسربلند كرد و به صورت ا كستوسيكال

 نيبه شاه كاتويندليا. داد نگاه كرد يترسناك م يو صبور بود و به چهره اش حالت اريهوش يقرق يكه مثل چشم ها شيوبه چشم ها - كرد يم

و  زيچشم به هم زدن با منقار ت كيبود تا به طعمه اش حمله كند و آن را در بود و هرلحظه آماده  نيمانست كه دائما در كم يم زچنگيت

رشته  نيدر ا كاتويندليا. داشت  زيآم ديتهد ينيكلمه هم طن كي نيهم يحت يحضرت پاپ ول: آهسته گفت كاتويندليا. نابود كند رومندشين
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 .داشته باشد زيآم ديناك و تهدترس يكند كه هر حركت و هر كلمه او حالت يكار انستتو ياستاد بود و م

خود  يدرون جانيشناخت از ه يكه م ييكرد به كمك سالح ها يسع شهيمثل هم كستوسيكال د؟يا ستادهيچرا سرپا ا يمانفرد دينيبنش ديبفرمائ

و  رديبه خود بگ زيآم ريتحق يكرد حالت يم يكرد سع يبرخورد م يو رسم يشناخت با او جد يراه م كيتنها  كاتويندليمقابله با ا يبكاهد او برا

را كه از شما خواسته بودم انجام داده  يكار ايآ.  ديخواهد رس گريد قهيكرد دوست شما سنت جك هم تا چند دق يبا نام كوچكش صدا م رااو 

 د؟يا

 .كرد يپاسخ فقط با سر اشاره كوتاه يبه جا كاتويندليا

فكر  كاتويندليهمچنان به ا يول ديپس لطفا گزارش خود را شروع كن: كرد و گفت زانو به هم قفل يرا رو شينشست دست ها يصندل يرو پاپ

و مسئول حفاظت اطالعات و سازمان  كانيوات تيشخص نيمرد كه مخوف تر نيتوانستم به ا ينشده بود و م ريكاش د يا: با خود گفت. كرد يم

اگر  يشده است ول ريد يليكار خ نيا يدانست كه برا يالبته م.ا ببوسداو ر يانگشتر قيدست پاپ و عت يگاه ديكه با اموزميب ساتيكل يجاسوس

 .كند  يم يرا وادار به كار اهپوشيمرد بانفوذ و متكبر و س نيوجود داشت كه بتواند ا يكم تر كس. شد  يتوانست چقدر خوشحال م يم

همان طور كه  يمراقبت ها نشان داد كه دكتر كاستون جهينت. طور كه حضرت پاپ خواسته بودند افراد مورد نظر را تحت مراقبت قرار دادم  همان

 كيشب گذشته به  مهيمورد او در ن كي البته به استثناي–و بالاشكال است  نانيو حفظ اسرار كامال مورد اطم يرفت در امر پنهانكار يانتظار م

 نيدر ا يكنم كه كاسون يو من تصور م. قرار دارد رفته بودشهر  نينش ريپست و فق ياز محله ها يكيكه در  يميمخروبه و قد مهين مارستانيب

 .شخص شما نبوده  تيجز وضع يزيمالقات چ نيموضوع مورد بحث در ا عتايطب. داشته است يمحل قرار مالقات

موضوع  نيمربوط به ا ياخبار و گزارش ها. پاپ بود  يجسمان تيدر آن روزها كنترل اخبار مربوط به وضع كانيوات يامور جار نياز مهم تر يكي

بر طبق  نيمامور نيو ا ديرس يم يجمع يبه مردم و رسانه ها سايكل نيتوسط مامور قيدق يزيو پز از مم يميآشنا و قد ياز همان كانال ها ديبا

 شنهاديپ بود كه كاتويندليشخص ا نيا. شده بود نيمع كستوسيها و شخص كال ناليكارد يكردند كه توسط شورا يعمل م يقيدق يارهايعم

 .قرار دهند يشبانه روز يمراقبت ها نيدتريكرده بود پزشك مخصوص پاپ را تحت شد

 مالقات كرده بود؟ يبا چه كس يخواهم كاسون يم قيمن اطالعات دق يندارم مانفرد يازيو عام ن يكل يبه حرف ها من

 كرده بود ؟ هيخصوص شما توصبه عنوان پزشك م يرا چه كس ي؟ كاسون جنابيمطرح كنم عال يسوال ديده يم اجاز

 .كرده بود ياو را معرف يزيريدام

 .دميفهم يرا خودم م نيا ديبا: خطاب به خود زمزمه كرد  يبا لحن مالمت بار كاتويندليا

 .از شما ندارد يتوقع نيهم چن يكس. ديرا بدان زيهمه چ ديتوان يشما هم نم يحت

 .رفته بود مارستانيبه آن ب يزيدامبر دنيد يبرا شبيد يسوناست كه كا نيالبته حق با شماست اما مسئله ا بله

 .لبخند بود كياز  ياثر ديكه شا ديرا د يتكان مختصر كاتويندليا كيبار يكه سربلند كرد در گوشه لبها ينگفت و هنگام يزيچ پاپ

 د؟يقدر رو ترش كرده ا نيچرا ا يفرد يفرد: برگشت و گفت كاتويندليپس از ورود به اتاق و مصافحه با پاپ به طرف ا يزيدامبر ناليكارد

قدم به عقب برداشت  كيسپس  د؟يكرد يچه م ديپس اگر از مشكالت من خبر داشت!است ؟ ها ها  اديز يليمشكالت و مسائلتان خ ديكن يفكر م

 يزيدامبر. داشت برانداز كرد  به تن يخوش دوخت و برازنده ا اريساده اما بس يشيبلند قامت و الغراندام را كه لباس كش يكاتويندليو ا
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برازنده است كار  اريبس ييبايچه لباس ز: زد دستش را دراز كرد و با انگشتان گشوتالو و فربه خود جنس پارچه او را امتحان كرد يشخندين

خوب  اطيخ كياستفاده از  كه من دارم ياندام نيندارم با ا ازين يلباس نيمن اصال به چن ديبه من نگاه كن ي؟ ول ماستمخصوص دربار ش اطيخ

 ؟يمانفرد ستيطور ن نيتر برازنده تن من است ا شيمن هرچه گشادتر باشد ب يقبا. و اسراف مطلق است  يدوختن لباس وقت كش يبرا

 يشوخ يلم براد. مينيرا بب گريكدي نيتر از ا شيب ديجاكومو با: كرد و گفت يسروگردن از او كوتاهتر بود نگاه كيكه  يزيبه دامبر كاتويندليا

سانداناتو چه خوب  ورهينيبه به مونس: برگشت و گفت يزيدامبر يشگيهمراه هم يشود سپس به سو يها و طنز مخصوص و مشهور شما تنگ م

 .ديكه امروز صبح با حضور خود مارا سرافراز كرد

 نيا يبه اتاق آورد اگر كس چيساندو يوه تازه و مقدارقه يشيخود خاتمه دهند كش يبه بگو مگوها ناليكه پاپ منتظر بود تا آن دو كارد يحال در

 كاتويندليا. نديگويم راهيبد و ب گريكدينامدارند كه به  يو سانچوپانسا شوتيشناخت ممكن بود تصور كند كه آن دو همان دن ك يدو نفر را نم

 ريش ياديز يبه قهوه خود مقدار يزيكه دامبر يآن پرداخت در حال دنيمبل نشست و جرعه جرعه به نوش يبرداشت رو اهيفنجان قهوه س كي

 .بود ستادهيحركت ا يشده و ب رهيسانداناتو فقط به فنجانش خ ديو شكر اضافه كرد و با لذت تمام آن را سر كش

 يورد بحث قرار مم گريكديآن ها را در ارتباط با  شهينظر داشتند وهم ريرا ز كاتويندليو ا يزيدامبر كانيامور وات نيها سال بود كه ناظر ده

 .سايداشتند خدمت به كل يحال به عنوان دو همكار و همرزم كه هدف مشترك نيسرسخت و در ع بيمتضاد دو رق تيبه عنوان دو شخص -دادند

 به او دوخته شده است ما با هشت مورد قتل نيكلمات سكوت حاكم بر اتاق را شكست و متوجه شد كه چشم تمام حاضر نيمورد پاپ با ا هشت

جنابت ها  نيمرتكب ا يو چه كس ستيها چ يآدمكش نيا ليدل ميدان يمقدس ما نم يايسيهشت مورد قتل نفس در محدوده كل ميروبرو هست

 يچه كس يبعد يكه قربان نيا ينيب شيپ نيبنابرا ميكن دايپ يمنطق ستميس ايالگو  كيهشت مورد  نيدر ا ميا توانستهن يما حت. شده است 

 كستوسيخواهند شد كال يهم قربان يگريكرد كه كسان د ينيب شيتوان پ يم يقطع بايتقر نانياست اما متاسفانه با اطم كنرمميخواهد بود غ

ما در  يميچپ و راست دوستان قد ونيافراط ميقرار داده ا يبالقوه مظنون را مورد بررس يما تمام افراد و گروه ها: كرد و سپس ادامه داد يمكث

 .سازمان پروپاگاندا دووه  ين اوپوس دئسازما ايسازمان ماف

 .نكرده اند دايقتل ها باشد پ نينامبرده در ا يكه دال بر دخالت سازمان ها يرد و نشانه ا چيمن ه نيمامور: تكان داد و گفت يسر كاتويندليا

 سازمان ها قصد ضربه زدن به ما را ندارند؟ نياز ا كي چيه يعني

 .ندارند يقصد ديكه شما نام برد ييسازمان ها نياپدر مقدس الاقل . طور است  نيهم

از ما  ونيسوعي. و ناالن هستند  يمختلف از دست ما ناراض ليو به دال شهيافراد و سازمان ها هم نياست كه تمام ا نيا تيواقع: گفت يزيدامبر

وسازمان . ديندار يبه آنها توجه نيو بنابرا ديده يم حيرا به آن ها ترج يكنند كه شما پدر مقدس سازمان اوپوس دئ يگله دارند چون تصور م

 دياستقالل طلبانه آن ها مثال در مورد رها شدن از ق يها تياست چون شما پدر مقدس با فعال نيهم به نوبه خود نسبت به ما خشمگ يدئ اوپوس

 نيمستضعف كانينند كه از مركز خود در واتدا يم يگذار هيسرما نيها هم ما را مستبد ستيماركس. ديكن ياسقف ها مخالفت م يكنترل شورا

جز  يدانند كه هدف يم يحرامزاده ا يها ستيماركس تيترب يبرا يرا پرورشگاه كانيو محافظه كاران هم كه وات. ميكن يجهان را استثمار م

 ديوخدا هم با.  ستيضع آن ها در برابر ماچداند مو ياقرار كنم كه تنها خدا م ديدر مورد سازمان پروپاگاندا دووه با يول. ندارند ايسيكل ينابود

 نيدهد كه ا ياما تمام شواهد نشان م. كند يمرا هم دچار خوف و وحشت م يسازمان حت نيكه ا دباوركني–باشد  شيمراقب كارها نيتر از ا شيب



 

 

 كتابخانه نودهشتيا  تامس گيفورد  –حشاشين                                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٥٩ 

 تيواقع نيتوان به ا يبه عنوان مثال م :تكان داد و در ادامه گفت يسر يزيندارد دامبر يمورد نظر ما دخالت يقتل ها يسازمان هم در ماجرا

فكر . رسانند يآن ها به قتل م يو فلسف ياخالق ييسايكل يخود را چشم بسته و بدون توجه به مواضع مذهب انيظاهرا قربان نياشاره كرد كه قاتل

 پدر مقدس ؟ ستيطور ن نيرا از قلم انداخته باشم ا يكنم كس ينم

سازند  يگروهك م كيفورا -ديدور هم جمع كن ابانيرا در گوشه خ شياست سه كش يكاف: كان داد و گفتت يسرو دست يبا ناراحت كستوسيكال

مسئله ....نه . شود يقاتل نم يبا ساختن گوهك كه هركس يول. ندينما ياعالم م ايسيكنند و مخالفت خود را با فالن موضع كل يم يتيو ابراز نارضا

 كاستيدر آمر ريعامل سه قتل اخ نديگو يو م دهيبه گوشم رس يكه به تازگ شيكش نيداستان ا نميبب دييبگو يراست.  ستين يسادگ نيبه ا

 دارد؟ قتيحق

 است ؟ دهيشن يرا از چه كس عهيشا نيسوال كنم حضرت پاپ ا ديده ياجازه م: ديگرد شدو پرس يزيدامبر چشمان

 .من پاپ اعظم هستم جاكومو

 .طلبم يدم پوزش ممتوجه ش: تكان داد و گفت يسر يزيدامبر

 دارد؟ قتيداستان تا چه حد حق نيا خوب؟

 .لطفا گزارش بده  ترويپ: خطاب به سانداناتو گفت يزيامبر

نامفهوم و با اشاره سر از او تشكر كرد و خطاب  ييبا صدا كستوسيگزارش كال انيدانست مفصال گزارش داد و پس از پا يآنچه را م ساندانساتو

 .ابديهرچه زودتر خاتمه  ديماجرا با نيا ميرا روشن كن هيقض نيا يتو ته و ديبا: به جمع گفت

 .در بر دارد يامر مشكالت نيا يول جنابيعال ديالبته هرچه شما امر بفرمائ: گفت يزيدامبر

 دينب جاكوموست الاقل باحق به جا: كرد و گفت نياما باالخره تمك. مخالفت كند يزيخواست با سخنان دامبر يم كاتويندليظاهرا ا.... يول....يول

 .ميخود را بكن يسع

هرچه زودتر به آن خاتمه داد و تمام ردها و شواهد را  ديبا. است  ييايسياتفاقات محافل كل نياگر منشا ا. ماجرا تمام شود نيخواهم كه ا يم من

 ميخواه يدگيموضوع رس نير موقع مناسب به اما سر صبر و د...ستمياست چندان نگران ن يمورد كه قاتل چه كس نيمن در ا. برداشت انياز م

 زياز هرچ شيآنچه مرا ب: كه ناگهان عارض او شده بود مقاومت كند  يديكرد در برابر سر درد شد يمژه بر هم زد و سع كستوسيكال ردك

 ريندارم كه مقامات غ لياصال مو : و ادامه داد ديكش يقينفس عم. خواهم  يم يپرسش پاسخ نيا يو من برا. مسئله است  يكند چرا ينگران م

نه در شهر رم نه در –بزنند  يو بررس قيما دست به تحق يايسيبه آن ها اجازه داد و در محدوده كل دينبا. ما دخالت كنند  اموردر  ييايسيكل

 يناگهان ناله ا كستوسيلمربوط است كا ايسياست كه صرفا به كل يماجرا موضوع نيچه گفتم؟ ا ديمتوجه شد گريد يجا چيو نه در ه كاآمري

 .گذاشت قهيشق يوو دست ها را ر ديكش

 .ديو با سرعت خود را به پاپ رسان دياز جا پر يزيمقدس دامبر پدر

 هيتك كاتويندليو ا يزيكه دامبر يدر حال كستوسيدراز بكشم كال ديبا. كنم يم يديشد ياحساس خستگ كبارهيجاكومو فقط به  ستين يزيچ

 .ديآهسته خود را به تخت خوابش رسان يبلند و با گام ها يصندل ياز رو اطيبا احت داده بود به زحمت و

. بود افتهيوجود داشت كه او از شدت مشغله و كار فرصت فكر كردن به آن ها را ن ياديز يزهايچ. كرد يم نيدر دل خود را نفر زابتيال خواهر
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 .كرد يم يآورد و بررس يبه خاطر م شيمدت ها پ ديكه با ديرس يبه مغزش م يديجد يزهايدائما چ

 بايتقر يخواهر راهبه ا نيا. برود  سوعيفرقه خواهران  تيريمرجع مد نيراهبه اعظم و باالتر كيخواست به مالقات خواهر دومن يبود و م درراه

 همهم صومعه و  ايسيت و در واقع هم كلقرار داش يياياسپان يپله ها يكرد كه در باال يو كار م يزندگ يپنجاه ساله بود و در ساختمان زره رنگ

خونگرم و  يراهبه اعظم زن. شناخت  يرا م كيده سال بود كه خواهر دومن زابتيال. داشت  ياديعالقه ز نيخواهر به والنتا نيا. مجلل بود يكاخ

به . گرفت يبه خود م يو رسم يجد يافورا چهره . شد يم يداد و خودمان ياحساسات پاسخ م نيمهربان بود اما به محض آن كه مخاطب او به ا

خواهر اصرار  نيا گريخانه ارباب و حكمران مطلق اوست و نه كس د نيآورد و اصرار داشت كه ثابت كند در ا يرو م يخشك فرقه ا قواعد

 يكنند تنها اوامر او جار يم يخواهران همفرقه او در آن زندگ ريوسا زابتيكه ال ييايدن يعني ايدن نيخود نشان دهد كه در ا نيداشت به مخاطب

 .است  يو سار

داد كه چند  يم نتيرا ز واريد ييبايمدرن و ز بيصل. شده بود يكم رنگ نقاش يزرد كرم و خاكستر يراهبه اعظم با رنگ ها واريدر و د

بر  يجبروت ايو  كيدرامات هيداشت و ساقرار  ميمستق رينور غ ريدر ز بيصل نيا.در هوا معلق و شناور بود ييفاصله داشت و گو واريبا د متريسانت

 نييرفتند و پا يباال م ييايمشهور اسپان يانتها از پله ها يب يشد كه در صف يم دهيد يخروشان جهانگردان لياز پنجره اتاق س. انداخته بود واريد

 زابتيكه ال يهنگام. كرد ينگاه م رونيو به ببود  ستادهيخود را به هم قفل كرده بود و در كنار پنجره ا يدست ها كيخواهر دومن. آمدند  يم

 .دارد ياديمشهور شباهت ز شهيهنرپ منيوا نيزن به ج نيمتوجه شد كه ا زابتيوارد اتاق شد راهبه اعظم برگشت و ال

 د؟يبا من حرف بزن نيوالنتا زمانيدرباره خواهر عز ديخواه يم

 يمن فقط م...من . ندارم  يو فرصت كاف رميگرفتار و درگ اريدر حال حاضر بس يآمدم ول يمدت ها قبل نزد شما م ديبا: پاسخ داد زابتيال

 .نه  اي ديبود دهيد اديرا ز نيشما در عرض شش ماه گذشته خواهر والنتا ايخواستم بپرسم كه آ

 .كرد يم يجا زندگ نيا نيوالنتا زميعز دميد ياو را م اديكه ز البته

 .برد يبه سر م سياو كه اكثر اوقات خود را در پار يول

كه  يزيتنها چ. كرده است  يبند مياوقات خود را با دقت تمام تقس نيكه خواهر والنتا ديرس يدانم به نظرم م ينم ياديز زيمورد چ نيدر ا من

د راهبه لبخند كر يم يپنهانكار قاتشيدر مورد تحق شهيشاد و سرحال بود و مثل هم شهياست كه او مثل هم نيا ميتوانم بگو يمطلب م نيبجز ا

او قرار داده و  اريخانه را در اخت نيخواب هم ياز اتاق ها يكيبلور قرار داشت جابجا كرد من  يرا كه در گلدان ييبر لب آورد و گل ها يناكغم

 .كرد يكار م اديز شهيفراهم كرده بودم او مثل هم شيهم برا ريتحر زيم كي

 د؟يكرده ا يرا تخله نيخواهر والنتا اتاق

 فهيخواستم وظ يم قتيمن در حق ديكار نشده است و اگر راستش را بخواه نيبه ا يتا امروز دلم راض....است  يزيغم انگ فهينه خواهر وظ هنوز

ز ا يههرجا كه بود كو نيوالنتا ديدان ياتاق او پر از كاغذ و پرونده و كتاب است خودتان كه م...را به شما واگذار كنم  نيماترك والنتا يجمع آور

 ؟ ستيطور ن نيكرد ا يكتاب و كاغذ را جمع م

 .كرده  يم يزندگ نجايدانستم كه او ا يمن اصال نم: كه به فكر فرو رفته بود پاسخ داد يدر حال زابتيال

كارش غرق آن قدر در  نيخواهر والنتا. كرده است  يتوجه يكه وال به شما ب ديفكر نكن يول ديبود كينزد يليدانم كه شما دونفر به هم خ يم
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 يوهاياو اكثر وقت خود را در آرش. بود يكه وال چه دختر سخت كوش و با پشتكار ديدان يم. نداشت  يكس تماس چيشده بود كه عمال با ه

 د؟يرا فراموش كرده ام متوجه منظورم كه شد يسياصطالح انگل....داشت  يمهم نفوذ خوب يبر آدم ها شهيگذراند هم يم كانياتمحرمانه و

 .ارتباط است  تانمنظور

 .داشت  يكيارتباط خوب ونزد ييسايبله ارتباط او با محافل با نفوذ كل اوه

 .منظورتان نشدم متوجه

محرمانه و استفاده آزادانه از  يوهايبه آرش يوال امكان دسترس ياو برا. از نفوذ خود استفاده كرده بود يزيدامبر نالياست كه كارد نيا منظورم

 .را فراهم كرده بود ويآرش نيدر اموجود  يپرونده ها

 نم؟ياتاق او را بب ديده يم اجازه

 .دييايهمراه من ب ديبزن نيبه اتاق والنتا يخواستم از شما خواهش كنم سر يخود من هم م ديجا هست نيحاال كه ا البته

از كاغذ  يساعت كوه مينشست و به مدت ن يمبل يرو زابتيوال بود تنها گذاشت ال يكه محل زندگ يريرا در اتاق آفتابگ زابتياعظم ال راهبه

مربوط به مقاله  زيوال و ن يقبل ياوراق مربوط به كتاب ها نياما ظاهرا تمام ا. و اوراق پراكنده و مختلف را ورق زد و نگاه كرد ادداشتيكتاب 

كرده  راديمختلف ا يبه مناسبتها نيكه والنتا بود يينطق ها سينو شياسناد پ نياز ا يبعض. مختلف منتشر كرده بود اتيبود كه در نشر ييها

 هب يكياوراق پراكنده بود و سه نوار الست يپرونده و چند كتابچه و تعداد نيچند يرا كه حاو يو بسته ا ديكش يخسته و واداده آه زابتيال. بود

 .ديكش شيشده بود پ دهيچيدور آن پ

شد و به  رهيبه آن دو واژه كه با قلم درشت و خط خوش نوشته شده بود خ زابتيال. دنوشته شده بودن يزيچ كيبا قلم ماژ ييپرونده باال يرو

 :ديكلمه برق از چشمانش پر يواقع يمعنا

 قتل ها پرونده

2 

 :ديگو يم ليسكيدرا

ساس كم كم اح.  دمينوش يشامپان ياديآن هم مقدار ز يرو دميمشت قرص آرام بخش بلع كقاهره ي– سپاري– وركيويپرواز ن نيح در

 غهيكه ت يخواست با كارد يكه دوباره م دميمو را د ديآن مرد سف هساي –كابوس  كمثل ي–را بستم و  ميچشمها. گذشت زمان را از دست دادم

خواهرم  نياز مراسم تدف. است  ياستراحت و خواب من كاف تيچند كلمه در باره وضع نيمن حمله كند هم يبه سو ديدرخش يآن در مهتاب م

. ديرس يها به صد م هيالاقل به نظر خودم كه تعداد بخ....دوخته بودند  هيپشت و كمرم را با صدها بخ يزخم ها مارستانيدر ب. گذشت  ينه روز م

 ريو غ اديبدهند با سرعت ز شيكه آن را با دور تند نما يلميمثل ف مارستانيزمان از لحظه مرخص شدنم از ب ييگوكه  ديرس يبه نظرم م نيچن

بود كه در فرودگاه قاهره نشسته  نيكه توانستم دوباره آگاهانه و با حواس جمع احساس كنم ا يزيچ نيچشمانم گذشته بود اول شيپ از يعاد

 .برساند هيكه قرار بود مرا به اسكندر دميكش يرا م ييمايبودم و انتظار هواپ

و تنه زدن ها و سقلمه  تيهوا داغ و خفقان آور بود و فشار جمع. داد  يگوشم را آزار م نيبود ولوله مسافر تيانتظار فرودگاه مملو از جمع سالن

چند . قرص آرامبخش خوردم و دوباره همان كابوس به سراغم آمد كيدوباره . نداشت  يآن ها اصال با زخم تازه و دردناك من سازگار يها
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باند فرودگاه  يبه سو يعني نيزم يبه سو يپرنده از اوج آسمان آب كيكه مثل  دينگاه كردم و به نظرم رس رونيبه ب مايبعد از پنجره هواپ تساع

قبل . شده بود يو پس از جنگ بازساز بيتخر 1973در سال  ليجنگ مصر و اسرائ انيفرودگاه در جر نيا. روم  يم رجهيش هيكوچك اسكندر

كرد  يكه تا چشم كار م دميد يرا م ريكران كو يو پهنه بس كيدر . شدم رهيخ رونيام كه كنار پنجره بود به ب ياز صندل هياسكندر هب دنياز رس

 يو بعد هر دو. داد يتا دور دست افق چشم را نوازش م ترانهيمد يايدر لگونين يمنظره آب ها گريد يدر سو. داغ بود  ياز شن ها دهيپوش

شهر  دميد يزد آنچه م يو موج م ديلرز يداغ م يكه در هوا دميرا د يرنگ رهيو ت يو من فقط نوار طوالن دشديچشمم ناپد شيمناظر از پ نيا

 .بود هياسكندر

 قاجيراننده با مهارت تمام و با ق. كند  يرا به خود جلب م يآنها نظر هر تازه وارد اهيشدم كه رنگ سرخ و س يكوچك يها ياز تاكس يكي سوار

است كه در سمت جنوب مسافر را در عرض  يد دلتا رود جاده اشود به راه افتا يم يدلتا رود كه به شهر منته يخطرناك در جاده كمربند يها

 يبيمطروح و سرانجام به ل يو سپس به مرس نبه العلمي–بازهم در عرض چهارساعت –جاده در سمت غرب  نيا. رساند  يبه قاهره م ساعتچهار

 .رسد يدوم م يجنگ جهان نيخون ادگاري نيو شهر طبرق ا

كه  نينه ا. است  تينها يو ب يابد زيزمان در آن متوقف شده و همه چ ييبرد كه گو يم يديجد يايرا به دن يسامان هر تازه وارد نيا عتيطب

از .  ديزدا ياحساس شود نه آنچه احساس وجود زمان و گذشت آن را از خاطره انسان م نيمنطقه موجب بروز ا يو آثار باستان يخيسابقه تار

مواج و  يايدر گريد يشكلند و از سو رييدائما در حال جابجا شدن و تغ شيها سال پ ونيليت كه از ماس يتينها يب يشن يتپه ها منظرهسو  كي

كران شن و آب كه قرن  يب يايدو در نيا يآر. كوبد يساحل م يسال قبل امواج كف آلود خود را بر صخره ها اردهايلياست كه از م يخروشان

بزرگ و به ظهور و سقوط تمدن ها و  يها يآبادان و امپراتور يو شهرها ميو به آثا عظ تيرتالش بش يو تكبر به تماشا ييتنااع يهاست با ب

شهر  نيو خفقان آور ا نيسنگ كيو تراف اهويپره يزندگ يبرد كه حت يفرو م يريفرهنگ ها مشغول است انسان را به چنان سكر وصف ناپذ

 .اثر كند يآن را ب ستيهم قادر ن يونيليچهار م

بند كهنه شهر را در  يعني هياسكندر يكه بندر شرق ييبايز اريبس يو در امتداد صخره ها و پرتگاهها ديچيو كانال سوئز پ ابانيبه خ يتاكس راننده

ر قابل يهوا در شهرسوزان و غ يگذارد دما يباد است كه نم نيوزد و هم يم اياز در يجا باد خنك نيدر ا. برگرفته اند و به راه خود ادامه داد

در آن . سعد زغلول قرار دارد متوقف شد  دانيكه در م ليدر برابر هتل سس يتاكس. مرا برطرف كرد يكم كم منگ ايباد خنك در. شود تحمل

كه ظاهرا قرار  يبه اتوبوس يجهانگرد خارج يتعداد ديدرخش يم يمعمول ريتند وغ يآفتاب با سبز ديكه در نور شد يدر كنار چمن ابانيخ يسو

صخره  انيشد كه در م يم دهيد يجيآن خل يداشت و از پنجره ها يبندر شرق يهتل رو به سو ينما. شدند يه قاهره ببرد سوار مآنها را ب دبو

 ديدرخش يزد و م ينور آفتاب برق م ريكه در ز نميرا بب ترانهيمد يايدر يبندرآب ها يتوانستم از ورا يكه من م يبلند محصور بود به طور يها

 .را احساس نكرده بودم رشياز آن هرگز نظ شيبه من دست داد كه ب يگهان چنان حالت آرامش و صفا و نشاطدر آن لحظه نا. 

 روزمندانهياسكندر پس از ورود پرطمطراق و پ. كرد ريبود تسخ انيرانيمصر را كه در تصرف ا حيمس الديقبل از م ميبزرگ سه قرن و ن اسكندر

 شيرا بر سرش نهادند دوباره راه شمال را در پ ينمودند و تاج فرعون سيتقد گانيا به عنوان خداو پس از آنكه كاهنان او ر سياش به ممف

بندر  كيكه در كنار  ديرس بايكوچك و ز يروستا كيكرد و در همان منطقه بود كه به  يط سيمارتوت اچهيرا تا در لين يگرفت و تمام دلتا

روستا  نيكردند اسكندر بنا به عادت معمول خود دستور داد در اطراف ا يم يزندگ يريگيو خوش منظره قرار داشت و مردم آن از ماه يعيطب
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 ديدرست كرد آن ها را به ساختن شهر جد انياز معماران و بنا ياسكندر ستاد. بنامند) هياسكندر( ايبسازند و آن را به نام او الكساندر يشهر

شهر  نيو مهم تر نيرا كه مشهورتر هياسكندر هرگز شهر اسكندر. معبد آمون ادامه داد قرارگاه يعني وايس يبرگمارد و سپس راه خود را به سو

 .ديساخت او بود به چشم ند ياز مجموعه شهرها

كه اسكندر او را پدر –ببرند و در معبد آمون  وايشخص او قرار بود جسدش را به س تيبنا به وص. درگذشت  خينه سال پس از آن تار اسكندر

برد حمله  يم وايس يكه جسد را به سو يبه ستون هيسردار اسكندر نيو سرآمدتر نيمشهورتر موساما مطلي. به خاك بسپرند– دانست خود مي

اكنون . ساخته بود دفن كرد هيمنظور در شهر اسكندر نيهم يكه برا يدر مقبره ا رينظ يبا شكوه و جالل ب يمراسم يرا ط سكندركرد و جسد ا

كه اكنون جوالنگاه  ييها ابانيخ ريشهر مدرن و در ز نيبتون و آسفالت ا ريآن در ز يايبقا ديشده است شا ديناپد قرن هاست كه قبر اسكندر

 .شهر است مدفون باشد اهيكوچك و سرخ و س يها يتاكس

فاروس در  رهير جزد موسيبطل. خود را مطرح كرد و به اثبات رساند يو مشهور هندس ديجد يايقضا دسيبود كه اقل هيشهر اسكندر نيهم در

بعدها . شد  ياز هفت عجبه جهان محسوب م يكيمتر ارتفاع داشت و  ستيو ب كصديساخت كه  يمشهور ييايبرج در هياسكندر يكينزد

بود  بيترت نيشده بود مقاومت كنند و به ا ليتبد نيشهر كه به مركز تجارت مشرق زم نيدر برابر وسوسه تصرف ا ندامپراتوران روم نتوانست

روم شد  صريكه بعدها تحت نام اگوستوس ق انيو اكتاو وسيسزار ماركوس آنتون وسيشدند جول هيروانه اسكندر يگريپس از د يكي اصرهيه قك

مصر به شهرت  يقبط يايسيشد كه بعدها با نام كل ييسايموسس كل بيترت نيح را به مصر آورد و بديمس نيد سيو چند قرن بعد مرقس قد

 اريبس يخيكشور مصر تار. ديدوباره مصر را به تصرف خود در آوردند و بعد از آن ها نوبت به اعراب رس انيرانيها بعد ا و باز هم سال ديرس

كشور را به دست گرفتند و سرانجام پس از چند هزار سال دوباره  نيها بودند كه زمام امور ا يسيانگل نيا ستميو در قرن ب. دارد يطوالن اريبس

 ....سرنوشت خود شدندها حاكم بر  يمصر

 .شهر سفر كرده بود نيآمده بودم تا بفهمم خواهرم چرا به ا هيبه اسكندر من

اتاق نسبتا مندرس و كهنه بود اما هنوز هم آثار  هيجال داده بودند اثاث يشده بود كه آن را به خوب دهياز چوب سخت پوش ياتاقم با پاركت كف

 ياطراف آن به چشم م ياز بندر كهنه و صخره ها يرياز بالكن اتاق مننظره باشكوه و دلپذ. شد يم دهيگذشته در آن د يجالل و شكوه روزها

به استفاده از آن داشته باشم  يلياتاقم تلفن داشت اما من كوفته تر از آن بودم كه م. ديوز يبه درون اتاق م يو از پنجره باد خنك و مطبوع دخور

در . تماشا كنم  يبونانزا را آن هم به زبان عرب الياز آن سر ابدتريداالس و  اليصال حوصله نداشتم سرهم بود اما من ا يونيزيدر اتاق تلو. 

و  كيتون ياديمقدار ز نيج شهيش كي. بود خيشكل  يآن مملو از قطعات مكعب زريوجود نداشت اما خوشبختانه قسمت فر يزياتاق چ خچالي

با خودم  نيخروار آسپر كي. آوردم  رونيرا از چمدانم ب نيكودئ يو قرص ها لنوليت يكوچك دارو شهيترش سفارش دادم و سپس ش مويل

كشور  نياعتماد نكنم چون ممكن است در ا اديدر مصر ز ييدارو تيگفته بود كه بهتر است به وضع نستونيمعالجم در پر كپزش. آورده بودم

 .در دسترس نباشد يبه سادگ نيريقرص آسپ

به ناچار . پانسمان جابجا شده بود و پر از خون بود. كردم  يزخم پشتم را بازرس يپانمسان رو اطيرا در آوردم با احت راهنميحمام رفتم و پ به

 يبه جا هيپزشكم گفته بود كه زخم من شب. زخم دچار حالت تهوع شدم دنيباد. دردناك و رنج آور بود اريكار بس نيدندان بر جگر گذاشتم و ا

 .و چروك زخم به هم دوخته شده بود نيزرد رنگ و پر از چ يلبه ها. هاست  هيكل يتاده و منسوخ بر رواز مد اف يعمل جراح كي
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به . اقدام نكنم يسفر شاق و دور و دراز نيبه چن افتهين اميزخم تازه و الت نيكرده بود كه با ا هيتوص دايخوانده و اك وانهيمرا د پزشكمعالجم

 نياالبته . است از مغزم دور كنم  ريخون از زخم سراز ليس يياحساس چندش آور را كه گو نيتوانستم ا ينم. حق به جانب او بود  ادياحتمال ز

 .كرد يتوهم بود اما به هر حال مرا به شدت ناراحت م كياحساس 

داشت پشت گردنم  تخت قرار يرا كه رو يدو بالش نرم و بزرگ دميتخت دراز كش يرو اطيمشروب تند درست كردم و با احت كيخودم  يبرا

كه تا دور دوست  ديرس يبه نظر م يا شهيش يمثل صفحه ا ايپهنه در. را تماشا كنم ايرنگ در يو پهنه صاف و آب رونيگذاشتم تا بتوانم منظره ب

 ير تكه مشكند و هزا يبزنم م شهيش نيبه ا يكردم اگر از پنجره سنگ يبود كه تصور م يقليادامه داشت و چنان صاف و ص رنگ يريافق ش

 .تا چه از خانه خود دور شده ام دميلحظه بود كه فهم نيخسته بودم تازه در ا تينها يب. شود

 .قرارداشت  خي يهوش نشده بودم كه صورتم رو يب ليندليفقط به ا من

 كيبود كه مثل خروج روغن موتور از  دهيرا د يبعد خون يافتاده است ول يچه اتفاق ديدر ابتدا اصال نفهم. دانست چه كار كند يواقعا نم سانداناتو

 يكه گاه دميشن يم ديگو يكه از راه دور سخن م يو محو مثل كس فيرا ضع شيمن صدا. كرد يسوراخ و فرسوده از زخم پشتم فوران م نيماش

 يزد و كمك م يبهتر بود مرا م ايآ: كه بهتر است چه كار كند  ديپرس يم -و از من -و او دادما از خود. زد  يهم با من حرف م يخود و گاه اب

كرد به هر  يم يسع ديابايرا بشنود  شيداد صدا يم يكيكه به دستور سام ترنر در برابر خانه ما كش يسيمامور پل ديكه شا ديام نيخواست به ا

كه در كنارم زانو زد و دست  دميگفته بودم چون د يزيظاهرا من در پاسخ به سخنانش چ. بلند كند و به خانه برساند نيشده مرا از زم بيترت

از من  ياديخون ز يكردم ول ياحساس نم يديدرد شد.  زميكردم از جا برخ يو سع دميمن شانه اش را چسب. دراز كرده كرد ميرا به سو شيها

 .شوم هوشيب رونيب يو در سرما خي يدر اثر كاهش خون بدن شوكه شده بودم اما اصال دوست نداشتم رو. رفت  يم

را كه تا خانه  يتا صد متر ديبه نظرم ساعت ها طول كش. بلند كرد نيشانه اش گذاشت و به زحمت مرا از زم يرا رو ميسانداناتو بازو باالخره

كه  يسانداناتو در كنار مبل. تلفن كرد مارستانيدر آورد و به ب ميرا از پا تياسك يمامور سام ترنر كفش ها.  ميپشت سر گذاشت ميفاصله داشت

بود كه در خاطرم نقش بست و من تازه غروب  يزيچ نيسانداتاتو آخر يصدا. زد يوقفه با من حرف م يافتاده بودم نشسته بود و بآن  يرو

 .دوباره به هوش آمدم مارستانيتخت ب يآن شب رو يفردا

را  يگذشت چهره كسان يشمانم ممحو و گذر در برابر چ يلميمانند ف دادهايرو ريكردم و سا يحس نم يديجز درد شد يزيبعد چ يروزها در

تعجب . جز منصرف كردن من از سفر به مصر در سر نداشتند  يزيو آن ها هم چ دميد يآمدند تنها به صورت محو و ناروشن م يم دنميكه به د

 . ستيكه مسئله بر سر چ ستياز آن ها متوجه ن كي چيه اكردم كه چر يم

زانو زده  نينماز و دا بر زم يكه برا يگشت و خواهر مرا در همان لحظه ا يفوق العاده آدم م يدكه با خونسر يمو نقره ا يمو نقره ا شيكش آن

نمانده بود كه در  يزيكرده بود مرا هم به قتل برساند و چ يو سع دهيو سرما سر رس يكيتار انيبود به قتل رسانده بود ناگهان و سرزده از م

كرده  كسرهيرفت و آن حرامزاده مادر به خطاكار مرا  يتر در گوشت بدنم فرو م قيعم متريوسانتد اي كيخنجر او  غهياگر ت. كارش موفق شود 

خوب شانس و اقبال  يمن بوده است ول اريآورده ام و بخت و اقبال در حد معجزه  يگفتند كه شانس بزرگ يپزشكان معالجم دائما به من م. بود

 .است  يشه نسبيهم

و  مانيا. افزود  يبر رنج و آالم او م يديهر فاجعه جد ييگرفته و پر از اندوه بود گو شهيچهره اش هم. آمد  يمن م ادتيهر روز به ع چزيپ
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ها و  يكيتار نيما در سرزم يانگار سوقصد به جان او را كامال متقاعد كرده بود كه همگ. قرار گرفته بود شيآزما نياعتقادش در بوته سخت تر

 يباق مانيدوست مطمئن برا كيتنها  يبرهوت ظلمان نيو در ا ميندار ييو قطب نما ينقشه ا چيه راهنما و هستار چيو ه ميها سرگردان هياس

فكر كردن به فاجعه كه  يبرا يكار نماند تا فرصت يكند دائما خود را مشغول كند و ب يم يبه من گفت كه سع چزيپ. مانده و آن هم خداوند است 

و  ريكار ز ياو به تازگ. او باشم همانيبروم و م وپرويبه ن مارستانياز من خواست به محض شدن از ب چزيپ. نداشته وال و من اتفاق افتاده بود  يبرا

از وقتش را در  يخود را آغاز كرده بود و هرروز چند ساعت نينش شيو كش يميخانه قد يروانيش ريز يو اتاق ها نيزم ريرو و مرتب كردن ز

به  چزيپ. ديگذران يخانه جمع شده بود م نيشصت سال گذشته در انبار ا ايكه در عرض پنجاه  يا يميقد يذهاكهنه و كاغ يآت آشغال ها انيم

 شيدر پ يمهم تر يبه او گفتم كه كارها ينجات دهم ول ييبه او كمك كنم با او حرف بزنم واو را از تنها يكرد نزد او بروم كم شنهاديمن پ

 .دارم

 

كنندگاه  هياز ته يكيخواست به لوس آنجلس برود و در آن جا با  يعازم فرودگاه بود م دارشيد نيدر آخر. آمد تماديدان هم چند بار به ع پدر

 يتكه مد نيحتما از ا. خراب كرده ام  يليكالمر را خ نالياعصاب كارد: دان گفت. بسازد  يلمياو ف ياز رمان ها يكيكند كه قصد داشت از  داريد

قرار داشت  زيم يقاشق از ناهارم را كه رو كي ميدانم چه بگو ينم... ليسكيشما درا يخوشحال است و اما ماجرا يليشود خ ياز شر من راحت م

معجزه  كي بايتقر ديكه شما هنوز زنده ا نيهم ياحمقانه است ول يليحرف من خ نيدانم ا يم.  ديريسخت نگ اديز: در دهان گذاشت و ادامه داد

 يحادثه ا يصحنه ها ياجرا يو نه سوپرمن شما برا ديهست زباندينه ج. ديستين يبزن كهيشما كارآگاه  ديكن ير تلقهشدا كيحادثه را  نيا.  است

.  ديسنت توماس برو اي گوايبه آنت يو مدت ديريبگ يمرخص. ستيدر دسترس شما ن يكس نيكه متاسفانه چن ديدار اجيبدل احت كيو بزن بزن به 

به هر حال . ديلذت ببر يگرفت كه از بطالت و وقت گذران ديخواه اديزود  يليبود و خ ديخودتان خواه رينظ يياپولداره انيدر آن جا در م اشم

احمق . ديمرتكب شده ا يحماقت بزرگ ديادامه ده قاتتانيبه تحق دياگر بخواه....شما را نخواهد گشت  يكه آن جا كس ديمطمئن باش ديتوان يم

 يدهشتناك ي؟ ماجرا ليسكيدرا ديكشند متوجه شد يكه شما را م ديكشند مطمئن باش يشما را م.  ديه باد ندهخود را ب يجهت زندگ يو ب دينباش

. ديواگذار كن سيماجرا را به مقامات پل بيمن تعق يرمان ها نيصحته در دهشتناك تر نيدهشتناك تر از دهشتناك تر ارياست بس انيدر جر

. انجام دهد يمستقل قاتيهم مجبور است تحق ايسيكل. صادق است  سايامر در مورد كل نيا. م خواهد دادانجا ديكه از دستشان برا يرآن ها هر كا

 رونيماجرا ب نيرا از ا تيپا: ديدرخش يرنگ دان ناگهان برق ياست در چشمان خاكستر ييايسيموضوع درون كل كي نيا ديبفهم ديكن يسع

 .ديوال را دوباره زنده كن ديتوان يمو شما هم ن ستيكس ن چيه سودبكش من مردن شما به 

 يتواند ب يكس نم چيه. خواهم كرد هيحساب را با آنها تصف نيحساب پس بدهند و من ا ديبا تيجنا نيا نيعامل: زدم و گفتم يبه دان لبخند من

 يسادگ نيموضوع به هم. ور رفتار كندط نيتواند با خواهر من با من و با خوانواده من ا يكس نم چيه. بزند يكار نيو مجازات دست به چن فريك

 . ستا

 .را باور كن نيا يستيتو قهرمان ن ؟يكن يبن چرا درك نم يبر يكم كم حوصله مرا سر م تو

 . ياست آرت ليسكيقانون درا نيا. شوند  يبه قهرمان م ليتبد چارهيو ب نيخشمگ يو خشم انسان ها يچارگيلحظات ب در

سانداناتو هم در  ورهينيضمنا فراموش نكن كه مونس ديمرتكب شده ا ياشتباه مرگبار ديكار ادامه ده نير به ااگ: تكان داد و گفت يدان سر پدر
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 .است  دهيمورد با من همعق نيا

 يراهبه از نظر من به چند م كيو  شيدو كش دهيكه عق ديبشنو دياو هم مخالف است اما پدر دوست دار. ديرا هم فراموش نكن زابتيال خواهر

 ؟ارزد

كنم از جا  يم يو سالمت تيموفق يقلب آرزو مياز صم تانيتوانم شما را قانع كنم برا يخوب حاال كه نم اريبس: و گفت ديبلند خند يبه صدا دان

پدرتان رفتم  ادتيكه به ع شيچند روز پ يراست: مكث كرد برگشت و خطاب به من گفت يلحظه ا ديكه به در اتاق رس يهنگام يبلند شد ول

خواندن آثار من . خواستم آن ها را مطالعه كند ييرا به او دادم و با كمال پررو ميچند تا از كتاب ها. را از سر گذرانده اس  يسخت يليخ يروزها

نكنم بعد  يريگيرا پ هيرا فراموش كنم و قض ميدان سپس دوباره با اصرار از من خواست نقشه ها دياين نييخونش پا نيشود كه ادرنال يباعث م

 .كرد و رفت يحافظداخ

آدم ها قادر به انجام  نيا ديديبكشم شما كه د رونيب زيكفر آم يماجرا نيرا از ا ميهم بارها به من البه و التماس كرد كه هرچه زوتر پا سانداناتو

 يكاف داش را از دست دا يدگكه خواهرتان زن نيهم. زنند  يو ضربه م نديآ يم رونيب يكيها ناگهان از تار نيا. هستند  يوحشتناك يچه كارها

 .است 

 .را به زور از دستش گرفتند ياش را از دست نداد زندگ يزندگ خواهرم

 .ستنديهم ن كيكاتول يشما حت ستيجنگ جنگ شما ن نيبس است ا گردي– basta-ديهم با خنجر آن مرد ناشناس كشته شو شما

قرار بود آن جا دفن شود  يخانوادگ ليالكهارد كه به دال سيجنازه كورت عييتشرفت تا در مراسم  سيگفتگو به پار نيپس از ا يكم سانداناتو

 ياصل يقربان ييكرده بود كه گو يچنان ناراحت و عصب يخوب را از نظر روان ورهينيمونس نيو سوقصد به جان من ا ياپيپ يقتل ها . شركت كند 

را  يتيحد و نها يب جانيگونه افراد ظاهرا قادرند درد و رنج و ه نيا. رو شده بودمروب ييانسان ها نيمن قبال هم با چن. فاجعه اوست و نه من  نيا

او  اصبر كنم ت يشد از من خواست الاقل مدت ديكردن من نوم مانيسانداناتو از پش يوقت. برند يتحمل كنند و انگار از تحمل آن همه رنج لذت م

 ستميهم ارزش قائل ن يزياقدامات پش يمن به او گفتم كه برا. ها مطلع شود يكشآدم ياز چند و چون اقدامات رم در جهت روشن شدن ماجرا

 .چون مشكل اصل خود رم است 

 تيداد و نه با جد ياز خود نشان م يبه ادامه زندگ يپدر بر خالف انتظار من نه عالقه چندان. منتظره بود ريشگفت آور و غ ميپدرم هم برا رفتار

پزشكان معتقد . سوقصد به من بدتر شده است  يماجرا دنيپزشكان معالج به من گفتند كه حال پدر پس از شن. ردك ياش مبارزه م يماريب هيعل

 .خود ندارند يبه بهبود و اعاده سالمت يچندان ليالظاهر م يبودند كه پدرم عل

به خاطر من ؟  يكردم ول يداد تعجب نم يمرا از دست  يبه زندگ ليكه وال كشته شده بود م يتعجب كردم اگر هنگام يليموضوع خ نياز ا من

 .به عالوه من كه نمرده بودم و حالم رو به بهبود بود 

شده بود و به نحو  دهيبود الغر و تك ديرنگ چهره اش مثل گچ سف. كه حق به جانب پزشكان معالج بوده است  دميفورا فهم دميپدر را د يوقت اما

 منگ و  يبيعج

كه او را وادار به حرف زدن  يهنگام. قرار داشت زيم يآورده بود، دست نخورده رو شيكه دان برا ييكتاب ها. ديرس يتفاوت به نظر م يب

تنها  اريخود را بس كبارهيبه . نخواهم رفت، بن رونيجا ب نيكنم كه زنده از ا يفكر م يگاه« :پدر گفت. شدم مانيخود پش يكردم، فوراً از كرده 
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 ». مبارزه كنم ديدانم به خاطر چه با ينم گريد. كنم يكس احساس م يبو 

تو ... به عالوه . كند يم يدر انتظار بازگشت تو روزشمار انياز دوستان و آشنا يلشكر ؟ييتو و تنها. مسخره است، پدر يليحرف ها كه خ نيا «

 ردناو گ تيو به مش يبه خداوند اعتماد كن گرياز هر وقت د شيب دياست كه تو با يهمان زمان قاًياكنون دق. يهست يو معتقد مانيكه انسان با ا

 ». يبگذار

 يمورد نقش نيانسان ها در ا. ندارد يرابطه ا چيبا حضور آدم ها ه ،ييتنها. يكن يتو اشتباه م« :داد ياصالً به سخنان من گوش نم ييپدر گو اما

منظورم از  هدانم ك ينم يحت... است، من  انيدر جر يا يكه چه نوع بازدانم  يمن خسته ام، قدرت اراده ام را از دست داده ام، اصالً نم... ندارند 

. ستين انيكلمات قابل ب ي لهيدهم و روشن كنم كه اصوالً به وس حيتوض تيرا برا يزيخواهم چ يمن م! طانيلعنت بر ش. ستيحرف ها چ نيا

با  تخواس ينم ديشا. و اعتقاد به خدا نگفت مانيهم در مورد ا كلمه كي يپدر حت» . نداشته ام ياحساس چيتاكنون ه. وجود دارد زيچ نيا يول

 .بزند يمورد حرف نيدر ا شيخدا يپسرِ كافر و ب

 ». يرا فراموش كن زيكه از امروز به بعد همه چ يتوقع داشته باش يتوان ينم. پدر ،يرا پشت سر گذاشته ا يبد يليخ يتو روزها« :او گفتم به

 يخواهم كه تو مدت يو اگر موفق شدم و به خانه آمدم، دلم م. كه موفق شوم دوارميام. ييگو يطور باشد كه تو م نيا دوارميام. دانم، بن ينم «

 يم... دهد  يم يمدت را به تو مرخص نيحتماً ا زيسامرها يشش ماه؛ دفتر حقوق ديمثالً شا. ميدار ازيما به استراحت ن يهر دو. يمن بمان شيپ

سخت گفتن  يكامالً واضح بود كه حت» ... كه حالم بهتر شد  نيبه محض ا. ميبه لندن برو يمدت يبرا اي ميسفر كن اينبه دور د يبا كشت ميتوان

 .بودو خوشحال كننده ن نديما چندان خوشا يگفتگو ياما ادامه . نقشه ها و برنامه ها او را سر وجد آورده و با نشاط كرده بود نيا يدرباره 

را كشف كرده و چرا به قتل  يخواست اطالع حاصل كند كه وال چه اسرار ينم يقاتل وال بپردازم و حت بيكه من به تعق مخالف بود داًياك پدرم

و در معرض خطر  رديگ يم يجان خود را هم به باز يدهد، بلكه حت يمباالت خواند كه نه تنها وفت خود را هدر م يب ياو مرا احمق. بود دهيرس

و زنده  يآورده ا يكه چه شانس بزرگ ينبود؟ هنوز متوجه نشده ا يكاف يريكه عبرت بگ نيا يسوء قصد هم برا نيا يحت يعني« :دهد يم ارقر

و به  يمرا تنها بگذار يخواه يدارم؟ دوباره م ازيكه من اكنون تا چه حد به وجود تو ن يبفهم يخواه ياست؟ نم هيماندنت تا چه حد به معجزه شب

 » ؟يكن پشتمن 

روبرو  بهيفرد غر كيكردم با  ياحساس م. نكرده بود يهرگز از من خواهش ياول قينكرده و به طر يياش هرگز از من تقاضا يدگدر زن پدرم

: من پسرِ پدرم بودم . آسان تر بود يكه آسان باشد، فقط كم نينه ا. امر باعث شده بود آسان تر بتوانم خواهشش را رد كنم نيو هم. هستم

و بر گونه  ديتراو رونيبه ب يپدرم قطره اشك ياز چشم بسته . را رد كنم گرانيتوانستم خواهش د يم يبودم و به سادگآموخته  وبدرسم را خ

 »... كه برگشتم، با هم  يوقت دشاي –گردم  يبر م يول. تالشم را بكنم ديبا. متأسفم، پدر« :به او گفتم. شد ياش جار

 يتو هرگز بر نم. يفهم يرا نم نيو خودت هم ا يفاصله ندار شتريقدم ب كيمحض  يوانگيا دتو ب. نيبنجام ،يتو عقلت را از دست داده ا «

 ». گشت يتو هرگز برنخواه« :زد و نگاهش را از من برگرداند و دوباره گفت يهق هق» . بن ،يگرد

 يوال م يكرد؟ برا يم هيد گركرد؟ به حال خو يم هيگر يچه كس يپدرم برا. شده بود يرنگش جار يخاكستر ياشك بر گونه ها قطرات

لحظه دچار  كي يحتماً برا. بود رممكنيغ يزيچ نينه، چن يكرد؟ ول يم هيگر مانشيا يپسر گمراه و ب يپسرش، برا يبرا ديشا اي ست؟يگر

 .اشتباه شده بودم
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ها از هم  يهم تعداد قبط انيحيمس انيدهند و در م يم ليمطلق را تشك تيمسلمانان اكثر عتاًيطب. وجود دارد ياديو مذاهب ز انيمصر، اد در

فرقه خواهران راهبه وجود دارد كه وال  زيو ن ونيسوعيعضو فرقه  انيحيو مس كيكاتول يهم مثل همه جا، گرو ها هيدر اسكندر يول. است شتريب

 يها كينجات روحِ جمع كوچك كاتول يبرا تيكنند كه به دعا و فعال يم يراهب ها و راهبه ها زندگ نياز ا يو آن جا هم تعداد. عضو آن بود

 .شهر مشغولند

 يم دهيشهر شن يدر همه جا نيمؤذن صداي –شدم  داريمؤذّن موقتاً قطع شده بود، از خواب ب ياز شانزده ساعت خواب كه تنها دوبار با صدا پس

از جا  –مغز خسته و مدهوشم نفوذ كند  من هم بگذرد و به قيخواب عم ياز پرده  يتوانست حت يصداها آن قدر بلند بود كه م نيشد و ا

به نام خواهر لورن  يارتباط مرا با زن. فرقه قرار داد، تلفن كردم نيهم تيرياز مدارسِ تحت مد يكيبه دفترِ فرقه، كه معلوم شد در  وبرخاستم 

 ه،يبه من گفت كه او در مدت اقامتش در اسكندر خواهر لورن فوراً وال را به خاطر آورد و. راهبه هاست ي رهيمد دميبرقرار كردند كه بعداً فهم

كرد و گفت كه  يبا من اعالم آمادگ داريد ياش برا يفرانسو يمهربان و لهجه  يخواهر لورن با صدا. كرده بود يفرقه زندگ يهمانسرايم در

 .رديباشم، مرا به حضور بپذ ليحاضر است، هر زمان كه ما

را كه  يباغچه و كودكان يمدرسه، درختان خرما اطيدفتر او ح ياز پنجره . دميدفتر خواهر لورن رسربع ساعت بعد به  كيشدم و  يتاكس سوار

 .ديرس يبچه ها به درون دفتر هم م يسروصدا. كردم يمشغول بودند، مشاهده م يبه باز

 ونيكرِم رنگ و پاپ يِشمياپل دار و بلوز ابرپهن و  يرنگ با شانه ها يلباس آب. بود يپنجاه ساله ا اهيو موس زانداميو ر فيلورن زن ظر خواهر

آن ها ظاهراً  ي رهيبه هر حال مد. قبل از ورود به دفتر با چند راهبه كه لباسِ معمولِ فرقه را به تن داشتند، روبرو شده بودم. بود دهيپوش يدار

 .بود يمدرن و اجتماع يزن

 دنيگذشت، از شن ياو با خواهرم نم يياز آشنا يادياز آن رو كه مدت ز ژهيبود و به و لورن خبر كشته شدن وال را در روزنامه ها خوانده خواهر

كرد،  يم يباز ييطال سيخودنو كيكه با  ينشست، سرش را جلو آورد و در حال زشيپشت م. ديرس يو ناراحت به نظر م نيغمگ اريخبر بس نيا

مربوطه را جمع  اتيكنم و تمام جزئ يخواهرم را بازساز يزندگ يهفته ها نيردادم كه قصد دارم آخ حيمن به او توض. من گوش داد خنانبه س

 .مينما يآور

مورد كه خواهر  نيداشتم در ا دوستي ليخ. فهمم يبله، بله، م« :تكان داد و گفت يبرسد، خواهر لورن سر انيبه پا مياز آن كه حرف ها قبل

من از خواهر شما . دانم ينم ياديز زيمورد چ نيمتأسفانه من در ا يبدهم، ول يشتريب حاتيكرد، توض يچه كار داشت و چه م هيشما در اسكندر

مسئله  ايموضوع . كرد يم ريس يگريد يحضور ذهن نداشت، فكرش جا نياما خواهر والنتا. كردم يم نيكارش را تحس. آمده بود خوشم يليخ

 يمتوجه م. دائماً مراقب و گوش به زنگ بود. تودار و محتاط بود يليخ...  و خسته بود و به عالوه يعصب. كرده بود ريذهنش را كامالً درگ يا

 » ست؟يمن چ ركه منظو ديشو

 » د؟يترس يم «

» Oui  . ِكامالً  ن،يا. ديكنم حرف مرا درست بفهم يخواهش م يول. ديترس يم يكس اي يزياز چ. داشت يترسِ بخصوص... بله، ترس برداشت

 دهيرس جهينت نيمن كه او را تحت نظر داشتم به ا يول. ترسد يم يزيكلمه هم نگفته بود كه از چ كي يگز، حنخواهر شما هر. من است يشخص

 ». كند يم بشيتعق يكرد كه كس يتصور م ييكرد، گو يدائماً پشت سرش را نگاه م. وحشت دارد يزيزن از چ نيا: گفتم  يم خودبودم و به 



 

 

 كتابخانه نودهشتيا  تامس گيفورد  –حشاشين                                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٦٩ 

 »و خواب؟  يزندگ يبرا يخواست؟ فقط اتاق يوال از شما چه م «

 يبا آقا ديبا قاتيتحق ياو فقط به من گفت كه در ارتباط با بعض. كند دايرا پ »شتريكالوس ر«به نام  يآمده بود تا شخص نجايخواهر شما به ا «

 كيرا كه  شانيمن ا. ودنب يكار مشكل شترير يكردن آقا دايپ. كند فيتأل خواستيبود كه م  يديظاهراً منظور او كتاب جد. گفتگو كند شترير

شركت صادرات و واردات دارد و به  كي ياو در بندر غرب« :زد و ادامه داد يخواهر لورن لبخند» . شناسم يخوب و مؤمن است، م كيكاتول

 يورزش گلف عالقه داد و من بارها عكس او را در ستون يفوق العاده به باز. مشهور است هيسرشناس و ثروتمند در اسكندر يعنوان تاجر

« بانفوذ  ياز اعضا يكياو . است قيمنضبط و دق اريزرنگ، فعال و بس. است يآلمان يليخ يليخ شترير يكه آقا ميبگو ديو با. ام دهيروزنامه ها د

د كه پس آلمان گرد هم آمده ان ييقايارتشِ آفر يِميقد انياز نظام يسازمان تعداد نيدر ا. است) German Old Guard( » آلمان يميگارد قد

در زمان  يحت ،يدولتمردان مصر انيدر م شهيهم شترير. كنند يجا زندگ نيگذراندن دوران زندان به مصر برگشته اند تا ا وجنگ  انياز پا

ر به عبدالناص حاتيتسل ديو دالل در خر يانجيسال ها قبل به عنوان م شتريكنم ر يفكر م. برخورد بوده و هست ياديز تيعبدالناصر، از محبوب

 ». كمك كرده بود

 »كرده و به مصر آمده بود؟  يرا ط يطوالن نيچن يمرد راه نيمالقات با ا يو وال تنها برا «

 فيمن وظا يول د،يريلطفاً پوزش مرا بپذ ل،يسكيدرا يآقا« :به ساعتش انداخت و گفت يخواهر لورن نگاه» . بود نيظاهراً كه هدف او هم «

 رفح يبا كس دياگر دوست داشت اي« :باال انداخت و ادامه داد يشانه ا» ...  ديداشت ياگر باز هم سوال يول. ا برسمبه آن ه ديهم دارم كه با يگريد

 ». ديبه من تلفن بكن ديتوان يم. نخواهم كرد غيمن كمكم را از شما در د،يبزن

 يبه خود گفتم ا. ه دوباره خود را تنها احساس كردمنرفته بودم ك رونيهنوز از دفتر مدرسه ب. را به من داد شتريلورن آدرس دفتر ر خواهر

 .خواهر مالقات كنم نيكردم كه بتوانم دوباره با ا يم دايپ يو بهانه ا ديرس يبه مغزم م يديكاش سوال جد

 نيكه در ا يياانباره ريبا سا)  Global Egypt Import – Export( مصر  صادرات جهاني –رنگ و سوله مانند شركت واردات  يخاكستر انبارِ

در  يبار يها يانبار و كشت نيب ل،ير يالجثه رو ميعظ يها ليجرثق: نداشت  يخورد، تفاوت چندان يبه چشم م اهويشلوغ و پره يبندر بازگان

 ،يتلف، عربمخ يبه زبان ها يبلند يو صداها ادهايشد و از اطراف فر يبلند م يسوت مانند يناله  ليجرثق يبودند؛ از چرخ دنده ها آمدرفت و 

 .بود نيروغن و بنز يهوا آكنده از بو. ديرس يبه گوش م ،يسيو انگل يفرانسو ،يآلمان

محكم، بادوام و  ،يوزن، قو نيسنگ: مرسدس بنز بود  ليو ساختمان بدنش درست مثل اتومب ديرس يشصت و چند ساله به نظر م شترير كالوس

 يكه در ارتش ژنرال رومل خدمت م يبا زمان شيشكلِ موها اديزده بود و به احتمال ز يآلمانرنگ و كوتاهش را مدلِ  ديسف يموها. ريضربه ناپذ

 يداشت كه معلوم بود در اثر تابش مداوم آفتاب رنگ اصل ييپرپشت و خرما يرنگ بود و ابروان يپوست صورتش قهوه ا. نداشت ياوتكرد تف

آن را نبسته  ييباال يبه تن داشت كه دكمه ها يرنگ يآب يكتان راهنيو آراسته و پ زيتم اريكهنه اما بس يكُت خلبان. خود را از دست داده است

 يجفت چكه  كيو  دهيرنگ و اطو كش يخاك يشلوار. زده بود رونيب راهنياش از چاك پ نهيو پرپشت س ديسف ياز موها يانبوه نيابود و بنابر

 يمسابقات فوتبال سراسر جينتا يبه استثنا ز،يهمه چ باًيمچ دستش بسته بود كه تقربه  يبزرگ و چند منظوره ا يساعت مچ. به پا داشت يابانيب

 يرا روانه  يخواست توپ يدر دست داشت و م يكرد، او راكت گلف ييراهنما شتريمرا به دفتر ر يكه خانم منش يهنگام. داد يم نرا نشا كايآمر

با آرامش  شترير. ميحبس كرد نهيو نفس را در س ميحركت ماند يب يو خانم منشمن . شده بود هيكند كه در كفپوش سبزرنگ اتاق تعب يسوراخ
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 .دميشن يفلز يافتادن توپِ گلف را در قوط يمن به وضوح صدا. كامل به توپ ضربه زد و آن را وارد سوراخ كرد

 ». بوروس است وسيجول يراكت از كارها نيا« :به او گفتم خطاب

هنوز » . است كه دارم يراكت نيداد و هنوز هم بهتر هيراكت را به من هد نيسال شخصاً ا ستيب يجول« :زد يسرش را بلند كرد و لبخند شترير

گلف حرف  يراجع به باز ديفقط دوست دار اي ديدار يبا من كار ز،يدوست عز« :شد يم دهيزد، اما در چشمانش حالت استفهام د يهم لبخند م

كردم و  يخودم را معرف. زبان مختلف مسلط است نيمرد بر چند نيمن مطمئن بودم كه ا يزد ول يحرف م يآلمان يرا با لهجه  يسيانگل » م؟يبزن

 .اتاق را ترك كند ديكرد كه با ياش حال يسر به منش يبا اشاره  شترير. نزد او آمده ام يكار خصوص يبه او گفتم كه برا

و در تمام . چيبل ب يدر آگوستا و پ يكرده ام، حت يمن همه جا گلف باز« :داداتاق رفت و راكت را در غالف محاقظش قرار  يبه آن سو شترير

 يشن يجعبه  نيكنم؟ در بزرگتر يم يخودم كجا زندگ يول! يو چه مناظر ييچه هوا ،يچه چمن. مسابقات بزرگ اسكاتلند هم شركت كرده ام

ها و  يلحظه از پنجره به كشت كي يبرا. به لب داشت يرده است؛ لبخندسخنان را تاكنون ده ها بار تكرار ك نيا شتريبود كه ر معلوم» . ايدن

 » ل؟يسكيدرا يشما انجام دهم، آقا يتوانم برا يم يچه خدمت« :شد و سپس گفت رهيها و كارگران خ ونيها و كام ليجرثق

 .ليسكيدرا نيلنتابه نام وا يراهبه ا,به مالقت شما آمده بود  شيپ يام خواهرم حدود دو هفته  دهيطور كه شن آن

 ...خبر مرگش را در روزنامه خوانده ام , بله , من او خواهر شما بود ؟ بله  يخدا اوه

 .خبر كشته شدنش را : كردم و گفتم  حير تصح سخنش

 قيبعد از طر, شتم دا يدفتر مالقات نيدر هم شيحدود دو هفته پ ليسكيمن با خانم درا, بله ! است  باور نكردني – يالبته فاجعه ا, بله ,  بله

رو . كارش نشست  زيپشت م شترير,  ديكرد يحتما شما به وجود او افتخار م. بود يزن قابل احترام دميو روزنامه ها خبر ناگوار را شن ونيزيتلو

و  زياز جوا ياديز و تعداد يغاتيتبل ياوراق رنگ, كاتالوگ ها , صورت حساب ها , بارنامه ها ,  يمختلف ادار ياز فرم ها يكوه زيم نيا ي

 كي يبود كه همگ زانيصد ها عكس بزرگ و كوچك آو شتريدفتر ر يها واريبه د. مربوط به مسابقات مختلف گلف تلنبار شده بود  يادگارهاي

. دادند  يرا نشان م شتريكالوس ر يزندگ يها داديو اتفاقات و رو يو شغل ينظام تيعكس ها مراحل مختلف فعال يهمه : وجه مشترك داشتند 

تانك در شن  كيشد كه در كنار  يم دهيجوان د اريبس شتريكالوس ر كي, عكس  نيدر ا: بزرگ فورا نظر مرا جلب كرد  ياز عكس ها يكي

در دست داشت كه معلوم بود ان را  يجام شترير يگريشد و در عكس د يم دهياز عكس ها اهرام ثالثه د گزيد يكي؛ در  بود ستادهيا ريكو يها

 شترير يداد كه احتماال پسر ها يشد و دو مرد جوان را نشان م يم دهيد ييقاب طال كيدر  يعكس,  زيم يرو.گلف برده است  يابقه در مس

 .بودند

 شما آمده بود ؟ دنيچرا به د خواهرم

كوتاه سرش در پرتو نور  يموها رياو ز يجكجكه  يرو يپوست آفتاب سوخته . انداخت  يشانيبه پ ينيرا باال برد و چ شياز ابرو ها يكي رشتر

 :زد  يبرق م, روز 

 :اش را خاراند  يبزرگ و استخوان يداد و چانه  هيتك يصندل يبه پشت. فكر كنم  يكم ديبگذار,  خوب

جا  نيورا به ااست با من مالقاكند و بعد هم ا ليمن خواهر لورن به من تلفن كرد و گفت كه خواهر شما ما زيدوست عز. آمد  ادميالبته , بله  اوه

 داريمثل من د يو معمول يميسرباز قد كيكه خواهر شما اظهار عالقه كرده بود با  نياقرار كنم از ا ديبا يتعجب كردم ول ينزد من فرستاد كم
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 ؟ سديبنو يدوم كناب يدر جنگ جهان ساينقش كل يدرباره  خواستيخواهرتان م ديدان يشما م ايآ.  دميبه خودم بال يتا حد, كند 

 بود ؟ نيانجام دهد ؟ منظور او ا يبا شما مصاحبه ا خواستيم نيوالنتا ايآ. كرده بود  يموضوع اشاره ا نيخواهرم به ا, بله : دادم  پاسخ

به اما , جوان بودم  يليهنوز خ. ژنرال رومل بودم  ياز آجودان ها يكي؟ من  ديدانينكرد م يخواهر شمارا چندان راض, مصاحبه  نياما ا.  قايدق

است كه تصور كنم  يعيطب نيبنا برا. بودم كينزد ياديتا حد ز يسردار بزرگ و فراموش نشدن نيكه داشتم به ا يا فهيو وظ تيمامور ليدل

داشت نه به جنگ  ينه به شخص ژنرال عالقه ا, موضوع نداشت  نيبه  يعالقه ا چياما او ه. خواد در مورد رومل با من مصاحبه كند  يم هرتانخوا

؛  ميما ارتش اشغالگر بود. نداشت  يرابطه ا چيبا جنگ ه سياز نظر من پار! بداند ييزهايچ سيخواست در مورد پار ياو م. هور صحرامش

و  سيمن پار يبرا. اوضاع آرام بود ,  ديبود امدهيه ن يانكيكه شما  الاقل تا روزي –ما بود و در شهر نظم و آرامش برقرار بود  دستدر  سيپار

 سايكل تيفعال يخواهر شما درباره , به هر حال . كرد  ينم يفرق ميهم فرستاده بودند برا هياگر مرا به روس.نداشت  يتفاوت چيشرق ه يجبهه 

البته من در چهار , بود خوب  يچلياسقف تور, آن دوره  سيدر پار سايكل يو اصل يمركز تيشخص. كرد  ياشغال شده مدرك جمع م سيدر پار

روابط خوب و  گريكدياشغالگر مجبور بودند با  يها رويو ن سايكل -هم آشنا شده بودم  يچليبا تور, خود در آن زمان  يادار يها تيچوب فعال

 ياز نفوذ سلول ها و هسته ها  ديكنند و از همه مهم تر با يدگيآمد رس يم شيكه پ يو مشتركا به مسائل روزمره و مشكالت ندبرقرار كن يعاد

 .باال انداخت  يبه سخنانش خاتمه داد و شانه ا شترير. كردند  يم يريجلوگ ايسيدرون كلنهضت مقاومت به 

به خاطر ,  ديپلك يدائما دور و بر او م شيپر از شكالت بود و وال به خاطر شكالت ها شيقبا بيرا كه ج يرمرديهمان پ يعني,  يچليتور من

( انبار زغال  كيبود كه از  دهيپدرم را د يگفته بود روز يچلتوري –داشتم  اديهنوز به  ,را هم كه در مورد پدرم گفته بود  يو داستان. داشتم 

 يچليمنند تور يكه مرد نيو تصور ا شيتصور اوضاع در چه سال پ. شباهت داشت  اهيكاكا س كيآمده بود و به  رونيب) ا؟يسيكل نيزم ريز ديشا

 ستمتوان ينم. بود  يو باور نكردن بيعج يتصور,  دينما دايپ يا انهيكند و راه م يبند باز ها و نهضت مقاومت يناز انيبود م دهيدر آن زمان كوش

,  دنديجنگ يكه در دو جبهه كامال متضاد م شتريو كالوس ر ليسكيودرايمانند ه يحال با مردان نيچگونه توانسته بود در ع يچليتصور كنم كه تور

,  قاومتبا نهضت م زيمختلف و كج دار و مر يروهاين انيم يبند باز ي نهيدر زم كياسقف كاتول كي در آن زمان ادياما به احتمال ز. آشنا باشد 

به هم  يروز شتريفكر افتادم كه اگر ره پدرم و راع كالوس ر نيبه ا. عمل داشت  يتر آزاد شيب يگرياز هر كس د,  ايسياشغالگر و كل يروين

 .كردند يخود را مبادله م ينشستند و خاطرات جنگ يمهم  يروبرو يصندل يآن دو رو ديشا,  ديرس يم

 يپشت سر او شد و رو واريگفت نگاهم را به او دوختم و سپس نگاهم متوجه د يسخن م يجنگ جهان يروزها يدرباره  شتريكه ر يحال در

 نهيدر پس زم. داد  ينشان م سياررنگ پ يجوان اما كامال جنگ آزموده را همراه همقطارانش در روز خاكستر شتريمتوقف ماند كه ر يعكس

 ....چهره  نيا. را در ذهنم زنده كرد  يمبهم يجوان خاطره  شترير يچهره . شد  يده ميد فليبرج ا, عكس 

 ...است و  نالي؟ او اكنون كارد ديشناخت يرا م يزيبه نام دامبر يشيكش سيدر پار ايآ:  دميپرس شترير از

 يزيدامبر دييكه شما به من بگو ستين يازين چيه.  كميمن كاتول!  ليسكيدرا يآقا,واقعا كه : گفت  شگفت زده سخنم را قطع كرد و شترير

دانم او كست و اگر در گذشته با او آشنا شده بودم قطعا  يمن م, بله . هستند كيكاتول يايسيكل يها تيشخص نياز بانفوذتر يكي شانيا!  ستيك

 نيا اي؟ آ ديرا را ذكر كرد يزيممكن است سوال كنم كه چرا شما در ارتباط با خواهرتان نام دامبر. نست  نياما چن. آوردم  يم اديرا به  يو

 دارد ؟ يتذكر مفهوم خاص
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شما و  ديفكر افتادم كه شا نيآورد و من به ا ينام اورا بر زبان م يگاه شيخواهرم در حرف ها. صرف بود  يفقط كنجكاو. وجه  چيبه ه -

 ". ديبوده ا سيشهر پار همزمان در يزيدامبر

سخن  نيا ديشا. بردند  يبه سر م سيلشگر سرباز آلمانب در پار نيو چند شيكش يريكث يدر آن زمان عده . امر كامال محتمل است نيالبته ا -

م سر و صدا راه از حد الز شتريو ب مياالمكان توجه مردم را به خود جلب نكن يحت ميداشت يسع شهيهم يول, بنظر برسد  بيعج يامروز كم

 : ميرا به شما بگو يزيچ ديبگذار.  ميشهر را دوست داشت نيما هم ا.  ميندازين

ها و  يفرانسو ياز سو ينيتوه( ها"بوش  " سيمردم پار, خوب  يول. و نه بر عكس  داديم رييمارا تغ سيپار ميبرد ياگر ما جنگ را م -

 يو هم فرانسو يمانهم آة –ما  يشد كه همه  نيا جهيچه شد ؟ نت جهيكردند و نت رونيب يدنرا با پس گر) ها  يها در آن زمان به ناز ييكايآمر

 . ديبلند خند يبا صدا شترير.  ميكا زده شدآمري –

 :او گفتم  به

عالم  يها يتمام بدبخت ريو تفس حيتوض ياستاندارد برا يبهانه  كيبه  لياز مردم تبد يليخ يتذكر آخر شما برا نيكنم ا ياحساس م يگاه -

 .شده است 

 :تكان داد و گفت  يسر شترير

را  يچليمن تور. كننده بود  ديو نا ام ياو كامال نا كاف يمن برا حاتيكنم كه توض يتصور م.  ميخواهرتان برگرد يبه مصاحبه , ممكن است  -

.  مكرده ا ياز آن زمان نگهدار يمدرك و نامه ا, مبادا روز  يكردم و به برا يم ادداشتيشناختم و نه خاطرات روزانه ام را  ينم كياز نزد يليخ

 .....نوع اسناد و مدارك است  نيا, كه عالقه دارند  يزيبه تنها چ نيمورخ:  ديدان يخودتان كه م يول

به من  ينگاه شترير. منتظر اوست  يبلند گو به او اطالع داد كه فالن كس در اتاق كنار قياش از طر يزنگ زد و منش شتريكار ر زيم يرو تلفن

 :كرد و گفت 

 ياالن بر م.  ديكن شيگلف مرا آزما يراكت ها,  ديسر كارگرم با من كار دارد اگر دوست دار. چند لحظه شمارا تنها بگذارم  يمجبورم برا -

 .گردم 

 .اش رفت  يبرداشت و به دفتر منش زيم يمشت كاغذ زرد رنگ را از رو كيسپس  و

از نظر  كيبه  كيروبرو را  واريد يتمام عكس ها. انداختم  يتر قيشذ نگاه دق يم شترير يشامل تمام مراحل زندگ بايكه تقر ييعكس ها به

 گذارندم و سپس سراغ 

 دهيد واريد يرو يچهارگوشِ كوچك خال كي. جا افتاده بود يزيوجود داشت؛ چ يگوشه اتاق، نقص كوچك نيتر كيدر تار. رفتم وارهايد ريسا

 ،يتخصص يمختلف، كتاب ها يقرار داده بودند كه پر از زونكن ها يدراز زيگوشه، م نيدر ا. قرار نداشت شياز عكس ها سر جا يكي. شد يم

. بود دهيپالس مهين يگلدان با گل ها نيمختلف، انواعِ كتاب لغت، فرهنگنامه و چند يبه زبان ها وتريكسيده ها د مت،يق ستيل جع،مر يكتاب ها

 يجا افتادگ نيكرد، ممكن بود ا يبا دقت به همه جا نگاه نم يكرد كه اگر كس يرا چنان به خود جلب م يا نندهيرنگ نگاه هر بسفرهء رنگا نيا

كردم و  يمن با دقت به همه جا نگاه م يول. بماند يماه ها كشف نشده باق يكوچك و بزرگ، هفته ها و حت يآن همه عكس ها انيكوچك در م

 "زيچ " نيدانستم كه ا يو من م. شده بود ديناپد شترير ياز داستانِ زندگ يگوشه خاص اي زيچ. را كشف كرده بودم يالو خ ديآن چهار گوش سف
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 .ستيچ

 "م؟يبود دهيبه كجا رس ": كارش نشست و گفت زيلبه م يرو. به دفترش برگشت شتريگلف بودم كه ر يراكت ها شيو آزما يحال بررس در

 ".سيپار "

 "... يرا پشت سر گذاشته بود، ول يو سخت يسفر طوالن. بكنم ياديهمان طور كه گفتم من نتوانستم به خواهرتان كمك ز خوب،. آها، بله "

 ".ديبه او كمك كرده ا ديتر از آنچه خودتان خبر دار شيهم شما ب ديشا "

اسناد و مدارك  يجمع آور وانهيد. او را دارند دنيد ينگاران آرزو خيبود كه تار ييها تياز آن شخص ريپ يِچليبه هر حال تور د،يدانم، شا ينم "

به محض آن كه ... صورت حساب رستوران  خانه،يرختشو  ديرس ادداشت،ي: كرد يم ويآرش د،يرس يرا كه به دستش م يهر تكه كاغذ. بود

. الفبا مرتب شده بود بيو به ترت يموردپرونده ها به صورت  نيگذاشت و تمام ا يم شيدادم، فورا آن را در پرونده ها يدستش م به يكاغذ

 "كرد، مگر نه؟ يطور رفتار م نيدانست كه ا يم يمهم يليحتما خودش را آدم خ. بود يباور نكردن

اما در . يكرده ا ليات تبد يموزه عكس درباره سرگذشت زندگ كيكه دفترت را به  يستيبهره ن يب يتو هم چندان از خودخواه: دل گفتم در

خواستم  يمن هم م. نوع آدم ها نداشتم نياز ا يخود من هم دست كم. است يكار ساده ا شهيهم گرانيانتقاد از د. به او نگفتم يزيمورد چ نيا

 .است يخودكش ينوع يممكن و حت ريكار غ نيخبره و وارد به من گفته بودند كه ا يكه تمام آدم ها يكنم، در حال دايرا پ اهرمقاتل خو

گرفتار بودم و مجبور بودم  يليمن در آن روز خ. از خود نشان داد ياديمن آمد، صبر و حوصله ز داريتان آن روز كه به دخواهر ": گفت شترير

 "دائما از دفترم خارج شوم و 

ز جا ا شتريباالخره ر.من نخواهد شد بينص يتر شياطالعات ب شتر،يكالوس ر نيمعلوم بود كه از ا يول. ميگفتگو كرد يا قهيهم چند دق باز

و گفتگو از او تشكر كردم و  داريد نيمن به خاطر ا. گذاشته است يگلف قرار يباز ياعالم كرد كه با دوستانش برا يبرخاست و ضمن عذرخواه

 .خارج شدم شاز دفتر

به  كيپ كيبود كه  يبسته ا افتيدر حال در يخانم منش. تكان دادم يكرده بود، سر يمعرف شتريكه قبال مرا به ر يخانم يبرا ،ياتاق منش در

ساختمان  رونِيدر ب. كرده بودند يو با نخ بسته بند دهيچيپ يرنگ يبود كه آن را در كاغذ قهوه ا يبسته كوچك و نازك. آورده بود شتريدفتر ر

 نيند زبان مختلف ابه چ ونتياتاقك كام وارِيد يرو. متوقف بود شتريشركت ر يكه با موتور روشن جلو دميرا د يرنگ يو آب ديسف ونتيامك

 .لوبِك. يا يهنر يگالر: جمله نوشته شده بود

كلفت و  لِيزد، گوش فرا داده بود؛ سب يكه به نجوا حرف م يبه سخنان كس ييآورده و گو شيسرش را پ يزيدامبر. "دماغ گنده "مرد  مرخين

 .عبوس و خشن داده بود يپر پشتش به چهره او حالت

ارتش آلمان  يها فورميوني قهيبلندش به  قهيبه تن داشت؟  فورميوني ايآ: شد يم دهيبا چهره خشن و مصمم د يمرد جوان يزيكنار دامبر در

 يبود كه مصائب و رنج ها يچهره مرد نيشد؛ ا يم دهيد يقيعم يدراز داشت و در گوشه لبش چروك ها يصورت ،يو مرد بعد... بود  هيشب

و بعد هم مرد ... شد يم دهيد) كثافت؟ اي يچرب( لكه  كيمرد قرار داشت،  نيا يشانين جا كه پكاغذ عكس، درست هما يرو. ودب دهيكش ياديز

 يرو... ستيدانستم چ يكه نم يزيچ. وجود داشت ييآشنا زيمرد، چ نيدر ا... بود دهيو نامشخص به نظر رس قيچهارم كه در ابتدا آن قدر نا دق

 يمردان رو نيپشت سر ا يها هيصورت سا نيا ريس را با فالش گرفته بودند، چون در غشد؛ عك يم دهيمشروب د شهيش ددو شمع و چن ز،يم
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 ... .و بدون اندود ساخته شده بود فيكث يكه با آجرها يوارينبود؛ د اهيحد تند و س نيتا ا وار،يد

داشتم  يمشغول بودند، نشسته بودم و سع كوكاكوال و قهوه دنياز كارگران كه به نوش ياديتعداد ز انيقهوه خانه كوچك و محقر و در م كي در

 نيسفارش داده بودم و نگاهم ب يظيقهوه داغ و غل. رمينظر بگ ريمصر را ز يصادرات جهان -انبارِ شركت واردات  يِو خروج يورود يدرها

بود، با دست صاف كردم و  سريمعكس را، تا آن جا كه . كرد يم يكرده بود، باز يمن در آن طبل مخف يكه وال برا يانبار و عكس يادروازه ه

 .آن ها پنج نفر بودند. نه، پنج نفر ": گفت يكه م دميرا شن زابتيخواهر ال يو صدا. درباره آن چهار مرد به فكر فرو رفتم

اشغال  سيپار كرد و در يم يمشهور جهان گلف باز يها دانيدر تمام م. بود يواقعا مرد با نفوذ شتريآمد، كالوس ر يطور كه از شواهد بر م آن

كرد، دوست داشت و كامال  ياو را منعكس م يتمام آن عكس ها را، كه داستان زندگ شترير. داشت يرابطه تنگاتنگ يچليشده با اسقف تور

ر خواه. داده بود هيخود را به او هد يشخص ياز راكت ها يكي "بوروس يجول"و . نگرد يگذشته خود م يكه با احساس غرور به زندگ دمعلوم بو

 نيبزرگتر "كشور مصر را  _داشت  يو فاخر فيمرد ظر نيو ا. دانست يم هياسكندر كيجماعت كاتول ياز استوانه ها يكيرا  شتريلورن، ر

 يم سياشغال شهرِ پار يرا از همان روزها يزيدروغگو بود او دامبر يول. بود يمرد مشهور و با نفوذ شتريبله، ر... بود  دهيامن "ايدن يجعبه شن

 .شناخت

بود كه در آن  ياو همان مرد. كرده بودم داياز او پ يخواهرم عكس يدانستم و مطمئن بودم كه او دروغگوست، چون در طبلِ اسباب باز يم من

 شيمنتقل شود، با چشم ها سيمرد قبل از آن كه به پار نياحساس، معلوم بود كه ا يخشن، ب ده،يجوان، ورز: نشسته بود يزيعكس، كنار دامبر

 .عكس از كجا به دست خواهرم افتاده بود نيمطمئن بودم كه ا بايو من تقر. است دهيد ياريبس عيفجمناظر 

وال را  يو بعد، آن مرد مو نقره ا. كرده بود دايمرد را پ نيو وال ا. كند دايشد پ يم دهيرا كه در عكس د يآمده بود تا مرد هيبه اسكندر وال

 .كشته بود

 ...شترير كالوس

 يمن تنها بودم، با افكارم كامال تنها بودم و نم. كردم يگرفته بودم، واقعا احساس ترس م يكه رد قاتل خواهرم را پ يبار از زمان نينخست يبرا

را كه  يهوه اق نو م د،يتاب يآفتاب به درون قهوه خانه م. بگذارم انيسانداناتو در م ورهينيمونس ايپدر دان و  اي زابتيتوانستم فكرم را با خواهر ال

 ميناگهان احساس كردم كه موها. اقدام به كشتن من نكرده بود يو در تمام طول روز هنوز كس دم،ينوش يبودم م دهيتر از آن در عمرم ند ظيغل

 يكي رشتيدر همان لحظه كه متوجه شدم كالوس ر. خبر انگار از آسمان بر من نازل شده بود ياحساس ترس دفعتا و ب. شده است خياز ترس س

آن قدر مهم است كه به خاطر آن حاضر است به من دروغ  شترير يكه متوجه شدم مسئله برا يو هنگام... عكس است ياز آن چهار مرد رو

 .شده است ياز خونِ گرم و تازه از زخم پشتم جار يليدوباره احساس كردم س. شده بود خيبدنم س يموها... ديبگو

 .وضع متنفر بودم نياز ا چقدر

 ...بود دهيوال هم ترس. كردم از خودم متنفر بودم يكه احساس ترس م نيا از

راكت ها را در صندوق . گلف را به همراه داشت يراكت ها يحاو فيك. آمد رونيانبار ب يجانب ياز درها يكياز  شتريساعت بعد كالوس ر كي

 .ده بود، قرار داد، سوار شد و به راه افتادپارك ش يفرع ياز كوچه ها يكيكه در  يو چهار در اهيعقبِ مرسدس بنزِ س

درِِ دفتر . در اتاقش نبود يخانم منش. انبار رفتم يگذشتم و به سو ابانيآمدم و از عرض خ رونيكتم گذاشتم، از قهوه خانه ب بيرا در ج عكس
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 واريبه د يخيخواست م يكرده بود و م زيم پشت به يخانم منش. دميكش يسرك. مشغول بود يبه كار شتريدر دفترِ ر يكس. باز بود شتريكارِ ر

 .بدبكو

كه هنوز چكش را در دست داشت، به من  يخورد، برگشت و در حال يا كهي يخانم منش ".خواهم يمعذرت م: : انگشت به در زدم و گفتم با

 ".قصد ترساندن شما را نداشتم ": به او گفتم. چشمانش از تعجب گشاد شده بود. شد رهيخ

بدون كمك  يول ": باز شد و ادامه داد يرنگش به لبخند رهيزده و صورت ت كيمات يو بعد لبها ".انگشتم زدم يچكش را رو ": فتگ يمنش خانم

 ياز دفتر رفته و تا فردا بر نم شترير يآقا يمتأسفم، ول ": معلوم بود كه مرا شناخته است ".ستيشما ن ريافتاد، تقص ياتفاق م نيشما هم ا

 ".دگرد

 ".رفته است رونيب يگلف باز يبندم كه برا يشرط م "

 "انجام دهم؟ تانيبرا يتوانم كار يم. بله، درست است "

 ".جا مانده است نيا سميكنم خودنو يفكر م يول ست،ين يمهم زيچ "

 ".ميبكو واريرا به د خيمن م دياجازه بده ": كرد يم يچه فرق يبود، ول يارزان و احمقانه ا بهانه

 يسيچه نوع خودنو ": ديپرس يخانم منش. قرار داشت كه انتظارش را داشتم ييدر همان جا قايدق خيم. اشاره كرد خيم داد و به مرا به دست چكش

 "بود؟

 ".مون بالن بود سيخودنو كي "

 :دميو پرس دميكوب واريرا با دو ضربه به د خيم

 "پس عكس مربوطه كجاست؟ "

 چيداشتم ه بيكه من در ج يعكس، با عكس نيا. آورد رونيرا از جعبه ب يو عكس قاب شده ارنگ بسته را باز كرد  يكاغذ قهوه ا ،يمنش

در مورد  شترير يآقا. ديستين شترير يخدا را شكر كه شما آقا ": زد گفت يكه لبخند م يعكس را از دستش گرفتم و او در حال. نداشت يتفاوت

 ".زمياويب واريآن را به د يگم شده، كپ يجه شود كه عكس قبلخواستم قبل از آن كه متو يم. حساس است يليخ شيعكس ها

 "آمده؟ يبر سر عكس اصل ييچه بال ": دميپرس ختم،يآو يم خيكه عكس را به م يحال در

بار  نيندمالقات با وال، چ انيگفته بود، در جر شتريداشتم كه ر اديبه . را برداشته بود يوال عكس اصل. دانستم يسؤال را م نيمن پاسخ ا البته

 يمهم زيو مچاله شده چه چ يميعكس قد نيعكس را برداشته بود؟ در ا نياما وال چرا ا. رفته بود رونياز دفترش ب گرانيمذاكره با د يبرا

 داشت؟ وجود

ئنم كه دخترِ مطم ينخواهم گفت، ول شترير يوقت به آقا چيموضوع را ه نيالبته من ا ": آورد و نجوا كنان گفت نييرا پا شيصدا يمنش خانم

او نشود، عكس را سر  يمتوجه خطا يكه كس نيا يانداخته و بعد هم برا نيياتاق دستش به عكس خورده و آن را پا يريخدمتكار هنگام گردگ

 نياز ا يكپ يكي شترير يآقا وِيخدا را شكر كه در آرش. موضوع خبر ندارد نيكند كه اصال از ا يخوب، البته خود او ادعا م. است ردهك ستيبه ن

 ".كنم زانياولش آو يعكس را سر جا يكپ يواشكيماندم تا بتوانم  يمنتظر لحظه مناسب م ديمن فقط با. عكس وجود دارد

كتم  بيمون بالنم را از ج سيزدم، به سرعت خودنو نيباالخره من زانو بر زم. پرداخت "گمشده " سيخودنو يسپس همراه من به جستجو و
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 .كردم "دايپ " شتريكالوس ر زِيم ريز آوردم و آن را در رونيب

از من تشكر  خيم دنيكردم، به خاطر كمك در كوب يكه از او خداحافظ يهنگام. كارها دوباره روبراه شده بود. ديكش ينفس راحت يمنش خانم

 !به برادر بزرگ و احمقم نيرآف: ديگو يم زيآم قيتشو يكند و با لحن يبه من نگاه م نيكه با تحس نميب يكردم وال را م ياحساس م. كرد

بازرگان  نيا شتر،يكالوس ر: ثابت شده بود زيچ كيعكس وجود داشت؟ تنها  نيدر ا يخاص زيچه چ: پاسخ مانده بود يهمچنان ب يسؤال اصل اما

داشت؟ و  يتيه اهمموضوع چ نياما ا. شناخت يرا م يزيدامبر س،يدر شهر اشغال شده پار شيچهل سال پ ه،يمشهور و با نفوذ شهر اسكندر

عكس  نيكنم؟ ا دايتوانستم آن را پ يپنهان كرده بود كه فقط من م يعكس را به نحو نيمورد دروغ گفته بود؟ و وال چرا ا نيا درچرا  شترير

 داشت؟ يبا قتل وال چه رابطه ا

به اتاقم رفتم، . به هتل به او تلفن كنم دنيخواهر لورن زنگ زده و خواهش كرده بود پس از رس. گذاشته بودند يغاميپ ميبرا ليهتل سس در

. چند قرص آرامبخش باال انداختم و سپس به بالكن اتاقم رفتم يدنينوش كيدست و صورتم را شستم، پانسمانم را امتحان كدرم و همراه با 

 "يرمل" ستگاهياز ا. رود آمده بودقرار داشت، ف يالجثه ا ميهتلم كه وسط آن مجسمه عظ يجلو دانيو م ايشفق بر سطح در يها هياس نينخست

 يچراغ ها قهيپس از چند دق. ديوز يم يبه خشك اياز سمت در يو هنوز هم باد خنك ديرس يبه گوش م نيترامواها و اتوبوس ها و مسافر يصدا

 بندر و

سوال را  نيه بود؟ اگر جواب ابه من دروغ گفت شتريچرا ر. زد يچشمك م يقرانيكلوب قا كي يدر سمت چپ من چراغ ها. روشن شد ابانهايخ

 ...كردم يحاصل را رها م يب بيتعق نيگذاشتم و ا يمرده ها را به حال خود م ديدانستم شا يم

هنوز هم . و خطر قرار داشتم يمنيا نيهنوز هم در مرز ب. احساس خطر كنم ينشده بودم كه به طور جد كيماجرا نزد نيهنوز به اسرار ا چون

شده بود؟  رميدستگ يزيمگر تا كنون چه چ. بكش رونيماجرا ب نيرا از ا تيآدمها به خانه برگرد و پا نيبه گور پدر ا: ميگوتوانستم به خود ب يم

توانستم نزد  يبله البته من م. نبرده بودم ياديز ي دهيلحظه كه از سفر به مصر فا نيتا ا. چيه گريدروغگو و د يآلمن كيو  يميك عكس قدي

و خطر فراتر بگذارم و به اعماق ظلمات نفوذ كنم و  نانياطم نيمرز ب نيتوانستم پا را از ا يم. كنم چيرد عكس او را سوال پبروم و در مو شترير

كه شده  متيخواستم به هر ق يم اياما آ.بود برسانم دهيكه خواهرم را بلع يا اهچالهيهمان س يعنيتوانستم خود را به مركز خطر  يم ديشا يحت

 ايداد آ يخواهرم را به من پس م ايگرداند؟ آ يام را به من باز م ياسرار آرامش و خوشبخت نيوقوف بر ا اياجرا واقف شوم؟ آم نيبر اسرار ا

 آورد؟ ياز دست رفته ام به ارمغان م يروح خواهر كوچولو يرا برا يالاقل آرامش ابد

 .خواهر لورن تلفن كردم به

. سوال كرد قاتميتحق شرفتيپ يمن جالب باشد و سپس درمورد چگونگ يبرا دياست كه شا هديبه خاطرش رس يلورن به من گفت مطلب خواهر

زائر خسته و دور  كيخواهش  ديحاضر ايو آ د؟يكن يرستوران خوب به من معرف كي ديتوان يخواهر م": دميمن جمله اش را قطع كردم و پرس

سفر به  نيدانستم كه ا يالبته خودم م ".ماند يم جهيسفر دور و دراز بدون نت نيود ااگر كمك شما نب د؟ياو باش مانيو شام را م ديرياز وطن را بپذ

 ي غهيو ت يآن مرد مو نقره ا يو با خاطره  نيج يبتر كيماند اما حالم خرابتر از آن بود كه بتوانم شب را تنها در كنار  يم جهيهر حال بدون نت

داد كه  حيتوض ميكرد و برا يرا معرف يرستوران. رفتيا را شكر خواهر لورن دعوتم را پذخد. به سر برم ديدرخش يكه در نور مهتاب م يخنجر

 .كنم دايمحل آن را پ ديچگونه با
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. بود دايآن از بالكن اتاق هتلم پ يقرار داشت كه چراغ ها يهمان كلوب يعني»  هيالكشف البحر«  يقرانيكلوب قا يكيدر نزد ليگر كايت رستوران

 زكه ا ينور. مينيرنگ را بب ديسف يحيتفر يها قيقا ميتوانست يم ميكه نشسته بود يياز جا. اول قرار داشت يتوران در طبقه رس يسالن غذاخور

. بوگارت شباهت داشت يهمفر يلمهايف يبعض يمنظره به صحنه  نيا. شد يو منعكس م ديرقص يامواج آب م يرو ديتاب يها م قيعرشه قا

كردم تمام زن  ياحساس م. زد يبه من لبخند م زيم يرو يشمع ها يشعله  يو خواهر لورن از باال ديرس يبه گوش م يآرام يقيموس يصدا

 ":كج كرد و پاسخ داد  يموضوع را به خواهر لورن هم گفتم و او سرش را كم نيا. با آنها آشنا شده ام، راهبه بوده اند مكه در طول عمر ييها

 ".درونتان محافظت كند ويه شما كمك كند و شما را از شر دب قيطر نيخواهد از ا يخداوند م ديشا

 ".گذاشت ينداشت و مرا آسوده م يدرون من كار ويدوست داشتم كه خداوند به د شتريمن ب يول"

كه  يامو هنگ ديشراب را سر كش يجرعه ا ".ما خانه دارد يخداوند در همه جا حاضر است و در روح و جان همه . ديشرم كن ":لورن گفت خواهر

 نياحساس كردم كه حضور ا شياز پ شيو من ب ميهنگام صرف غذا به گپ زدن پرداخت. كباب سفارش داد يگارسون به سراغ ما آمد، ماه

بود و به  يعال اريآن شب بس يدنيالخصوص كه غذا و نوش يكند، عل يموثر است و چگونه خشم و تنش را از وجودم دور م نخواهر چقدر بر م

مودبانه داشت اما در مورد ال  ياگرچه رفتار شتريبه او گفتم كه ر. و رستوران نسبتاً خلوت بود فتادهيجهان گردان راه ن ليهنوز س ،يفصل ليدال

 .دانستم يم گذاشت از قبل م اريرا كه او در اخت يو من تمام اطالعات گفتبه من ن يديجد زيچ

را بر خود  يسفر طوالن نيرنج ا ليدل يكنم كه شما ب يمن تصور نم ليسكيدرا يآقا ":لورن كارد و چنگالش را در بشقاب گذاشت و گفت خواهر

 نم.... چون خواهرتان  ديآمده ا نجايشما به ا. است دهيدانند كه خواهر شما به قتل رس يم ايدن ياما همه  ستميمن كاراگاه ن. ديهموار كرده باش

 "نه؟ اياصطالح را درست گفتم  نيدانم ا ينم -ديبده صلهيرا ف هيقض يتو ته و ديگرفته ا ميكنم كه شما قاطعانه تصم ياحساس م

 ".آورند يرا در م هيقض يم دهند اما ته و تو صلهيدعوا را ف"

 "رك ئ صرح با شما حرف بزنم؟ ديده يآهان به هر حال اجازه م"

 ".به سود من است نيچرا كه نه ا"

 يكه م يو هر كار -گرفته بودم كه شما ميكنم و تصم يماجرا فكر م نيبه ا روزيمن از د. ديپروا و جسور هست ياز حد ب شيكنم شما ب يفكر م"

بزرگ و قابل  تيو خواهر شما شخص ديرا پشت سر گذاشته ا اما همانطور كه گفتم شما سفر درازي. را به كل فراموش كنم – ديبكن ديخواه

منصرف كنم،  تانيتوانم شما را از انجام نقشه ها يو به عالوه من كه نم. ما بود يفرقه  يبرجسته  ياز نمونه ها يكي نيخواهر والنتا. بود ياحترام

 "م؟يگو يدرست م

 "د؟يآورده ا اديرا به  يديچه موضوع جد دييحرفها لطفاً به من بگو نيا يبه جا"

مطلب را  نيا نيوالنتا. به هر حال قصد ان كار را داشت ياما من از مالقاتش خبر ندارم ول. مالقات كرده بود گريمرد د كيبا  نجايخواهر والنتنا ا"

از  ييگو ديكش يخواهر لورن آه بلند ".افتاد ادميبه  شبيمطلب تازه د نيا-ديگفته بود و او هم موضوع را به گوش من رسان سيبه خواهر بئاتر

 .ه بودنگذاشت انيموضوع را با من در م نيكاش ا يكرد كه ا يبود و آرزو م مانيگفته اش پش

 ".دييمرد را به من بگو نينام ا"

 "د؟يدر سر دار يكه چه نقشه ا دييگو يبه من م مياگر نام او را به شما بگو"
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: آورده بود ورشيمترقبه به من  ريدرد زخم پشتم مثل آن مرد خنجر به دست ناگهان و غ. درآورد يبود مرا از پا كيسوزشدرد نزد "...خواهر"

 ".كه چه كار خواهم كرد دانم يمن واقعاً نم"

 "د؟يرنگ از صورتتان پر كبارهيبه  د؟چرايچه شده؟ ناراحت ":ديپرس. شد يم دهيد يدر چشمان بزرگش آثار نگران.سرش را جلو آورد لورن

جواب را داده  نيهم زابتيال يكه در پاسخ به اصرار ها. وال افتادم اديدر آن لحظه به  ".ميبه شما بگو يزيتوانم چ ينم مينقشه ها يدرباره "

 ".دارم، خواهر اجيمرد احت نيمن به نام ا يو ":محافظت كنم ستيدانستم چ يكه نم ييخواستم خواهر لورن را در برابر خطرها يمن هم م. بود

 

ه اش نسل اندر خانواد. كنم هموطن من است ي، فكر م Tres chic. دارد يهنر يگالر نيچند هيمرد در قاهره و اسكندر نيا.كيلو نيات. كيلو"

در  يعني يظاهراً در جوان كيلو. كار مشغول است نيكرده اند و خود او هم اكنون به هم يم تيو فروش آثار هنر فعال ينسل در كار خرد

كنم از  يفكر م ميخوب چطور بگو...كيلو يخانواده  د؟يدان يم ":ترش كرد و گفت ييلورن رو ".جنگ به مصر آمده بودند ازپس  يسالها

 ".بودند) كردند يم انتيداشتند و به نهضت مقاومت خ يها همكار يشود كه با ناز ياطالق م ييهايبه فرانسو(يشيفداران وطر

 .قرص مسكن داشتم كيمبرم به  اجياحت "د؟يشناس يمرد را م نيا"

 يو محافل كيمثل لو يياست به آدمها هم باشد بهتر ونيسوعي ياگر عضو فرقه  يحت ك،يكاتول يراهبه  كي":لورن سر تكان داد و گفت خواهر

 ".نداشته باشد يكه پاتوق آنهاست كار

 "است؟ شترير يمياز دوستان قد يكيمرد  نيا ايآ"

 يرا م نيچرا ا. دانم يها بوده؟ من نم يناز يعروسك دست نشانده  كيلور دياست كه شا نيمنظورتان ا ؟يشياز و يبه خاطر طرفدار"

 "د؟يپرس

و به عالوه من امروز در برابر انبار شركت . خواهر من با هر دو آنها كار داشته است: مورد وجه اشتراك دارند كياقل در دو نفر ال نيچون ا"

جا به جا  يصندل يرو اطيبا احت ".آورده بود يبسته ا شترير يبرا يگالر نيا ياز پادو ها يكي. دميرا د كيلو يگالر يها ونتياز كام يكي شترير

 .زخمم پر از خون شده است يكردم كه پانسمان رو ياحساس م. كه درد كمرم كم تر شود نميبنش يم طوركرد يشدم و سع

 "د؟يدار ازيشود؟ به پزشك ن يشما را چه م ليسكيدرا يآقا"

 ".كمر درد كهنه ام عود كرده است. نه نه متشكرم"

 ".رسانم يمن شما را به هتل م. ديكنم بهتر است استراحت كن يفكر م"

پولش  فيموفق شدم قبل از آن كه لورن ك بياما من به هر ترت. بپردازد بشينمانده بود كه پول شام را از ج يزيحساب را خواست و چ تصور

 .را به دست گارسون برسانم ميكارت اعتبار اورد،يب رونيرا ب

شدم ، به خواهر لورن  ادهيپ لير برابر هتل سسد.بهتر كرد يحال مرا كم ايباد خنك در.داشت شنيفولكس واگن است لياتومب كيلورن  خواهر

 .كه بود خودم را به اتاقم رساندم يكردم و به هر زحمت يسپاسگزار شيدادم كه حالم خوب است ، از او به خاطر كمك ها نانياطم

در  كيبا سالح آماده شل اي و رو كرده و ريصفت ، اتاقم را ز طانيكردم ، اكنون چاقوكشان ش يم يپدر دان زندگ ياز رمان ها يكيدر  اگر

و  دهيتخت خواب يرو انيعر مهيكنارم نشسته بود ، اكنون ن مايكه در هواپ ييهم آن لعبت ِ مو طال ديشا ايِ اتاق منتظر ورود من بودند و  يكيتار
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 .تنها تينها يب.م بود و من تنها بودماتاقم دست نخورده و آرا.نبود يخبر چيها ه يباز ستيآرت نياما خدا را شكر از ا.بود دهينقشه ها كش ميبرا

 يلياز خم خارج نشده و دل يخون چيمعلوم شد كه ه.پانسمان زخمم پرداختم نهيبه معا نهيآوردم و در آ رونيمسكن را ب يقرص ها يحاو شهيش

ز مدت ها ترك نماز ، دوباره به كه پس ا دهيوقت آن نرس ايفكر فرو رفتم كه آ نيو به ا دميتخت دراز كش يسپس رو.وجود ندارد ينگران يبرا

 اورم؟يرو ب شيايندعا و 

در  شانيكاشته بودند كه برگ ها يا ينيتزئ يدو طبقه ، نخل ها يگالر يها نيتريو يجلو يرو ادهيبود؛ در پ ايرو به در» لوبك  يگالر«  ينما

با كروم و  واريروح بود در و د يخشك و ب يتا حد، سرد و  يمحوطه درون گالر.شد يمنعكس م نيتريو يها شهيخورد و در ش يباد تكان م

 يي، تابلو» نوالن«از  يي، تابلو» راوشن برگ«از  ييطبقه همكف ، تابلو يدر ورود يدو سو يها نيتريدر و.شده بود نيگالس تزئ يلكسو پ شهيش

 .از جنس كروم قرار داشتند ييها هيسه پا يكرد كه رو يجلب نظر م »يهاكن ديويد«بزرگ از  ي، دو تابلو» كورن بنيد«از 

توانم شخصا  يامروز بعد از ظهر م ايكه آ دميتلفن كردم و پرس يفاصله داشت رفتم و از آنجا به گالر يبا گالر قهيپنج دق بايكه تقر يرستوران به

 يمنش بعد قهيدو دق.آنها ذكر كردم ديو مذاكره درباره خر »يهاكن« يدرخواستم را هالقه به تابلوها نيا لينه و دل ايلوبك را مالقات كنم  ويمس

 مكتياز ن يكي يآمدم و رو رونيدر همان رستوران ناهار خوردم و سپس ب.مشخص كرد ميبرا يساعت سه بعد از ظهر وقت مالقات يلوبك برا

 ليهتل سس يه مطبوعاتكتاب را درك نيا.پرداختم Leave It to Psmithتحت عنوان » وودهاوس«نشستم و به خواندن كتاب  ابانيكنار خ يها

از حد بزرگ ،  شيب يگالر يغرقه ها.تابلوها و مجسمه ها پرداختم يرفتم و به تماشا يزودتر از وقت مقرر به گالر قهيچند دق.بودم ردهك دايپ

 يآثار هنر يرا به سو نندهيحاكم باشد و ب يگالر كيدر  ديبودند كه با يمناسب يو فاقد آن جو و فضا دنديرس يعبوس ، سرد و مرتفع به نظر م

خود به آثار  يتابستان يالهايو يآوردند و برا يپناه م هيبه اسكندر لين يدلتا يبود كه از گرما يثروتمندان يبرا يفروشگاه نجايا.دجلب كن

 .داشتند ازين متيگرانق يهنر

 صياو تشخ يموضوع را فورا از صدا نيه بود ؛ من اكرد نييوقت مالقات تع ميبود كه برا يكرد همان كس تيكه مرا به دفتر لوبك هدا يجوان زن

لوبك  دنياز د.رفت رونيلوبك از دفتر ب دنياز د.رفت رونيلب زمزمه كرد و به محض ورود لوبك از دفتر ب ريز يخانم جمله نامفهوم نيا.دادم

 .به عقب برداشتم يگام ارياخت يخوردم كه ب كهي نچنا

رنگ  يخاكستر يبا طرح ها يو كراوات ديسف راهني، پ اهيكت و شلوار س.از درون تابوت برخاسته است هم اكنون ييبود كه گو دهيرنگ پر چنان

 يبلند و اندام يقد.داشت ياو حالت خاص يريبود ، اما پ ريپ.بود قياز طال و سنگ عق راهنشيسردست پ يكراوات و دكمه ها رهيگ.به تن داشت

 يريپ يماند و مانند قاض يتورات م يافسانه ا يها تيبه شخص.گود رفته داشت ييو گونه ها يناستخوا يصورت.الغر بود تينها يب.داشت دهيتك

 يكه لوبك از آن نوع فروشندگان ديرس يبه هر حال به نظر نم.احساس بود يكند عبوس و سرد و ب يكه مثل آب خوردن حكم اعدام صادر م

كنند كه  ياستدالل به آنها قالب م نيسبز رنگ را با ا يمالند و فالن تابلو يم رهيخود را ش سهينوك انيو نرم سرِ مشتر بباشد كه با زبان چر

در پشت  شيو قطور به چشم داشت و تخم چشم ها يرنگ شهيبا ش ينكيع.است» جور« يمشتر ييراياتاق پذ يها يرنگ تابلو با رنگ رو مبل

 .زنند ناآرام در حركت بود يا مدست و پ يفيكه در آب آلوده و كث زينگها مثل دو سوسك نفرت ا شهيش

 يتابلوها.ليسكيدرا يمطلب را به اطالع شما برسانم ، آقا كي ديبا زياز هر چ د؟قبليتلفن كرده بود يهاكن يشما به خاطر تابلوها«:ديپرس لوبك

 ».رندينظ يآثار انتخاب شده اند و در نوع خود ب نيبهتر انيما از م
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 يازيمانم و ن يدر خانه دارم و از آنجا كه به آنها عالقه مندم تا آخر عمر به همان دو تابلو وفادار م يهاكن يوخود من دو تابل.را نگفتم قتيحق من«

 ».ندارم يسوم يبه تابلو

 »...ديما تلفن نكرده بود يبه گالر يهاكن يمگر شما به خاطر تابلوها.وي، مس شوميمنظور شما نم متوجه«

به شما تلفن  شترير.بودم شترير يآقا شيپ روزيمن د.با شخص شما مذاكره كنم يبود كه بتوانم خصوص نياما منظور من ا.است نطوري، هم چرا«

 »نان؟يكسب اطم ايدادن هشدار  يبرا دينكرده؟مثال شا

اندامش به .داد يبه تن داشت كه قد او را از آنچه بود هم بلندتر جلوه م يكت و شلوار تنگ و چسبان».به من تلفن نكرده شانيا شتر؟نهير يآقا«

 نيا ريو در غ ديمطرح كن ديدار يشيكنم اگر فرما يحاال از شما خواهش م«:خطاب به من گفت.و عزادار شباهت داشت نيغمگ ياندام لك لك

 .را به من نشان دا يو با دست درِ خروج»...صورت

شما آمده  دنيبه د يچه منظور يخواهم بدانم خواهرم برا يم.ديبه قتل رس داريد نياو چند روز بعد از ا.من به مالقات شما آمده بود خواهر«

 ».بود

 ».شناسم يخواهر شما را نم د؟منيزن يحرف م يچه مورد در«

 ».كار او را بدانم نيا ليخواهم دل يمن م.مالقات كند شتريآمده بود تا با شما و ر هياو به اسكندر.نيخواهر والنتا.راهبه بود خواهرم«

 نييسرش را پا.درازش مرتعش شد يدست و پا.كرد ، قطع كرد يبدنش را به هم متصل م يرا كه اعضا ييها انسمير يكس ييگو ناگهان

 شيبه دست ها يبا شرمندگ.نشست يصندل يو با زحمت رو ديكارش رسان زيخود را كشان كشان به پشت م يمثل سك كتك خورده ا.انداخت

 .نگاه كرد

 د؟توقعيخواه يـاز من چه م:زديبا خودش حرف م ييگو»...بله ، خبر قتل او را در روزنامه ها خواندم. .. نيخواهر والنتا«:گفت يخفه ا يصدا با

 »...من چه كار ديدار

 »خواهرم اصرار داشت با شما حرف بزند؟ چرا«

 ».من نتوانستم به او كمك كنم.كرد يو رو م ريخواهر شما گذشته ها را ز.نبود يزيچ«:و گفت ديبه صورتش كش يدست

 »د؟يداشت يچه رابطه ا ايسيبا كل شما«

من بوده و  يشگيشغل هم نيا.هستم يمن تاجر آثار هنر دينيب يهمانطور كه م.نداشتم يكار ايسيوقت با كل چيه ك؟منيكاتول يايسيكل با«

 ».كار اشتغال داشته اند نيبه ا امياال ميمن از قد يافراد خانواده .هست

عكس  نيا.بود جابجا كرد زيم يرا كه رو يدستش را دراز كرد و قاب عكس.و بر اعصابش مسلط شود بدايخود را باز يكرد خونسرد يم يسع

باند فرودگاه  يرو مايهواپ.داد يگذاشته بود نشان م مايبال هواپ يكه دستش را رو يو در حال يكوچك خصوص يمايهواپ كيلوبك را در كنار 

 ».كار دارم يليمن خ.ديبرو نجايلطفا از ا.به شما بكنم يتوانم كمك يمن نم«:تن داشتبه  اهيعكس هم لباس س نيدر ا وبكل.بود ستادهيا

دارم ،  ارياز شما در اخت يمن عكس.شد دي، از شر من راحت نخواه ديتا به چند سوال من پاسخ نده«:دادم و گفتم هيكارش تك زيرا به م ميها دست

من او را ترسانده بودم .ديخود را پس كش ارياخت يلوبك ب.انداختم زيم ياو رو يرا جلوآوردم و آن  رونيب بميعكس مچاله شده را از ج».لوبك

را گرفتم  شيبه طرفش خم شدم ، بازو زيم يمن از آن سو.لوبك سرش را برگرداند».ديخوب به عكس نگاه كن«:دانستم ياما علت ترس او را نم
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 »!عكس نگاه كن نيبه تو گفتم خوب به ا«:و گفتم

من گوشه .بكوبم زيم شهيش يو سرش را رو رميرا بگ بانشيگر ديترس يم ييگو.آورد نييو اكراه سرش را پا ديرداشت و با تردرا ب نكشيع

 يچشم ها نيمعلوم نبود با ا.را به هم زد شيتر برد و پلك ها نييعكس را در دست گرفتم و او با دقت به عكس نگاه كرد ، سرش را باز هم پا

 .كند تيرا هدا ييمايتوانست هواپ يور مچط نيب كيدو نز ماريب

چهل سال .شد لوبك بود يم دهيد يقيعم يها نيداشت و در گوشه لبش چ كيبار يكه صورت يمرد الغر».و شما... شترير ،يزيمريدا«:او گفتم به

مرد چهارم چه  دييبگو.ديبده حيعكس توض نيدر مورد ا«:داد يعكس لوبك را نشان م نيشك نداشتم كه ا يگذشت ول يعكس م نياز عمر ا

 ».ديحرف بزن«:منتظر ماندم و سپس گفتم يلحظه ا».عكس را گرفته است نيا يچه كس«:و ادامه دادم ردمك يمكث».است يكس

 ».ديستيدانم شما ك يتوانم به شما بكنم؟من كه نم يم يمن چه كمك«:عاجزانه و من من كنان گفت يلحن با

 .كس واژگون شد؛ قاب ع دميكوب زيم يمشت محكم رو با

 ديـشا:گفت يشكسته ا يباالخره با صدا.آمد ينم رونيب شياز گلو ييخورد اما صدا يتكان م شيلب ها.ديوحشتزده خود را عقب كش لوبك

 »!ديبه من دست نزن!دينه ، نه، مرا كتك نزن... ديخود شما او را كشته ا

هر چه .دييرا به من بگو نيا ديبا... و  يزي، دامبر شترير.ديبرگزار كرده بود يچه نوع جلسه ا ديعكس را گرفت نيآن روز كه ا دييمن بگو به«

 ».زودتر بهتر

به  يطور»ست؟يطور ن نيا ديكشتن من امده ا يشما برا«:شده بود به صورتم نگاه كرد و گفت ميكه انگار به سرنوشت خود تسل يو طور عاجزانه

و  يديكرد كه چشمان درشت و مرطوبش نوم يخود نگاه م ريسرنوشت محترم و ناگزمرگ و به  تيبه چهره عفر ييكرد كه گو يمن نگاه م

 »...ديهمه ما را بكش ديخواه يم ديشا«:شد يم دهيترس د

 »است؟ يهمه شما را بكشم؟منظورت چه كسان«:شد يكه زبانش باز م كردميم يكار ديبا.تر شدم كياو نزد به»د؟ييگو يهست شما چه م معلوم«

زود رخ خواهد  اي رياتفاق د نيدانستم كه ا يمن م... دور گذشته مطرح كرد؛ درباره  يدرباره سال ها يآمد سواالت نجايا شما به خواهر«

با چشمان »شما را فرستاده است؟ يچه كس... زود اي ريبه اشكال مختلف د رنديگ يرا م بانشيرسند و گر يبه او م شهياعمال گذشته انسان هم.داد

 .دراز كرد نكشيع يدستش را به سو.شده بود رهياشك آلود به من خ

 ».آمده ام يچه منظور يبه شما گفتم كه برا و«

 »شما را فرستاده است؟ مونياست؟س مونيس دستور«

عكس را گرفته  نياست كه با دورب يمنظورتان كس ايشود؟ يم دهياست كه در عكس د يشما مرد چهارم ست؟منظوريك گريد يلعنت مونيس نيا«

 »بود؟

زبان  با»ست؟ين نطوريدرست حدس زدم ، ا د؟منيشما ازرم آمده ا«:ديترس يم يليدهد كه خ يوجناتش نشان م.دهد يسرش را تكان م آهسته

خواهر شما ... د؟يهمه سال مرا بكش نيپس از گذشت ا ديخواه يچرا م... ديبه خاطر خدا مرا نكُش«:و ادامه داد ديسيترك خورده اش را ل يلب ها

 »ست؟ين يهمه جسد كاف نيا... برادر من هم مرده است... تمرده اس

 »دارد؟ يماجرا چه ارتباط نيشما با ا برادرتان؟برادر«
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 يگ... برادر من است نيا ستميمن ن دينيب يكه در عكس م يمرد«:ديتا بر ترسش فائق آ ديصاف كرد و كوش يا نهيس».عكسِ شما«:گفت لوبك

كنم حرف مرا باور  يخواهش م... دانم يعكس نم نيدر مورد ا يزيمن چ.بود شيكش.بود رتريمن پ او ده سال از.لوبك يلوبك ، پدر گ

، در  شيسال ها پ...  ليسكيدرا ي، آقا دياو هم مثل خواهر شما به قتل رس«:داشت يبود و فقط ُخلق تنگ ختهيلوبك ر ستر گرياكنون د».ديكن

 ».گردنش را شكسته بودند.كردند دايداشت پ هيسنگ قبر تك كيكه به  يدر حال... ش راجسد.گورستان به قتل رساندند كياو را در . سيپار

 يموضوع را نم نيمن ا.متاسفم«:پس از چند لحظه سكوت گفتم.نشستم يمبل يبرداشتم ، عقب عقب رفتم و رو زيم يرا از رو عكس

 مونيس نيكشتن شما آمده ام؟ا يمن برا ديبود كه گفت منظورتان چه«:دوباره گفتم.ديكش ينفس م يلوبك ساكت بود و به سخت».دانستم

 »...ستيحرف ها چ نيا يفهمم معنا يآمده ام؟من اصال نم نجايرم به ا ستورمن به د ديكن يفكر م ست؟چرايك

ما ش«:اش را محكم گرفت يچشم گذاشت و با دست ، دسته صندل يرا رو نكشيع».ديمن گوش كن يـپس خوب به حرف ها:آهسته گفت لوبك

به شما  يارتباط چيكه ه ديكن يدخالت م يو در كار ديشما صدها فرسنگ با خانه خود فاصله دار.ديكامال مطمئن باش.را هم خواهند كشت

ما  ليسكيدرا ي، آقا ديپس بهتر است هر چه زودتر به خانه برگرد... ديدرك كن ديتوان يگذشته است و شما هرگز نم همسئله مربوط ب نيا.ندارد

 ديشو يمتوجه م -از كشتن شما منصرف شوند  - ديآن هم شا - ديصورت شا نيكه در ا... ديبه خاطر خدا ما را فراموش كن... دياموش كنرا فر

عمر  مهيشما تنها حافظ و تنها ب يگناه يو ب ديگناه يشما ب!ديو زنده بمان ديكن يخواهرتان عزادار يو برا ديردخانه برگ ست؟بهيكه منظورم چ

 چي، ه ميتوانم به شما بگو ينم يگريد زيچ!ديبرو نجايلطفا از ا گريحاال د!دييو دامن خود ا آلوده ننما ديخود را حفظ كن يگناه يب نيا.شماست

 ».ميتوانم بگو ينم زيچ

 

 .شده بود رهيخ شيكارش نشسته و به دستها زيكه دفترش را ترك كردم لوبك پشت م يهنگام

 .برگشتم ليهتل سس به

 برادرش؟

از هال ِ .شدم يروبرو م يديجد يزدم با شگفت يكتاب را ورق م نياز ا يكتاب ِ پر حادثه بود و هر بار كه برگ كيماجرا مثل  نيا!بزرگ ياخد

 يداد كه آن روزها ياست و شواهد نشان م دهيرا د يبهتر يهتل روزها نيمعلوم بود كه ا.به سراغ بار رفتم مايهتل گذشتم و مستق يورود

پشت ِ بار منظره  يا شهيش وارياز د.نمانده بود يباق ياديز يزياكنون از آن شكوه و جالل گذشته چ.بوده است يدرخشان يروزها عااقگذشته و

 .رنگ غرق كرده بود يياز نور طال ييايرا در در زيكه در حال غروب بود همه چ ديتاج درخشان خورش.شد يم دهيد يساحل يو پرتگاه ها ايدر

 گريد وانيل كيو  دميسركش نيج وانيل كي.قرار دهم يمناسب تيكردم پشتم را در موقع يجابجا شدم و سع يصندل ي، رونشستم  يزيم پشت

 .هم سفارش دادم

نشسته  شتريكه در عكس ، در كنار ر يدانستم آن مرد الغر اندام ياكنون م.به دست آورده بودم يبه لوبك فشار آورده و اخبار تازه ا يكم

مرا از رم به  مونيبه نام س يكه شخص كرديبود؟او تصور م دهيلوبك چرا آنقدر ترس يول.مرده بود شيبرادر ، سال ها پ نيو ا.تبرادر لوبك اس

شما  يگناه يب.به وال گفته بود ييزهايمورد چ نيحتما در ا... ديهمه ما را بكش ديخواه يشما م... فرستاده است تا او را به قتل برسانم هيراسكند

از  شتريخواستم ب يكه به صرفه من بود از آنها مطلع نشوم؟به هر جال من نم.دانست يم ييزهايوال چ يعني.عمر شماست مهيظ و تنها بتنها حاف
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داشتم و  اريبود كه در اخت ياو تنها منبع.به سراغش بروم گريمجبور بودم بار د يول.در دفتر لوبك بمانم و با كتك از زبان او حرف بكشم آن

 رونيبدانستم كه  يبود ، م يگرياو از قماش د يرا هم داشتم ول شتريالبته ر.داد يبه من م يشترياطالعات ب ديو چه با اكراه با ليبا م لوبك ، چه

 .ستين يسادگ نيحرف از دهان او به ا دنيكش

چون وال عكس را از دفتر او :روشن بودسوال  نينكرده بودم ، البته پاسخ ا چيرا درباره آن عكس سوال پ شتريدانستم چرا ر يحال نم نيا با

 داشت؟ يا دهيو رو كردن زباله ها چه فا ريبه هم زدن لجن و ز گردميم يزيچه چ يدانستم در پ يكه خودم هم نم يبود وقت دهيدزد

 يسوال را نم ني؟پاسخ الوبك نگفته بودم اي شتريبه ر يزيكه وال را كشته و به جان من سوءقصد كرده بود چ يچرا درباره آن مرد مونقره ا و

 يهم م ديشا... باشند كيتوطئه وحشتناك همكار و شر كيآدم ها در  نيكه همه ا دميترس يم دينداشتم شا يپاسخ قانع كننده ا يعنيدانستم 

 .ديايدوباره به سراغ من ب يمو نقره ا ويكه مبادا آن د دميترس

 يآقا يتلفن برا!ليسكيدرا يآقا«:كرديرفت و نام مرا صدا م يحوطه بار راه مكه در م ديهتل به گوشم رس ياز پادوها يكي يصدا ناگهان

 .در هال هتل مراجعه كنم كيشماره  نيبه كاب ديپشت خط منتظرم است و من با يتكان دادم و او گفت كه كس يپادو دست يمن برا»!ليسكيدرا

خواهد مجددا مرا به شام دعوت  يوباره به من تلفن كرده و احتماال مخواهر لورن است كه د نيا كردميبودم ، چون فكر م دوارميو ام خوشحال

را  شيدانستم صدا ينم.ديبه گوشم رس يآهسته و نجوا مانند زن يخط تلفن صدا ياز آن سو.كه پشت خط بود ، خواهر لورن نبود يكند اما كس

 .ديگو يا به نجوا سخن مرا نشوند مخصوص شيصدا يكس نكهيا يو برا اطياحت ياز رو اياست  داده رييتغ

 ».امشب با شما حرف بزنم ديبا ليسكيدرا يآقا«

 »د؟يهست يك شما«

 »...دييايكه به كجا ب ميتا بگو ديحاال دقت كن.ميگو يرا بعدا م نيا«

 ».حاضرم مالقات كنم كه كامال مطمئن و محفوظ باشند يي، من با اشخاص ناشناس فقط در جاها مادام«

 »مطمئن است؟ يمحل به اندازه كاف نيا ايآ.هتل شماست يكه درست روبرو يدانيل ، در ممجسمه سعد زغلو يپا«

 »توانم شما را بشناسم؟ يام ، چگونه م دهيكه شما را ند من«

 ».ستيشناسم ، ساعت ب يشما را م من«

را گذاشت و  يكنم گوش يا بر زبان جاراز آن جمالت قصار و تغز خود ر يكي ايبزنم  يگريكننده ناشناس قبل از آنكه بتوانم حرف د تلفن

 دبو افتهين اميزخم پشتم هنوز هم الت.به اتاقم رفتم و حمام گرفتم.باال انداختم نيج وانيل كيبه بار برگتم و دو قرص مسكن با .ارتباط را قطع كرد

اختم كه در سفر به مصر به دست آورده پرد ياطالعات يزخم را عوض كردم ، كنار پنجره نشستم و به جمع بند يپانسمان رو.كرديو درد م

درست  ديكرده بودم كه شا ياز اطالعات جمع آور يانبوه.بودم دهينرس يا جهيچندان بد نبود اما در مجموع هنوز هم به نت قاتميتحق جهينت.بودم

 يزن ناشناس م نيا ديشا.دهم ونديپ گريكديبه  يمنطق ياطالعات را به نحو نيتوانستم ا يكه نم نيهم نه ، و از همه بدتر ا ديبودند و شا

 .مورد به من كمك كند نيتوانست در ا

قبل  يآن زن ظاهرا از مدت.ديوز يم يباد خنك.به تن كردم و از هتل خارج شدم يكلفت وريمانده به ساعت هشت ، شلوار مخمل و پل قهيدق چند

كرده  نييتع يوقت مالقات ميبود كه برا يهمان زن نيا.به طرف من آمد ابانيخ يبودم كه از آن سو دهيمنتظر من بود ، چون هنوز به مجسمه نرس
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به او .به پا داشت يپاشنه بلند ييبود و دمپا دهيپوش يرنگ يو دامن خاكستر ي، كت چرم يبلوز قهوه ا.نموده بود تيبه دفتر لوبك هدا راو م

 .بود ياو سرد و خشك و جد يبايچهره ز.نداشت يريملق من اصال تاثت نياما ا.مثل او روبرو شوم ييبايگفتم اصال انتظار نداشتم با خانم ز

 »د؟يكن دايمرا پ ديدارد؟چطور توانست يها چه معن يباز يمخف نيا«:دمياو پرس از

 ديشا ديمرا بدان تياگر هو دميترس يو به عالوه م. بود كه به آن تلفن كردم يهتل نياول ليهتل سس.تصادف ِ صرف«:باال انداخت و گفت يا شانه

 ».ديبه مالقات با من نداشته باش يعالقه ا

را شما  شترياطالعات ب -  ديهست هيدختر اسكندر نيباتريو ز ديكنيلوبك كار م يدر گالر د؟شمايهست ي، حاال ممكن است بپرسم شما ك خوب«

 ».ديبه من بده ديبا

 ».متعلق به پدر من است يگالر.لوبك هستم ليگابر من«

او حتما به مادرش رفته  ييبايز نيبودم ، بنابرا دهيپدر او را د.، متوقف شد دييسا يكه سر به آسمان م دانيوسط م ميمجسمه عظ يبرا در

 .بود ييبايدختر زن فوق العاده ز نيشك نداشتم كه مادر ا.بود

 ».ديستيخدا را شكر كه الاقل شما راهبه ن«:او گفتم به

هم  كيكاتول يمن حت«اشت فرو كرده بود ادامه دادك يِ كت چرم بيرا در ج شيدست هاكه  يبرگشت و در حال».فهمم يرا نم منظورتان«

 ».هستم يمن قبط.ستمين

 ».خوب چه«

 ».دييگو يفهمم چه م ياصال نم«:به من نگاه كرد و گفت يزينگاه استفهام آم با

 ».ستين مهم«

 ».بود يهستم ، مادرم قبط يمصر من«

 ».ديخواه يكه از من چه م دييحاال بگو.ستيهم ناصال م ديباور كن.خوب ، باشد يليخ«

 ».ميقهوه بنوش كيبا هم  دييايب.خواهم با شما حرف بزنم يم«

 .ميرفت دانيم يدر آن سو انونيقهوه خانه تر به

كلمه هم  كي يمدت حت نيدر ا.گذاشت زيم يصبر كرد تا گارسون قهوه را رو.كرد ياعتنا به من نگاه م يب يكرده بود و با چهره ا سكوت

 .نگفت

چرا «:نگاه كرد و گفت دمينوش يسپس به من كه قهوه ام را م».ستيحالش اصال خوب ن.دياو را زجر ده دينبا.ديپدرم را راحت بگذار ديبا شما«

 »د؟ييگو ينم يزيچ

 »... ياسفم ، ولاو را ناراحت كردم مت نكهياز ا.دو نفر پدر شماست نياز ا يكي.آمده ام تا با دو نفر مالقات كنم نجايا من«

سكته كرده و  كبارياو قبال . كند يم هيگر...كه او دميبعد از رفتن شما به دفتر پدرم رفتم و د. ديخواه يفهمم شما از جان او چه م ياصال نم من

ه خواهرتان گفته دانسته ب ياو قسم خورد كه هرچه را م. ديهست يپدرم به من گفت كه شما ك. خواهد كرد كسرهيسكته دوم حتما كار او را 

 ....بود
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 ك؟يخانم لو ستيكه پدرتان به خواهرم گفته بود چ ييزهايچ نيا خوب

 .از دستش ساخته بوده انجام داده است  يخبر ندارم پدرم فقط گفت هركار من

 .بفهمم پدرتان به خواهرم چه گفته بود ديمن با. ديبا پدر شما به قتل رس داريمن پس از د خواهر

به هر  يدانم ول يمن نم...كه خواهر شما مطرح كرده بود مربوط به  يسواالت. است  يپدرم مرد درستكار و صادق: ان داد و گفتتك يسر ليگابر

 دارد؟ يتيچه ارزش و اهم گريامروز د يميكهنه و قد يحرفها نيا. گذرد يبوده كه چهل سال از عمرشان م ييزهايحال مربوط به چ

توانم  يمن نم يمتاسفم ول. ديبود او را به قتل رسان دهيحرف ها راشن نيچون خواهرم ا يعني ليدل نيا به همتنه يدارد كه كس تيقدر اهم آن

 .پدر شما باشم ينگران سالمت

لبش را گاز گرفت اشك در چشمانش حلقه  د؟يفهم ينداشت چرا نم يرابطه ا چيبود و با جنگ ه يپدر من در آن زمان هم تاجر آثار هنر يول

به . كرد يم يكنم احتماال با نهضت مقاومت همكار يجنگ كشته شد فكر م انياو در جر. بود شيداشت كه كش يپدرم برادر بزرگ ترزده بود 

 .بوده است  يمخالف ناز مندگانهر حال از رز

فرانسه به مصر مهاجرت  بعد از جنگ پدرم از. كرد يرا اداره م كيلو يها يپدرم بزرگم گالر: دست اشك چشمش را پاك كرد و ادامه داد با

 .جا ساكن شد نيكرد و ا

 نماند؟ سيچرا پدر شما در پار چرا؟

پدرم مرد .متولد شدم  1952من در سال . جا آمد و بعدا با مادرم ازدواج كرد ني؟ پدرم به ا ليسكيدرا يكند آقا يم يبه حال شما چه فرق نيا

 .دياو را آزار ده دياست و شما حق ندار يسرشناس

 دارد؟ يچه رابطه ها شتريا با رشم پدر

 يتياهم چيه. ندارد يتياهم زهايچ نيا يهستند ول يمومن و معتقد يها كيكنند و هر دو كاتول يم يمشتركا كار بازرگان. هم دوست هستند با

 ....اول خواهرتان به سراغ او آمد و حاال هم شما. ندارد 

 يكرد شخص يندارد پدرتان تصور م يتياهم چيكه به قول شما ه يزير ممكن است چچطو.  كيخانم لو ديمن گوش كن يخوب به حرف ها حاال

 د؟يكه همه مارا بكش ديآمده ا: ديكشتن او فرستاده است ؟ پس چرا از من پرس يمرا برا مونيبه نام س

 يتيحرف ها اهم نيكه ا ديكن يور مخود شما با ايآ ديصادق باش.  ستين تياهم يحرفها اصال ب نيكلمات اوست نه به نظر من ا نيجمله ع نيا

 ترسد؟ يم يزيو از چه چ ياو از چه كس. ندارد؟ خواهر من مرده و پدر شما سخت وحشت زده است 

 ؟ ستيطور ن نيا ديدان يخوب م يليرا خ نيخود شما هم ا. ترسد  ياست كه پدرم از شما م نيدانم ا يكه م يزيدانم تنها چ ينم من

 .از جا برخاست ناگهان

 ...ديكن برص

 .ديما دخالت نكن يو در زندگ ديبه كشورتان برگرد. ديكنم پدرم را راحت بگذار يشما التماس م به

 چيآمدم ه ابانيكه پول قهوه را پرداختم و به خ يهنگام. رفت رونيكنم دور شد و از قهوه خانه ب يبر زبان جار ياز آنكه بتوانم كلمه ا شيپ

 .شد ينم دهيد كيلو لياز گابر ياثر
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 يتب داشتم ول. حال بودم يكه شب قبل خورده بودم به شدت منگ و ب يآرامبخش ياز خواب برخاستم به علت قرص ها يروز بعد وقت صبح

بار با دقت زخم  نيچند. گذشت  يو ساعت ها به كند ديكه بعد ازظهر فرا رس يزخم پشتم بدتر نشده بود اما هنگام تينگران نبودم چون وضع

شدن زخم ها  يمقابله با چرك يبرا. كرد ياز آن ترشح م يعيسرخ رنگ شده بود و ما يها كم هيزخم درست در محل بخ. كردم يرا بازرس

تند باال  يدنينوش كيرا با  يآرامبخش اضافه كردم و همگ يراهم به قرص ها كيوتيب يكپسول آنت نيهمراه آورده بودم و بنابرا ييداروها

 .انداختم

البته كامال روشن . بودم فكر نكنم دهيكش رونيب كيلو نيكه از دهان ا يكردم به اطالت يسع. هدف به هدر رفت يو ب هودهيببود كه  ينحس روز

توانستم او را وادار به حرف زدن كنم؟ به  يچگونه م دينگو يزيچ گريگرفته بود د مياگر كه تصم يول. است  يمهم يمنبع اطالعات كيبود كه لو

ما  يول. كنم  يوادار به همكار اي ياو را راض ديدانستم چگونه با يتوانست به من كمك كند اما هنوز نم يكرده بودم كه م اديرا پ يحال كس ره

 .كند دايپ يدانه ا يمرغ كور هم ممكن است گاه كي يحت: ديگو يكه م ميدار يضرب المثل

ماگرت گفت كه اخبار مربوط به قتل وال و آن دو . رمياوضاع قرار گ انيربرقرار كردم تا از زبان مارگرت كوردر در ج يارتباط تلفن شتونيپر با

. وجود نداشت يديمورد خبر جد نينكرده بود و در ا يشرفتيپ چيه سيپل قاتيتحق يول. روزنامه ها خارج شده است  ياصل ترياز ت گرينفر د

اغلب اوقات . مارگرت گفت كه پدرم به شدت افسرده است . وجود نداشت  يديمورد خبر جد. گفت كه پدرم به شدت افسرده است  گرتمار

من تنگ شده بود و  يبه گفته مارگرت دل پدرم برا. كند يندارند و غالبا سكوت م يروند توجه يم ادتشيكه به ع يدر خواب است و به كسان

خانم كوردر تشكر كردم و شماره  از. شد يزده م جانيو ه نيبه شدت خشمگ زديم يمن حرف قاتيسفر و تحق ددر مور يهربار كه كس

از پرستار بخش خواستم تلفن مرا به پدرم اطالع . نكنم  داريكردند كه او را ب هيبود و پزشكان معالج توص دهياما پدرم خواب. را گرفتم مارستانيب

 .نگران من باشد دياست و نبا خوبكه حال من  ديدهد و به او بگو

 ليگابر. لرزاند تلفن اتاقم به صدا در آمد يافكند و باد چنان شدت گرفت كه كركره پنجره ها را م هيسا هيكه شب بر شهر اسكندر يهنگام

 .پشت خط بود كيلو

كه شما هم  دميرس جهينت نيباالخره به ا يول. نه  ايفكر بودم كه به شما زنگ بزنم  نيتمام بعدازظهر را در ا: زده و گرفته بود جانيه شيصدا

رفت و از  رونيب يساعت پس از مالقات شما از گالر مياو ن. گرفتم تلفن كنم پدرم گم شده است  ميتصم نيو بنابرا ديهستماجرا  نياز ا يجزئ

 .رخ داده باشد ياتفاق بد شيترسم كه مبادا برا يمن م. من نگذاشته است  يهم برا يغاميپ ايو خبر  دهياو را ند يآن به بعد كس

ومن از .... شماست كه پدرم گم شده  ريتقص: و ادامه داد ديكش يقينفس عم ليزده بود گابر جانيو ه شانيپر يليبعد از گفتگو با شما خ پدرم

خارج شود  شيخواست از گلو يرا كه م يبه زحمت ناله ا....سر خود آورده باشد يياگر بال...خواهم كه او را سالم به من برگرداند يخدا م

 ست؟يجا چه خبر است ؟ موضوع چ نيا د؟يدجا آم نيشما چرا به ا: و گفت ردفروخو

 .ديخواهم بفهمم چرا خواهرم به قتل رس يم....را بفهمم نيخواهم هم يم قايهم دق من

همان ....قايكنم شما دق يبه شما نشان دهم متاسفانه فكر م ييزهايچ ديبا. نديايهر چه زودتر به خانه ب. نميدوباره شما را بب ديصورت با نيا در

 .ديجا برسان نينشده خودتان را به ا ريتا د ليسكيدرا يآقا ديكنم عجله كن يخواهش م. ديترس يآن م دنيكه پدرم سال ها از رس ديهست ييبال

 .شدم يدر هتل سوار تاكس يجلو. درد و تب و زخم پشتم را فراموش كرده بودم. رفتم  نييخانه را به من داد و من فورا پا آدرس



 

 

 كتابخانه نودهشتيا  تامس گيفورد  –حشاشين                                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٨٧ 

نور مهتاب  ريبود كه ز يسربرآورده بود ساختمان كم ارتفاع يشن ياز تپه ها يكياز درون  ييل قرار داشت و گوساح يكيدر نزد كيلو خانه

با درختان نخل گل  ريمس يدوسو. كردم يط ادهيدروازه تا ساختمان خانه را پ ييسرباال ريشدم و مس ادهيپ ياز تاكس. داشت  يكدر ديرنگ سف

به پشت سرم انداختم و احساس كردم كه  يشانه نگاه ياز رو. فرو رفته بود يكيخانه در تار. شده بود نييمختلف تز يو بوته ها رنگرنگا يها

وال افتادم كه  اديبه . از اندازه محتاط و مشكوك شده بودم شيب. من گذاشته بود يرو ياديز ريسخنان خواهر لورن ظاهرا تاث. ام  دهيشن ييصدا

برق  ايرنگ  ينقره ا يمهتاب موها ريز ديتا شا دميگوش خواباندم و به اطراف سرك كش. نكرده بود تيعارا ر اطيجانب احت يكاف هبه انداز

 يزيوزش باد در برگ درختان نخل چ يو صدا ديرس يبرخورد امواج به ساحل كه از پشت خانه به گوش م ياما جز صدا.  نميرا بب يخنجر

 .شد ينم دهيد اتياز ح ياثر. دمينشن

 نييخانه پا شخوانيپ يبود از پله ها كيكه ناگهان در خانه باز شد از فرط وحشت نزد دميكش يخنجر مرد ناشناس را م غهيظار تلحظه انت هر

 .خواستم شما را بترسانم يگفت نم ليگابر.  فتميب

 .يآن هم چه ترساندن ديمرا ترساند يول

و  ديخود را كنار كش. سرخ و متورم شده بود هيكه از فرط گر دميا ددر را روشن كرد و من در نور كمسو و كدر آن چشمانش ر يباال چراغ

زود  يلياحساس ترس خ نيشوم اما ا يگسترده اند وارد م ميكه برا يخود به دام يلحظه احساس كردم با پا كي يبرا ديلطفا وارد شو: گفت

 .برطرف شد

 ياز تابلوها يكيچشمم به  كيتار مهين يدر آن فضا. كرد تيروشن بود هداراهرو  يكه در انتها ينور يگذراند و به سو كياز چند اتاق تار مرا

 .دميد يرا م قهيو عت يميقد يمبل ها هيدر اتاق ها سا. بود  زانيآو وارياز آثار مونه افتاد كه به د يكيو  يزانسيمجسمه ب كيروو 

بتوانم به كمك  ديكنم تا شا دايپ ينشانه ا ايكردم مدرك  يسع .هستم يختگيو در هم ر ينظم يب نيطرف من مسئول ا نيلطفا از ا: گفت ليگابر

 رونيرا ب زيم يداخل كشوها ليو رو كرده و وسا ريكار پدرش را ز زيم لياو تمام وسا افتمين يزياماچ. آن عكس العمل پدرم را درك كنم 

 .دييبه من هم بگو ديهرچه را به پدرم گفته بود لطفا: روشن كرد  يگاريرا عقب زد و س اهشيس يداد موها هيتك زيبه م. بود هانداخت

 .ديلرز يانگشتانش م انيدر م گاريدارد س يليحتما گم شدن او دل-

عكس اعصاب  نيا. هاست  يتوسط ناز سياشغال پار يگذرد عكس مربوط به سال ها يرا نشان دادم كه چهل سال از عمر آن م يبه او عكس من

. گفت يم ييمعنا يربط و ب يسخنان ب. كردم يرا درك نم شياصال حرف ها. كشتن او آمده ام يكرد من برا يتصور م. خراب كرد ياو را به كل

ام پدرتان از  دهيمن كامال با شما همعق....آمده ام هيمن به دستور رم به اسكندر ايخواست بداند كه آ يو م ديترس يم مونينام س هب ياز ناشناس

 .بگذارم شيكرد و از من خواست تنها شهيبعد ناگهان سكوت پ يول ديترس يم تينها يوحشت داشت ب يزيچ

اشك الودش  يچشم ها ريدر ز ديرس يصورتش خسته به نظر م. حرفش را قطع كرد و ساكت شد....دييگو يكه م يعكس نيا: گفت ليگابر

شدن  ديو چهار ساعت از ناپد ستيب. هوش شود يو ب ديكه ممكن است هرلجظه از پا درآ ديرس يبه نظر م نيچن. شد يم دهيد ياهيس يحلقه ها

 يهم وجود داشت كه من نم يگريد زيدرمانده كرده بود حتما چ نيرا چن ليگم شدن پدرش نبود كه گابر ين فقط نگرانيگذشت اما ا يم كيلو

خطاب به . توانست آن را تحمل كند يبود كه او نم نيدر شرف تكو يياكنون ماجرا يبود ول يسال داشت و زن بالغ يحدود س ليگابر. دانستم 

 نم؟يبعكس را ب نيممكن است ا: من گفت
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به گردن داشت كه  يريزنج. خم شد زيم يعكس رو دنيد يبرا ليگذاشتم گابر زيم ينور چراغ رو ريو عكس را درست ز ستادميكنار او ا در

 .داخت عكس پر يچشم گذاشت و با دقت به تماشا يرا رو نكيبود ع زانيبه آن آو ينكيع

 ...كنم يپدر من است ؟ من فكر نم نيكه ا ديمعتقد....يكي نيو ا....شترير: گفت آهسته

 .بوده است  شياست كه در آن زمان كش يمرد برادرش گ نيكه ا: گفت پدرتان

به  يزيو با نگاه استفهام آم عكس را نشان داد يرو ياز مردها يكيبا انگشت  ليگابر....به او دارد ياديشباهت ز يول ستيپدر من ن نيبله ا بله

 .شد رهيمن خ

 .انتخاب شود ديبه عنوان پاپ جد يبه زود دياست و شا نالياو اكنون كارد. است  يزيدامبر نيا: گفتم

 ....است  لوكيشا هي؟ چقدر شب ستيك يكي نيا

زدم  يحدس م يچلياسقف تور. است  يچليرتو نيبه نظرم آشناست ا مرخشيدانستم كه ن يم! خودش است  قايخودش است دق: گفتم ارياخت يب

بعد از  يدر سال ها. بودم دهيبار او را د كي يدر بچگ. بود سيدر پار كيكاتول يايسيكل يها تيشخص نياز مهم تر يكيجنگ  او در سال هاي–

كه  يبزرگ ينياو را به خاطر ب بودم كه دوستانش دهيشناخت شن يرا م يچليپدرم تور. برد سياستراحت به پار يما را برا بار كيجنگ پدرم 

 :شناسم يمن اكنون همه آنها را م يخدا: بلند گفتم يشدم و خطاب به خودم با صدا رهيبه عكس خ....دندينام يم لوكيداشت شا

 د؟يدارد؟ چرا شما آن را به پدرم نشان داد يخاص تيعكس اهم نيا ايآ: ديرا برداشت و پرس نكشيع ليگابر

تنها  نيعكس را به همراه داشت ا نيا ديبه قتل رس يخواهرم وقت. شود يم دهياست كه در عكس د يچهار مرد نيز اا يكيكردم او  يم فكر

عكس پدر شما را آن قدر ترسانده  نيداشته چرا ا يتيخواهرم چه اهم يعكس برا نيفهمم كه ا ديبا. است كه در دست دارم يمدرك و تنها سند

 كرده ؟ يخفخودش را كجا م ستين مبود كه معلو

سرگردان بود به كمك  جهينت يهدف و ب يافكارم ب. شدم رهيخ ترانهيمد يايبه كنار پنجره رفتم و به امواج درخشان در. نزد يحرف ليگابر

ه ك دميكه دوباره سربرگرداندم د يمن باشد هنگام شانياز ذهن پر دارتريو ب ارتريداشتم كه فكر و ذهنش هش اجياحت يداشتم به كس اجياحت

 .كرد يو به من نگاه م ديكش يم گاريبود س ستادهيا زيتكان نخورده است همچنان كنار م شياز جا وزهن ليگابر

 ست؟يچ نيا: دميو رو كرده بود اشاره كردم و پرس ريكه ز يياشاره سر به كاغذها با

توانستم زمان را از  يكاش م يبه خود گفتم ا. بود بايز اريزده و بس جانيخسته و ه. رفت  يبرازنده و خرامان راه م. رفت ريتحر زيطرف م به

لحظه بعد دوباره به خودم آمدم و متوجه شدم كه چقدر احمقم  كي يول. بدهم كياز احساسات رمانت يلحظه گذرا رنگ يحركت بازدارم و برا

 .نبود كياحساسات رمانت يبرا يمناسب وقتاكنون 

پس از مالقات با  يعنيقبل از آمدن شما  يچرا پدرم حت. دهد حيگشتم كه بتواند توض يم يزيبال چدن. و رو كرده ام ريپدرم را ز يكاغذها تمام

 اغذچند پوشه پر از ك ليو رو شده بود گابر ريكه با خواهرتان گفتگو كرد ز يپدرم از همان لحظه ا. و ناآرام شده بود شانيخواهرتان آن قدر پر

و قبل از آنكه گم شود به خانه  يپس از ترك گالر روزيظاهرا او د. كرده ام  دايپدرم را پ ادداشتيم من گفت: گذاشت و ادامه داد يرا به كنار

او رفته بود اما او ظاهرا  دميمن به خانه رس يوقت روزيد. كردم دايرا پ ادداشتشيكه كتابچه  دميفهم يموضوع را تازه هنگام نيآمده بود البته من ا

 .دينيجارا بب نيدر كتابچه اش نوشته بود ا ييزهايبا شما چ داريبعد از د
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در  كيلو. روزانه در نظر گرفته بودند يها ادداشتي يبرا ييبود كه در هر صفحه آن فضا يميس يبا صحاف يميتقو كيلو ادداشتي كتابچه

 نيا: گفتم ليبه گابر نيفهمم و بنابرااو را ب ينوشته ها قيدق يخواستم معنا يمن م. به زبان فرانسه نوشته بود ييزهايج روزيقسمت مربوط به د

 .ديترجمه كن ميارا بر

را گاز گرفت و به من نگاه  شيلب ها. و شكست  ديلرز ليگابر يبر سر ما خواهد آمد؟ عاقبت ما به كجا ختم خواهد شد ؟ به جهنم صدا چه

 شيدانم حتما برا يمن م.... دهينوبت پدرم رس...ز آن چهل سال پس ا...و حاال هم  ديبه شهادت رس ميعمو: بود  رياشك از چشمانش سراز. كرد

 ...دينداشته ا يمطمئنم كه شما منظور بد يول....رخ داده  يحشتناكاتفاق و

شانه اش گذاشتم اندام  يبه كمك دارم دستم را رو اجيزنم و احت يدست و پا م يكينداشتم خود من هم در تار يمن واقعا قصد بد ليگابر نه

دهم كه كارها دوباره روبراه  ديخواستم به او نو يكه نگران نباشد م ميخواستم به او بگو يم. ديلرز يم ياش از ترس و نگران و شكننده فيظر

شوم جان  يماجرا نيدر ارتباط با ا ياديز يتوانستم انسان ها ينم يول ستيمتوجه پدرش ن يدهم كه خطر نانيخواستم به او اطم يشد م دخواه

پدرش سالم و سرحال بود و  ديشا. كند هيخواهد گر يدادم و گذاشتم هرچه م هيسرش را به شانه ام تك نيبنابرا. ده بودندخود را از دست دا

 .بخش او را آرام كنم يخواستم با سخنان دروغ و تسل يسوخت نم يهم به درك واصل شده بود و در قعر جهنم م ديشا

 .دانم چرا به شما اعتماد دارم يخودم هم نم :داشت گفت هيكه هنوز سرش به شانه ام تك يحال در

 يكه سن يو تازه من با وجود. ام امدهين نجايبه ا يكشتن كس يكه من برا ديدان يخوب م يليدارد؟ خودتان خ يشما ضرر ياعتماد به من برا مگر

 ست؟يطور ن نيا ستمياز سر گذرانده ام چندان هم بداخالق ن

 .ديكش زد و دماغش را باال يلبخند ليگابر

كه هنوز به من  ديدان يم ييزهايكه چ ديكن يبه من اعتماد م ليدل نيبه ا ديو شا: گفتم ليبه گابر. ميرها كن يكيدر تار يريبگذار ت: خود گفتم به

 .ديكن اعتمادبه من  كه ديخواه يچون خودتان م ديشما به من اعتماد دار. دارم ازيمن به دانستن آنها ن ديدان يكه خودتان م ييزهايچ....دينگفته ا

 يهم نوشته شده كتابچه را به سرعت ورق زد و صفحه به خصوص يگريمطلب د ادداشتيكتابچه  نيدرا: به عقب گذاشت و گفت يقدم ليگابر

شته است كلمه ننو كي يمورد حت نيالبته پدرم در ا. است كه پدرم با خواهر شما مالقات كرده بود يمربوط به روز ادداشتي نيكرد ا دايرا پ

 .كرده است  هياز چند اسم ته يپدرم فهرست. دينيجا را بب نياما ا....مورد وجود ندارد نيدر ا يا يكتب ادداشتي

 مونيس

 يگوريگر

 پاول

 ستوسيكر

 !اعظم دوك

م مستعارند؟ مثال دوك اس ينوع اياند  يواقع ينام ها نيا ليسكيدرا يآقا: ديگذراندم نگاه كرد و پرس يبه من كه نام ها را از نظر م ليگابر

 ....اعظم

 قدر مهم است ؟ نيدوك اعظم ا نيا ليدارم؟ به چه دل يعالمت تعجب چه معن نيا يبله ول: تكان دادم و گفتم يسر دييبه نشانه تا من



 

 

 كتابخانه نودهشتيا  تامس گيفورد  –حشاشين                                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٩٠ 

 ....شود يم دهيدر عكس فقط چهار مرد د يول

كلمه هم در مورد گفتگو با  كي يحت يول ديعكس را د نيا زرويپدرت د. عكس را به پدر شما نشان داده بود  نيمطمئنم كه خواهرم ا من

 ....كرده  ادداشتيرا در كتابچه اش  ياسام نيبا خواهرم ا داريپس از د يول. خواهرم به من نگفت

 .است  يادياسم ز كي د؟ينيب يمگر نم ستيكه با عكس جور ن ياسام نيا يول

 .عكس است  نيكامال جور است مرد پنجم عكاس ا نه

 قهيچند دق ستيبهتر ن: گفت ليگابر. ميو سردرگم بود شانيما شگفت زده و پر يهردو ميشده بود رهيو به هم خ ستادهيگرايكدي يبرورو

 .ندازديتازه فكر ما را بهتر به كار ب يهوا دي؟ شا ليسكيدرا يآقا ميكامل كنار ساحل گردش كن

 د؟ييگو يبه من بن نم چرا

تكان دادم و  يباشد؟ من سر ديصدا كن يمرا گاب ديصورت شما هم با نيدر ا: افتاده بود برداشت و گفت يدلدسته صن ياش را كه رو يچرم كت

 .اتاق را پر كرد ينمك فضا يسرد و بو ياتاق را باز كرد هوا ييدر كشو ليزدم گابر يلبخند

 ينور ماه م ريو در ز دييسا يم نهيس يآلود بر ساحل شنامواج كف . شن ها سفت و مرطوب بود .  ميبه ساحل رفت مايمستق يچوب يپلكان قيطر از

من به عنوان  يدرباره زندگ ميحرف زد مانيدرباره مسائل خصوص يمدت. شد يم دهيد هيشهر اسكندر يدر سمت شرق نور چراغ ها. ديدرخش

 يحاصل من برا يدرباره تالش ب 1973در سال  ليجنگ مصر و اسرائ انيدر جر ليدر باره كشته شدن نامزد گابر وركيويدر ن يدعاو ليوك

به عنوان تنها فرزند خانواده كه پس از مرگ زود هنگام  ليگابر يدرباره زندگ ونيسوعيو به خصوص با فرقه  كيكاتول يسايدوباره با كل يآشت

 .بود ندهمادر به پدرش تنها ما

 .ميگرفت شيبه خانه را در پ راه بازگشت ديپاش يرا به سروصورت ما م ايبود و آب در افتهيباد شدت  وزش

 ايصورت آ نيكه در ا دميداشته و سپس از او پرس يبه گفتگو و درد دل با كس ازيمن ن روزيپدرش پس از مالقات د ديگفتم كه شا ليگابر به

 رفته باشد؟ شتريممكن است به سراغ دوستش كالوس ر

 .او جالد پدر من است  ستيت پدر من ندوس شتريكه ر ديمطمئن باش شتر؟ير: كرد و گفت يخنده خشن ليگابر

 چه ؟ يعني

 .خواهم گفت تانيرا برا كيو خانواده لو شتريقهوه درست كنم بعد تمام داستان ر ديسردم شده بگذار ميخانه برگرد به

 ينرم و كوتاه يمبل ها يبود رو يرانيا يميقد يازفرش ها دهيو كف آن پوش متيگرانق يآن پر از تابلوها يوارهايكه د ياز آن كه در اتاق پس

كرده و تا آن روز  يخود بازساز يها دهيسال ها آن را از اطالعات پراكنده و مشاهدات و شن يگفت كه ط يبيداستان عج ميبرا ليگابر مينشست

 .كس بازگو نكرده بود چيه يبرا

 يعنيو رهبر آن  يشيها در و يست نشانده نازجنگ با حكومت د يبود كه در سال ها يمحافظه كار كيكاتول نيو ات يپدر گ كپل لوي– ژان

. رديپل اداره آن را به عهده بگ-كرد وقرار بود كه پس از مرگ ژان يپدرش كار م يدر گالر نيبود ات شيكش يگ. كرد يم يمارشال پتن همكار

و وفادار  بنديپدرش پا ياسيس يت و مشنداشت جز آنكه وانمود كند او هم به اعتقادا يقرار داشت و چاره ا ريپ كينفوذ لو تحتكامال  نيات

و چند سال داشت  ستيكه در آن زمان ب نيات. اش ادامه دهد يشد و نتوانست به اداره گالر يپل دچار سكته مغز-دهه چهل ژان ليدر اوا. است
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 يروهاين انيده بود روابط متالش كر يرسم ريغ پلماتيد يكشف كرد كه پدرش به عنوان نوع يعهده گرفت و پس از مدت هرا ب يگالر تيريمد

 ديمهم و با صرفه است و نبا اريتالش بس نيكه ادامه ا افتيبه فراست در نيات. كند ميرا بهبود بخشد و تحك كيكاتول يايسيو كل ياشغالگر آلمان

در . داشتند ازين گريكديود بلوك ها به وج نيا قطع شود چون هر دوي– ايسيها و كل يناز يعنيدو بلوك بزرگ  نيان ايكند كه رابطه م يكار

 يروهاين انيتفاهم م جاديهدف او هم ا يعنيرا به عهده داشت  يمشابه تيهم مامور شترير. آشنا شد  شتريبا كالوس ر نيهمان روزها بود كه ات

 .بود كيكاتول يايسياشغالگر و كل

از  ياطالع چندان لياما گابر. كرده بود مطابقت داشت  جاديمن ا در كيكه لو يو تصور مبهم و ناكامل ريگفت با تصو يم ليكه گابر ييزهايچ تمام

كرد كه  يبوده است و فقط دائما تكرار م ريماجرا درگ نيجنگ تا چه اندازه در ا يدانست كه او در سال ها ينداشت و نم كيلو يپدرگ تيفعال

 .شده است  ديقهرمانانه شه شيعمو

كه پدرش دچار  يبار هنگام كياز آن جا كه  زيو ن-داد يبا دقت به سخنان او گوش م شهيو هم پدرش بود كياز آن جا كه همكار نزد ليگابر

را كشف كرده و  راز وحشتناكي–پدربزرگش سوال كرده بود  يدرباره زندگ حيپرده و صر يو عذاب وجدان شده بود از او ب ديشد يافسردگ

غالبا –خود  انيقربان يشخص يها ونيرا كه آلمان ها از كلكس ييگرانبها يد و آثار هنرها بو يناز يجنگ ميغنا ليدال رپل پي– ژانبود كه  دهيفهم

تجارت عاجز شد  نياز ادامه ا يماريب ليكه ژان پل به دل يهنگام. رساند  يآنها به فروش م يبرا. بردند يبه سرقت م -ثروتمند يها  يهودي

 .را به عهده گرفت فهيوظ نيانجام ا نيات

خواستند  يكه م يشدند و هركار يمحابا صاحب م يب خواستنديداشتند آنها كه هرچه را كه م يازيها به دالل چه ن يفهمم ناز يمن يول: دميپرس

 ...كردند يبا آنها م

 يناز با يبه عنوان پاداش و حق الزحمه همكار-خواست يسهم خود را م ميغنا نيهم از ا ايسيكل. ديرا فراموش نكن سايكل يبله ول: گفت ليگابر

 .ها

 بود؟ مانهيو صم كيتا چه حد نزد يهمكار نيوجود داشت ؟ هدف از آن چه بود؟ و ا ايسيها و كل يناز انيم يا ينوع همكار چه

 داند؟ يچه م يدر زمان جنگ؟ كس: تكان داد و گفت يسر ليگابر

 دارد؟ قتيحق ديكه به من گفت ييزهايچ ريكه سا ديشما مطمئن يول

 نيچهل سال است كه ا. كشد يبابت عذاب م نيو هنوز هم از ا. ها را فراموش كند يبا ناز يدرم هرگز نتوانسته ننگ همكارمطمئنم پ بايتقر بله

 .است  ليدل نيهمه رنجور و شكسته شده تنها به ا نيپدرم ا دينيب ياگر م. دهد يشوم وجدان او را آزار م يهمكار

 د؟يمطمئن نقدريا چرا

من : انداخت و ادامه داد نييسرش را پا ليكشد گابر يم يام كه پدرم چه رنج دهيام چون به چشم خود د دهيكشمن هم همراه او عذاب  چون

من از . ديرا باز كرد يميكهنه و قد يشما و خواهرتان دوباره سر زخم ها يرا فراموش كنم و او را ببخشم ول زيكنم همه چ يم يسالهاست كه سع

 ....پدرم كرده بود شرمسارم هك يكار

است اما كشف  يداشتند اگرچه موضوع وحشتناك يجنگ با هم سرو سر يها در سال ها يو ناز ايسيكه كل نيمن گوش بده ا يبه حرف ها ييگا

را مرتكب شده كه اطالع از آنها موجب  ياديجنگ اعمال زشت ز يدر سال ها ايسيكل. دانند يرا م تيواقع نيها ا يليخ.  ستين يديجد
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داند كه  يم يجنگ بود و چه كس يآن سال ها سال ها. ديرحم باش يو ب رياز حد سختگ شيدر مورد پدرتان ب دينبا. است و خفت  يشرمسار

 ....به عالوه در آن زمان جوان بود ديترس ياز جان خود م اديقرار داشت او به احتمال ز يپدرتان تحت چه فشار وحشتناك

ماجرا مربوط به ده ها  نيبود كه وال كشف كرده بود؟ نه ا يهمان راز نيا ايبه فكر فرو رفته بودم آراندم  يسخنان را بر زبان م نيكه ا يحال در

 الاشغ سيدر پار يتوانستم باور كنم كه وال تنها به خاطر كشف قاچاق آثار هنر ينم.  ستين زهايچ نينگران ا يكس گريبود امروز د شيسال پ

 .باشد دهيشده به قتل رس

شده بود  ليتبد ياراده ا ياست پدرم به عروسك ب نيو موضوع وحشتناك هم هم افتيمعامالت ادامه  نيبعد از جنگ هم ا يول: گفت ليگابر

باز كردند تا بتوانند از او به عنوان دالل استفاده كنند و  يدوگالر هيپدرم در قاهره و اسكندر يآنها بعد از جنگ برا. ديرقص يكه به ساز آن ها م

 .ادامه دهند- از آن ماجرا ببرد ييبو يآنكه كه كس يب-را فيتجارت كث نيا

 ...است ؟ جنگ كه تمام شده بود يمنظور شما چه كس آنها؟

چون . خورد يساده لوحانه شما به درد ما نم ينيجهانب. كند يجا فرق م ياما وضع ما در ا. ساده و آسان است  زيها همه چ ييكايشما آمر يبرا

از آنها به عنوان  يها پولدار و بانفوذ بعض يآلمان. هيشد اول در قاهره و بعد هم در اسكندر دايها پ ياره سروكله آلمانبالفاصله بعد از جنگ دوب

 يها دالر مخف ونيليبه ارزش م ييو گرانبها قهيها آثار عت نازي– يمعمول يها يهاست نه آلمان يبن منظورم ناز. جا آمدند نيمشاور دولت به ا

را به  ميغنا ديبا: ساده است  يليكردند؟ جواب خ يم ديپس چه كار با. ارزش بود يآدم ها ب يبرا ميغنا نيتمام ا يول....هر طالجوا: كرده بودند

اس كه از اروپا فرار -اس يميسازمان عنكبوت تمام افسران قد ايكندر در اسپان ونيلژ-ها همه جا حاضر بودند يناز.  كردنديم ليپول نقد تبد

چهارم را  شيها خواب را نيهمه ا. شما رفته بودند زيعز يكايو مصر و آمر قايآنها كه به آفر. پناه برده بودند يجنوب يكايبه آمر كرده بودند و

 يجنگ تكاريپس از جنگ به عنوان جنا يسرشناس كه در سالها يها يسه نفر از ناز( شمنيو آ يتنها منگله بارب يفرار يها يناز. دنديد يم

و .  تندداش ازيبود و همه آنها به پول ن دهينامشان را نشن يوجود داشت كه كس يفرار ينبودند هزاران ناز) و مجازات شدند محاكمه ريدستگ

كردن  دايپ ريمس نيمشكل در ا نيبزرگ تر. به پول بود آن هم پول فراوان دنيرس ياز راه ها يكيگرفته شده  متيبه غن يها نهيفروش گنج

 يكس چهو . كنند  ليهمرا با ارعاب تبد ياخاذ يمعامالت را به نوع نينداشتند جز آن كه ا يچاره ا نيبنابرا.ل اعتماد بودرازدار و قاب يمشتر كي

 توانستند مرعوب و وادار به پرداخت پول كنند؟ يراساده تر از همه م

 فروختند؟ يم ايسيخود را به كل يها مال دزد ياست كه ناز نيا منظورتان

به من نگاه كرد و منتظر  ليگابر....ايرا از من بخر  ميغنا نيا اي. بود كه از جنگ جان سالم به در برده بودند ييها يجنگ نازدر  ايسيكل يگلو

 .شود رميماند تا ادامه مطلب دستگ

 ميغنا نياز محل هم شما يها نهياز هز يو بخش. ديبرد يما سهم م يجنگ ميجنگ از غنا يگفت كه شما در سال ها ميخواه ايبه همه دن اي.....

 هلآن هم از چ. ها تن داده بود يبا ناز فيمعامالت كث نيبه ا قتايهم حق ايسيبود و كل بيترت نيبه ا ديكه گفت يو ارعاب يپس اخاذ. شد يم نيتام

 شده بود؟ مانيهم پ طانيبا ش ايسيكل يعنيبزرگ  يمبل نشستم خدا يو رو دميكش يآه شيسال پ

تواند  يم ايسيكل.  ستين چارهيهم چندان درمانده و ب ايسكلي. و هنوز هم هست–و دشوار بود  فيموازنه ظر كيستد  داد و نيا: گفت ليگابر

است كه  يقرارداد و معاهده ا نيا-ترسند يم ايسيكهنه كار هم از كل يها يناز نيبنابرا. را افشا كند يجنگ تكارانياز جنا ياريبس يمحل اختفا
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گناهان پدرم او را . برد يمعامالت سود م نيافتاده بود اما او هم از ا ريگ ابيآس نيدوسنگ ا نيوار است و پدر من باساس ترس متقابل است رب

فروشنده و  داريشد اما آنها از پدرم به عنوان خر يچگونه انجام م ييمعامالت از نظر اجرا نيدانم ا يمن نم. كرد ليتبد يبه مرد ثروتمند

 يفروخت و پول آنها را از راه ها يم ايسيبه خود كل يو حت كايدر قاره آمر يانيرا به مشتر يجنگ ميغنا نياو ا. د كردن ياستفاده م يچاقچقا

 .رساند يها م يمختلف به ناز

 شتريكالوس ر قياز طر: گفتم

 افتياز پدرم آن قدر اطالعات دررا ثابت كنم اما  يزيتوانم چ يالبته من نم. طور باشد نيكنم هم يبله فكر م: تكان داد و گفت يسر ليگابر

دچار  شهيسالها هم نيمعامالت بود كه پدرم در طول ا نيبه خاطر ا. كنم ميماجرا ترس نياز ا يروشن و شفاف ريخود تصو يكرده ام كه بتوانم برا

اراده  يالنفس و ب فيرا مرد ضعپدرم  شترير. ستين يرحم و قس يب يكار به اندازه كاف نيا ياست برا يفيپدرم مرد ضع. وحشت و اضطراب بود

محافظ و  يپدرم نوع يبرا شترير. كند يخواهد با او م يكه م يلگام پدرم را در دست دارد و هركار شترياست كه ر ليدل نيداند و به هم يم

 .كرد يم هيگر ليابرگ. شكسته است ...بار گناهانش  ريتاب تحمل از دست داده و كمرش ز گريكنم كه پدرم د و من فكر مي –است  ننگهبا

او . بود دهيامانش را بر هياما هق هق گر ديبگو يزيخواست چ يكرد م هيمثل بچه ها دستم را گرفت و زار زار گر. او رفتم و كنارش زانو زدم نزد

آرام گرفت و به  باالخره. كردم آرامش كنم يدر كنارش نشستم دستش را در دست گرفتم وسع. تخت خواباندم يرا به اتاق خوابش بردم و رو

 .آمدم رونيپوشاندم و از اتاق ب ييبدنش را با پتو. رفت  بخوا

نگاه كردم و به  ايباد سرد عرق صورتم را خشك كرد و من به مهتاب و به در. كه رو به ساحل داشت نشستم ييپله ها يخانه خارج شدم و رو از

 يخواهر كوچولو: كنم واز او بپرسم  دايدر درون وجود خودم وال را پ ييجادر  ايفضا و  تيكردم در نها يامواج گوش فرا دادم و سع يصدا

 ن؟يفقط هم....بود؟ نيهم يكه كشف كرده بود ياسرار

 يدر سالها سيرا كه رد آن تا شهر پار يآثار هن انيشبكه دزدان و دالالن و قاچاقچ نيو مثل من توانسته بود ا بيترت نيوال هم به هم ديشا

 كي شيادامه را يايجنابتكار و متعصب كه هنوز هم رو يمتقلب و چند ناز يچند روحان. بود كشف كند بيش آلمان قابل تعقاشغال توسط ارت

 .بودند ريماجرا درگ نيپروراندند در ا در سر مي–از آن به جا مانده بود  يا رانهيكه اكنون تنها و -آلمان را ههزارسال

امن پنهان كرده بودند و آنها را  يدر مكان ها - يمتيگرانبها و جواهر ق يمجسمه ها سينف تابلوهاي–ا خود ر يجنگ ميو غنا يها اموال دزد يناز

با  يداستان چه رابطه ا نياما ا. نبود  يو دلپسند بايز يماجرا. فروختند  يم كيمثل لو يالنفس فيضع يها و آدم ها شيكش نيا قياز طر

 نكل اي–وجود داشت  يداشت ؟ و تازه اگر هم رابطه ا يچه ربط فرنانيبه قتل وال و الكهارد و ه ماجرا نيالوقوع پاپ داشت؟ ا بيقر خاباتانت

آنچه تا - .كشف كرده بودم ياما كوچك فيفقط لكه زشت و كث كيكاتول يايسيكل يبايز ينه من در نما. ماجرا اصوال آن قدرها هم مهم نبود

 چيه گريوچك و دلكه زشت اما ك كيبود  نيشده بود هم رميكنون دستگ

 نيهم در ا شيچهل سال پ شترير. و حاضر بود  يهم هنوز ح شتريداشتم كالوس ر اريدر اخت يمن عكس: هم وجود داشت  يگريمدرك د يول

به  ديشد دو نفر از آنها مرده بودند و نفر سوم شا يم دهيد يعكس سه مرد روحان يبود دخالت داشت رو ايسيكه طرف آن كل فيمعامالت كث

هنوز هم ادامه دارد و  فيمعامالت كث نيمطمئن بود كه ا ليبه عالوه گابر. نشست يبر تخت پاپ اعظم م سيپطروش قد نينشبه عنوان جا يودز

صورت هنوز هم  نيگفت در ا يدست م ليو اگر گابر. شود يم ريسراز يو فرار ريپ يها يناز بيبه ج ايسيمتعلق به كل يپول ها ليهنوز هم س
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نبود كه در  يصورت شك نيبودند و در ا ريدرگ-و طمع و حرص و آز استوار بود يكه بر ترس متقابل و اخاذ التمعام نيدر ا انيروحان يبرخ

 يشخص درگذشته از بزرگان ناز نيها بود و از كجا معلوم كه خود ا يمنافع ناز ندهيوجود داشت كه نما يكس ييايسيمقامات كل يسطوح باال

 نبود؟

و با  يبا ظرافت زرنگ ديجد يبود كه از موضع دينسل جد ندگانياز نما يكيهم  ديبود و شا يميقد ياز آن كله گنده ها يكيس ناشنا نيا ديشا

 .داد يادامه م ارايسيكل يميسنت قد يتوجه به سود و صرفه اقتصاد

 .بود اتيح ديشته بود كه هنوز در قتنها حلقه واسط و رابط با گذ يزيدامبر كيكاتول يايسيدر كل يعنيماجرا  نيا گريدر طرف د و

صورت  نيشد؟ در ا ينابود نم يزيدامبر يشغل ندهيآ ديگرد يمنعكس م يگروه يشد و در رسانه ها يماجرا برمال م نيكجا معلوم كه اگر ا از

و دور  زييمن در آن پا يوست داشتنو د رينظ يب يهمان همباز... يزيدامبر. رفت  يبه تاج و تخت پاپ بر باد فنا م دنيرس ياو برا نهيريد يايرو

 1925و فراموش شده سال 

 .شناخت  يهم او را خوب م زابتيبود و خواهر ال كينزد يليخ يزيبه دامبر وال

داشت ؟  يماجرا چه نقش نيامروز در ا سيپار. توانستم افكارم را منظم كنم يداده ها و اطالعات مغزم را به خود مشغول كرده بود نم نيا تمام

اشغال  شي؟ و چار يقاتيچه نوع تحق....پرداخته بود قيبه سر برده بود و در آنجا به تحق سيعمر خود غالبا در پار يماه ها نيل كه در آخروا

ماجرا دست داشتند در آن زمان در  نيام در ا يفعل يكه بر طبق دانسته ها يداشت ؟ تمام كسان يماجرا چه رابطه ا نيجنگ با ا يشده سال ها

 .كردند يم يزندگ سيپار

 شيپ يگريخواست فرصت د ينه چقدر دلم م اياست  اتيح ديهنوز در ق ايبه كجا پناه برده بوده و آ كيلو نيفكر فرو رفته بودم كه ات نيا در

 رونيخانه بمتورم از  يبا چشم ها ليگابر دميشن ييناگهان از پشت سرم صدا. من پاسخ بدهد  گريتوانست به چندسوال د يم كيآمد و لو يم

 .پله ها نشست  يمن رو نارآمد و ك

 كيبا مذهب كاتول يمكان به نحو نيظاهرا ا. كردند  ياشاره م يوعده گاه خاص ايغالبا به مكان  شترياو و ر. دانم پدرم كجاست  يكنم م يم فكر

 يوعده گاه در صحرا نيگفت اگرچه محل ا يم شترير. كردند يم يو با هم شوخ دنديخند يمكان م نيا يادآوريآن دو غالبا با .رابطه دارد 

 ....نديمحشر را بب يتواند از آنجا صحرا يبه آنجا برود م ياما اگر كس ستين رمحش

 صومعه است ؟ كي اي ايسيكل كيرابطه دارد؟ منظورت  كيمذهب كاتول با

 گذاشته بودند؟ يمحل چه نام نيبر ا شتريدانم كه پدرم و كالوس ر يم يدانم ول ينم

 ل؟يگابر ينام هچ

Linferno جهنم. 

3 

در آن وجود  يزيچ ديبرگ كاغذ سف ستيچون بجز حدود ب. بود دهيفا يكننده و ب ديكرده بود ناام دايدر ماترك وال پ زابتيكه ال يا پوشه

 يه ماهها و سال هاكه ظاهرا مربوط ب-نوشته بودند ياز آنها اعداد كيشد كه در برابر هر يم دهيجلد پوشه شش اسم د ينداشت فقط رو

 .شد ينم دهيد ياسم عدد نيفقط در برابر آخر. مختلف بود
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 81-2لبريكلود ژ-1

 81-8ويآرو نيسباست-2

 82- 1مولر گيهانس لودو -3

 82-5فولر- دليب سيپرا-4

 82-8استرن يجفر-5

 كسلر شيار-6

گذاشته  يا يدست فياحتماال وال مدارك مربوطه را در ك. بود شده ديكرده بود ناپد يمورد جمع آور نيكه وال احتماال در ا يگرياطالعات د تمام

 .آن را به همراه داشت  شهيبود كه در روز مرگش مثل هم

از حروف بزرگ الفبا را پشت  يكه نبود وال تعداد ادداشتي. شد يم دهيد يكوتاه سيدستنو ادداشتيدرون پوشه  ياز كاغذها يكي يرو فقط

بود كه وال از آن استفاده  يحروف كد رمز نيظاهرا ا. توانست مفهوم آنها را درك كند ياصال نم زابتيكه ال يبه طور. كرده بود فيسر هم رد

 .گذاشت  بيورقه را در ج نيا زابتيبود در هر حال ال نيا هيظاهر قض. نبود سريم زابتيال يكرد و شكستن و كشف آن برا يم

و كار  يجز بررس يها و امثالهم روبرو شد كه چاره ا يو گزارش ها و اخبار خبرگزار از تلكس ها يكه به دفتر خود برگشت با كوه يهنگام

 .او قرار داد اريرا در اخت يو فهرست اسام ديكش يرا به كنار نيكرد و خواهر برنارد دايپ ياما روز بعد فرصت. آن ها نداشت  يبررو

در گوشه لب داشت  يگاريكه س يدر حال نيشما دارم برنارد يبرا يدرعايغ تيمامور كيخواهر : گفت نيخطاب به خواهر برنارد زابتيال

حاضرم شرط ببندم . ديشناس يرا م ياسام نياز ا يحتما شما هم مثل من بعض: گفت زابتيال. انداخت  يبه پشان ينيرا گرفت و چ ياسام يفتوكپ

 دينيب يكه م يماه و سال مرگ آنها است و همان طور خيشده تاراسم آنها نوشته  يكه جلو يكنم اعداد يمرده اند و فكر م افراد نيكه تمام ا

منتشر  ييافراد در چه روزنامه ها نيمرگ ا يآگه ديكن قيكنم تحق ياز شما خواهش م. شود يمربوط م رياخ ميسال و ن كيبه  يها همگ خيتار

تا  ديترجمه كن يسيبه انگل ميكنم مطلب را برا يواهش مخ. ديكن يجمع آور ميتمام اطالعات موجود درباره آنها را برا هبه عالو. شده است 

 د؟يكن يم ميكار را برا نيمرتكب اشتباه نشوم ا

 .طول بكشد يخواهر فقط ممكن است مدت ستين يمشكل

مهم است و  يليمسئله خ ديو نگران نباش ديبزن يمقدس به شما عطا كرده پس گردن يايسيكه كل ييرويهركس كه مزاحم كار شما شد با تمام ن به

 .خودمان بماند نيب ديموضوع با گرينكته د كي

 .ندارد رينظ ايدر تمام نقاط دن كانيمحرمانه وات يوهايدانست كه آرش يم زابتيال خواهر

 .و ناشناخته  زيشگفت انگ يقفسه پر از آثار گرانبها پر از اسرار محرمانه و پر از ماجراها لومتريك چهل

قرون  اهيقرار نداشت دوران س نيمورخ اريدر اخت ديكل نينامند چون اگر ا يم تريسنت پ ديرا كل ويآرش نيا نيدانست كه مورخ يم زابتيال

 .ديرس يتر به نظر م يتر و ظلمان اهينچه هست ساز آ – يخيتار قاتيتحق جالاقل از نظر نتاي– يوسط

پنهان است و  ميعظ يهزار تو نيخود مشغول كرده در اعماق ا را به نياز دانشمندان و متفكر يمتعدد يكه نسل ها يشماريپاسخ سواالت ب و

جا خاك  نيدر هم زيربوده بود ن انيو دانشجو ينياز طالب علوم د ياريخواب را از چشم بس شيكه قرن ها پ يفراوان يپاسخ مستند پرسش ها
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 رياج يحرفه ا يمنظور قاتل نيا يبرا ايه كرد شخصا و به دست خود خف يرا در شب عروس زاباليهمسرش ا ينيشاهزاده اورس ايآ: خورد يم

 تيدونفر واقعا دو شخص نيا ايبود )ايلوكرس بورژ(بورجا  ايهمان لوكرس قتيدر حق ييبلند و طال يبا آن موها سهيقد ينايكاتر اينموده بود؟ آ

 متفاوت بودند؟

نهفته بود؟ آمرزش  يفيشد چه اسرار زشت و كث يو قطور م نيشامل هفت هزار مجلد سنگ يياسناد مربوط به آمرزش گناهان كه خود به تنها در

را از حاضر  نيمتهم يچه مبلغ يگرفت؟ در ازا يمورد عفو قرار م ييچه بها يزنا و قتل در ازا يمانند دزد ييداشت و خطاها يگناهان چه نرخ

از حضور در دادگاه با پول و  تيش گناهان و معافآمرز يكردند؟ بله بها يمعاف م ونيسيزياتك يو دادگاهها يشدن در برابر محاكم مذهب

پاپ ها و نوچه ها و  يبرا يبلكه به صورت انجام خدمات شخص ينه به صورت نقد ديكه با ييحق الزحمه ها تيوضع يشد ول يجواهر پرداخت م

 شد چگونه بود؟ يم تآنها پرداخ انياطراف

 نيپاسخ به ا ايوجود داشت ؟ آ وهايآرش نيمطرح كرده بود هم در ا ستميواخر قرن بدر ا يسوعيراهبه  ليسكيكه وال درا يپاسخ سواالت ايآ و

 و خم پنهان بود؟ چيپرپ يهزارتو نياز ا يپرسش ها در گوشه ا

متفرقه آن ها از مان پاپ  يپاپ ها صورت جلسات و نوشته ها نيفرام يبود كه به جمع آور يپنها ياز هزار مجلد يكيپاسخ در  نيا ديشا

اش جمع  يو جلد چرم ميعظ يدر مجلدها رينظ يمدارك ب نيقرن هجدهم اختصاص داشت ؟ تمام ا ليتا اوا 1198سوم در سال  سنسنويا

 ....كهن در اثر مرور زمان رنگ طال به خود گرفته بود اريبس ينوشته ها نيمركب ا وشده بود  يو صحاف يآور

و بعضا  ميبه خصوص بود و بر اساس موضوع تنظ نهيزم كياد و مدارك مختلف در كه شامل نامه ها اسن ويآرش ياز مجموعه ها كيهر  به

موجود  يفوند ايفوندوها  نيتمام ا قيكس تعداد دق چيه. است  يگفتند كه حالت جمع آن فوند يم) مخزن(شده بود فوندو  زين يفهرست بردار

پانزده سال را  ييمربوط به آن به تنها يفوندو وجود داشت كه مجلدها كي يفوند نيا انيدر م. دانست يرا نم كانيوات حرمانهم يها ويدر آرش

انجام نداده  يقيفوندو تحق نيدر مورد ا يكس. مانده بود يعمال دست نخورده باق شينام داشت و از صدها سال پ شالنتايفوندو م نيا. كرد يپر م

از اسناد  ختهينامنظم و در هم ر يبكر و ناشناخته و مجموعه ا ينيسرزم: شد يمحسوب م يمجموعه بكر يعلم يها پژوهشبود و از نظر 

 .بود يخيتار يگرانبها

هنوز در اعماق  يمهم يها و پاسخ چه پرسش ها يداند چه اسرار چه شگفت گفته بودند كه تنها خدا مي –به حق –بارها و بارها  دانشمندان

 .خورد يمحرمانه ناشناخته مانده و خاك م يوهايآرش

آن «هشتم و همسرش  يهانر نيمكاتبات ب. بود دهيرا محاكمه كش لهيگال لؤيكه گال يونيسيزيه ها و اسناد مربوط به دادگاه انكجلس صورت

 .»نيبول

 ايو جول يكاتانث يوانوزا د ا،ياز جمله لوكرس -شيالكساندر ششم خطاب به مترس ها و معشوقه ها يعنيپاپِ خاندان بورجا،  يِخصوص يها نامه

 .هفانرنز

 .تكان دهنده بود يخيكه پر از اسناد تار كيكاتول يايسيكل ٔهقضايي ٔقوه يِعال وانيد يعني، »روتا« يها پرونده

 .يمانيو ا يدتمسائل عقي ٔها درباره نالياسقف ها و كارد يمربوط به مذاكرات شورا ويآرش

 يآمد در صورت جلسات آن، گزارش ها يبهعمل م ييايسيكل تيهر شخص يرسم سِيكه قبل از تقد يمربوط به مذاكرات و محاكمات اسناد
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 .ديرس يبه ثبت م زيكند ن ليمورد نظر اقدامه دل تيشخص هيگزارش دادستان دادگاه كه موظف بود به عنوان مخالف، عل يعني طان،يش يوكال«»

و خواهران  »سهيقد« نيا زندگي ٔدرباره اتيجزئ نيتر يو خصوص ني، كه در آن ها محرمانه تر»مونزا  موناكادي« ٔكاملِ محاكمه  يها پرونده

 .او منعكس شده بود يهمفرقه ا

متقل شد و در آن  كانيمحرمانهق وات ويبه آرش زيون يجمهور ي، پس از فروپاش1835كه در سال  زيپاپ در ون يندگيمربوط به نما ي»فوندو«

قرار گرفته و سركوب  بيپاپ تحت تعق ياز سو يقابل تصور ريغ يرحم يكه در قرن هفدهم با قساوت و ب يسه نهاد و سازمانِ مذهب ٔخچهيتار

 ....گريمسائلِ مهم د تينها يبود، و ب دهيشد، به طور مستند عرضه گرد

 محرمانه، يوهايشده در آرش يكتاب ها و اسناد و مدارك جمع آور تينها يب باًيو تقر ميگفته بود كه با توه به حجم عظ زابتيبارها به ال وال

 .ممكن است ريغ باًيمدرك خاص، تقر ايسند  كي افتنِي يبرا كيستماتيبا برنامه و س يجستجو

 يفضا ندر اي. قرار داشت» برجِ باد«او در سالنِ موسوم به  ٔداده بود كه به گفته  يحاتتوضي» اتاقِ نصف النهار« ٔدرباره زابتيبه ال نيهمچن وال

 تهقرار نگرف قينشده و مورد تحق ياز آن ها فهرست بردار كي چيشده بود كه هنوز ه ينده جمع آوراز نُه هزار پرو يشكل، مجموعه ا يمربع

 نيا يموضوع يِبند ميو تقس يفهرست بردار يتنها برا. ناشناخته و مجهول محسوب مش د ياسناد يبود و به طور ُكّل

 ...!سال كصدي. پرداختند يم يه كار شبانه روزسال ب كصديبه مدت  يچهار فهرست بردارِ حرفه ا ديهزار پرونده، با ُنه

 يمجلّدها ياما حت. شده بود ميتنظ »يگارامپ« ناليبه سفارشكارد شيبود كه سال ها پ يفهرست كان،يوات وِيو موجود در آرش يفهرست كاربرد تنها

 نيبه ا مضافاً. و كهنه بود يميقد اري، ناقص و بس قيرس نادقفها نيداشت و به عالوه ، ا ازينسبتاً بزرگ ن ايبه كتابخانه  ييفهرست هم به تنها نيا

 .قابل استفاده بود ريغ يافراد عاد يبه زبان رمز نوشته شده و برا يگارامپ يكه فهرست ها

 كصديه كم تر از ك ييبه پرونده ها يدسترس: محرمانه هم اشنا بود يوهاآرشي» ٔصد ساله«و او با قانونِ . شناخت يمشكالت را م نيتمام ا زابتيال

 .ممكن بود ريمطلقاً غ. ممكن بود ريگذشت، غ يسال از عمر آن ها م

قانون  نياگر ا«: الكهارد گفته بود. داشت اديمحرمانه گفته بود، به  وآرشي» ٔقانون صد ساله« ٔالكهارد درباره سيرا كه كورت يهنوز جمله ا زابتيال

من خدا را به خاطر وجود . كردند يم يخودكش ديهان در حال حاضر به دست آن هاست باكه سرنوشت ج ييها تياز شخص يميوجود نداشت، ن

 »!خدارا شكر. ميمهار كن ديرا چگونه با نديناخوشا يها انياز جر يكه بعض ميدان يها خوب م كيما كاتول. كنم يقانون شكر م نيا

 .شود يم دهينام» Praefecto«ن هاگرفت كه مسئول كل آ يمحرمانه توسط شش نفر انجام م يوهايآرش تيريمد

 يعني و،يآرش يمحرمانه در آن جا قرار داشت، با مسئول فعل يوهايكه ساختمانِ آرش اطبلوردهيدر ح گريساعت د ميقرار بود ن زابتيال

مجوزِ  زابتيال يرده و براك انيپادرم. دوست بود يحت ايآشنا و  ويسانداناتو كه با مسئول آرش ورهينيمونس. مالقات كند» پترِال« ورهينيمونس

 .برود ويخواست به آرش يم يچه منظور يبرا زابتيدانست كه ال يسانداناتو هم نم ياما حت. را گرفته بود وياز آرش هاستفاد

د و وال پنهان بو كانواتي ٔمحرمانه يوهايناشناس در اعماق آرش ييرا آغاز كند كه در جا يراز يجستجو گريساعت د ميخواست از ن يم زابتيال

 .آخر عمرش آن همه به خود مشغول كرده بود يرا در ماه ها

به شهرك  »كاپورتا آنجلي« ٔدروازه قيادامه داد و از طر رشيبه مس »يلئون« وارِيگذشت و در امتداد د »ترويسنت پ« دانياز م زابتيكه ال يهنگام

از نار ساختمانِ . داد يرا نوازش م شيگونه ها يريخنك و دلپذ يوابود و ه يصبحگاه ديغرق در نورِ شفاف خورش دانيوارد شد، م كانيوات
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 كانواتي ٔكه در مجاورت كتابخانه ديبلورده رس اطيو چاپخانه مخصوص آن گذشت و باالخره به ح» اوسرواتوره رمانو« يعني كانيوات يرسم ٔهينشر

 .قرار داشت

. كردند يو بررس يدر فرقه را به دقت بازرس تشيمدارك او و از جمله كارت عضو راه دهند، تمام ويرا به ساختمان آرش زابتياز آنكه ال قبل

روان و آسان، و  يصدور مجوز را تا حد كيبوروكرات ستميس -الكهارد سيبه كورت كشنزدي ٔاو به رابطه ٔو اشاره –مؤكد سانداناتو  يها هيتوص

 سانداناتو حتي. ورود، روزها و بلكه هفته ها منتظر بماند ٔكسب اجازه يور بود برامجب زابتيصورت ال نيا ريدر غ. كرده بود عير كارها را تسريس

قسمت  يبود در بعض افتهياجازه  زابتيال: دشوار بود اريبس ايممكن  ريكسب كند كه گرفتن آن عموماً غ يا ژهيمجوز و زابتيال يتوانسته بود برا

 يممكن به نظر م ريغ يمجوز نيبله، كسب چن. و مطالعه كند نديدان، پرونده ها و اسناد را ببو بدون دخالت كارمن ماًيآزادانه، مستق و،يآرش يها

 معج ويساختمان آرش ليتكم يها دالر برا ونيلياست كه م يالكهارد همان كس سيفراموش نكرده بودند كه كورت ويآرش نيمسئول د،امايرس

 اريو حفظ اسناد بس يشده بود كه نگهدار نهيهز يزاتيتجه ريو سا شيسرما ه،يتهو مدرنِ يها ستميس ٔهيته يمبالغ برا نيكرده بود؛ ا يآور

« : گفته بود يالكهارد به شوخ. داد  ينجات م يقطع يكرد و آن ها را از نابود يآسان تر م -بود يو در شُرُف نابود وبيكه بعضاً مع -را يميقد

كرده  يرونوشت از اسناد را به اسم من نامگذار يكپ ٔهيپترال سالن ته ورهينيكه مونس نميكنم و بب ديبازد وياز ساختمان آرش يروز ستين ديبع

 »!است

قرار داشت  يدراز زياتاق م نيدر ا. بود زابتيداشت، منتظرِ ال دياز مرمر سف يمدرن بود و كفپوش اريبس ييپشت در سالنِ انتظار، كه جا سانداناتو

 .كرد يثبت م نيرا در دفترِ مخصوصِ مراجع مشخصات خود زيم نيا يرو ديبا زابتيوال

 نامه هاي ٔمطالعه يبرا شيماه پ كي نيمنهم«: رفت، خطار به او گفت يم رشياز سالن انتظار به قسمت پذ زابتيكه همراه ال يدر حال سانداناتو

 يپترال به من گفت كه در حال حاضر نم. به او دادم يمن درس خوب ياست، ول يپترال مرد مغرور و متكبر. مراجعه كردم ويآنژ به آرش كليم

باالخره معلوم شد كه شخصِ حضرت . امتناع را بدانم  نيا ليدل ديمن اصرار كردم كه با يول. من بگذارد اريآنژ را در اخت كليم ينامه ها ندتوا

 ربه پد ديترس يرت پاپ برده بودند و پترال محض يبه اقامتگاه خصوص وينامه ها را از آرش! گرفته است تيبه عار وينامه ها را از آرش نيپاپ ا

خارج كند  ويرا از آرش يتواند سند يكس نم چياستثنا، ه نيالبته بجز ا. برگرداند ويهر چه زودتر نامه ها را به آرش ديكند كه با يادآوريمقدس 

 »حال شما چطور است؟!دوست من و،يتون. شد دايآها، حالل زاده است، تا نامش را بر زبان راند، سر و كله اش پ. و به خانه ببرد

كوتاه،  زِيم كي يرو. فرستاده بود ويآرش يمخصوص پاپ برا ٔهيآن ها را از اثاث كستونيداشت كه كال يا قهيمبلمانِ فاخر و عت رش،يپذ سالن

 يمنظره به عنوان هشدار نيا -داد ينشان م ايدر يدر دل امواجِ طوفان يقيرا در قا ريگيقرار داشت كه پطروسِ ماه ييو گرانبا يميقد لنِيگو

كار خود را  -كم تر نبود ايكه خطرات نهفته در آن از امواج طوفان در -كانواتي ٔمحرمانه ويخواست در آرش يكه م يكس يبرا يو هنر فيرظ

 .ديرس يبه نظر م يمناسب و پر معن اريآغاز كند، بس

تا بنِ دندان مسلح از آن  يسربازان ر،كهيقابل تسخ ريغ يفرعن شباهت داشت كه بر دژزاده و مت بينج يا يتر به دربار شيپترال ب ورهينيمونس

و چروك  نيصورتش صاف و بدون چ. به تن داشت يو بلند اهيس يشيبود و لباس كش ييقد بلند و مو طال. كند يم يكنند، حكمران يمحافظت م

با . ديرس يبه نظر م -متكبر و مغرور يو اندك - ممعول جوان و كم سن و سال ريغ يگذشت، به نحو يكه از سنش م يتوجه به پنجاه سال ابودو ب

كرد و گفت كه  ياش را به انجام رسانده بود،خداحافظ فهيسانداناتو كه وظ. خوش آمد گفت و محكم دست او را فشرد زابتيكواه به ال يلبخند
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 .تنها ماندند زابتيپترال و ال. اوست تظرمن يزيدامبر

با  يجا از نظر سازمانده نيما در ا د،يدان يخواهر، همان طور كه حتماً خود شما هم م«: گفت زابتيخطاب به ال يبدون لهجه ا يسيلبا انگ پترال

 وياسناد موجود در آرش. نشده است يهرگز به طور كامل ضبط و فهرست بردار ويآرش اتياستكه محتو نيما ا يمشكل اصل. ميمواجه يمشكالت

به من محول شده كه به كارِ  يا فهيخداوند وظ ياز سو. شود ياست و دائماً هم بر حجم آن افزوده م اديحد تصور زاز  شيب كنونهم ا

را ندارم و تنها آنچه را كهاز دستم ساخته  فهيوظ نيبخش ا تيانجام كامل و رضا يبرا يو من قدرت كاف ست،يشباهت ن يب »فوسيسيس«

 ».ديها آماده باش يمقابله با دشوار يكه برا دوارميام. دهم ياست،انجام م

اگر  -ديبه من كمك كن ديتوان يم ادياما شما هم به احتمال ز. من از همه جالب تر است يبرا ييها» فوندو«دانم كه چه  يكنم خودم م يم تصور«

 »...برسانم جهيرا به نت نينا تمامِ خواهر والنتا قاتيدارم تحق ميتصم ديراستش را بخواه

 ياز سو يواكنشِ مناسب دنِيبه د ديو با ام چشم با كنجكاوي ٔو از گوشه» .يمرموز تيچه جنا. يزغم انگي ٔچه فاجعه«: و گفت ديكش يآه پترال

 .به او نگاه كرد زابت،يال

 »...است اگر يكرد؟ كمك بزرگ يكار م يچه موضوع يرو نيخواهر والنتا ديدان يشما تصادفاً نم«: ديپرس زابتيال

... زيون يپاپ در جمهور يندگيموضوعِ نما. دارد ياديز نِيمراجع شهيهم يفوند نيا. كرد يبورجا كار م »يِفوند« يكنم رو يكر مف. چرا اوه،«

هم » برج باد«موجود در  ياسناد و پرونده ها يرو. گذراند Miscellaneaيِمربوط به فوند يرا هم در سالن ها ياديز يروزها نيخواهر والنتا

 .وجود دارد ياديز تينها يدر برجِ باد، اسناد ب: ديخواست بگو يم ييگرفت؛ گو يترال با حركت دست ژستپ» .كرد يم ركا

است، اما  يممكن ريدانم كارِ غ يخودم م. مختلف آن آشنا شوم ياسناد و فضاها نيا يبا محل نگهدار يكم زيكنم بهتر است قبل از هر چ يم فكر«

احساس  ونيمن خودم را نسبت به او مد. كار كرده بود يچه موضوع مشخص يرو نيبفهمم كه خواهر والنتا ديخود را بكنم تا شا يالاقل سع ديبا

 ».دانم يخود م ٔفهكار او را وظئكنم و ادامه يم

. شدن است دياز نا ام يرياز حد تنها راهجلوگ شيو نداشتن توقعِ ب اريصبرِ بس. فكر عاقالنه است. خوب اريبس«: تكان داد و گفت يسر پترال

از آنچه را كه در  يتا اندك دييالطفاً همراه من بي. آن انجام نگرفته ٔدرباره يچندان قيعمدتاً دست نخورده است و تحق Miscellanea يفوندو

 »ست؟يطور ن نيد،ايكن يمحرمانه مراجعه م يوهايبار استكه به آرش نياول يبرا. انتظار شماست، به شما نشان دهم

و  ميمنتظر كن وآرشي ٔدرباره يفرقه مطلب ٔهيدر نشر ميخواست يدر آن زمان ما م. بود يمن كوتاه و سطح ديبوده ام، اما بازد نجايار اب كي قبالًهم«

 ».بار به عنوان پژوهشگر مراجعه كرده ام نيا يول. جا آمده بودم نيبه ا ستيمن، به اصطالح، به عنوان تور

 .به راه افتاد شياپشيتكان داد و پ يزد، سر يلبخند پترال

وجود داشت كه  يپر از اسناد يو قفسه ها اهرنگيبزرگ و س يزهايسالن م نيدر ا. از سالنِ مطالعه شروع كردند ديخود را با بازد گردشِ

نصب كرده  يميعظ يواريساعت د وارهاياز د يكيبه . توانست آن ها را از جا بلند كند ينم يينفر به تنها كيبود كه  نيآن، آنقدر سنگ يمجلّدها

توانست تمام سالن  ينشست م يآن م يكه رو يبود و كس ويآرش سيقرار داشت كه مخصوصِ رئ يآن، منبر بلند يروبرو وارِيو در كنار د ندبود

پترال در . بپردازد نيو به مراقبت از مراجع نديمنبر بنش نيا يغالباً گرفتار تر از آن بود كه بتواند رو ويآرش سيرئ يول. نظر داشته باشد ريرا ز

 ».كار است نيا ننمادي ٔمهم، جنبه«: داد حيتوض نيمورد چن نيا
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 آن واريد يگذشت كه دو سو يكيدراز و تار يپترال از راهرو يدر پ زابتيال

به محض :كار بودسقف ، خود ييروشنا. شد يم دهيد يقفسه ها نيدر ا يهزاران هزار مجلد كهنه وجلد چرم.بود يبلند فلز ياز قفسه ها دهيپوش

حركت آن دو در راهروها ، .شد يبعد دوباره خود به خود خاموش م هيگذشتند، المپ سقف خود به خود روشن وچند ثان يچراغ م ريان كه از ز

 نوشته شده بود، وانيپوست ح يكه رو ياسناد ياز كنار سالن مخصوص نگهدار.شباهت داشت يكياز تار يياياز نور در در يقيقابه حركت 

 ري، ناگز ندهيقارچ بود كه در آ يبه خود گرفته بود كه علت بروز آن نوع يكمرنگ يرنگ ارغوان ،يميقد اريبس يدست نوشته ها نيا.گذشتند

،  ويقسمت آرش نيتر يميدر قد زابتيال.وجود نداشت يروند فساد ، راه حل نياز ا يريجلوگ يكرد وبرا يو نابود م دشده را فاس يپوست دباغ

نجاران قرت هفدهم ان هارا به سفارش پاول، پاپ خاندان بورگزه از چوب  نيوهنرمندتر نيكه مشهورتر ديرا د يكهنه ا يچوب يهااشكاف 

، فهارس مربوط به  يچوب ياشكاف ها نيدر ا.شد يم دهيانها د يبورگزه رو خاندانيهم نقش پرچم هنوزساخته و پرداخته بودند و ديدرخت ب

مثل  كانيوات ياكنون باغ ها وباغچه ها.شد، باال رفتند يم يمنته»برج باد« ينقطه  نيكه به باالتر يتنگ ياز پله ها.شد يم يپاپ ها نگهدار نيفرام

دو .شد ينم دهيكس د چيبرج باد بود، ه يفضا نيكه مرتفع تر)  Camera meridiani(در.گسترده بود نهاا يپا ريكوچ ز ياتورينينقشه م كي

بلند وبرافراشته  يبا شنل ها يرياساط انيبود كه در انها بادها به صورت خدا يبزرگ يواريد يها ياز نقاش دهيسالن پوش نيا وارياز چهار د واريد

، كه  لهيگال دوارميام«:گفت زابتيپترال خطاب به ال-از همان آغاز به عنوان رصد خانه ساخته بودند افضا ر نيا.شده بود دهيكش ريبه تصو

ساختن  رينظ ايسيكل يشود، با توجه به اقدامات جبران يم ينگهدار ويآرش نيدر هم اتشيها و كشف هيرد نظر ياو درباره  سيدستون ي بنامهيتكذ

 يان به نحو يريداد وجهت گ يشد كه دائره البروج را نشان م يم دهيد يمدور كي، موزائ نيكف زم يرو».شده باشد يرصد خانه ، از ما راض نيا

به .ديتاب يخاص به ان م هيبا زاو يخاص يشده بود، در زمان ها هيسالن تعب يوارهاياز د يكيكه در  ياز سوراخ تنگ ديرشخو يبود كه پرتو ها

شد  ميرصد خانه تنظ نيدر ا يگوريگر ميتقو«:پترال گفت.ديچرخ يم ميان آهسته در نس يپرده ها هبود ك زانيآو يسقف اتاق دستگاه باد سنج

سالن هرگز نور  نيدانند كه در ا يهمه م يچون وقت.وجود ندارد وعلت آن هم واضح است يدر برج باد ،نور مصنوع.دخود در ام ييوبه شكل نها

در آن  يوقوع آتش سوز ايبه رصد خانه  گانهيب يمجاز فرد رين نور، نشانگر ورود غيتر فيوضع نيكوچكتر يسوزد، مشاهده  ينم يمصنوع

ناراحت سالن  اريبس يها ياز صندل يكي يرو زابتيبعد از ظهر كه شد، ال.ديوآهسته خند».داشته اند يلبكه قدما چه ابتكارات جا دينيب يم.است

 وياز كارمندان آرش يكيپرداخت كه  يدسته از اسناد نينخست يبررس بهنشست و اهرنگيبزرگ و س يزهاياز همان م يكيمطالعه ، پشت 

دوست داشت تمام  يليخ زابتيال.بود زيون يپاپ اعظم در جمهور يندگينما ي» فوندو«به اسناد مربوط  نيا.به سالن مطالعه آورده بود شيبرا

 ويتوانست به كار در آرش يكه م يزمان نيفوقه بود وبنابرا هينشر ريمحرمانه اختصاص دهد، اما او سردب يها ويوقت خود را به كار در آرش

 ي رخانهيدب ياز كارها ياو بخش بزرگ ابيدر غ نيكه خواهر برنارد يم به شرطسه ساعت، ان ه يحداكثر روز:اختصاص دهد، كامال محدود بود

كه  يا ياسام ياو درباره  قاتيشده بود كه سرعت تحق ثخود باع يهم به نوبه  نيخواهر برنارد ياضافه كار نيوا.گرفت يرا به عهده م هينشر

و آن قدر اطالعات جمع  ديرسان يقابل قبول ي جهيخود را به نت قاتيتحق نيارداما باالخره برن.كردهب ود ، كند شود دايدر ماترك وال پ زابتيال

در  قيتحق انيساعت كارش م ميبه تقس جايزابت كه تدريال.قرار دهد زابتيال اريدر اخت يكرد كه توانست گزارش نسبتا جامع وقابل اعتماد

،  نيكه او هم و هم برنارد ديرس جهينت نيعادت كرده بود ، به ا گريد ياز سو هينشر ي رخانهيدب يسو و امور جار كيمحرمانه از  يها ويآرش

با .دعوت كرد هيدفتر نشر يكيدر نزد يكوچك ورانصرف ناهار به رست يرا برا نيبرنارد نيپاداش كوچك را دارند وبنابرا كي افتياستحقاق در
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مجذوب كار در  شياز پ شيكرد كه ب يكشف كند ، احساس موال  قاتيدر ارتباط با تحق يزيهنوز موفق نشده بود چ زابتيكه ال يوجود

 جانيكشف نسبتا جالب وه چندموفق به  زيون يپاپ در جمهور يندگيمربوط به نما ي» فوندو«او در .شده است كانيوات يمحرمانه  يوهايآرش

اشاره ها، تذكرات :برخورد كرده بود يزيفت انگد شگ يجنجال يدادهايبه رد ها ومسائل و رو» بورجا« شده و در اسناد مربوط به خاندان زيانگ

 يدادهايتمام آن رو يعني ،ياديوش يكالهبردار انت،ي، اعمال قهر وخشونت ، خ يجنس يها يياز بروز رسوا يبود كه حاك دهيد ياسناد يوحت

 ي هيرا در حاش يحيوق يها يامه ها و نقاشاز ن يرا در پشت بعض يجالب يها ادداشتي زابتيال.داد يبود كه در ان دوره به وفور رخ م يمونينام

وكامال مشخص .شتگذ يپنج قرن از مرگشان م ايشده بود كه سه، چهار  مينوشته وترس يوبد كهع توسط رونوشت برداران دهياز اسناد د يبرخ

را مطالعه  ياو مدارك.نكرده بودند ياسناد نقاش يدر گوشه  يوخستگ يدلتنگ ليرا قطعا تنها به دل ياشكال خالف عفت نيافراد چن نيبود كه ا

 نيمغرب زم نگتمدن وفره خي، بلكه در تار ايسيكل خيكه نه تنها در تار ييها ميتصم.بود يمهم اريبس يها ميتصم يكرده بود كه منعكس كننده 

را دنبال كند كه با قصد  ييدادهايورو عيشده است تا وقا يديشد يدانست كه دچار وسوسه  يم زابتيال.پا برجا گذاشته بود ريو د قيعم يريتاث

وسوسه  نياتوانست در برابر  ينم يدهد، ول يجهت به هدر م يخود را ب يدانست كه وقت گرانبها يم.نداشتند يرابطه ا چياو ه ياصل يونقشه 

 يدادهايخود را بر رو توانست حواس يم يدور دچار شده بود، به سخت يگذشته ها يدرباره  قيبه تب تحق يواكنون كه به نوع.مقاومت كند

رستوران انتخاب  يرا در گوشه  يدنج يجا نيبرنارد.ديصرف نما نيمتمركز كند كه قرار بود با خواهر برنارد يوناهار ستميمربوط به قرن ب

مام نشده، اما هنوز ت قاتميتحق«:خود را باز كرد وگفت يدست فيك نيسفارش دادند وسپس برنارد ييغذا.نشسته بود زابتيبود ومنتظر ال ردهك

اگر .افراد است نيمرگ ا خينوشته شده، تار يكه در برابر اسام ياعداد. زابتيحق با شما بود، ال.كرده ام نيتدو يجالب اريبس ينامه ها يزندگ

 كيفرادكاتولا نيتمام ا:واقعا هم وجود دارد ييالگو نيكه چن ميبگو ديبا د،يكن دايپ يخاص ومشخص يمودر الگو نيكه در ا ديمشا توقع دار

نفر اول ، :ميجلو برو بيكارم را به شما خواهم گفت، اما اجازه بده به ترت ي جهياالن نت.دنديدچار گرد يانها به سرنوشت مشابه يبودند وهمه 

توان  يصال نماش را ا يومعنو يفكر  يها ييبود كه توانا يظاهرا مرد لبريژ.هفتاد ودوساله بود ييروستا شيمرد كش نيا.است لبريژ كلودپدر 

پذراندهب ود وبه حفظ  يتونيدر سواحل بر يكوچك يخود را در روستا ياو تمام زندگ.كرد سهيبه دست اورده بود، مقا يواقع يبا آنچه در زندگ

او در .هبود يياهويه يمرد آرام وساده و ب لبرياز آن است كه پدر ژ يتمام شواهد حاك.داشت ياديز يعالقه  يتونيبر يزبان محل ازوحراست 

 يمنظور مرا كه م.دينام يتونيبر ييروستا شيكش كي اتيبتوان آنها را مشاهدات و تجرب ديپنجاه ، دو كتاب نوشته بود كه شا يدهه  يسالها

 »...ليقب نياز ا ييزهايو چ يتونيبر ينامه، همراه با شرح آداب و سنن محل يدگزن ينوع:ديفهم

طور  نيبله، ظاهرا كه هم«:تكان داد و گفت يسر دييتا يبه نشانه  نيبرنارد».فرانسه به سر برده بودتمام دوران جنگ را در  لبريژ نيبرنارد«

 يجاده  كيدر  ييكه به تنها يهنگام يودر سك روز باران يتونيمرد در بر نيبه هر حال ، ا.مطابقت دارد هيفرض نيسن وسالش هم با ا.است

 يكرد و نه راننده  دايمربوطه را پ لينه اتومب سيپل. يخاط يجر به قتل همراه با فرار راننده تصادف من.ديكرد، به قتل رس يگردش م يياروست

ترمز هم نكرده  ي، حت شيواظهار كرده بودند كه راننده پس از كشتن كش دهيتصادف را زا دور د انيجر ييالبته چند روستا.ان را 

 ».ينفر بعد«:آورده بودند، فرو كرد و گفت زيه تازه سر مك ينان در سوپ يتكان داد ، تكه ا يسر زابتيال».....بود

 يم تيفعال يچند شركت بزرگ صنعت ي رهيمد ئتيبازنشسته بود، اما هنوز به عنوان عضو ه.ييايكارخانه دار اسپان و،يآرو انياستي، س يبعد نفر«

 ياديز يعالقه  عيوسر يشكار يها ليبود وبه اتومب ديمشهور مادر يها يبو يقبل از جنگ از پل يدر سال ها.هشتاد وهفت ساله بود.كرد
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بود  يو معتقد يمذهب اريمرد بس.كرد يم يجمع آور ايسيكل يببرا يميكه داست، همه ساله مبالغ عظ يبا نفوذ.بود يآثار هنر ونريكسكل.داشت

مجلل  قيقا يبود، اما غالبا رو ديانه اش در مادرخ.انجام داده بود ايسيكل يبرا ياديكه چهل سال تمام به تنها همسرش وفادار مانده و خدمات ز

او بود، به قتل  يحيتفر قيكه لنگرگاه قا يهمان بندر يعني »تسياريب« كيتار يها ابانياز خ يكياو وهمسرش در .كرد يم يزندگ اش يحيتفر

كار  نيقاتل ايكه قطعا قاتل  زيو تم يا كار كامال حرفه كي -بود دهيگلوله ها را شن كيشكل يصدا يوجود داشت و نه كس ينه شاهد.دنديرس

 نيچن يهرگز به طور رسم سيسوء قصد بوده اند، اما مقامات پل نيطلبان باسك عامل ا ييبود كه جدا عيشا.داده بودند انجام يكشته و حرفه ا

 .نكردند دييرا تا ياتهام

از  يكياو .عالقه داشت كيمذهب كاتول يو تئولوژ اتيبه اله زير چاز ه شيبود كه ب يهفتاد وچهار ساله ا يودانشمند آلمان بياد گيلودو هانس

كرد، اما بعدا  يم تيسوم فعال شيجنگ به نفع را يدر ابتدا.آلمان بود يو س ستيب يمذهب و محافظه كار شاخص دهه ها كيروشنفكران كاتول

دادگاه نورنبرگ او .وشكنجه شد ريبار توسط گشتاپو دستگ نيعلت چند نيداد و با نهضت مقاومت ارتباط برقرار كرد وبه هم رييرا تغ خودموضع 

 التيبرادرش به ا دنيد يكه برا يمولر هنگام.شده بود رينگيزم يقلب يناراحت ليبعد از جنگ، به دل يدر سال ها.تبرئه كرد ليدل يرا به همن

 دنديكه به خانه بازگشتند، مولر را د يبه تئاتر رفته بودندوهنگامافراد خانواده  ريسا.او در شب حادثه در خانه تنها بود.بود، كشته شد فتهر رنيبا

 نيخطاب به برنارد.كور شده بود زابتيال ياشتها».بود دهيقاتل، شاهرگ گردن او را بر- چرخدارش نشسته است يحركت در صندل يكه آرام و ب

 ».ينفر بعد«:كند ايرا روانه ان دن ليسكيبن درا بود كيكه نزد يخنجر ، مثل همان خنجر كي»!ييسر وصدا يو ب عيچه مرگ سر« :گفت

را زا سر  يمغز فيخف يچند سكته .كرد يم يپس از مرگ همسرش تنها زندگ.مورخ ، هفتادوشش ساله ،يسيانگل كيفولر، كاتول-دليب سيپرا«

كه داشت، هنوز هم به عنوان  ييباال رغم سن يعل.گذراند يروزگار م »بث«يكيدر نزد ي، در محل ييروستا يميقد يخانه  كيدر .گذرانده بود

 نكهيكرد، تا ا يكتاب بزرگ ومهم كار م كي يسالها بود كه رو.و رنجور شده بود فيضع اريسنده فعال بود، اما در اواخر عمر بسيپژوهشگر ونو

 يكرد، آتش سوز يكار م-داد يرار مكه آن را به عنوان دفتر كار و كتابخانه مورد استفاده ق-روز در اصطبل خانه كي.رخ داد يحادثه ا شيبرا

 يبيمه

كردند، با كمال  دايجسد سوختهء او را پ يآتش نشان نيكه مامور ياما هنگام. آتش شد يشعله ها يتمام ساختمان و شخصِ فولر قربان.افتاد اتفاق

 .تكرده اس يگلوله متالش كي كياز پشت سر مغز او را با شل يكس يكه قبل از آتش سوز افتنديتعجب در

 .ديشراب نوش يگذاشت و جرعه ا يكارد و چنگالش را به كنار نيخواهر برنارد» .جالب است يلياست؟ خ جالب

نابود كردن  يآتش سوز جاديهدف از ا ديشا. مرگ نبود يعلت اصل يپس آتش سوز« : گفت د،يجو يكه ناخن شستش را م يدر حال زابتيال

 »...نوشته ها و مدارك بوده

 »د؟يخوان يم ييجنا يرمان ها د؟يديرس جهينت نيچطور به ا ،يجالب ياوه ، چه تئور« : سرش را بلند كرد و گفت نيبرنارد خواهر

 »دچار شد؟ يبتيبه چه مص ينفر بعد. است يفعال و قو يليتصورات من خ يايدن«

كه در اسكاتلند  يخواست به كاخ يكه م يهنگام. ساله بود كيهشتاد و . كنند ياسترُن تلفظ م يول سند،ينو يم Strachanاسترُن ،  يجفر«

خدماتش در سال  ليدههء پنجاه به دل يدر سال ها. »يسر جفر«. رتبه دولت بود يو كارمند عال كيكاتول. شد يباق يايداشت سفر كند، روانهء دن

 .مفتخر شد» سر«لقب  افتيبه در يجهان جنگ يها
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 ييآشنا يجاسوس يدانم،چون با سازمان ها ينم قاي، خودم هم دق M16 اي M15عضو . بود سيانگل يجنگ كارمند سازمان جاسوس يسال ها در

به هر . برد يو معموال راننده اش را همراه نم رديرا به عهده بگ اش»يبنتل«مجلل  لياتومب يدوست داشت شخصا رانندگ شهيهم يسر جفر.ندارم

اطراف شهادت  انييشناخت، روستا ياو ظاهرا قاتلش را م. زده بود يدور عشيوس يدر ملك چند ده هكتار ليدر روز حادثه با اتومب نحال استرُ

او را  يبنتل ليو اتومب يفقط جسد سر جفر سياما پل. اند دهيد ليدر اتومب گرينفر د كيرا همراه با  يسر جفر كشنبهيدادند كه در آن صبح روز 

 »...فرمان افتاده بود يپشت رل نشسته و سرش رو يسر جفر. نبود يخبر چياز مرد همراه ه. كه از جاده منحرف شده بود دكر دايپ

 ».كرده بود ياز پشت سر مغزش را متالش يو گلوله ا« : را كامل كرد نيجملهء برنارد زابتيال

 »!درست است كامال«

 »كسلر چگونه است؟ شيسرنوشت ار و«

 ».گردم يهنوز دارم دنبال او م.كسلر هنوز زنده است دينوشته نشده، شا يخياردر برابر نام كسلر ت«: باال انداخت و گفت يشانه ا نيبرنارد

 ».،خواهريعجله كن يليخ ديصورت با نيدر ا« : گفت زابتيال

ونتو به  ابانيكه از خ كيخفهء تراف يبود و به همهمه و صدا دهيدر تختخواب بزرگش دراز كش. افتيراه ن زابتيآن شب خواب به چشم ال در

او قرار داده بود، در  اريدر اخت نيرا كه خواهر برنارد يروزانهء خود و اطالعات يكرد برداشت ها يم يداد و سع يگوش م د،يرس يش مآپارتمان

محرمانه رفته بود، اما  يوهايبعد از صرف ناهار به ساختمان آرش. كند دايپ ييالگو ايبسازد  يا هيكرد نظر يم يسع. كند ميذهنش پردازش و تنظ

 يفكر م يبودند و به آن مرد ناشناس دهيبود كه به قتل رس يآن پنج مرد يفهرست اسام ريكرد؛ ذهنش درگ يم ريس يگريد يش در جاافكار

كه وال توانسته  قيآنقدر روشن و دق ييداده بود؛ الگو صيتشخ ييالگو اي دهيد يپنج قتل رابطه ا نيا انيوال حتما م. هنوز زنده بود  ديكردكه شا

كسلر  شيار نياما ا. كرده بود ينيب شيرا هم پ يتر، او قتل ششم قيبه عبارت دق اي. را هم به فهرستش اضافه كند يمك آن،نفر ششمبود به ك

 يژگيپنج مرد چه و نيوجود داشت؟ و اصوال ا نياو و مقتول انيم يششم خواهد بود؟ چه رابطه ا يكرد كه كسلر قربان يكه بود؟ چرا وال تصور م

اكنون نام وال  ايآ: مطرح بود  يگريو اكنون الجرم سوال د. همه آنها را بر باد فنا داده بود يوجه مشترك هرچه بود ، زندگ نيتند؟اداش يمشترك

الكهارد دوست  سيكورئ...بودند دهيفهرست مرگ اضافه شده است؟ وال كشف كرده بود كه پنج نفر به قتل رس نيهم به ا فرنانيو ه كهاردو ال

ها  يآدمكش نيا انيبود كه م يا يمنطق ونديهمان رشتهء رابطه و پ ن،يا ايآ....داشت يا نهيريد ييهم با الكهارد آشنا فرنانيو ه...بودوال  كينزد

 داشت؟ جودو

 يرا م ييها لياتومب انيپا يب رهءيزنج شيپا ريز.و به بالكن آپارتمانش رفت ديپوش ياز جا برخاست، ربدوشامبر. توانست بخوابد ينم زابتيال

  يها ابانيكه در خ ديد

 "!كامال درست است"

 "كسلر چگونه است؟ شيو سرنوشت ار"

 ".گردم يهنوز دارم دنبال او م.كسلر هنوز زنده است دينوشته نشده شا يخيدر برابر نام كسلر تار":باال انداخت و گفت يشانه ا نيبرنادرد

 ".خواهرم يعجله كن يليخ ديصورت با نيدر ا":گفت زابتيا

ونتو به  ابانيكه از خ كيتراف يخفه  يبود و به همهمه و صدا دهيدر تختخواب بزرگش دراز كش.افتيراه ن زابتيآن شب خواب به چشم ال در
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او قرار داده بود،در  اريدر اخت نيرا كه خواهر برنارد يخود و اطالعات يروزانه  يكرد برداشت ها يم يداد و سع يگوش م ديرس يآپارتمانش م

محرمانه رفته بود اما  يها وديبعد از ناهار به ساختمان آرش.كند دايپ ييالگو ايبسازد  يا هيكرد نظر يم يسع.كند ميو تنظ پردازش ذهنش

كرد كه  يفكر م يبودند و به آن مرد ناشناس دهيبود كه به قتل رس يآن پنج مرد ياسام ريكرد؛ذهنش درگ يم ريس يگريد يافكارش در جا

كه وال توانسته  قيآنقدر روشن و دق ييداده بود الگو صيتشخ يخاص يالگو اي دهيد يپنج قتل رابطه ا نيا انيوال حتما م. ودبهنوز زنده  ديشا

 يكسلرك شيار نياما ا.كرده بود ينيب شيرا هم پ يتر،او قتل ششم قيبه عبارت دق اي.را هم به فهرستش اضافه كند يبود به كمك آن نفر ششم

 يژگيپنج مرد چه و نيوجود داشت؟ و اصوال ا نياو و مقتول انيم يششم خواهد بود؟چه رابطه ا يكرد كه كسلر قربان يمبود؟چرا وال تصور 

اكنون نام وال  ايآ:مطرح بود يگريآنها را بر باد فنا داده بود و اكنون الجرم سوال د يهمه  يوجه مشترك هرچه بود،زندگ نيداشتند؟ا يمشترك

الكهارد دوست  سيكورت...بودند دهيفهرست مرگ اضافه شده بود؟وال كشف كرده بود كه پنج نفر به قتل رس نيم به اه فرنانيو الكهارد و ه

ها  يآدمكش نيا انيبود كه م يا يمنطق ونديرابط و پ يرشته  ن،همانيا ايآ...داشت يا نهيريد ييهم با الكهارد آشنا فرنانيو ه...وال بود كينزد

 وجود داشت؟

 يرا م ييها لياتوموب انيپا يب ي رهيزنج شيپا ريز.و به بالكن آپارتمانش رفت ديپوش ياز جا برخاست،ربدوشامبر.توانست بخوابد ينم زابتيال

از نور تا  يياشهر رم مثل دري.در رفت و آمد بودند –بود  كيساعت شب هنوز هم شلومغ و پر تراف نيكه در ا -رم يها ابانيكه در خ ديد

و ناگهان احساس  ديچيربدوشامبرش را محكم به دور بدنش پ زابتيال.باد،سرد و گزنده بود.گسترده بود زابتيچشمان ال شيدوردست افق در پ

تنگ  نيولنتا يبزرگ،چقدر دلش برا يخدا...افتاد نيولنتا اديبود و بعد به  دهيد مايافتاد كه د رهواپ يدختر خردسال اديكرد؛به  يديشد ييتنها

كرد بن تنها  ياحساس م زابتيال.ديرس يم يجيگفت و به چه نتا يچه م ديد يرا م يفهرست اسام نيا ليسكيگر بن درادانست ا ينم.شده بود

 .بود يافتنيبن هم اكنون مثل وال دور از دسترس و دست ن يول.حرف بزند زيهمه چ يپرده درباره  يو ب حيتواند با او صر ياست كه م يكس

توانست اشتباه  يچگونه م.با بن برخورد نكرده بود زيآم نيكاش آنقدر احمقانه و توه يا بن سرزنش كرد؛اخود را به خاطر رفتارش ب دوباره

بن اكنون متوجه شده است كه  ايفكر فرورفت كه آ نيشد؟به ا ياو نم بيجبران مافات نص يبرا يهرگز فرصت گريد نكهيا ايخودرا جبران كند؟

شناخت و با اطالع از آن رد قاتل خواهرش  يهم بن فهرست وال را م ديشا اي...نه؟ ايكرده است  ريرگد يبغرنج و خطرناك يچه ماجرا درخود را 

 .گرفته بود يرا پ

 ييو احساس تنها ليسكيدر مورد بن درا ينگران زيوال به آن دچار شده بود و ن يخاطره  يادآوريرا كه با به  يغم و اندوه زابتيبعد ال روز

 يچاپ در جمهور يندگيمربوط به نما ي"فوندو"يدوباره به بررس.كارش متمركز كرد يرد و حواسش را كامال روسپ يرا به فراموش شيخو

به چشمش خورده و سپس آن را  كانيوات يمحرمانه  ويدوم كادر در آرش ايكند كه در روز اول  دايرا دوباره پ يزيچ ديو كوش زپرداختيون

 يشناخت و قبال مطالعه كرده بود كار شاق و خسته كننده ا يكه آن ها را م ياسناد و مدارك يدوباره  يمطالعه و بررس.فراموش كرده بود

 كيقائل نشده بود،چون ظاهرا  يتياهم"زيچ" نيا يتوجه از آن گذشته بود؟بار اول برا يبه چشمش خورده و ب يريچ يچه بود؟چ"زيچ" نيا.بود

كه خود او هم آن  يليبه دل يول.گذاشته بود يآن گذشته و مغزش آن را به كنار يرو توجه از يب شيبود؛چشم ها يراساسيو غ يعاد ادداشتي

چه بود؟آن روز پس  "زيچ" نيآخر ا طانيلعنت خدا بر ش.داديرا ضبط كرده بود و اكنون به او هشدار م ادداشتي نيشناخت،خاطره اش ا يرا نم

 يم دايرا پ ادداشتي نيا ديبا.است ياتيمهم و ح تينها يب"زيچ" نيه بود كه اناگهان احساس كرد نياز صرف ناهار و گفتگو با خواهر برنارد
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 .شده بود يديها و اسناد ناپد وندهاز پر يمربوطه در انبوه يكرد،اما صفحه 

پر از اسناد  يسالن قرار داشت و در آن فضا يرفت كه در گوشه  يو رو كردن پرونده ها خسته شد به سراغ اتومات نوشابه ا ريكه از ز يهنگام

كوكاكوال  يقوط كياز دستگاه  زابتيال.ماند يم يليتخ-يعلم لميف كيدر  يا دهيچيپ يعلم يقون دور،به دستگاه ها يكهنه و حاك خورده 

كردند و از تابش  ينشست هبودندفبا حرارت بحث و گفتگو م مكتين يرو شيدو كش اطيح يدر گوشه .ساختمان رفت اطيو به ح ردآو رونيب

تصور كنند كه او  يتوانستند حت يها نم شيبود و كش دهيشلوار و بلوز پوش زابتيال.بردند يصورتشان لذت م ي دهيگرم بر پوست رنگپر آفتاب

آغاز كرده  ويكار خود را در آرش زابتيكه ال ياز روز.تكان دادند يسر شيزدند و برا يانداختند لبخند زابتيبه ال يهها نگا شيكش.راهبه است

هفت مرد و -راهبه بود كي انياز قربان يكيو با ابن حال .كامال مردانه بود ييايجا دن نيا.بود دهيزن را هم ند كي يحت ودياختمان آرشبود،در س

 .زن كي

د شده بو دينا ام.او نباشد،تالشش محكوم به شكسن است اريدانست كه اگر اقبال  ياما م.از بازگشت به سالن مطالعه دوباره به كار پرداخت پس

دوم به چشمم خورده بود  ايرا كه در رزو اول  يزيهرگر آن چ.كنم دايرا كه وال كشف كرده بود،پ ينه هرگز نخواهم توانست راز:به خود گفت

 .خود ادامه داد يو درمانده به جستجو دينا ام.نخواهم آورد اديبه 

نوشته  ييمجلل قرون وسطا يهمانيم كيمربوط  يو اشربه  هيغذصورت ا يعني يميقد اريسند بس كيبود كه پشت  يادداشتيكلمه جزو متن  نيا

 كيجشن بزرگ و به مناسبت  كي يغذاها برا نيداد كه ا يفهرست گنجانده شده بود و شواهد نشان م نيدر ا ذيلذ اريبس يغذاها.شده بود

نبود و  يرسم يصورت غذا كيسند  نيا ديشا.ده بودنش ياشاره ا چيو مناسبت جشن ه زبانيسند به نام م نياما د را.ه شده بوديمهم ته داديرو

وبد كه به خظ نه  يادداشتي زابتيهر حال مطلب مورد نظر ال كرد؟بهيم  ياما چه فرق.شده بود هيته فاتيتشر نياطالع سرآشپز و مامور يفقط برا

را به خود جلب كرده و  زابتيبود كه توجه ال يزيكلمه همان چ نيو ا.صورت غذا نوشته شده بود نيدر پشت ا ييايتاليا انچندان خوش به زب

 .مانده بود رهيچشم او به آن خ

 :نمود ادداشتي يآن را د ركتابچه ا يسيانگل ينوشتار كرد و ترجمه  نيمتن ا يبه ترجمه  شروع

 يم يتوسكان نيحشاش كه عضو گروه) Claudio trieino("نويچيتر ويكالود"درخواست نمود به او اجازه داده شود از خدمات S ناليكارد

تلخ است كه  تيواقع نيو حل مشكل را به نامبرده واگذار كند و ناگفته نماند كه مشكل مزبرو عبارت از ا ديباشداستفاده نما

مورد سوءاستفاده قرار داده و مرتكب زنا با محارم شد -باشد يم ناليكارد يكه معشوقه  -را سيخود بئاتر يدختر تن) Massaro("ماسارو"

 .شود يصادر م لهيوس نيمورد نطر بد ياجازه .ستها

 يماسارو مينمود،چون ا يم كسرهيكرد و كار او را  يدر قلب ماسارو فرو م يخنجر ديبا نويچيشك بدان معنا بود كه تر يفوق الذكر ب فرمان

 .گذاشته بود Sناليبر سر كارد يوثيكاله دهم با محرم خود زنا كرده و هم :شده بود تيمرتكب دو گناه فاحش و بدعاف كجاي رتيغ يبدبخت و ب

 يفوندو امر نيا يصورت غذا در پرونده ها كيپرونده نداشت و اصوالً وجود  راسناديبا سا يرابطه ا چيداشت كهنه و رنگ و رو رفته ه ادي نيا

همه  نيبا ا يول. نشده بود تويچيو تركه ماسارو  ناليبه كارد ياشاره ا چياسناد و مدارك ه ريدر سا. ديرس يبه نظر م يعاد ريو غ بيعج

 و به آن توجه كرده بود؟ دهيسند را د نيوال هم ا ايآ. را به خود جلب كرده بود زابتيفوق الذكر توجه ال ادداشتي

 .نيحشاش: كرد داريب زابتيرا در ذهن ال ياريفراموش شده بس يها دهيكلمه خاطرات و خوانده ها و شن كي نيهم! ود.ب بيعج چقدر
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گروه  نيبودند افراد ا يابا نداشتند و در واقع قانل حرفه ا يخشونت چياز اعمال ه. شدند يبودند كه مرتكب سوءقصد م ييآدمكش ها نيشاشح

از  يحل بعض يبرا سايكل ياز سو زيشاهان و شاهزادگان و ن يدر دوران رنسانس از سو يو حت يبودند كه در قرون وسط يمناسب ي لهيوس

 ياجرا يتوانست برا يداشت م يهر كس كه پول و قدرت كاف. گرفتند يبه اهداف خاص مورد استفده قرار م دنيرس يبرامسائل حساس و 

زاده  بينج:افراد استفاده كند نياز خدمات ا. بود يو ضرور ريانجام آنها ناگز -زادگان و نخبگان بينج نيخود ا ديكه الاقل از د يفياقدامات كث

كه همسر و مترس  يمرد ثروتمند ديد يدر خطر م بيرق يخود را از سو يتعهديكه وال يقرار گرفته بود شاهزاده ا نمدش خونيكه مورد شب يا

در نامه ها و ....از حد مجاز از اسرار او مطلع شده است شيدانست خواهرش ب يكه م يبرادر.... موجب دردسر شده بود انتكارشيوفا و خ يب

دو  شهياشارهها هم نياما ا. شده بود نيبه استفاده از حشاش يشمار يب حيصر ريو غ يضمن يدوران اشاره ها ناسناد و مدارك مربوط به آ ريسا

 .بود حيصر ريپهلو و غ

مختلف  يبارها و به صورتها. نداشت رينظ نهيزم نيخود سر آمد همگان بود و در ا يو فرض يخون دشمنان واقع ختنيدر ر سايكل -ساياما كل و

. گرفتند يرا به عهده م نيكشتن مخالف يعني ييتهايمأمور نيچن گريكس د چيه يشخص پاپ و نه برا يتنها برا نيحشاش ايكه گوادعا شده بود 

 يتيمأمور نيتوانست چن يهم م ناليكارد كي. افراد استفاده كند نينبود كه آدم پاپ باشد تا بتواند از خدمات ا يازين چيه. ن ادعا غلط بودياما ا

 يآن كس يشد و در ازا يپرداخت م يپول: كردند ياستفاده م يگروه آدمكش نيثروتمند هم از خدمات ا يها شيكش يبدهد حت نيبه حشاش

 .ديرسان يرا به انجام م لهمحو تيمأمور

در پاسخ به  ئتونايپدر د. خواسته بود حيتوض نيحشاش ياز استادان دانشگاه جورج تاون درباره  يكياز  ييبار در دوران دانشجو كي زابتيال

اصرار  زابتيال. سر در آورد يموضوع نيخواهد از چن يمثل تو چرا م ييبايدختر ز: ديخواست بگو يم ييگو. تكان داده بود يسوال او سر

 نيوجود ا نداشت يافراد مسلماً وجود داشتند، در آن زمان كه هنوز جان انسان ها ارزش چندان نيا: و باالخره استاد پاسخ داده بود دبو دهيورز

كه  مينيب ينداشت لذا م دهيپد نيبه ا يتوجه چندان يارزان بودن جان انسان ها بود كه كس ليبه دل يعنيعلت  نيبود و به هم يعاد يافراد امر

تل ق. گرفت يقرار نم يعلم قيالخصوص قتل مورد تحق يو عل تيدر آن زمان جنا. ستيدر دست ن نيدر باره وجود حشاش ياديامروز مدارك ز

او . مهاجرت كرد كايبه آمر ايتاليپدر بزرگ من در آغاز قرن حاضر از ا. مردم بود ياز زندگ تجزايال يو مرگ جزئ يمارينفس هم مانند درد ب

 يدر واقع هنگام ايسازمان ماف. گفت يپدربزرگم م. دينام يم يرا حشاش تينسبت دهد و اصوالً جنا نيرا به حشاش يهنوز عادت داشت كه هر قتل

مورد  نيالبته در ا يول. استفاده كردند نيبه عنوان حشاش يليسيبار از مردان س نينخست يبرا ييايتاليبه وجود آمد و متولد شد كه ثروتمندان ا

 »....هم وجود دارد يگريد يها داستانافسانه ها و 

 »؟ييچه افسانه ها«:بود دهيو پرس دهياصرار ورز زابتيال

 »م؟يو افسانه ها را فراموش كن ميريرا در نظر بگ يخيتار اتيواقع ستيبهتر ن ايآ م؟يستين خدانيمگر تار خواهر«

 »....كه منشأ آن ها افسانه است يخيتار يها دهيپد اريچه بس. من دانشجو هستم. ديتارخ دان هست شما«

 ».ستيجمله از نظر محتوا چندان درست ن نياما ا. ديگفت ييبايز ي جمله«

 ».پدر ديكن حيمرا تصح يگفته  پس«

به عنوان لشكر . نيحشاش يدرباره  ييدر مورد افراد ناشناس، داستانها ييافسانه ها. وجود دارد ياديز يميقد يمورد افسانه ها نيدر ا خوب«
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 يرهم بندمورد س نيدر ا ياحمقانه ا يدر طول قرن ها چه داستان ها يكه مردم عام ديتصور كن ديتوان يحتماً خود شما هم م.... پاپ يخصوص

 ».طشت بوده است يها و افترا ها ييو بدگو عاتيشا ريآماج ت شهيهم سايكل. كرده بودند

 يخيتار تيواقع كي نيوجود حشااش ايوجود ندارد  شترياست كه دو شق ب نيمنظورم ا -داشته يو اساس هيها حتماً پا يافسانه پرداز نيا يول«

 ».ندارد قتيموضوع اصوالً حق نيا اياست 

توان مدرك و منابع  يدر گجا م. دشوار است اريمورد بس نيدر ا قيتحق يول. وجود داشت قتاًيحق ييسازمانها نيدور چن يدر گذشته ها بله«

 »به دست آورد؟ يموثق

 ».كانيمحرمانه وات يها ويدر آرش. معلوم است نيا خوب«

 يها چه هرج و مرج ويآرش نيكه در ا ديتصور كن ديتوان يما اصالً نمش. خواهر ديجوان يليشما هنوز خ«:و پاسخ داده بود دهيخند ونانتيد پدر

 نيمأمور ديدان يشما كه حتماً م. است ختهيمحرمانه تا چه حد نا منظم و درهم ر يوهايداند كه اسناد موجود در آرش ينم چكسيه. حاكم است

به  اي يگانيو با يهر تكه كاغذجمع آور نيبنابر ا. ندازنديا دور بر يكاغذ چيه ستنديافراد حاضر ن نيا. هستند يچه نوع مردم ويآرش يجمع آور

 نيكار كردن در ا. شود يم يمحرمانه عمل يها وياسناد قرن هاست كه در آرش يگانينوع با نيو ا. شود يمردم پنهان م ديعبارت بهتر از د

 ».كننده است ديوحشتناك و نا ام قتاًيحق ويآرش

محرمانه واقعاً  يها ويكار كردن در آرش. به بحث و گفتوگو بپردازد نيدر مورد حشاش زابتيحاضر نشد با ال گريپس از آن روز د ونانتيد پدر

 .كننده بود ديوحشتناك و نا ام

 يلشكر كش كيرو به رو شد كه مربوط به  يكرد با مدارك يآن كار م يكه رو يدر فوندو ا يعني ويدر اسناد آرش زابتيروز بعد ال در

 يمياسناد قد نيدر ا زابتيآنچه ال. انجام گرفته بود زيون ياو در جمهور يندگيبود كه به دستور پاپ و توسط سربازان تحت امر نما انهيانتقامجو

 فيكث يها تيجنا نيمركز ثقل تمام ا. كرد بدن او را از فرط چندش و وحشت به لرزه در آورد دايسرنوشت صومعه سن لورنزو پ ددر مور

. بود دهيرا از پاپ خر يدوكات طال مقام اسقف يبود كه با پرداخت مقدار معتنابه انويسباست يبه نام وسپاسبانو رانالد يلورانسف يزاده ا بينج

 .نبود كه پول از كجا آمده است نيكس نگران ا چيداشت و ه ازيخانواده پاپ به پول ن:بود ساده اريموضوع بس

آن را مسخره . آبرو كند يرا به مبارزه بطلبد و ب سايگرفت كل ميمتنفر بود به عنوان اسقف تصم به شدت سايكه از عملكرد پاپ و كل انويسباست

 يرتبه ارتش خصوص يسو افسر عال كياو از . سوال ببرد ريآن را ز يروحان تيو مأمور. حرمت آن را لكه دار و لگد مال كند. خاص و عام كند

 ورشيخود به صومعه ها  تيهمراه با نوكران و اوباش تحت حما گريد يكرد و از سسو ينابود مو  بيرا تخر سايماالنستا امالك كل سموندويگيز

 خونيشب نيكه داشت در ا يبنا به عدت انويسباست. نمود يرا غارت م ييسايكل يها نهيداد و اموال و گنج يبرد و راهبه ها را مورد تجاوز قرار م يم

او در قصر خود مراسم سحر و جادو . كرد يو خالف عفت سرگرم م حيوق يها يهانش را با شوخو همرا ديپوش يم يها لباس اسقف ورشيها و 

. مراسم خلق كرده بود نيانجام ا يبرا يزيو نفرت انگ ديجد يكرد و به ابتكار خود روش ها يشكل خود بر پا م نيآن هم چندش آورتر

در مناطق تحت نفوذ او، شكنجه و . كرد ليخود و اوباشانش تبد حيتفر يبرابدنام  يقصرش قرار داشت به خانه ا يكينزد ررا كه د يصومعه ا

 و روزمره يعاد يبه امر يآزار و مثله كردن و آدمكش

به  اما كسي ،دنديرسان ايسيكل نيها را به گوش مسئول تيخبر جنا ناي،فرار كنند انويكه توانستند از قصر سباست يمعدود كسان.شده بود ليتبد
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 .شدند ديمحكوم به تبع وانهيبخت به عنوان مخبط و د رهيت دگانيستمد نياز ا يارينداد و بسسخن آنان گوش 

 انيمشتر اريدر اخت يمبالغ هنگفت يافراد را در ازا نيا انويسباست. بود يفرار نيحشاش يبرا پناهگاهي ،افزون بر آنچه گفته شد انويسباست قصر

ن يبه انحالل ا يعالقه ا چيه نيبرد و بنابرا يم يسود سرشار يكاسب ناو از اي.آنان كمك كنندبه »مشكالت«تا در حل ،گذاشت يثروتمند خود م

اسقف  نيكه ا ديرس به حدي،پناه برد بودند انويكه به سباست يا يفرار نيكه تعداد حشاش يهنگام.نداشت يگروه متشكل از آدمكشان حرفه ا

كاسئلو «روز با  كيجا دهد او توجه خود را به صومعه سن لورنزو معطوف كرد كه تنها  توانست همه آنها را در قصر خود ينم گريد تكاريجنا

: جهت نبود يمحل ب نيانتخاب ا.صومعه اسكان دهد نيرا در ا نياز گروه حشاش يبرخ. گرفت ميتعصم انويسباست. داشت فاصله»يانيسباست

و . پرچم او جمع شده بودند ريمختلف در ز يبودند كه از صومعه ها يياه شيكش زين نيحشاش نياز ا يارياسقف بود و بس كيخود  انويسباست

 ليتحص ياو انسان.نداشت رينوكران و دوستانش نظ يو بذل و بخشش برا يبا اراده و جذاب بود كه در مهمان نواز يردم انويبه عالوه سباست

 يهماهنگ-اعم از دوستان و دوشمنان-از مردم ياريبس دهيظر و عقبا ن ايسيدر مورد كل شيبود و نقطه نظرها انيباهوش و خوش ب اريكرده و بس

و  يزادگان توسكان بيداد كه نج ياسناد نشان م نياندك بود اما هم اريمانده بس يكه از او به جا يو مدارك نوشتارهااگرچه تعداد نامهها و .داشت

 يقابل بخشش م ريزشت و غ زيكفرام قايو اعمال و رفتار او را عم يويدن يمنطقه اگرچه آموزش ها يو راهبه ها انيراه ونياز روحان ياريبس

 .موافق بودند ايسيو مستند او درباره كل نروش ديدانستند اما با عقا

ر دارد كه روز و شب در آماده باش كامل به س ازين يحرفه ا نيگروه از قاتل كيبه وجود  ايسيبود كه كل دهيرس جهينت نيبه ا انويانجا كه سباست از

 .گذراند غيبا او نشدند از دم ت يرا كه حاضر به همكار يبرند به صومعه سن لورنزو حمله كرد و تمام كسان

 .شد ليتبد يتوسكان نيحشاش گاهيصومعه به پا نيا

وانست در ت يم يوفادار بودند اما هر كس.شد يحال دوك و حكمران منطقه محسوب م نيكه در ع-انويافراد اگرچه نسبت به اسقف سباست نيا

 .كند ريكشتن دشمنان خود اج يحق الزحمه مناسب آن ها را برا يازا

 نيپاپ معتقد بود كه عاقالنه تر.او نداشت ياز كارها يريبه جلوگ اما ظاهرا عالقه چنداني،زاده آگاه بود بياسقف نج تيا يها تياز فعال پاپ

 يكي زود اي ريامور است پاپ مطمئن بود كه د نيو خالف اخالق او و عدم مداخله در ا دادن به اعمال مستبدانه دانيم انويمقابله با سباست يراه برا

به  يدگيرس يكه به دستور پاپ برا يدر دادگاه.ها خاتمه خواهد داد تيجنا نيو به ا ديرا خواهد بر انويشاهرگ گردن سباست نيحشاش نياز هم

انقدر زشت بود كه  قتاياعمال او حق ايمرتكب شده است؟ا ياصوال چه خالف انوياستكه سب ديسوال مطرح گرد ناي،برگزار شد انويسباست اتيجنا

برداشته و  انيسواد و احمق را از م يرا تصرف كرده و چند راهب ب يميخراب و قد مهيصومعه ن كي انويزد؟ سباست يدست به اقدام م ديبا ايسيكل

اقدام به -ديشا-انوسباستي ،داشتند؟بله يتيچه اهم ايسيكل ياهب و راهبه براچند ر نيمگر ا يول-كرده بود ياحترام يبه چند راهبه هم ب

 يتنوع در زندگ جاديا-صحت داشتند عاتيشا نيكه ا يآن هم به شرط- كار نياو از ا تيقصد و ن داما شاي،و سحر و افسون نموده بود يجادوگر

 يگروه فرماندهي ،شده بود ليمه از سربازان مزدور تشك يلشكر خصوص كيعالوه بر  انويكه سباست نيواز همه مهمتر ا.اش بود يو رفتار جنس

به خطر مقابله با  انويكردن با سباست يدشمن اپس اي.به عهده داشت،رحم بودند يخطرناك و ب اريبس يدانستند افراد ين را كه همه مياز حشاش

 حال خود بگذارند؟ را به انويبهتر نبود كه سباست ايآ نيو بنابرا د؟يارز يلشكر جرار م نيا

 يم ديسرانجام آنچه با نيشناسند و بنابرا يخود نم يبرا يهرگز حد و مرز انويچون سباست يمتفرعن و شرور يها وانهيخوشبختانه د يول
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 .جاوز كردهم ت-ديرس يم تينها يكه به نظر ب- به مرز تحمل و تسامح پاپ يخود فراتر گذاشت و حت ميپا را از گل انوسباستي: اتفاق افتاد،شد

كرده و  يو خالف عفت فيدر خواست كث انوخواهر سباستي،ناياز سلست-بود يو نه ساله خوشگذران ستيپاپ و جوان ب يكه پسر عمو-فلورانس

جا از آن. و ورد زبان ها شده بود عيزود در همه جا شا يليخبر خ نيو ا. خوش نشان داده است يرو شنهاديپ نيو رغبت به ا ليهم برا م نايسلست

غرامت  نيمعتقد بود كه مبلغ ا انويسباست. مورد بحث درخواست غرامت كرد نالاز كاردي،واقع گرا و اهل معامله بود وانهيد كي انويتكه سباس

 ناليكارد شنهاديقبل از آنكه به پ حتي،دانستند شرافت خواهر او يكه همه م يهم در حال آن ،معادل شرافت از دست رفته خواهرش باشد ديبا

از دست  يجبران آبرو يعمل و برا نيا يخواست تا در ازا يفلورانس نالياز كارد انويبه هر حال سباست.نبود ييچندان گرانبها تاعم،شود ميسلت

 نيراو بناب رفتيرا نپذ شنهاديپ نيا ناليكارد.كند ميناب بسازد و آن را به او تقد يسوار بر اسب از طال يانوياز سباست يرفته خانواده اوجسمه ا

 نيخنجر به ا غهبه فلورانس فرستاد تا با تي،مامور او بود نيو موثق تر نيرا كه بهتر »پونهياسك«برادر  يعني،نياز گروه حشاش يكي،انويسباست

و شكم  دهيقرار گرفت و با قلب در »پونهياسك«در رختخوابش مورد حمله  يتر قيبه عبارت دق ايجوان در اتاق خواب  ناليكارد.ماجرا خاتم دهد

 نالالجرم او هم به سرنوشت كاردي،بود دهينگون بخت هم اتفاقا آن شب در همان بستر خواب يناياز آنجا كه سلست:را وداع گفت يفان يايپاره دن

 .دچار شد

قاطع و  يميمجز اتخاذ تص يچاره ا گرپاپ دي،از افراد خانواده شخص پاپ شده بود يكيباعث كشته شدن  انويآنجا كه اكنون شرارت سباست از

 سپس ارتش بزرگي،منصوب كرد يناليمقتول را به مقام كارد ناليساله كارد 21برادر  زياو قبل از هر چ.نداشت زيدست زدن به اقدامات قهر آم

شو و  و او هم فورا دست به كار. نوجوان قرار داشت ناليكارد نيهم يتحت فرمانده يمزدور فراهم آورد كه رسما و از نظر صور ازاناز سرب

به  انويلشكر قبل از روبرو شدن با سباست نياما ا.روانه كرد انويقلعه سباست يگرفتن انتقام خود برادرش به سو يخود را برا سيالتاسيلشكر جد

پس  لشكر نيكه ا يهنگام.گذراند ريشمش غياز دم ت-نفر كه موفق به فرار شدند9 يبه استثنا-را نيصومعه سن لورنزو حمله كرد و تمام حشاش

دفاع از قلعه را از دست داده  يدوستان خود و استوانه ها ناو كه وفادارتري،را محاصره كرد انوقلعه سباستي،سن لورنزو نياز قلع و قمع حشاش

الف برخ،زاده بدكار بينج نياما ا.درخواست مذاكره و صلح را مطرح كرد عاسري،سپاه مقاومت كند نيتواند در برابر ا يكه نم نستدا يبود و م

را در -انويشخص سباست يبه استثنا-قلعه نيتمام ساكن.بود يو ناموفق فيضع پلماتيو د استمدارسي،در عرسه ظلم وفساد شيها هنرنمايي

 .كردند و زنده زنده سوزاندند يزندان ياهچاليس

برطبق -مانده بود يچه را از او باقاز بدنش جدا كردند و آن يگريپس از د يكي،يمراسم وحشتناك ينگون بخت را ط يانويسباست يو پا دست

فرو  زرقيلم  ييصحرا يتا گردن در شن ها-پس از قطع دست وپا هنوزهم جان در بدن داشت انوسباستي ،مانده از آن دوران يباق اتيروا

 .شود شخورهاكردند تا طمعه ال

 يبرطبق بعض.موفق به فرار شده بودند نينفر ازحشاش 9.داشت يكينقطه تار يروزيپ ناما اي،بود  يراض يلشكركش نيا جهيدر مجموع از نت پاپ

 ينفر به صومعه دور افتاده و متروك 9 نيگفتند ا يهم وجود داشت كه م يگريد عاتيشا.فرار كرده بودند ايافراد به اسپان ناي،جيرا عاتياز شا

از آنان  يخبر به هر حال از آن پس هرگز كسي.دپناه برده بودن،دانست يآن را نم قيدق يكس جا چيصعب العبور داشت و ه يكه در كوه ها

 .دينشن

 .پرداخت گرشيد يزود ماجرا را فراموش كرد و به كارها يليپاپ هم خ و
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 يوجود نم ناما با اي ،كرد خسته و افسرده است ياحساس م.متاثر كرد قايرا تكان داد و عم زابتيال يتوسكان نيو حشاش انويسباست داستان

 .مطرح شده بود را فراموش كند شيبراكه  رايتوانست سوال

 وجود داشت ؟ چه تفاوتي،داد ياتفاق افتاده بود و آنچه در حال حاضر رخ م شيآنچه پانصد سال پ انيم

سردرد .و پاپ بود انويو سباست نيحشاش نيوحشت آفر يماجرا رهنوز هم در عالم افكار درگي،كه به آپارتمانش برگشت يشب هنگام ان

  يليداشت و خ يديشد

همراه با قهوه و  –نشست شبانه  كيبگذارد و در  انيكس را ندارد كه بتواند افكارش را با او در م چيكه ه نياز ا.. به رختخواب رفت زود

 .بود نيناراحت و غمگ داًياست با او مورد بحث قرار دهد، شد دهيتمام آنچه را خوانده و شن - چساندوي

به  يچه منظور يكرد كه اصالً فراموش كرده است برا يوجود داشت؟ احساس م ياصوالً هدف ايكرد؟ آ يدنبال م يرا با چه هدف قاتشيتحق

راهروها و سالن  نيبه او هشدار داده و خطر مواجه شدن با جو خفقان آور حاكم بر ا نشيدوستان و آشنا. محرمانه مراجعه كرده بود يوهايآرش

 يكس درباره  چياما ه. كرده بودند يادآوريدور و كشف نشده را به او  يشوم گذشته ها و اهيس ي هيو روبرو شدن با سا مارش يب يها

مقابله با شبحِ  يكس به او نگفته بود كه برا چينشسته بودند، به او هشدار نداده بود؛ ه نيدر اتاق خوابش به كم ييكه اكنون گو ن،يحشاش

اوهام و  نيا گرياوه، بله، او اكنون د.وجود دارد ينقش بسته بود، چه راه حل ليسكيبن درا يكه بر چهره  يو خشم نفرت يادآوريو  نيوالنتا

هر چه زودتر  دياز گرفتار شدن به جنون با يريشگيپ يدانست كه برا يو م. شناخت يشبانه را خوب م يكابوس ها نيتصورات وحشتناك و ا

 .درد دل كند يبا كس

 ...چه زودتر هر

از مرگ خواهر وال،  يناش يِتواند بر اندوه و افسردگ يكرد تا آنجا كه م يم يسع وپرودنسيدر ن يسنت مر يايسيكل شيكش ل،ياون چزيپ پدر

رفت و با هر كس كه  يزمستان، هر جا م ليسرد و شفاف اوا يدر آن روزها. عشق او را به دل گرفته بود، فائق شود يكه در زندگ يتنها زن يعني

هوا زود . اش بپردازد يروحان فيوجه به انجام وظا نيتا به بهتر ديكوش يگذاشت و م يم شيخود را به نما يشگيشد، همان لبخند هم يم روروب

و  ديكش ياش زوزه م يشيكش يميقد يو در گوشه و كنارِ خانه  يروانيش ريكه باد در ز يدرازِ زمستان، هنگام يشد و در آن شب ها يم كيتار

 رهيرا ت ايدن يِ اسكاتلند يسكيو ريتأث ي جهيكه هنوز از نت يشب و در حال يها مهيغالباً در ن چزيشد، پ يم ليتبد يبه خاكستر گرم يرآتش بخا

 يم شيرفته را نما اديو از  يميقد يلمهاياز ف يككه معموالً ي –را  ونيزيشد و تلو يم داريدسته بلندش از خواب ب يصندل يرو د،يد يو كدر م

دائم  يا خوارهيخواست به م يوجه نم چيبه ه چزيفراموش كردنِ مرگ وال بود؛ اما پ ياز راه ها يكي يكسيو دنينوش. كرد يخاموش م -داد

از دست رفته  يگذاشته و سرانجام به كل رونيپر خطر پا را از حد اعتدال ب رِيمس نيدر ا ياريبس يها شيدانست كه كش يم. شود ليالخمر تبد

 .اند

با بانوانِ  زيكرد، با سازمان زنان و ن يشركت م ايسينوجوان و كودكانِ وابسته به كل يگروه ها تيدر فعال روين با تمام چزيبود كه پ ليدل نيهم به

و  ددا يجواب مثبت م يكرد؛ به هر دعوت يم يدادند، همكار يم ليبازار تشك كشنبهيكردند و  يم ياطيخ هيريامور خ يكه برا يسالخورده ا

كه چگونه  ديد يشاهد بود و م چزيپ. رفت يم مارستانيبه ب ليسميدرا ويه ادتيع يو هر روز هم برا. گرفت ياس مهر روز با پدر دان تم باًيتقر

شك نداشت . شود يم رهيچ يو افسردگ يديبر نوم جيبه تدر نشيآهن يگرددو اراده  يباز م رمرديدوباره كم كم به بدن آن پ يزندگ يرووين
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به او به عنوانِ پسرش  شياز پ شيب ريپ يويمتوجه شده بود كه ه چزيپ. افتيخود را باز خواهد  سالمتي -نآهسته اما مطمئ – ليسكيدرا ويه كه

 ليسكيكه درا ستين ياز آن قماش عتشيدانست كه ذات و طب يم جزيالبته پ. نگرد يم -دانست به كدام ناكجا آباد سفر كرده بود كه خدا مي –

توانست با  يم ويبود كه ه نيمهمتر از همه ا. داشت تياندك هم رضا نيبه هم ليسكيبود و و درا يچياز هبهتر  يِاما به هر حال كاچ پسندد، يم

 اديافكند، به  يم ريشد، سر به ز يناگهان ساكت م رمرديكردند، پ يمورد گفتگو م نيكه در ا ياما گاه. حرف بزند نيبن و والنتا ي ارهيدر چزيپ

 .داد يكس بروز نم چيشد كه در عمق وجودش پنهان بود و آن ها را به ه يغرق م يكاراف يايافتاد و در در يوال و بن م

تنها بر مرگ وال  چزيقرار داشت؛ و پ ايسيرفتن بر سر مزار وال بود كه در گورستانِ كوچك ِ مجاور كل جزيپ يروزانه  ياز كارها گريد يكي

و  –كامالً متفاوت  يريكه اگر وال در كنارش مانده بود، در مس يا يزندگ. بود زيود نهدف و غمبار خ يب يِكرد، بلكه عزادارِ زندگ ينم يسوگوار

 رونِيرفت كه ب يگذشت و به سراغ گورِ پدر گوورنو م يگورستان م يِميحصار س يهم از دروازه  يگاه. افتي يادامه م -پر از عشق و خوشبختي

 قبر گوورنو به  بر سر چزيدفن شده بود و پ نيمؤمن يايسيخاك متبرك كل

با تمام قوا به  چزيكرد ، پ يخدا گفته بود ، فكر م يرو و گرفتار به لعنت ِ ابد بايِ جوان و ز شيدرباره آن كش» ادنا هانران«كه  ياو داستان يماجرا

بود با سالمت ِ  شا يزندگ اميا نيررا كه سخت ت يلعنت يهفته ها و ماه ها نيا مانيو اعتقاداتش چنگ زده بود تا بتواند به كمك ا مانيِ ا سمانير

 .سخت و دشوار قرار گرفته بود يشيو اعتقادش در بوته آزما مانينفس پشت سر بگذارد و ا

ِ  يميقد هيو رو و مرتب كردن اثاث ريباز دارد ز نديتوانست او را از فكر كردن به آن همه مسائل ناخوشا يكه م يتيو فعال يسرگرم نيبهتر اما

 يقبل يها شياز كش ماندهيباق يخرت و پرت ها يعني،  چزيِ پ انينيشيماترك ِ پ.بود يشيخانه كش يروانيش ريز يو اتاق ها نيمرزيموجود در ز

 يانبارها رو نيدر ا ييمقوا يبزرگ و كوچك و در كارتون ها يدر جعبه ها يو فلز يچوب يده ها سال در اشكاف ها ي، ط يسنت مر يايسيكل

 هم جمع شده بود

، انواع و اقسام صورت  يگر فهيبه خل يارسال ي، رونوشت ِ گزارش ها ديرس يم يدهه س يآنها بعضاً به سال ها خيجعبه پر از نامه كه تار ها ده

 يها نيكشورها و سرزم يمعرف يو پر از كتاب ، كتابها نيسنگ يروزنامه ، جعبه ها يها دهيبر يحساب ها ، ده ها آلبوم مخصوص جمع آور

و ده .شده بود يصحاف يكه با جلد چرم كيكالس يو كتاب ها يعلم ي، مقاله ها يمذهب ي، كتابها يموضوع يگوناگون ، كتابها يمان هامختلف ، ر

پست ،  نگيونيا ي، ساترد كي، نشنال جئوگراف مي، تا فيبود ؛ ال يميقد اتيپر از كاغذ ِ كهنه و باطله كه عمدتاً روزنامه ها و نشر گريها جعبه د

 يها يانواع توپ و تورِ مخصوص باز.نتوني، كروكت و بدم سيراكت ها كهنه گلف ، راكت ها كهنه تن.رهيو غ رهيو غ كي، هارپرز ، آتالن رزيكال

 يها مي، تقو سي، دفترچه چركنو ادداشتي ي، كتابچه ها) كه البته در اثر مرور زمان زرد رنگ شده بود( ديكاغذ سف يميمختلف ، مقدار عظ

گوناگون  يمختلف و خرت و پرت ها لياز وسا ميانبوه عظ نيادنا هانران هم در مرتب كردن ا... يدفتر لي، مداد ، انواع وسا سيخودنو ، يميقد

از  يكيبه  ايبفروشند  هيريمصارف خ يتوانستند آنها را برا يكرده بودند كه م دايهم پ مداريلباس ن ياديمقدار ز.كرد يكمك م چزيبه پ

 كشنبهيفروش آنها  يادنا قول داده بود برا.زنديبه هر حال لباس ها سالم تر از آن بود كه بتوانند آنها را به دور بر.كنند هيهد يمحل يتئاترها

 .درست كند يبازار

زنامه رو يها دهيبر يمخصوص جمع آور يمشغول بود كه پر از آلبوم ها يجعبه ا ينشسته و به بررس يدر كنار بخار چزياز شب ها ، پ يكي در

 نيكرد ناگهان ب يو رو م ريكه آلبوم ها را ز يدر حال چزيپ.گشت يدوم بر م يبالفاصله پس از جنگ جهان يروزنامه ها به سال ها نيا خيتار.بود
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آن  دراز يسال ها ينوار چسب ط نيا.كه دور آن را با نوار چسب محكم بسته بودند ديرنگ را د ياز جنس كاغذ قهوه ا يدو آلبوم پاكت بزرگ

از آن بود كه  دتريپاكت شد نيا يوسوسه كشف ِ محتوا.توانست آن را باز كند يتنها با پاره كردن پاكت م چزيبود كه پ دهيچنان به كاغذ چسب

 روني، كاغذ و نوار چسب را پاره كرد و از درون پاكت حدود چهل برگ كاغذ ب يبا كارد نامه بازكن.از خود نشان دهد يمقاومت واندبت چزيپ

 .شد كه جوهر آن در اثر مرور زمان كمرنگ شده بود يم دهيد يسيخط دار و كهنه متن دستنو يكاغذها نيا يرو.آورد

كه  - ونيزيسپس به صفحه تلو.ديسر كش يسكيو يبطر ميفاصله ن نيتمام نوشته را دو بار مطالعه كرد و در ا.به خواندن ِ متن نوشتار كرد شروع

 كرد؟يچه كار م ديبزرگ اكنون با يخدا.كرد خود را آرام كند يو سعشد  رهيخ -روشن مانده بود 

 .متن نوشته را خواند قيبار آهسته و دق نيو ا دوباره

 يزيبه نام جاموكو دامبر ييايتاليا شيكش كيجنگ ،  انيپس از پا ليسكيدرا ويبود كه ه دهيبزرگ ، او بارها و بارها از زبان وال و بن شن يخدا

كرد  يم يزندان ليسكيروزها خود را در اتاق ِ كار خانه درا يزيبن و وال بارها به او گفته بودند كه دامبر.آورده بود نستونيه پررا همراه خود ب

 يچه نوع كار يزيكارِ دامبر نيدانست كه ا ينم چكسيحق نداشت مزاحم او شود ؛ و تا به امروز ه چكسيمدت ه نيتا به كار بپردازد و در ا

 دهچه رخ دا ليسكيدانست كه در آن روزها در خلوت اتاق كار خانه درا ي، م يسنت مر يايسيكل شيكش لياون چزيپ يعنيكنون او ا يول... بود

 .بود

چند  نيهم يعني يبه زود ديكه شا يا يزيبود ، همان دامبر يزينامه جاكومو دامبر تيقرار داشت ، وص چزيمرتعش پ ياكنون در دست ها آنچه

... شد يم نيزم يبر رو حيحضرت مس ندهيجهان و نما يها كي، رهبر كاتول سيپطروس قد نيو جانش ديرس يمقام پاپ اعظم مبه  گريهفته د

دوباره  چزيفراموش شده بود؟پ.و فراموش شده بود... امن و دور از دسترس ، خاك خورده  گاهيمخف نيدر ا نجايدراز ا يها النوشتار س نيا

به  يسپس نگاه چزيپ.وسينيرجيو مونيو اسرار پشت پرده در مورد س اتيوشتار و عنوان آن معطوف كرد ؛ واقعتوجه خود را به صفحه اول ن

تلفن را  يگذشته بود گوش مهيكه شب از ن يو سپس با وجود.آن را از نظر گذراند خيرنگ و رو رفته و تار يامضا وصفحه آخر نوشتار انداخت 

 .كرد رتيكه او را غرق در ح دينرا به گوش پدر دان رسا يبرداشت و خبر

و  ايجدا از دن نجاياو در ا.گذراند ييدر تنها - مركز مانهانان قرار داشت  ياز آسمانخراش ها يكيكه در  -را در آپارتمانش  يدان چند روز پدر

مدت به شكوه  نياو در ا.برد يبه سر م - كردند  يجار و جنجال م فرنانيرسانه ها كه هنوز هم در مورد قتل وال و الكهارد و ه ياهويبه دور از ه

 ندهينما يبه تلفن ها.ننهاده بود يداد ، وقع يو ناله سر م كرديتلفن م كيسنت پاتر يايسياز مقر خود در كل يكالمر كه گاه ناليكارد يها

 نيا ييكه گو ينده بود ، آن هم به نحوسه گانه گذرا ياو تمام وقت خود را به تفكر در مورد قتل ها.نكرده بود يو ناشر خود هم توجه يمطبوعات

داستان را از ابتدا به .كند و آن را بسط و گسترش دهد يكرده بود ماجرا را از همه سو بررس يسع: او بود يرمان بعد يبرا يماجرا ماده خاص

 نيبد وكند  دايآن پ ياجزا انيم يمنطق خط رابط و كيبود تا  دهيكرده و كوش يمختلف بررس يانتها و سپس از انتها به ابتدا و بعد در جهت ها

را به هدر  ييكار نشده بود ، اما به هر حال چند روز تنها نيالبته موفق به انجام ا.درست مورد مشاهده قرار دهد يا هيكل داستان را از زاو بيترت

،  يزي، دامبر چزيو ، پي، بن ، ه زابتيهارد ، خواهر الساعت ها از وقت خود را به فكر درباره دست اندكاران ماجرا گذرانده بود، ول الك.نداده بود

 دايپ يديمطلب جد ايبود رابطه  دواريمعادله كشف كرده بود و ام نيدر ا يديبرداشته و مجهوالت جد ييها ادداشتيسانداناتو و شخص پاپ 

دختر  نيا: بود دهيوال فكر كرده بود از خود پرس يادرباره سفره.دينما ليجامع و قابل درك تبد ريتصو كيمختلف را به  اتيكند كه بتواند جزئ
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ماجرا  نيدر ا ليسكيظاهرا خانواده درا:  ديرس يمسلم به نظر م زيچ كيبود؟خو ، هدف ول هر چه بود  يزيچه چ اي يچه كس يدر جستجو

 ...بود ريساده ، بلكه از هر لحاظ و تا خرخره درگ يريدرگ كيبود ، آن هم نه در  ريدرگ

بود كه در باغ  زانيآو يبه شاخه درخت -جا زده بودند  يبود ، اما قتل او را خودكش دهيكه به قتل رس يشيهمان كش يعني -گوورنو پدر  جسد

 ...قرار داشت ليسكيخانه درا

 ...كرده بود تيلدانووان در اروپا فعا ليلدبيوا يبرا »يدفتر خدمات راهبرد«دوم به عنوان كارمند ِ  يجنگ جهان يدر سال ها ليسكيدرا ويه

 يم يكس اياما آ... آورده بود كايبود كه او را به آمر ليسكيدرا ويه نيو ا.شده بود دايپ نستونيدر پر يزيجنگ ، سر و كله دامبر انيپس از پا و

به  يزود نيبه هم يزيدامبر ديبزرگ شا يخدا.كند دايسوال را پ نيخواست پاسخ ا يدان م يچه بود؟آرت ليسكياقدام درا نيدانست كه علت ا

 ...ديرس يم يپاپ مقام

 -  ستيدانست ك يكه دان نم -را  ينموده و كس جاديا يفراوان يبه پا كرده ، دردسرها ياديسال گذشته گرد و خاك ز كيخواهر وال ، او در  و

 يول.برساند انيداد به پا يرا كه انجام م يبود تا نتواند كار دهيفرد ناشناس وال به قتل رس نيو بعد به دستور ا... كرده بود  يديدچار وحشت شد

 مگر وال چه كار كرده بود؟

 قايماجرا عم نياو به ا.داد يهدف ادامه م يفكر و ب يبرنامه و ب يخود را ب قاتيبن تحق يول.شود ميكه حاضر نبود تسل ليسكيباالخره بن درا و

 نيا ررفتار بن د.بود هيشب ستاليو كر ينيچ فيظر اءيالجثه در فروشگاه ِ اش ميعظ يبيفكر نكرده و رفتارش ، به قول آن ضرب المثل ، به رفتار ف

ِ خشن و ُقلدر عمل  ستيفوتبال كي، مثل  يجوان يروزها اديشباهت نداشت ؛ بن به  -او بود  يكه شغل ِ اصل -  يدعاو ليوك كيماجرا به رفتار 

 ...كرد يم

 !يسردرگم و مغشوش يماجرا چه

 اددشتي گريدان پس از آنكه بار د.ديرس يم يآغاز كند كه به فكر كم تر كس يخود را از نقطه ا قاتيگرفت تحق ميصمسرانجام پدر دان ت و

 مياز اندازه مغشوش و سردرگم است ، تصم شياندك و تصورش از ُكل ماجرا ب شيكه دانسته ها ديرس جهينت نيو به ا ديرا از نظر گذران شيها

بر شاخه  يشب زمستان كيجسد پدر گوورنو در  شيهمان جا كه سال ها پ يعني؛  ليسكيبه باغ ِ خانه درا: ردد آغاز ماجرا برگ نقطهگرفت به 

 .خورد يدر باد تكان م بياز درختان س يكي

تون قرار و ترن نستونيپر نيب يجاده اصل يكيبه راه افتاد كه در نزد يصومعه ا يو سرد مانهاتان را ترك كرد و به سو يروز آفتاب كيصبح  در

در .شده بود ايسيوقف كل شيكه سالها پ شديمحسوب م يميقد نينش انياع ياز خانه ها يكيرنگ بود و  يخاكستر ييساختمانِ صومعه بنا.داشت

دان به محض ورود به ساختمان با .شده بود يآن در اثر سرما خشك و قهوه ا يشد كه علف ها يم دهيد يعياطراف خانه محوطه چمن وس

شناخت و به آن عادت  يخوب م -بود  يصومعه ها و مؤسسات مذهب ژهيكه و -سكوت را  نياما او ا.روبرو شد ينيو سنگ يعيطب ريسكوت ِ غ

 .داشت

كه لبخند گرم و  يرفت در حال نايآنجل ياز راهبه ها به سراغ خواهر مر يكيبود ،  ستادهيساختمان منتظر ا يكه دان در محوطه ورود يحال در

پدر دان رفت ، با او دست داد و سپس او را به اتاق  يبه سو.شد ينم دهيد يلبخند احساس خاص نياما در ا.بر لب داشت ، وارد شد يا مانهيصم

او و چشمان درخشان و پر نشاطش  يو روحان باي، چهره ز نايآنجل يكرد كه تنها به واسطه حضور خواهر مر ييراهنما يخشك و عبوس ييرايپذ
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 ياو قبال سالها.كند يسپر شيايآخر عمرش را در دعا و ن يصومعه آمده بود تا روزها نيبه ا يپس از بازنشستگ يهر مرخوا.قابل تحمل بود

 يخواهر مر.مدرسه را به عهده گرفته بود تيريكرده و باالخره مد سيخواندند ، تدر يدر آن درس م چزيكه وال و بن و پ يا رسهدر مد يمتماد

 .در دان آشنا شده بودوال با پ نِيدر مراسم تدف

 »ست؟ين نطوري، ا ديشناخت يجنگ هم م يقبل از سال ها يرا حت يو همسرش مر ليسكيدرا ويه شما«

 ».بار مالقات كردم نياول يبود كه آنها را برا روزيد نيانگار هم.، كامال درست است چرا«

 ».ديشناخت يمنطقه را م نيا يها كيحتما در آن زمان همه كاتول شما«

 ».من آموزگار بودم.كرد كه همه را بشناسم يم جابيشغل من ا.است نطوريهم كنميفكر م.، بله هاو«

 ». ديشناخت يگوورنو را هم م نسنتيپس حتماً پدر و «

 ». البته «

 » د؟ياز پدر گوورنو دار يشما چه خاطرات... است كه  نيمن مطرح شده، ا يكه برا يسؤال «

آن نشسته بودند، قرار  يو پدر دان رو يكه خواهر مر يمبل يجلو ز،يم يرا رو ينيآورد و س يآن ها چا يراب ينقره ا ينيس كيدر  يا راهبه

 .داد

 »پدر دان؟  د،يمنظور به مالقات من آمده ا نيهم يشما برا« :ديپرس يمر خواهر

 ». جا آمده ام نيبه خاطر پدر گوورنو به ا. است، خواهر نيهم قتيحق «

 ». اقرار كنم كه منتظر شما بودم ديبا ديراستش را بخواه «

 »چرا؟  ست؟يمنظورتان چ «

 ». ديايمثل شما به سراغ من ب يمنتظر بودم كه كس «

 »واقعاً؟  «

مان، من در آن ز د؟يامر اعتقاد ندار نيشما به ا. ميخود را بپرداز يگذشته ها يزود بها اي ريد دباي –الاقل اكثرِ ما  اي –من تجربه كرده ام كه ما  «

قرن  ميباً نياما من تقر. ديفهم يم يعبارت مجاز نيكه صورت حسابم را به دستم دادند، جرئت پرداخت آن را نداشتم، منظور مرا از ا يهنگام

 ». و در مورد پدر گوورنو از من سؤال كند ديايبه سراغم ب ياست كه منتظرم تا كس

 » د؟يظر بودچرا منت. ديديكش يپس من همانم كه انتظار او را م «

 »... بودم كه  يو بعد از آن كه آن مرحومه هم مرد، من تنها كس. مرد عيدانم كه چرا گوورنو به آن شكل فج يچون من م «

 » ست؟يك» مرحومه « مرحومه؟ منظور شما از آن  «

 »... دانست  يهم ماجرا را م يمر ل،يسكيدرا يمر «

 »كرد؟  يچرا پدر گوورنو خودكش «

من . ديرا بنوش تانيو چا ديراحت باش. پدر دان د،يكن ليم تييسكويب كيلطفاً « :به لب آورد و گفت يدوباره لبخند درخشان نايآنجل يمر خواهر

 »... كنم كه خداوند گناهان او را ببخشد و روح او را شامل عفو و رحمت خود كند  يدعا م. شما خواهم گفت يتمام داستانِ پدر گوورنو را برا
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 : ديگو يم ليكسيدرا

. از شن، جوش آورد و به پت پت افتاد دهيو خم و پوش چيداغ، پر از غبار، پرپ يدر آن جاده  ليما صديس يمن پس از ط يا هيدوجِ كرا لياتومب

 يم ييبه جا گذشت و يم ريآن از كو ياما قسمت عمده . دميد يرا م ترانهيمد يايدر لياتومب يبود و من از پنجره  يجاده ساحل نياز ا يبخض

 يميقد نياز آن دو پمپ بنز يكه در كنار جاده قرار داشت و در گوشه ا يبزرگ دانيرا به م لياتومب. گفتند يم» جهنم « كه مردم به آن  ترف

ند، اما شكست خورده در آن برهوت تنها مانده بود يپمپ ها مثل دو سربازِ سرگردان و به جا مانده از لشكر نيا. كردم تيشد، هدا يم دهيد

هم آن  يچهار مرد مصر. زدند يرنگ در اطراف پرسه م يچند سگ ولگرد و خاكستر. كردند يخود عمل م ي فهيسرپا بودند و به وظ مهنوز ه

 يهم بود، به من گفت كه صدا نيكه مسئول پمپ بنز يجوان كيمكان. بردند ينداشتند و از بطالت خود لذت م يكار چيجا بودند كه ظاهراً ه

به سر و لباسِ »  زيانكي وركيوين« فوتبال  ميبا آرمِ ت يمرد كاله لبه دار نيا. تر شباهت دارد شيكارخانه ب ريآژ يبه صدا لميومبات يمه پروانه تس

 اي كيك هيآفتابِ سوزان  ريساختمان كه در ز نيا. شد يم دهيد يو كهنه ا يميپشت سرش ساختمان قد. به تن داشت يرنگ يكارِ سراسر آب

 ايتابلو  چيكج و كوله بود و ه شيپنجره ها يساختمان، دو طبقه داشت، كركره . هتل بود يشباهت داشت، نوع يمچاله شده ا ووارفته  ينيريش

 .شد ينم دهيآن د واريبر در و د ينام

 يرا كه از آن بر م يو دود و بخار يرعاديغ يو علت صدا ندازديبه موتور ب يرا باال زده بود تا نگاه نيكاپوت ماش كيكه مرد مكان يحال در

هم به جز چند  يدر هالِ ورود. شد ينم دهيد رشيدر قسمت پذ يكس. خنك و مطبوع درون هتل پناه بردم يِكيكند، من به تار دايخاست پ

 يرو. وجود نداشت يزيكه معلوم بود از دورانِ ماقبل طوفان نوح به جا مانده است، چ يميقد ي هيسه پا زيو شكسته و چند م يسنفك يصندل

از دور . شد يم يهتل منته يباال و اتاق ها يشد كه به طبقه  يم دهيد يهال پلكان يدر گوشه . از خاك و شن پوشانده بود يرا قشر نازك نيزم

خراب  يبدجور لميومبعصر شده بود؛ ات. بود زانيآو واريكوكاكوال به د غيتبل يِفلز يتابلو كي. ديرس يبه گوش م يعرب يقيموسو  ويراد يصدا

كه مقصد سفر من  يياصالً در جا اديبودم كه به احتمال ز يمرد يبرهوت داغ در جستجو نيمن در ا. افتاده بودم ريگ ابانيشده بود و من وسز ب

گرسنه و تشنه . بود ريپذمعجزه امكان  كياحتماالً تنها به كمك . داشت  يمقصد هم داستانِ جداگانه ا نيبه ا دنيو تازه، رس. شتبود، حضور ندا

 .رميگ شيبرگردم و راه خانه ام را در پ ديبودم كه با دهيرس جهينت نيعمالً به ا. بود دهيبودم و درد، امانم را بر

شك كه بدون  اكارشير يو آن دار و دسته  زابتيبه گور پدرِ خواهر ال يكرد؟ ول يمن بود، چه م يجا زابتيفكر افتادم كه اگر خواهر ال نيا به

كه تا خرخره در منجالب توطئه و  يمزور يها شينوشند؛ به گور پدر آن كش يزنند و شراب م ينشسته اند و با هم گپ م» هاسلر » اآلن در هتل 

ت و آن همه مشكال ديدرد شد ،يلعنت يآن گرما ليدانستم كه به دل يكامالً واضح بود و خودم هم م... غرقند و به گور پدر  يو پدرسوختگ اير

 .نداشتم ياصالً حال و روز خوش. نمانده بود ميبرا يشده بودم و اصاب چارهيرنگارنگ ب

كه او هم لباس كارِ  يزن. دنديخند يم يزيزدند و به چ يپرسه م لميهم در اطراف اتومب كاريكردند و آن چهار مرد ب يولگرد عو عو م يها سگ

و سپس به . مرا به دقت برانداز كرد يآمد و سر تا پا رونيكه كنار پلكان قرار داشت ب يبود، اما كاله به سر نداشت، از در دهيپوش يسراسر

خانم . خوردن يهم برا يزيخواهم و چ يم خي ياديبزرگ كوكاكوال با مقدار ز وانيل كي: به او گفتم . خواهم يكه چه م دياز من پرس يسيگلان

را  مميبود كه زنده ماندم، عقل سل بيترت نيو بد. كوكاكوال برگشت وانيل كيرگر و بعد با دو همب قهيبه آشپزخانه رفت و ده دق همانداريم
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 .گرفتم به كارم ادامه دهم و به خانه برنگردم ميدوباره به دست آوردم و تصم

 نيماش ريتند كه تعمبه من گف. است دهيو واترپمپ آن هم به شدت صدمه د ناميپاره شده و د لميفاصله معلوم شد كه تسمه پروانه اتومب نيا در

» جهنم « را كه در زبان متداولِ مردم  يا يميقد يصومعه  نيپمپ بنز نيزود متوجه شدم كه كاركنان ا يليخ. ديدو تا سه روز طول خواهد كش

 علي –كه اگر به من گفتند  يول. محض است يوانگيرفتن به آن جا د يمتفق القولند كه هرگونه تالش برا يشناسند و همگ يشد، م يم دهيمنا

« به نام  يقرار بود راننده ا: وجود دارد  يكار راه حلِ نه چندان مطبوع نيا يخود مصرّم، برا ميتصم باز هم بر اجراي –آنان  يرغم هشدارها

مرا به  يمناسب يمه حق الزح يعبدل حتماً در ازا نيداد كه ا نانيبه من اطم نيجا عبور كند و صاحب پمپ بنز نياز ا ونيفردا صبح با كام» عبدل 

من كه . به سر برم» هتل «  ياز اتاق ها يكيتوانم شب را در  يم مياظهار كرد كه در صورت تما نيهمچن يو. مورد نظرم خواهد رساند يصومعه 

 .قم رفتمو سپس به اتا دميكوكاكوال نوش گريد وانِينداشتم، دو ل دميسرِ پا ماندن و گپ زدن با دوستانِ جد يبرا يكاف يروين يتح

بدنم و  نيكردم كه ب ياحساس م. دميتخت دراز كش يكردم، دست و صورتم را شستم و رو مارتي –توانستم  تا آن جا كه مي –پشتم را  زخم

 يعل يول. دميچانه ام باال كش ريو من لحاف را تا ز ديسر رس ريكو يِشبانگاه يزود سرما يلياز شن وجود دارد، اما خ يتشك تخت، قشر نازك

 .توانستم بخوابم ينم د،يشد يرغم خستگ

ها، به آن چهار  يسرقت شده توسط ناز يِهنر اءيلوبك، به اش نيبه ات: پدرش گفته بود، فكر كردم  يلوبك درباره  ليبه آن چه گابر دوباره

توانستم آن را مرتب  يبود؛ نم از حد بغرنج شيب. فكر كردم دهيچيمغشوش و پ ريآن تصو اتيبه تمام جزئ. شدند يم دهيكه در عكس د يمرد

 نيو به هم. كنم دايمرگ خواهرم پ يبرا يحيمرتب كنم كه بتوانم به كمك آن توض يرا طور ريتوانستم آن تصو ياصالً نم ياول قيطر هو ب. كنم

من  اريدر اخت يتر شياطالعات ب كردم وادار مي –با توسل به زور  حتي –او را  ديو با. كردم يم دايلوبك را پ يمتيبه هر ق ديبود كه با ليدل

اما اكنون كه فرار كرده . ديالبته شا. بودم دهيكش رونيخواستم از دهانم ب يآن چه را كه م روزيد دينگذاشته بود، شا ابانياگر سر به ب. بگذارد

 .كردم يم داياو را پ ب،يبه هر ترت ديبود، با

و  ديدر معرض تابش خورش ريساخته بودند و چهل سال بود كه بدون تعم قايل آفرجنگ صحرا در شما انيدر جر شيرا حدود چهل سال پ جاده

. كرد يسال ها بر پوشش جاده بر جا گذاشته بود، با تمام وجود احساس م كي كيرا كه  يراتيو زخم پشت من اكنون تأث. وزش باد قرار داشت

ها در  ييايتاليعبدل را ا ونِيكام. كردم يفته بودم و از خدا طلب مرگ مگر ونيبه هم فشرده و دستم را محكم به داشبورد كام را ميدندان ها

 نيدانستند كه ا يخوب م يليها حق دداشتند؛ آن ها خ ييايتاليا. رها كرده بودند ابانيدر ب س،يو فرار از برابر ارتش انگل ينيعقب نش انيجر

به وجود  ونيكام نيدر وضع ا يبهبود چيگذشت، ه يم خيكه از آن تار يچهل سال نيو در ا. خورد يبه درد فرار هم نم تيخاص يب يلكنته 

راه دراز را  نيگرفتم ا يم ميكه تصم نيبود، مگر ا»  ستوفريسنت كر«  يبه صومعه  دنيرس يتنها امكانِ موجود برا نيخوب، ا ،يول. بود امدهين

 .كردم كه سرِ زخمم باز نشده باشد يدعا مشده است و از ته دل  سيخ راهنميكردم پشت پ يم احساس. كنم يط ادهيپ

 اديرا بشنود، فر ميكه عبدل صدا نيا يبرا. ديرس يناهنجار و زننده به گوش م يو از اتاقِ آن انواع و اقسام صداها ديكش يناله م ونيكام موتورِ

 يم را يبرگ گاريقوز كرده بود و با دندان، ته س ونيپشت فرمانِ كام. ديشن يمرا نم يعبدل ظاهراً صدا يول» راه مانده؟  يليهنوز خ« :دميكش

كه جسد صدها مگس آن را  نيماش يشكسته  ي شهياز پشت ش. بود دهيگرد سيخاموش شده و از بزاق دهان او خ شيپ يكه از ساعت ديجو

به چشم  يآفتاب نكيع. را پوشانده بودجاده  يشد، چون باد با خروارها شن و خاك رو ينم دهيد ياما جاده ا. شدم رهيخ رونيكدر كرده بود، به ب
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 ينيوزشِ باد گرم و برخورد ذرات شن چشم ها و ب. داد يهم آزار م نكيع ي رهيت ي شهياز پشت ش ياما تابش آفتاب تخم چشمم را حت م،داشت

گرم  عِيجرعه از آن ما كي. م را سوزاندداغِ قمقمه دست ومِينيآلوم. برداشتم يدو صندل نيب يآب را از جعبه  يقمقمه . سوزاند يرا م ميو گونه ها

تنگ و داغ، كه به  يقوط نيهفت ساعت بود كه در ا. و گرما نتركد و شكاف برندارد يدر اثر خشك ميتا الاقل لب ها دميو بدبو سر كش ماندهو 

 ايكنم؟ آ يدانستم چه م يم ايآ. ند آورددوام خواه گريدانستم كه بدنم و اعصابم تا چند ساعت د ياصالً نم. گفتند، نشسته بودم يم ونيآن كام

 سفر كند؟ يبرهوت سوزان نيخود به چن ليعاقل حاضر بود داوطلبانه و به م دمآ

از دست من ساخته بود و با  يماند، چه كار يشد و از حركت باز م يدر وسط جاده خراب م قهيعت ونِيكام نياگر ا: هم مطرح بود  يگريد سؤال

 ديگشت چه با يبرگرداندنم به آن جا بر نم يبرا يرساند ول ياگر عبدل مرا به صومعه م ايرساندم؟ و  يرا به مقصد م خودم ديبا يا لهيچه وس

در انتظار  ستوفريبا خنجرش ،در صومعه سن كر يمو نقره ا شيهم آن كش ديشا يشدم ؟ ول يراهب م - بار اجباراً  نواي –دوباره  ديكردم؟ با يم

 !شد  يخود به خود حل م هيصورت ، مشكل بازگشت من به اسكندر نيامن نشسته بود ، كه در 

ساختمان كم . دميزد ، به چشم د يآفتاب سوزان موج م ريكه ز يداغ يازغبار وپرده هوا يلحظه مقصدم را از پشت ابر كي يبعد ناگهان و برا و

 يم دهيرنگ د يو قهوه ا يخاكستر يشن ياز تپه ها يتينها يب يايچمباتمه زده بود ، و در پشت آن در نيزم يرو ييبود كه گو يارتفاع وكهنه ا

 .ديگرد ديناپد دميو بعد ساختمان صومعه دوباره از د. دش

 يگفت و سپس پا را رو يبه جلو اشاره كرد ، جمله نامفهمو. ديبه گوش رس يوحشتناك يصدا ونيدنده عوض كرد و از جعبه دنده كام عبدل

 جيبه تدر ونيكام ي؛ تكان ها ديفلز به گوش رس يشدن فلز رو دهييسا يصدا. نمانده بود يباق يزيترمز چ يلنتهااز . پدال گاز ترمز گذاشت

را برداشتم  نكمي، ع دميدستم را از داشبورد كناركش اطيآهسته و با احت. و ساكت شد ديكش يكرد ، آه بلند يارام گرفت و باالخره موتور خر خر

 .چشم گذاشتم يام را رو يافتاب نكيكه عبدل داده بود پاك كردم و دوباره ع يفيو كث يغن، عرق صورتم را با كهنه رو

خنده » .استاد. شود يجا تمام م نيجاده ا« :داشت ، خطاب به من گفت  يبرگ توتون رااز گوشه لبش بر م كيكه با انگشت  يرد حال عبدل

 نيمن فردا دوباره ا« انداخت ،  رونيبه ب يشد ؛تف يم دهينام ونيپنجره اتاق كامداشت و  يا شهيش يكه البد روز يسر داد و از سوراخ يمرموز

برگشتن به عبدل  يو حاال برا. ممكن ريرفتن غ. جا خواهد ماند نيو گرنه تو هم. جا حاضر و آماده ، استاد نيتو فردا ا. كرد يمن صبرنم. جا آمد

 يو لبخند ديرس يبه نظر م يخود خوشحال و راض يشيداند ازدور اند يم زيهمه چ. ستين روزيمال د. امد ايبه دن شيوقت پ يليعبدل خ. پول بده

 .، به او دادم ميكرده بود يرا كه بابت برگشت با هم ط يمبلغ. داشت لببه 

 ين معلوم بود نگاهش رياز ان از ز ييساكم را برداشتم و به جاده كه فقط قسمت ها. استارت ناموفق ، ناله موتور دوباره بلند شد كياز  پس

. ختيمن ر يخروار شن و و خاك به سر و رو كيشن ها بوكسوات كرد و  يرو ونيكام يعبدل به راه افتاد و گاز داد ، چرخ ها يوقت. انداختم

نبود كه به سر و  يجا هم كس نيوجود نداشت ، و در ا ييجا ايگوشه كه در دن نيپرت تر از ا: را زده بودم  زيهمه چ ديق. ناراحت نشدم صالا يول

 .وضع من توجه كند

شصت درجه در كنار دروازه صومعه  بايتقر هيتانك بزرگ و كهنه با زاو كي.كرد  ياز آن محافظت م يميعظ يخرابه بود و شبح اهن كي،  صومعه

 دهيژنرال رومل د ييقاسپاه افريبر بدنه تانك هنوز هم عالمت رنگ و رو رفته مخصوص . قرار داشت –بودند  دهيدور آن كش يكوتاه واركه دي –

هنور هم تا دور دست ،  ييكرده بود كه گو يريهدفگ يا هيلوله بلند توپ آن با چنان زاو. بود دهيكه رنگ ان در اثر آفتاب در چند جا تك دش يم
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 يبه كابوس شباهت داشت ، كابوس منظره نيا. بود كيدر لوله توپ اماده شل يو انگار هنوز خمپاره ا. شن مسلط و حاكم است يبر جاده و صحرا

 زيچ تياما واقع. باروت و خون ي، بو نيدردناك مجروح يو ناله ها ادهايتوپ ، فر يگلوله ها كيشل يرعد اسا يروز نبرد ، از صدا نيخراز آ

آهسته در  شانيه برگ هاكج و كوله حاكم بود ك يو برچند درخت خرما زريو لم  يبرهوت شن كياكنون فقط بر  يغول فوالد نيا. بود يگريد

را جارو زده بود و با خود برده بود ، و از آن  زيو دور زمان همه چ خيحركت تار. جا رفته بود نياز ا شيدشمن سال ها پ. خورد يباد تكان م

 .مانده بود يكهنه و زنگ زده باق ادگاري نيدور ، تنها ا يروزها

و حسرت مرا برانداز كرد و دوباره به زحمت  يدي، با ناام ستاديام ا يمن امد ، در چند متر يبه سو واريد هياز سا يخسته و از حال رفته ا سگ

. دهد يناخت شست من بودند فرار يبه بزرگ يكيرا كه به هر  ييداد تا مگس ها يسر و دمش را تكان م يگاه گاه. ديرسان هيخود را به سا

شد  يمنعكس م وارهايكه از د يوحشتناك يگرما. مگس ها به سراغ من هم آمدند نيز اا يصومعه شدم ، تعداد اطيكه از دروازه وارد ح يمهنگا

 .هوش شوم ينمانده بود ب يزيكرد كه چ خودي،ناگهان چنان مرا از خود ب

سگ . خته بودخود را بر آن اندا هياز درختان خرما سا يكيكه . شد يم دهيد يو متعفن في، گودال پر از آب كث يدر گوشه ا. شد ينم دهيد ياحد

خش خش  ياما عالوه بر صدا.  دينوش ي، اب م كرديمبتال به اسم خرخر م ماريب كيكه مثل  يبود و در حال ستادهيگودال ا نيدر كنار ا يگريد

دور سر و به  نقطعيكه ال ييدرختان خرما در باد و وز وز مگس ها يحركت برگ ها يو صدا ديكوب يصومعه م واريكه باد آن ها را به د ييشن ها

آورد و بسته به جهت و شدت باد ،  يكه باد به همراه م دميشن يرا م يبم و خفه ا يصدا. دميشن يهم م يگريد ي، صدا دنديچرخ يصورتم م

 هديكه به دور صومعه كش دميرس يحصار يو به آن سو. آمد به راه افتادم يكه صدا ظاهرا ازآن جا م يدر جهت. شد يآهسته م يبلند و گاه يگاه

به چهار چوب بسته  يميضخ يكه لوال نداشت و آن را به صورت كج و معوج با طناب كنف دميرا د يكهنه و رنگ و رو رفته ا يدروازه چوب. بودند

ه مشغول بودند نگا يو به راهبان كه به كار ستادميا واريد هيخوردم ، سپس به خود آمدم ،در سا كهيلحظه  كي يگذشتم ، برا روازهاز د. بودند

 .كردم

 .كردند يرا دفن م يا جنازه

 يسع. شدم رهيخ دنديرس يكج و معوج به نظر م يبيسوزان به نحو عج يكه در آن هوا يو به مردان دميماندم ، چشمانم را مال هيجا در سا همان

دانستم كه احساس  يم. نه  ايدارد يزيزخم سر باز شده و خونر اديكردم با دست ، زخم پشتم را كه مرطوب شده بود امتحان كنم و بفهمم كه ا

 يدادم و به تماشا هيتك واريپشتم را به د نيبنابرا. ديدستم به پانسمان زخم نرس. كرد يدرد م تينها يزخمم ب يول. توهم است كي يزيرخون

و گود رفته مانند  قيعم يانبودم كه چشم يديقد بلند و موسف رمرديپ يدر جستجو. از نظر گذراندم قايآنها را دق كي كيراهبان پرداختم و 

 .صومعه داشت نيكهنه دم در ا پدهانه تو

 .جا نبود نيالبته كه ا. جا نبود نياو ا يول

مرد  نيا. بود ستادهيا گرانيآن طرف تر از د ياز آنها كم يكي. صومعه ،كوتاه قد ، الغر ، شكم گنده و غلبا گوژپشت بودند نيراهبان ا همه

كه  ديرس يبه نظر م. رديگناه را بگ يب يآمده بود تا انتقام خون شهدا ميعهد قد خياز اعماق تار ييداشت كه گو يوسعب فهيبود و چنان قا شوير

قرار داشت كه آن را  يا يدر جعبه چوب يجسد متوف. بود كه متوجه حضور من شده است يان جمع مرموز و ترسناك تنها كس انيمرد در م نيا

 يم دهيد يساده ا يچوب يبهايجا و آن جا گورستان كوچك ، صل نيا. گورستان حفر شده بود ، گذاشته بودند  يشن نيكه در زم يدر كنار گودال
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آمد و شروع به  شيپ شويمراسم مشغول بودم مرد ر يكه همچنان به تماشا يدر حال. فرو كرده بودند نيصورت كج و معوج در زم هشد كه ب

مرد به  ياز آن بود كه صدا شتريآن مرد به گوش من برسد و من بتوانم با آنها ب يز آن بود كه صداا شتريفاصله من با ان ها ب. كرد يسخنران

 .دميشن يرا نم شيو چه بهتر كه صدا. سخنان را درك كنم يبتوانم محتوا نگوش من برسد و م

. بود يدرد ، گرما و تشنگ دهييم و تصورات ، زااوها نيا. روند يشناختم از برابر چشمانم رژه م يكه م يياموات ،احساس كردم مرده ها نيتدف

 .آن به جا گذاشته است ياز نمگ رو يعرق صورتم را خشك كرده و قشر نازك دياحساس كردم كه با...الكهارد ...خواهرم وال 

، مثل ماوراء  يهسته و با تانآ. من آمدند  يراهبان به سو ديرس انيو مراسم به پا ختنديآن خاك ر يكه تابوت را در قبر گذاشتند و رو يهنگام

 ازدو نفر . دوخته شده بود يكلفت و خشن يآنان از پارچه  يخرقه ها. داشتند يدهند گام بر م ينشان م يلتخي– يعلم يها لميكه در ف يانينيزم

رنگ و رو  نيشلوار ج انيراه نياز ا گريد يكي. انها مشخص نبود يبودند كه از كثرت وصله ، رنگ اصل دهيپوش ييخرقه شلوارها ريآنها در ز

جماعت ، كه سن و سالشان معلوم نبود ،چهره آفتاب  نياز افراد ا يبعض. شده بود ديسف بايبه پا داشت كه از فرط شست و شو تقر يرفته ا

ن آنها به از بد يمخصوص يشباهت داشتند و بو يبه اشباح مرموز يداشتند و همگ يو خاكستر دهيرنگ پر يصورتها گريد يسوخته و بعض

 .آلوده به نمك بود يشن ها يعرق بدن و بو ياز بو يكه مخلوط ديرس يمشام م

صومعه  نيا فهيمن خل« :و آهسته گفت  ستاديكرده بود ، به طرف من آمد و در برابرم ا يكه چهره عبوس داشت و بر سر قبر سخنران يراهب

ان قدر  مياما گلو ميبگو يزيخواستم چ. نداشت ، جاا خوردم يرسناك هماهنگعبوس و ت افهيآرام و گرمش كه اصال با آن ق ياز صدا» هستم 

 ». ديدار يزيشما خونر« :داده بودم نگاه كرد و گفت  هيكه به ان تك يواريبه د شويراهب ر. خاست ياز ان بر نم ييخشك شده بود كه صدا

 .خورد يبود و تكان نم دهيزبانم به ته حلقم چسب يياما گو ميبگو ييبكنم و ناسزا ينيخواستم نفر. پر از خون است واريكه د دميو د برگشتم

 .شدم ستوفريصومعه سنت كر كيتار مهياو وارد ساختمان ن يو من در پ» . دييايهمراه من ب« :راهب به من گفت  مرد

قرار داشت  فهيكه در اتاق كار خل يزيم يشكم رو يبودم به من دستور داد رو دهيند نيكه او را در مراسم تدف يوزن نيالجثه و سنگ ميعظ راهب

فقط از پنجره تنگ و . و خنك بود كيداشت و درون آن تار دهيمتر از سنگ خام و نتراش كيتر از  شيبه قطر ب ييوارهاياتاق د نيا. بخوابم

داشت كه به فلفل  يسرخ و بزرگ ينيتنك و ب شيمرد ر نيا. نام داشت»  يموتيبرادر ت«راهب تنومند .  ديتاب يبه درون م يك ان نور تنديبار

فرشته  يمثل دست ها شيمردان دائم الخمر شباهت داشت ، امادست ها يپرخون و بر آمده اش به چشم ها يچشم ها. بود هيشب يدلمه ا

زخم  يز رواورد ، پانسمان چسبناك و غرق در خونم را ا رونيعرقم را از تن ب سيخ راهنيپ. بخش بود نيو تسك انرحمت و شفقت ، مهرب

اما همه « :و خطاب به من ادامه داد  ديسپس خند. است دهيرا هم د يبه مراتب بدتر يخود ، زخم ها يداد كه در زندگ نانيبرداشت و به من اطم

 يموتيبرادر ت «:نظر داشت گفت  ريمرا ز يبود و مداوا ستادهيا زيصومعه كه كنار م فهيخل» . شما بود ، مردند زخمبدتر از  شانيآنها كه زخم ها

دراز  زيم يحركت رو يكه من ب يدر حال» . دينما يروشن م يبه نور شاد يروزانه ما را در چند لحظه ا كنواختي يكند و زندگ يم يشوخ يگاه

االخره و ب. زخم گذاشت و سپس ان را با نوارچسب محكم كرد يرو يديپاسنمان جد يموتينداشتم ، برادر ت دنيبجز خوا ييبودم و آروز دهيكش

و سپس شروع  زميبه من كمك كرد تا از جا برخ يموتيبرادر ت. زخم من انجام داده بود برانداز كرد يرا كه رو يقدم به عقب برداشت و كار كي

 دستش را باال ديرس انيكار هم به پا نيكه ا يهنگام. مخصوص دكترها جا داد يچرم فيخود كرد و آنها را در ك يپزشك ليوسا يبه جمع اور

 .كرد يبلند نيخود ف يكهنه و نخ نما يقبا نيآورد و در است
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 ي، برا يموتيت« : گذاشت و گفت  زيم يرا رو شيقرار داشت نشست و دست ها يآن بالش كهنه و پاره ا يكه رو يا يصندل يرو فهيخل

 ».اوريآب ب همانمانيم

 ياريحال هوش نيو در ع يبرق كنجكاو شيتكان داد ،در چشم ها يسر ميبرا فهيخل. رفت رونياز اتاق ب فهيدستور خل ياجرا يتنومند برا راهب

 يكه شما برا ستين يشك نيبنابرا. است امدهيجا ن نيتا كنون هرگز تصادفا در بر حسب اتفاق به ا« :خطاب به من گفت . شد يم دهيد اطيو احت

كه شما رنج  تيواقع نيقصد كشتن شمارا داشته است و هم يكس دهد كه ينشان م ديكه برداشته ا يزخم تيوضع. ديدار يمحكم ليدال تانآمدن

 »؟ ديخواه يچه م ستوفريدر صومعه سنت كر. ديهست يمصمم اريكند كه مرد بس يثابت م ديسفر دشوار را به خود هموار كرده ا نيچن

 ».هستم يمرد يجست وجو در«

كه از قرار معلوم برسر راه شما قرار داده بودند ، فائق  يتمام آن موانعانسان قادر است بر  يشكارچ كيتنها . كنم يپاسخ شما تعجب نم از«

 »؟ دياو هست ي؟ و چرا شما در پ ستيمرد ك نيا. شود

 »... ديشناس يفقط ظاهر او را م ديشا. ديشما نام او را ندان ديشا. جا پناه اورده نيام او بارها به ا دهيان طور كه شن. لوبك است نياو ات نام«

 ».شناسم يهم اصال او را نم ديشا«

لوبك حافظه  نيبه ات»  يگ«شباهت پدر  ديكه شا ديام نيبه ا. مشاهده نشد يرييتغ چياش ه افهيدر ق. آوردم و به او دادم رونيب بميرااز ج عكس

 نيچهار قرص آسپر. اتاق امد به نيكوزه آب و چند قرص آسپر كيبا  يموتيبرادر ت. لوبك را نشان دادم يبا انگشت گ. ندازديبه كار ب فهيخل

 .و آن ها را همراه با آب سرد باال انداختم برداشتم

 يصومعه و صدا واريشن به د يبرخورد دانه ها يصدا ديرس يكه به گوش م ييتنها صدا. شده بود  رهيبه عكس و به چهره لوبك خ فهيخل

ن كه  يب. داد و نگاهش را به من دوخت  هياش تك يصندل يبه پشت فهيخل. مرموز شباهت داشت  يبود كه به اواز ريمخصوص وزش باد در كو

 »؟ ديستيسوال مطرح است كه اصوال شما ك نيا« :كند گفت  لاز من سوا مايمستق

فرد در  نيمرد مهم تر انياحساس كردم كه امروز . بود ريناپذ ميركد خشن و تسل يم يكه در آن زندگ يريكو عتيمرد درست مثل طب نيا

من  حاتيروشن بود كه منتظر توض. و دست بسته بودم چارهيصومعه دور افتاده ، بدون كمك او ب نيمثل ا يمن در ناكجا آباد. ن استم يزندگ

دادم داستان كشته شد خواهرم را بازگو كردم و به او گفتم  حيسفرم به مصر را توض لينامم را به او گفتم ، دل. دادم حيبه او توض نيو بنابرا. است

 قاتميبتوانم در ادامه تحق دياست كه شا يمن و تنها كس دياز مرگ ، با لوبك گفتگو كرده بود و لوبك در واقع تنها ام شيواهرم چند روز پكه خ

 .كمك كند نبه م

داشت ،امامطمئن  يكيلهجه بلژ فهيكه خل ديبه نظرم رس» .قبل از آن كه خواهرتان به قتل برسد با او حرف زده بود  يمرد كم نيكه ا ديپس گفت «

 »؟ يچه كار كن ديخواه ي، م ديكن داياگر او را پ« :بود  يهم لهجه اش فرانسو ديشا. نبودم

 يزيچ ايدر دن ييگو. كرد يمرا برانداز م يبا خونسرد. كردم يرا احساس م قشينگاه سرد و دق. باالانداختم يشانه ا« .با او حرف بزنم خواهميم«

 .مرد را به خود جلب كند نيا يو توجه جد وجود نداشت كه بتواند عالقه

 »؟ ديكن يبه من كمك م« : دمياو پرس از

از  ديكمك و ام. ميرساندن ندار ياريبه كمك كردن و  يصومعه كار نيما در ا. ليسكيدرا يآقا. دشوار است اريسوال بس نيبه ا پاسخ«
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با شما حرف بزنم تا متوجه  لميما. ميهست يكه ما چه كسان ميشما بگوبه  ديبگذار ليسكيدرا يآقا. صومعه رخت بر بسته است نيا يوارهايد

. دهند يم ليان را راهبان تشك يكه البته اعضا ميهست يخارج ونيلژ يما نوع. دييروبرو يبا چه اوضاع ستوفريسنت كر معهكه در صو ديشو

 يم يكه گاه يچند برادر يالبته به استثنا...ميرو ينم رونيومعه بص نيكنند فقط نوزده نفر است ، و ما ازا يم يجا زندگ نيكه ا يتعداد برادران

 يگاه يگاه و ب.  نديب يو رم چشم خود را بسته است و ما را نم ميما در انتظار مرگ نشسته ا ميكن يم شيايما دعا و ن. روند  يو دوباره م نديآ

 نيكه در ا يهمه كسان. اورد تا دورنش را از شر و گناه پاك كند ياه مبه صومعه مت پن دياو هست يلوبك كه شما در پ يآقا ني، مانند هم يكس

از برادر ان ما  ياريبه آخر عمر بس يزيچ. درون خود روبرو شده و با شر مجسم دست و پنجه نرم كرده اند ويكنند با د يم يصومعه زندگ

ما  يديامتناع از درمان ، نوم نيعلت ا دشاي –كنند  يچشم پوش يارميگرته اند ازدرمان ب ميتصم يول مارنديازآنها به شدت ب بعضي–نمانده است 

 ».مردگان و فراموش شدگان فهي، خل ليسكيدرا يمردگانم ، آقا فهيمن خل. است تيو حال و روز بشر ايننسبت به اوضاع د

 ديشد كه عقا سيتاس يتر توسط اسقف قيدق به عبارت اي»  نيسترزيز« افراد فرقه  لهيصومعه در قرن دوازدهم به وس نيداد كه ا حيتوض فهيخل

روز  يچون راهبان فرقه كلون. و روشن نبوده است قيدق اديز»  يكلون«با فرقه  نيسترزيفرقه ز يداشت و معتقد بود كه مرزبند يديشد يافراط

كه  ديكش ييهند و باالخره كار به جاخود را گسترش د يو اقتصاد ياسيشدند ودائما در صدد بودند تا قدر ت س يترم يتر و ماد يويدن وزبه ر

راهب ، آن هم  كيچون . كنند ايترك دن يمجموعه ثروتمند و رفاه طلب جدا شوند و به كل نيكرفتند از ا ميتصم نيسترزيوابستگان به فرقه ز

دارد خود را در معرض است و حق ت يماد يايو ترك دن تيدر فقر ، رهبان ي، زندگ اضتير دني، متعهد به كش نيسترزيز رقهراهب ف كي

در فقر ، نقش  يزندگ يراهبان را برا نتالش اي –كار  يعني–فرقه  نيا ياما شعار اصل. برخوردار شود يويقرار دهد و از لذات و نعم دن اتيماد

ا محصوص فراوان اطراف صومعه ه يتپه ها يپهناور و رو ي، در دشت ها يزراع يها نيزم يرو نيسترزيكار سخت راهبان فرقه ز. بر آب كرد

 ستويسازگار ن تيو تالش با فقر و رهبان يكه سع ديرس يبه نظر م. به همراه داشت يانا ن ثروت و نعم ماد يآورد و برا يبه بار م

دو  شليسن م« صومعه  شيهمراه با هفت تن از برادران همفرقه ا 1075آغاز شد كه در سال »  زميروبرت مل«طرفداران فقر با حركت  جنبش

صومعه بعد  اني. گفتند يم»  نيصومعه راست«را بنا نهاد كه به ان »  تويس« در منطقه بورگند صومعه  1098را ترك كرد و سرانجام در سال » نر تو

قرن  لياز راهبان ،در اوا يگريگروه د. شد ايتبد نيسترزيز يصومعه ها انيبه نقطه شروع جنبش وحدت م» برنارد كلروو « يرهبر تحتها 

و خطر گرفتار شدن به وسوسه  انديرو ينم يا وهيان م ني، كه زم ريكو ييگرفتند تا در تنها شيرا در پ قايهم راه پر مخاطره سفر به افردوازد

» صومعه سن برنار «صومعه را ساختند و آن را  نيآمدند ا قايكه به آفر يراهبان. و دعا بپردازد اضتيدر انجا وجود ندارد ، به ر ادهقدرت و رف

 .بود افتهي رييتغ»  ستوفريسنت كر«نام صومعه به  يدانست كه چرا و در چه زمان يصومعه هم نم نيا يكنون فهياما خل. دنديامن

: صومعه حكم فرما بود  نيبر ا يا رانهيو سخت گ نيقواعد آهن. شكوفا شد اضتي،عرفان همراه با ر تينها يو فقر ب ييجا ،درگرما و تنها نيا

 يگزند نياما ا. عارفانه بود يزندگ نيا يو مبنا هي،پا يو ماد يو لذات جسمان ايو ترك كامل و همه جانبه دن يدار شتنيو خو زي، پره ياراده قو

و آنها  –تنها روح اموات . كردند ياموات را در خارج از صومعه دفن م. دنديرس يم يسالگ يراهبان صومعه به ندرت به س. داشت يعمر كوتاه

 رونيب يايكه در دن ييزهايتمام چ نيبنابرا. نداشت يارزش چيوجسم انسان ه اتمادي. اجازه داشتند به صومعه وارد شوند –بودند كه زنده مانده 

 يزيچ چيه. كار هم ممنوع بود. را و نه هنر را اتينه ادب رفتنديپذ ينه علم را م. نداشت ييصومعه جا نيشد در ا يمحسوب م لتيو فض ازيامت

كردن وجود  يكردند كه تنها به كمك دعا و ته يدر انتظار آخر الزمان بودند و تصور م ريكو ييراهبان در تنها نيا. زيچ چيمطلقا ه .نبود رفتهيپذ
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 .برسانند انيعمر خود را به پا ريتوانند با عاقبت خ يم ايدن زيخود از همه چ

استخوان . صومعه مردند نتمام ساكني –است  يكوتاه اريزمان ، زمان بس ني، ا كليسيدرا يو اقا - قرن  ميپس از تنها ن يعنيكار ،  انيو در پا «

 ياقهم ب يانان را فراموش كرده و كس ايدن. آنها بود اديبه  يكرد و نه كس يبر جسد انان عزادار يرنگ باخت نه كس ريآفتاب كو ريآنان ز يها

نسل ها گذشت تا سرانجام . بود كه صومعه به فراموش سپرده شد بيترت نيو به ا. بازگو كند  ايمردم دن ينمانده بود كه داستان ان سالها را برا

ان هم به  –صومعه را  خچهيمانده بود ، تار يدور باق يكه از آن سالها يجاگذاشت و مردم توانستند از مدارك اندك نيدوباره پا به ا يياروپا كي

. زد يبود وظاهر چرت م ستادهيگوشه اتاق ا يموتيبرادر ت. داد  يفرار زيم ياز رورا  يبا حركت دست مگس فهيخل» . كنند بازسازي –طور ناقص 

 ياياو ، به دن يايكه به دن يخواست از فرصت استفاده كند و انچه را در دل داشت با كس يم ييكرده بود ، گو راديا يا يطوالن يسخنران فهيخل

نقل كرده بودم  شيكه برا يكه او در آن لحظه به شخص من و داستان ديرس يبه نظر م .بگذارد انيتعلق نداشت ، در م واريچهار د نيمحصور در ا

 .نداشت يتوجه و عالقه ا چيه

 يماند و قرن ها در گرما و خشك يقرن ها خال. ماند يپنجاه سال اول ، صومعه خال نيپس از ا« :كوتاه به سخنانش ادامه داد  يپس از سكوت فهيخل

 ياز زندگ يوجود نداشت ،و اثر يخوانده نشد ، راهب ييدعا وارهايد نيا نيب يمتماد يقرن ها:  كليسيدرا يآقا دينفكرش را بك. شد ييايموم

 كيمرد  نيبه لب اورد و به قصه اش ادامه داد ، ا يلبخند« .و گذشت زمان بود  ينبود و صومعه تنها دستخوش عناصر خالص خداوند

 .كرد يم يبدون نشونده زندگ يايدن و مادر زاد بود كه در يفطر يداستانسرا

شخص پاپ قرار  متحت امر مستقي –گفتند  يم» جهنم « اي»  يطانصومعه شي« كه پس از كشف دوباره ، به آن –صومعه فراموش شده  سرانجام

رم با توجه به صعب  يسايكل نيشد ، چون مسئول ليو گناهكار تبد يعاص يها شيكش ايراهبان  يبرا دگاهيتبع يبه نوع جيو به تدر. گرفت

 يوسخت ماتيرا و در اثر نامال ناگر در بي – چارهيشدگان ب ديداشتند كه تبع يقطع نانيصومعه اطم نيدر ا يسخت زندگ طيوشرا هالعبور بودن را

كشان ، گوشه  اضتكه ري – ونياز روحان بعضي. هرگر نخواهند توانست زنده از آن خارج شوند و به موطن خود برگردند –مردند  يسفر نم يها

خاطر  يها را از سر بگذانند و ارامش روح خود و رضا شيآزما نيو سخت تر نيخواستند بزرگ تر يبودند و م يواقع ياهايدن، و تارك ال رانيگ

 .گرفتند يم شيشدند با سر خود راه صومعه را در پ يصومعه م نشخصا داوطلب اعزان به اي –جستند  يبجز خدا م زيخدا را تنها در ترك همه چ

هم به  ريكو يمخصوص شب ها يسرما. ديگرد ياتاق مستول يبر فضا يكيشد و تار ديكم كم تاپد ديتاب يكه از پنجره به درون اتاقم ينور

 .من بود ياز سو يمنتظر واكنش ييكرد گو يساكت شده بود و به من نگاه م فهيخل. شد يمحسوس م جيتدر

 »د؟يجا آمد نيچه به ا يخود شما برا« : دنياز او پرس گفته باشم يزيآن كه چ يبرا باالخره

گذاشت و چانه اش را به كف  زيم يرا رو شياما چند لحظه كه گذشت ، به جلو خم شد ، آرنج ها. است دهيسوال مرا نشن فهيفكر كردم خل ابتدا

 .داد هيدستش تك

و  ميالمقدور از سر راه هم كنار برو ياست كه حت نيو آن هم ا ميقانون دار كيفقط  نجايما در ا« :بود ، گفت  هيتر به نجوا شب شيكه ب ييصدا با

، اما  ميزن ياغلب ما حرف م. گذرانند يوجود دارند كه اكثر وقت خود را در صحرا م يرانيما گوشه گ انيدر م. مينداشته باش يكار گريكديبه كار 

كه خداوند دوباره با ما  ميهم ندار يديام چيو ه ميجا فرار كرده ا نيما در ا يه هم. رانند يبر زبان نم يكه هرگز كلمه ا ميهم دار يچند نفر

و  ميا شتهخوف و رجا گذا يما از مرحله  يهمه . ميخود را در مورد امكان عفو و آمرزش به دور انداخته ا يدهايما تصورات و ام. كند يآشت
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. ميكن يشخص خود هم مطرح نم يبرا يگناهان ما بخشوده شوند ، حت ياست روز ممكن ايو پر از واهمه را كه آ زيسوال وسوسه انگ نيا گريد

 يمدر انتظار ماست ،  ايما از آنچه در آن دن يچرا؟ چون همه . ميرفته ا شيپ يخودكش يعني،  رهيگناه كب نيزشت تر يما تا آستانه  يهمه 

ما در . ميجا خود را پنهان كرده ا نيما در ا. كند ينم ي، فرق ديبشر بگذار يگبر سرانجام زند ديخواه يكه م يگريهر نام د اي ايآن دن...  ميترس

 ». نمانده است ياز وجود ما باق يزي، چون به جز وحشت و شرم چ ميو ترس پنهان شده ا يجا با كمال شرمسار نيا

احساس كردم . شد يحس نم ياحساسات انينه غلگو چيو ه يجانيه جيراند ، ه يكه بر زبان م يا دانهيرغم سخنان نوم ي، عل فهيخل يصدا در

اتاق  يكه كم كم بر فضا ريغروب كو يبه سرما يارتباط چياحساس ه نيشده و درد زخم پشتم دوباره عود كرده است و ا خيتنم س يموها

بودم ، دوباره و  دهيد يا مو نقره شيآن كش يرا كه در چشم ها يتينها يب ضياحساس كردم همان خأل سرد و همان حض. شتشد ، ندا يحاكم م

 .شنوم يمخوف م يصومعه  نيا ي فهيبار در سخنان خل نيا

سال ها . دميبه چشم د " يدوردون "من شر مجسم را در صومعه ام در . جا هستم نيدر ا يجا آمدم چون سزاوار زندگ نيمن به ا« :گفت  فهيخل

 يطلبگ يمن در حجره . را به دست گرفتم يعدل خداوند ريو شمش دميآن شور هيلو ع دميها را به چشم د يحرمت يلواط و فساد و انواع ب. شيپ

. دميچشم د يكار را از گوشه  تيمخصوص فرقه پرداختم ، آن دو معص يكه به نمازخانه رفتم و به خواندن دعا يهنگام... داشتم  يا شفهام مكا

 عتيكه چگونه برخالف ذات و طب دميبه حجره شان رفتم و به چشم د شب يها مهيدر ن. آنان حرمت آن مكان مقدس را لگدمال كرده بودند

... خرقه ام غرق در خون آنان شده بود . آن دو نفر و به آن گناه شرم آور خاتمه دادم نيننگ يبه زندگ ميو من با دست ها ندكرد يگناه م يبشر

 .نكرد كس مرا دنبال چيه. به راه افتادم ادهيپ يآمدم و با پا رونياز صومعه ب

انجام  يمكاتبات. دوازدهم احتماالً از محل اقامت من مطلع است يپاپ پ دميو سال ها بعد بود كه فهم. دميصومعه رس نيتا به ا ديسال طول كش دو

 ». صومعه منصوب شدم ي فهيمن به سمت خل جهيرد و بدل شد و در نت ييو نامه ها

چنان خسته بودم كه توان . ميخورد يو شام ساده و مختصر ميرفت يبه اتاق غذاخور. ته بودلوبك نگف يكلمه هم درباره  كي يلحظه حت نيا تا

 يشكم خال يكه رو ينيريآسپ يقرص ها. گذرد يكردم كه در اطرافم چه م يبه زحمت درك م. نداشتم موضوع لوبك را دوباره مطرح كنم

، زخمم  يموتيبرادر ت يدرد پشتم آرام گرفته بود و به بركت پرستاراما در عوض . را كدر كرده بود دميرا منگ و د مخورده بودم ، سر

 .نداشت يزيخونر

البته . ، از آن هم بهتر است ديو اگر زود به رختخواب برو. است ديشما مف يشب برا يتازه  يهوا. دييايهمراه من ب« :خطاب به من گفت  فهيخل

 .زد يو به من چشمك» . ديشته باشندا يمرده ابائ كيتشك  يرو دنيبه شرط آن كه از خواب

 .به راه افتاد شيشاپيآن كه به سخنان من گوش دهد ، از جا برخاست و پ يب فهيخل يول» ... متوجه منظور شما « : گفتم

 .ميو قرصِ درخشان ماه قدم زد رگونيآسمان ق ريآهسته و ساكت ، شانه به شانه در ز. سرد بود هوا

 ». شناسم يلوبك را م نيمن ات «:سكوت گفت  يپس از مدت فهيخل

 ». زدم يحدس م «

كرد و درون  يم ريس يكه او در عوالم معنو ياما من در لحظات. است يمرد تودار و كم حرف. ديآ يما م يبه صومعه  ياو سال هاست كه گاه «

. است ياراده ا يو ب فيكنم مرد صع يحساس ما يكه گاه يآن قدر قو. است يقو اريلوبك بس مانيا. هم با او گفتگو كرده ام ديكاو يخود را م
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ما دو نفر واگذار  يكه ناخواسته به عهده  يفيسرنوشت خود و وظا يدرباره  زيسازمان به عهده دارد و ن نيكه ا يو نقش ايسيكل يدرباره  رهاما با

برد و در  يسوال م ريمرا ز مانيخود ا يبحث ها بود كه او در نيا تيخود او هرگز متوجه نشد ، اما واقع. ميشده است ، بحث و گفتگو كرده ا

 يايسيكرد ؛ اعتماد و اعتقاد او به كل يم يخوشحال و راض قاًيسودمند بود و مرا عم اريمن بس يامتحان ، برا نيگذاشت و ا يم شيآزما ي وتهب

لوبك  يول. پنهان كرده است يودش راز وحشتناكدانم كه او در اعماق وج ياما من م. ليسكيدرا ياست ، آقا ريو خدشه ناپذ تينها يمقدس ، ب

 نيب يكرده بود كه در فاصله  دايپ يكرد ، گودال يم بيجا ما را تعق نيكه از صومعه تا ا يفيو نح ريسگ پ» . باره با من حرف نزده نيدر ا زهرگ

 .به كندن و حفر شن ها نمودبا دست شروع  يبه خصوص يسگ ، گودال را بو كرد و سپس در نقطه . قرار داشت يشن يدو تپه 

 ياحساس م يگاه. كرد ينم يسوال. رفت يآمد و م ياو م. دانم ينم قاًدقي –دو شب  اي كي يفقط برا. جا آمد نيدوباره به ا شيلوبك چند ماه پ «

توانم به  يمن نم. ليسكيدرا ي، آقا ميرا به شما بگو يمطلب حيروشن و صر ديبگذار... خواهد خود را از خودش پنهان كند  يكردم كه لوبك م

؛  ميندار يويدن ملكيما چيصومعه ه نيما راهبان ا. دانم ينم چمن هي –او را  ي ندهيشناسم و نه آ يلوبك را م يمن نه گذشته . كمك كنم شما

. به خود را داردخاص و متعلق  يگذشته  يهركس. هركس متعلق به شخص اوست يفقط گذشته ... كه متعلق به شخص ما باشد  ميندار يزيچ

حساس و  اريخود بس يما در مورد گذشته  ياما در عوض همه . ، وجود ندارد دينيب يم نجايجز آنچه خود شما در ا يا ندهيآ چيه مااكثر  يبرا

 يمكان نيه چنب يزندگ يادامه  يبرا عتاًيپشت سر داشته باشد ، طب يپر بركت و شاد يگذشته  يقابل درك است ، چون اگر كس نيو ا. ميمتعصب

 يدرباره  ستيكس حاضر ن چيصورت هم ه نيخوب ، در ا... است  تيپر از گناه و معص ايو شكست  ياو پر از ناكام يو اگر گذشته  ديآ ينم

 ». ديسخن بگو يگذشته ا نيچن

 .كنده بود نيدر زم يسوراخ. با سرعت به حفر شن ها ادامه داد سگ

كه متوجه نگاه  يوقت. زد ياو را به كنار متيسگ رفت و با پا با مال يو سپس به سو» . تشمام كرده استمرگ را اس ي، بو وانيح« :گفت  فهيخل

 يبا او حرف م يفقط چند كلمه ا شهيمن هم. ميكرد داياز برادران مسن تر خود را پ يكيمحل جسد  نيما در ا« :من شد ، گفت  زياستفهام آم

چند . شده است ديكه او ناپد مي، متوجه شد ميروز صبح كه از خواب برخاست كي. بود يوراج يو حت آن برادر مرحوم ، مرد پرچانه يزدم ، ول

تنها ، در ...  رديخواستم به او فرصت دهم آن طور كه آرزو داشت بم يعمرش نمانده است ، اما م انيبه پا يزيدانستم كه چ يمن م. روز گذشت

گفت و من مطمئنم كه او در عالم اوهام و تصوراتش ، در  يمزارع سرسبز م يدرباره  ييزهاي، چكه با او حرف زدم  يبار نيآخر. ريكو يشن ها

 نيظاهراً برادر ما به درون ا. كرد دايسگ جسد او را پ نيا. معبود شتافت داريدر مزارع سرسبز و پرگل به د يعنيهمان جا كه آرزو داشت ، 

كرد ، شن ها  دايكه سگ او را پ يهنگام. ميكه گرفته بود ، احترام گذاشت يميما به تصم. ودو در آن جا به انتظار مرگ نشسته ب دهيگودال خز

سنگ قبر كوچك شباهت  كياز شن او ، به  دهيجسد پوش يمنظره . مانده بود رونيب شياز دست ها يكيجسدش را پوشانده بودند و تنها 

و پوست  دهيسگ كش فيكث يبه گوش ها يدست فهيخل» . ميداد يرادر را انجام مب نيا ني، ما مراسم تدف ديديسر رس اامروز عصر كه شم. داشت

ما . بود يو مرگ خوب. خدا بود تيمش نيرا انتخاب كرده بود؟ ا يمرگ نيبرادر چن نيچرا ا ديپرس يم« :پر از كك و ساس او را نوازش كرد 

 ». ليسكيادر يآورد ، آقا ميبه دست نخواه مورد نيدر ا يتر شيهرگز اطالعات ب

روشن كرد و من تشك آن راهب  يشمع. كرد كه قرار بود شب را در آن جا به روز برسانم ييراهنما يمرا به اتاق فهيو خل ميصومعه برگشت به

 يفرشته  به ريداغ كو يو رغبت خود را در شن ها ليو او با م. صومعه پناه آورده بود نيفرار كرده و به ا كشيتار يكه از گذشته  دميرا د ريپ
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آن  يو در پا كيتشك بار كيحجره فقط  نيدر ا. دنديرقص يكوچك م يآن حجره  واريد يها در پرتو شمع رو هيسا. كرده بود ميتسل رگم

شن  يشب و بو يحجره بو يفضا. بودند دهيكوب واريبه د يساده ا يچوب بيتشك ، صل يدر باال. چيه گرو دي –شد  يم دهيتا شده د يپتو كي

 در و فهيخل. داد يم ريكو

 ».ليسكيدرا ياز اندازه مجلل است،آقا شيب يهم كم دياست،اما شا اتاق راحتي«:حجره را برانداز كرد و گفت ٔبرهنه واريد

 يم يجا زندگ نيا "قبال ديكه شا يمرد.گريمرد د كي ٔدرباره.هم دارم يگرال دئسو«:كه برگشت تا از اتاق خارج شود،به او گفتم يهنگام

 »...ديآ يجا م نينفس به ا ٔهيتزك يبار برا كيهنوز هم هر چند وقت  ديشا يول.ما اكنون صومعه را ترك كرده استكرده،ا

 »بله؟«

شكل  "د،حتمايباش دهياگر او را د يول.است يرروحانيهم مثل لوبك غ ديراهب،شا اياست  شيدانم كه كش يرا هم نم نيا.دانم يرا نم نامش«

با  ينكيع.و سالم و سرحال است يتر از هفتاد سال سن دارد،اما هنوز هم قو شيب "بلند قد است؛ احتماال:مانده است اقيشما ب ٔظاهر او در حافظه

 قيمرموز و عم ييچشم ها... دارد يبيعج يو چشم ها... كند يدارد كه با دقت به عقب شانه م يرنگ ينقره ا يموها.به چشم دارد يگرد فلز بقا

 ».كننده ميژرف و تسل يبا نگاه

 رهيمنتظر ماندم و به او خ.ساكت ماند ياديمدت ز. خورد يصورتش تكان م شمع روي ٔشعله ٔٔٔٔٔٔٔٔهيسا.بود ستادهيدر چهارچوب در ا فهيخل

 .ن گوش دهدال مٔخواست به پاسخ سو يعنكبوت هم م ييستاد؛گويرفت و ناگهان از حركت بازا يم نييپا واريكه از د دميرا د يعنكبوت.شدم

برادر همان مرد مورد نظر  نياگر ا.دانم او نمي ٔدرباره زيچ چيه يول....برادر آگوست.شناسم يرا م يمرد نمن چني.بله«:خره گفتٔباال فهيخل

 يتيآن كه شكوه و شكا يبود و ب ريسختگ ارياو نسبت به خود بس.سه سال ايجا به سر برد؛دو  نيا ياديز"كه او زمان نسبتا ميبگو ديشماست،با

بود كه اغلب وقت  يساكت و تودار اريمرد بس.اورديبپردازد،تمام و كمال پرداخت و دم برن ديصومعه با نيدر ا يرا كه هر كس ينيسنگ ي،بهاندك

 دربرا يروز برا كيآورد، يم ييما مواد غذا يبرا ونشيكه با كام يمرد دغلباز.افتاد يبيعج اريو بعد،اتفاق بس.گذراند يخود را به دعا و نماز م

دزد  نيا.شد ديو روز بعد،برادر آگوست بار سفر بست و ناپد...نامه از رم بود.رخ نداده بود ياتفاق نيتا آن روز هرگز چن.آورد يآگوست نامه ا

 ».خواند،او را همراه خود برد يم ونكامي ٔسرگردنه كه خودش را راننده

 »؟...ميگو ياست كه من م ياو همان مرد ديكن يم فكر«

دانست چه  يم "قايرفت و دق ياو به راه خود م.نبود اضتيتوبه و ر ياو در پ.افراد صومعه تفاوت داشت ريمن از كجا بدانم؟او با سا«:گفت فهيخل

 يعل.يو هم از نظر معنو يآماده كند،هم از نظر جسمان يانجام كار يو خود را برا نديرا تدارك بب يزيخواست چ يبود كه م نيمثل ا.خواهد يم

 يسخت.رفت يم ابانيچند روز به ب يبرا يگاه.دانشمند و عالم بود اريو بس - مهربان اردب و بسئمو اريبود؛بس يرومندين اريبس د،مردايرغم سن ز

 يواماو انسان را به ترس  رخلل ناپذي ٔمقاومت و اراده.ترسم يكردم كه از او م ياحساس م يگاه...بر او نداشت يرثئتا چيه"ها و مشقات،ظاهرا

 ».تصور بود رقابليو غ ياش مافوق بشر يو بدن يمعنو يروين.داشت

 ».مطمئنم.همان مرد مورد نظر من است نيا.برادر آگوست.بله«:گفتم فهيخل به

 ميدانم،برا يجا بوده و من اكنون نام او را م نيا يكه قاتل وال روز قتيحق نيوقوف بر ا.ديو ناآشنا رس گانهيخودم به گوشم ب يصدا ناگهان

 ديئام تا يقبل اتياكنون كه فرض يدانستم،ول ينم چيه "باقاتل خواهرم تقري ٔمن تا آن لحظه درباره.دانستم چه كنم يبود كه نم رمنتظرهيغآنقدر 
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 »از صومعه رفت؟ يبرادر آگوست ك«:دميپرس فهياز خل.كردم يام احساس م نهيبر س ينپتك سنگي ٔرا مثل ضربه قتيشده بود،وقوف بر حق

 نيا يزمان برا.باال انداخت يو دوباره شانه ا».دانم ينم "قايش؟دقيدو سال پ ديستم،شايزمان ن ديچندان در ق ؟منيك«:كرد و گفت يفكر فهيخل

 .نداشت يتياهم نيمرد كوچك تر

به  دنيرس گريد اكنون.دانستم او مي ٔدرباره ييزهايآن كه چشم بر هم بگذارم،به فكر فرورفتم؛ اكنون چ يو ب دميتشك دراز كش يها رو ساعت

و به ...او را از رم فراخوانده يو بعد كس. كرده بود يجهنم زندگ نيدو سال در ا.برادر آگوست.ديرس يهدف چندان دور از ذهن به نظر نم

 يبا وجود.ننستويو پر وركيويسفر دو ساله از جهنم تا ن كي.دنديبه قتل رس فرنانيو دو سال بعد،خواهر من،الكهارد و ه.ت فرستاده بودمورئما

حال از كشف  نيخسته بودم؛و در ع ارياما بس.دانستم مرتبط كنم يرا با آنچه از قبل م دمياطالعات جد دميكه تا سر حد مرگ خسته بودم،كوش

ررشته س نيكنجكاو بودم كه ا ارياز حد شگفت زده شده بودم؛و بس شيداد،ب يم ونديماجرا را به هم پ نيمختلف ا ياجزا "كه ظاهرا يسررشته ا

زده تر از آن بودم كه  جانيحال ه نيفكرتر از آن بودم كه بتوانم به خواب روم،و در ع شانيبه كجا ختم خواهد شد؛خسته تر و پر تيدر نها

در .تمفرورف ياما سرانجام به خواب سبك.برسم يو قابل قبول يمنطق جيرا در مغزم پردازش كنم و به نتا دياز اطالعات جد ميعظ وهانب نيبتوانم ا

 اطيبا احت.زده بودم خينازك از سرما  يآن پتو ريبه عالوه،در ز.شدم داريشب در اثر درد زخمم كه دوباره عود كرده بود،از خواب ب يها مهين

ود ب يام؛خش خش آهسته ا دهيشن ييكه صدا ديناگهان به نظرم رس.زخم جابجا شود يو مواظب بودم كه مبادا پانسمان رو دميغلت وتمام به پهل

 ريدر شب كو يدانستم چه جانوران ينم.دياتاق شباهت داشت و بعد،دوباره همان صدا به گوشم رس يكف گل يبرداشتن گام رو يكه به صدا

 اي زيآن چ ييپا ناگهان قطع شد؛تو گو يصدا.وجودم را فراگرفت يمگيناگهان احساس ترس و سراس.شكارند يزنند و در جستجو يپرسه م

پنجره به  ياز مهتاب از ال يفيضع اريبود؛فقط پرتو بس كيتار "هوا كامال.چشمانم را باز كردم.رفت،فكرم را خوانده بود ياه مكه در اتاقم ر يكس

را  يكس يبو.ديرس يبه مشامم م يزيچ يبو يول.خورد يبود،تكان نم زانيكه به چهارچوب در آو يپرده ا.دميد ينم يزيچ.ديتاب يدرون اتاق م

 .كردم يحس م

 .شده بود خيپشت گردنم از ترس س يموها

 .من بود ٔدر حجره يكس

كرد  يم يسع يدم؛كسيرا شن ينفس يصدا.شده بود ريد.از حد آهسته شيشده بود،اما نه به سرعت،بلكه كم كم و آهسته،ب اريو هش داريب حواسم

مرد ناشناس  ينفس ها.خاست يبرم كينزد اريسب ييكه غرق عرق بود از جا يپارچه ا يبو.ندازديبه راه ن يبلند يآهسته حركت كند و صدا

دوباره .به خود گرفت يمهتاب،شكل مشخص فيشد،كم كم در پرتو نور ضع يم كيكه به من نزد يكليقصد جان مرا داشت؛ ه.دتندتر شده بو

 ...رود يبدنم فرو مدر گوشت  غيو احساس كردم كه ت دميخنجر را د ٔغهيكابوس، برق ت كيافتاده ام،مثل  خي ياحساس كردم انگار رو

 كبارهيصدا ناگهان و به » .كنم يم كيوگرنه شل ديستيد،بايكه هست ييجا ست،همانيا«:د،گفتميلرز يكه از فرط وحشت م يا دهينخراش يصدا با

 يمم متند عرق بدنش همچنان به مشا يبو يول.خورد يتكان نم شيمرد ناشناس از جا.پا يشد و نه صدا يم دهيتنفس شن ينه صدا.قطع شد

نظر  ريمدت مرا ز نياو در تمام ا.بود ياو همان مرد مونقره ا.ستيدانستم كه او ك يم يدم،وليترس ينام و نشان م يمن از آن مرد ب.ديرس

بدنت را گلوله  ،بامادر به خطا،اگر به من دست بزني ٔحرامزاده«:دوباره گفتم. كرده بود و اكنون آمده بود تا مرا بكشد بيداشت،مرا تا صومعه تعق

 .من كه اسلحه نداشتم! ياحمقانه ا يچه شوخ.بستم يم يزدم و خال يبه خاطر حفظ جانم بلو ف م»...مكن يسوراخ م
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از من ...هستم كه پانسمان شما را عوض كرد يمن همان برادر.يموتيمن هستم؛برادر ت نيا«:ديبه گوشم رس يريآهسته اما ز يصدا

 ».با شما حرف بزنم ديآن را روشن كنم؟با ديده ياجازه م.همراه آورده ام يمن شمع.دياسلحه را كنار بگذار"لطفا.دينترس

 يموتيبرادر ت.شد داريپد ياندام تنومند.روشن شد يمن شعله ا يمتر كيو در  ديبر سطح زبر جعبه به گوش رس تيمالش چوب كبر يصدا

او گرفتم و  يستم را بلند كردم و انگشت نشانه ام را به سود.بود زانيگردنش آو ريز ريچانه خم كيغبغبش مثل . به لب داشت يلبخند

 »!دست ها باال«:گفتم

 

شما كه مرا از «:به او گفتم.پدرم نشسته بودم ٔخانه يخواست در كنار آتش بخار يچقدر دلم م.و سپس شمع را روشن كرد ديخند يموتيت برادر

 »د؟يمن چه كار دار د؛باترس كشتي

 يزيچ.كار را بكنم نيا ديمن با يشود،ول يكار دخالت كرده ام،ناراحت م نيبفهمد كه من در ا فهياگر خل.ط ما دو نفربا شما حرف بزنم،فق ديبا«

 وبازگ فهيخل يبرا دينام يرا كه لوبك م يمرد نيكه شما داستان ا دميمن شن يول.نگفته ام فهيبه خل يكه حت يزيچ- ميبه شما بگو ديهست كه با

و با  ديكش يم ينيسنگ ينفس ها»...ميام به شما هم بگو دهيآنچه را د ديو بعد متوجه شدم كه با...دميعكس د يروصورت او را هم  د،ويكرد

در اتاق  يبه سو.كرد سيرا با زبان خ شيبود؛لب ها يعصب.ديدرخش شمع مي ٔعرق بود و در پرتو شعله سيشب،صورتش خ يوجود سرما

به  فهيخل«:پوزش طلبانه خطاب به من گفت يو آن گاه دوباره به كنار تشك من آمد با لحن ديكش و دزدانه به راهرو سرك زدرفت؛پرده را كنار 

همزاد  نديگو يم.ما وجود دارد ٔفهخلي ٔدرباره ياديز يداستان ها.ماند ياز چشم او پنهان نم زيچ چيه. مواظب باشم ديكشد،با يهمه جا سر م

افكارش  يايدر در "لحظه كامال كي يبرا»...خواست بدانم كه او االن كجاست يوجود دلم م نيبا ا يول.ها مزخرف است فحر نيالبته ا...دارد

و  زير يخرقه اش پاك كرد و با چشم ها نياش را با آست يشانيپ م،عرقيوقت را از دست بده دينبا«:به خود داد و گفت يغرق شد،اما بعد،تكان

 .شد رهيدرخشانش به من خ

 ».دامه بدها«:را صاف كردم و گفتم پتو

 ».دينيبرم تا خودتان او را بب يمن شما را نزد او م.نشسته است ابانيدر ب يكينزد نيهم.ام دهيلوبك را د نيا من«

و در عالم  دنديكش يتشك خود به خواب رفته بودند،خرناس م يكه راهبان در آن ها رو يياز راهرو و از كنار حجره ها يموتيدنبال برادر ت به

 خياز  دهيپوش ينور مهتاب به تپه ماهورها ريز ابانيب.مصومعه خارج شدي ٔگفتند،گذشتم؛و سپس از محوطه يم يلمات نامفهوملب ك ريخواب ز

 ٔو كهنه در كنار دروازه يميتانك قد.سوزاند يرا م ميزد و چشم ها يشن را به سر و صورتم م يباد شدت گرفته بود و دانه ها.شباهت داشت

 .ساخته بود يتند و دراز ٔهينور مهتاب سا ربلند توپ آن زي ٔقد برافراشته لوله صومعه مثل شبح ترسناكي

و فشرده شده  دهيآن كوب يگرفته بود كه در اثر كثرت رفت و آمد،شن ها شيرا در پ يكوره راه.داشت يبرم يتند يگام ها يموتيت

قدم  كي ٔانداخته بودم و با فاصله نييورت و چشم ها،سرم را پامحافظت از ص يبرا.ميرا پشت سر گذاشته ا يدانستم چه مسافت ينم"اصال.بود

 يتپه ها انيكه م يكوچك يدره ها م،ازيگذشت يوحش ياز كنار نخل ها.كردم دردپشتم را فراموش كنم يم يرفتم و سع يراه م يموتيپشت سر ت

از حركت باز  يموتيساعته،ت مين ييمايراه پ كيپس از .ميو به سرعت به راه خود ادامه داد ميشده بود،عبور كرد جاديا يبزرگ شن

 ».برم يراه شما را به آن جا م نيتر كياز نزد.دميد شني ٔپشت آن تپه ٔمن او را در دره. جاست نيهم«:و گفت ديرا كش نميستاد،آستيا
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 اليرفتن از  نييمتوجه شدم در حال پانداشتم،تا آن كه  يبه اطرافم توجه "رفتم و اصال يم يموتيقدر خسته بودم كه مثل كورها به دنبال ت آن

خورد كه عكس آن  يبه چشم م يكوچك يمايدره،همان هواپ نيا يدر انتها.قرار داشت كوچكي ٔكه در كنار آن دره ميهست بزرگ شني ٔتپه كي

 يدانه ها. ساخته بودند خياز آن را  ييزد؛گو ينور مهتاب به رنگ نقره برق م ريدر ز مايهواپ.بودم دهيكار لوبك د زيم يرو شيرا چند روز پ

كرد و چه  يو خطرناك چه م زرعيلم  ابانيب نيلوبك در ا.شد ينم دهياز لوبك د ياما اثر.زد يچشمك م مايهواپ يومينآلومي ٔپوسته يشبنم رو

تكان داد و  يدست ميبرا يتمويكرد؟ت يچه م ابانيب نيدر ا مايهواپ نينرفته بود؟ و ا- تر و راحت تر بود منكه اي–چرا به صومعه  ؟خواست يم

 .چه گفت دمياو را با خود برد؛ نشن يگفت،اما باد صدا يزيچ

شب  يها مهين.نداشت يبه ما توجه "اصال.داده بود هيتك مايهواپ يشن ها نشسته و به چرخ جلو يرو.دميتر،لوبك را د نييبعد،چند قدم پا و

 .ما به گوش او برسد يگذاشته بود صداباد ن"حتما.ديد يغرق در خواب بود و ما را نم "حتما.بود

او اشاره كرد و با حركت دست مرا به  ستاد،بهيا شيپاها يبه سراغ لوبك رفت،درست جلو يموتياست كه ت يرعادياوضاع غ دميفهم يوقت تازه

 .خود فرا خواند يسو

 يرو بيو عج يرعاديغ يا هيمعمول و با زاو ريغ يرا دور زدم،متوجه شدم كه سر لوبك به شكل مايو بال هواپ دميكه به كف دره رس يهنگام

 يكيدر نزد.كوه آتشفشان رو به داخل داشت كيشكل  يفقي ٔشد كه مثل دهانه يم دهيد ياهياش سوراخ س قهيشق يرو.شانه اش نشسته است

گلوله  ٔدر اثر ضربه سشيگكاله .منجمد شده بود Oدهان لوبك باز مانده و به شكل حرف .شد يم دهيد 22 بريكال لوررو كيدست راستش 

زده  رونيگلوله ب يكه از جا يخون:خورد ياش تكان م قهيشق يكه سوراخ رو ديتر رفتم،به نظرم رس كيكه نزد هنگامي.جابجا شده بود

 كي يراب يآفتاب سوزان،حت ريو ز ريوسط كو نجا،درينشستن در ا.باد كرده بود يجسد لوبك كم.ودبود،هزاران حشره را به خود جلب كرده ب

 .جسد هم قابل تحمل نبود

 .كتم گذاشتم بيشن ها برداشتم و در ج يرا از رو ريشدم و با نوك انگشت هفت ت خم

 يموتيمن،ت ٔرمترقبهيبه علت ورود غ.كرده بود دايدادند،پ يرا انجام م نيبرادرانش مراسم تدف ريكه سا يامروز،هنگام نيجسد را هم يموتيت

 .نگذارد انيدر م فهيبا خل "گرفته بود موضوع را فعال ميتصم فه،يمن با خل يگفتگو دنيو بعد از شن.گفتگو كند فهيبود با خل افتهيفرصت ن

كرده بود و از آن جا  ينيبر روح و وجدانش سنگ يمعلوم است كه بار گران.داد انيپا شيدوست شما با دست خود به آالم و رنج ها«:گفت يموتيت

تا از عذاب  رفتيرا به جان پذ ياو گناه خودكش.نمانده بود شيبرا نيجز ا يگريبود،راه د مانيبا ا يحيمس كيمعتقد و  كيكاتول كيكه او 

پهن و  يشانه ها يبردارد و رو نيكت لوبك را گرفت تا جسد او را از زم ٔقهيخم شد، ».او را به صومعه ببرم دياكنون با.راحت شود يزندگ

 .استوارش بگذارد

جا  نيكنم بهتر است او را هم يفكر م.و در حال فساد است دهيرس...ميچطور بگو...يجسد تا حد.ديكار را نكن نيبهتر است ابه نظرم «:او گفتم به

 ».ديتابوت به صومعه ببر اي سهيك كيو جسد را در  ديبرگرد گريو فردا صبح با چند نفر د ديبگذار

 ».كرد ميحق به جانب شماست و بعد او را دفن خواه«:و گفتتكان داد  ديئتا ٔسر بزرگ و گردش را به نشانه يموتيت برادر

 »مرگ لوبك را به اطالع دخترش خواهد رساند؟ يچه كس اكنون«

 ».بكند ديداند كه چه كار با يم "حتما فهيخل«:سرش را به آسمان برداشت و سپس گفت يموتيت»دختر دارد؟ او«
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 يزندگ زيغم انگ انيدر تمام مدت به پا.زد يحصار صومعه پرسه م رونيلگرد در بو ياز سگ ها يكي.ميو بدون شتاب به صومعه برگشت آهسته

گلوله به  خواهرم وال را كه در اثر گرماي ٔسوخته يموها ريو تصو...شد يلوبك از نظرم محو نم ٔقهيگلوله بر شق يجا ريتصو.كردم يلوبك فكر م

 ....چشمانم دور كنم شيتوانستم از پ يشده بود هم نم ليتبدزغال 

 »؟يموتيت برادر«

 »كل؟يسيدرا يبله،آقا«

 ».لوبك را كشتم من«

 »؟"واقعا«

 شياش را برا يمياو بودم،من گناهان قد يمن كابوس زندگ.اش گذاشته باشم قهيشق اسلحه را روي ٔمن با دست خود لوله نكهيمثل ا بله،درست«

من ...او بودم راتيگناهان و تقص ادآوريمن كابوس او و وجدان او و .كشاند يخودكش ٔگناهان او را به ورطه نيكردم كه بار ا يزنده كردم و كار

رها شدن از  يكه برا ديرس جهينت نيبه ا ابانيب نيو او در ا.كردم ابانبي ٔو روانه وانهيو او را د دميكه مثل اجل سر رس بودم»سينمز«او مانند يراب

 »...راه وجود دارد كيهمه عذاب،تنها  نيا

 »بود؟ يسان بداو ان ايآ«

 ».نه«

 ».او تا ابد در جهنم خواهد سوخت يول«

 »؟يموتيد،تخود اعتقاد داري ٔگفته نيبه ا "واقعا ايآ«

 ». من است ياز اعتقادات مذهب يبخش.است كه به من آموخته اند يزيچ نيا«

 »د؟يگفته اعتقاد دار نيبه ا "واقعا يول«

 »؟ديكه لوبك را كشته ا ديمعتقد "شما واقعا ايآ«

 ».من او را كشتم بله«

 ».من هم معتقدم كه او تا ابد در جهنم خواهد سوخت و«

 »دارد؟ يموضوع،به اعتقاد بستگ نيرد ا ايقبول  يعني«

 ».كند،تا ابد در آتش جهنم خواهد سوخت يم يكه خودكش يبه خدا،كس مانيو ا بله،اعتقاد«

 يم جهيكردم،به همان نت يماجرا فكر م نيفكر كردم،اما از هر طرف كه به ا زيه چدوباره و دوباره به هم.ديرس يبه نظر م ريناپذ انيشب،پا

 يا يوجدان مذهب لياحساس به دل نيبروز ا ديشا.در قلب من زنده خواهد ماند شهيهم يبرا چارهيدانستم كه لوبك نگون بخت و ب يم.دميرس

را  دميافتادم و به خاطر آوردم كه او به اعتماد من پاسخ نداد و ام زابتيال خواهر اديبه .كردم يهم در ته قلبم وجود آن را حس م نوزبود كه ه

را نكشته  يكس -بر خالف من- مرتكب نشده بود؛او كه ياو كه گناه بزرگ.نداشت يچندان تياهم ميبرا گريموضوع د نيا يكرده بود؛ول ديناام

كه چه كار  ميخواستم به او بگو يم.فكر كردم زابتيروم،به خواهر ال از آن كه به خواب شياما پ.فرورفتم يكوتاه و نا آرام اببه خو.بود

 .كرده بودم يوحشتناك
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 .رديگ ياز من اقرار م زابتيخواهر ال دميد خواب

ر زننده و ناهنجا ٔبعد نعره يو كم دمياز گردوخاك در خط افق د يظيغل نم،ابراو را به چشم ببي ٔلكنته ونيقبل از آن كه كام.عبدل بودم منتظر

شن  يپناه،در كنار ساكم رو يحفاظ و ب يب.ديبار يرحمانه بر من آتش م يب ديخورش.دميگوشخراش اتاق آن را شن يو سروصدا ونيكامموتور 

و چهار ساعت از آمدنم به  ستيتنها ب.چشمم كردم بانيدستم را سا.ساخت ينم يا هيسرم بود و سا يدرست باال ديخورش.بودم شستهها ن

 يرانده شده از شهر احساس م يجذام كيخود را مثل .بود دهچند قرن طول كشي ٔمدت كوتاه به نظر من به اندازه نياما همگذشت، يصومعه م

راهبان  ن،رسميدانستم كه ا يالبته م.بر زبان نراند يكلمه به رسم خداحافظ كي با من حرف نزد و حتي – يموتيت دربرا يكس، حت چيه.كردم

كس  ياز هر زمان خود را تنها و ب شيوداع سرد باعث شده بود كه ب نياما به هر حال ا.ستين يشخص يو موضوعاست  ستوفرسنت كري ٔصومعه

هر لحظه ممكن بود از نظر  ييزد و گو يموج م ريداغ كو يصومعه انداختم كه مثل سراب،در هوا ساختمانبه  ينگاه آخر.احساس كنم نيو غمگ

و .زدياشك بر يكند و قطره ا آن سوگواري ٔلعنت شده و فراموش شده نيساكن يكس نبود كه برا چيشد،ه يهم م ديشود؛كه اگر ناپد ديناپد

زرد و كج و كوله اش را به چشم  يداد كه تمام دندان ها ليبه من تحو چنان لبخندي -نجات من بود ٔكه فرشته -عبدل.شدم ونيبعد سوار كام

 .شد يم دهدهانش دي ٔهدر گوش ياز برق سيخاموش و خ گاريس شهيمثل هم.دميد

رفته بود؟ و سپس  هياو از صومعه به اسكندر ونيبا كام شيآورد كه حدود دو سال پ يم اديرا به  يمرد ايآ دميسفر از عبدل پرس نيح در

 ينم به دست يمجان زيچ چيانداخت و گفت كه ه رونيبه ب يتكان داد،از پنجره تف يعبدل سر.شرح دادم شيمشخصات برادر آگوست را برا

 راهنشيپ بيچند اسكناس در دست عبدل گذاشتم و او پس از آن كه پول ها را در ج.است ييمتاع گرانبها طالعات،كهالخصوص ا يد،عليآ

 يريبود و كاله حص دهيپوش يرنگ يو چروك خاك نيو پرچ فيكث راهنيپ.هستم يو همراه خوب قيو رف نيداد كه مرد نازن نانيگذاشت،به من اطم

 قتيكرد ـ خوب،در حق مزورانه اي ٔخنده ادهامثل شي.تفنگ بود ٔعبور گلوله يجا "شد كه احتماال يم دهيدر آن د ياشت كه سوراخبه سر د يا

 .از دستش خارج شود ونيبود كنترل فرمان كام كينزد. بغلش را خاراند ريو ز - !بود اديش كيهم عبدل 

و پس .كرده بود ادهيپ يكوچك ساحل يروستا كيبرده و در  ترانهيمد يايعه به ساحل دراو را از صوم.داشت اديرا به  يمرد مو نقره ا عبدل،آن

 چنداما از دست دادن .پولم را به هدر داده بودم قتيدر حق.من گذاشت اريبود كه عبدل در اخت يتمام اطالعات نيا.بود دهياز آن هم هرگز او را ند

 .گرفت يبرادر آگوست از رم دستور م.بودم دهيدم،فهميفهم برادر آگوست مي ٔدرباره ديآنچه را با.نداشت يتياهم مياسكناس برا

5 

 ،دريتوسكان نحشاشي ٔصومعه ينابود يو ماجرا انويسباست انووسپاسي ٔوحشتناك خانواده يها تيو جنا عيپس از آشنا شدن با اعمال شن زابتيال

پاپ در  يندگيمربوط به نما ي»فوندو« ٔو ترس،به مطالعه اطينشود،با احت روبرو يو دهشتناك مشابه نيخون يكرد با ماجراها يكه دعا م يحال

تصور بود كه  رقابلياسناد منعكس بود،چنان وحشتناك و غ نيكه در ا ييها تيها،شرارت و فساد و جنا يزيخونر.ادامه داد زيون يورجمه

 يكند و نفسش به شماره م يم ينيبر بدنش سنگ وين آرشساختما واريكرد كه در و د ياحساس م.شد يم خياز ترس س يگاه زابتيال يموها

 ناگهان در.كار كدام است ٔادامه يبرا ريمس نيبهتر هفكر بود ك نيدر ا.افتد

 يرو. كرده بود دايدر پوشه متعلق به وال پ شيخورد كه آن را چند روز پ يآورده بود، چشمش به ورقه ا ويكه به همراه خود به آرش ييكاغذها

 نيقبال به ا زابتيال. دادند يم ليقابل درك را تشك ريكد ساده اما غ كيشده بود، كه ظاهرا  فيحرف و عدد پشت سر هم رد يعدادكاغذ ت نيا
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 :نداشت، اما اكنون با دقت به مطالعه آنها پرداخت يتوجه چيه ئماعال

 .ب پ ف. ج چ. ، ج غIV. ب ب. م الف

. كرد بيدر خواب هم او را تعق يعنيبعد از آن،  يو حت ديكه به خاته رس يصوص وال تا هنگامعالئم فكر كردكه كد مخ نيآن قدر به ا زابتيال

 دارد؟ يكد چه معنا و مفهوم نيا:بود نيفكر او هم نيشدن از خواب هم اول داريچس از ب

 :خود را آماده كرده بود يو حدس و گمان ها اتيفرض نيرفت، نخست يم كانيوات يكه به سو يروز هنگام آن

 يكرد كه معنا يتصور م زابتيدارد؟ ال ييچه معنا "ب-ب"صورت  نيخوب، در ا. محرمانه باشد وي، آرش"ميم.الف"منظور از  ميكن فرض

 .كند تيپترال در خواست كرد او را به برج باد هدا ورهينياز مونس د،يكه رس وياست، به آرش دهيرا فهم "ب.ب"

دائره البروج را رسم كرده بودند، پترال نگاه نگرانش را به  ك،يكه بر كف آن با موزائ دنديرس ين سالنهما يعنيكه به اتاق نصف النهار،  يهنگام

سالن،  نياسناد ا يررسيمطالعه و  يكه صدور مجوز برا ديحتما خود شما هم متوجه هست ":كتاب ها و اسناد موجود در قفسه ها دوخت و گفت

 لياستثناء قا كي نيخواهر والنتل يما فقط برا. عمال تاكنون صادر نشده يچنبن مجوز ديرا بخواهراستس . ناممكن است يو حت يرعاديغ اريبس

 "...الكهارد ياز دوستان آقا يكي هيآن هم به توص م،يشد

 يتوانست برا برخوردار بود كه يالكهارد از چنان نفوذ يدوست آقا نيبه هر حال ا ":باال انداخت و ادامه داد يپرمعنا شانه ا يبا ژست پترال

 يمجوز به شما منتقل م نيموجود، اكنون ا طيكنم كه تحت شرا يخوب، من تصور م. به دست آورد ييو استثنا ژهيمجوز و كي نيخواهر والنتا

 ".شود، خواهر

 "ت؟سيطور ن نيگذرانده بود، ا نجايرا در ا يوقت زاد نيخوتهر والنتا. متشكرم. ديخود كرد ونيشما مرا مد وره،ينيمونس "

منبع " كي نجاياوه، بله، او به من گفت كه ا. مورد چه گفته بود نيدر ا نيكه خود خواهر والنتا اورميبه خاطر ب دياجازه بده...كنم يبله، تصور م"

 ".كرده است دايپ "اطالعات

 ".كنم دايكه آن را پ يالبته به شرط. منبع استفاده خواهم كرد نيپس من هم از ا"

 .رفت رونيتكان داد و از سالن ب يزد، سر يلبخندپترال  ورهينيمونس

 .و كارساز باشد ديو ال مف يكشف كد رمز يكند كه برا دايپ ييتا نشانه ها ديزد و كوش يپس از آنكه در سالتن تنها ماند، در اطراف گشت زابتيال

 .دبرج باد بو "ب.ب"هم منظور از  ديشا يبه برج باد نداشت، ول يارتباط چيكد ه نيا ديشا

شد و اگر  ينم دهيد IV يسالن عدد روم يجا چيبود؟ ه يا غهيچه ص IVعدد  نيا يول. برج باد= محرمانه و ب ب ويآرش= خوب، الف م اريبس

 ني، چهارمIVمنظور از  ديشا. ديبه طول انجام ياديجستجو مدت ز نيا. با كار او نداشت يارتباط منطق چيه ود،ي دهيد ييعدد را در جا نيهم ا

 ...كرد كه قفسه اول كدام است ياول مشخص م ديكند، با داياز كدام طرف؟ اگر قرار بود قفسه چهارم را پ يول - بود؟ قفسه چهارم تابه كقفس

شد و خسته و تشنه و  ميسرانجام تسل. بود جهينت يكار ب نيا يكردن اسناد مختلف پرداخت، ول رورويساعت به ز نيچند يا ندهيفزا يدينوم با

 بياز تعق هيهم در شهر اسكندر ليسكيدانم درا ينم: با خود گفت. گرفته بود شيرا در پ يكامال اشتباه ريمس ديشا. ديدست از كار كش د،ينوم

افتاد؛ اما  ليسكيزخم كمر بن درا اديلحظه به  كي يبرا! ينه؟ چه لذت ايكند  يم فيبرم، ك ياندازه كه من از كارم اذت م نيوال به هم لقات

 .ادامه داد شيتكان داد و به جستجو يفكر را از خود راند، سر نيا بالفاصله
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هدف و  يب گرياكنون د. نشود ميو تسل دينوم د،يكوش يم. را باز كرد يميخاك خورده قد ياز انواع اسناد را ورق زد و پوشه ها يشمار يب تعداد

 كوركورانه جستجو

و  ديتنها ام نيا. بود  نيدرباره حشاش ينوشته ا ايكردن ِ سند  دايهدف او پ. كند  دايپ يده ااو شود و مدرك قابل استفا ارياقبال  ديكرد تا شا يم

و  ردهپنج م. مرده بودند  يو نام پنج مرد كه در فهرست وال قرار داشتند و همگ نيحشاش. در دست نداشت  يگريمدرك د. بود  شينقطه اتكا

 خواهد بود ؟ يبعد يمرد قربان نيكه اكرد  يچرا وال تصور م. كسلر  شيار: زنده  كي

شك داشت بتواند در . شد  يم دتريو نوم ديكم كم نوم. ورق زد  يگريپس از د يكيهدف ، پرونده ها را  يادامه داد و ب شيبه جستجو زابتيال

نه ، تالشش . كند  دايرا پ يندس نيچن يمطمئن شده بود كه محال است به طور تصادف. باشد  نيكند كه مربوط به حشاش دايپ يبرج باد ،سند

از وقتش را  گريداشت اگر چند روز د يمگر چه اشكال. شود  ميخواست تسل يهنوز هم نم يول. بود  هيپا يو ب ي، واه ديام نيا.  نداشت يحاصل

 . ديرس يكه به آخر نم ايداد ؟ دن يهم به هدر م

فراموش كرده بود امروز كدام روز . دوخت  كانيره رفت و نگاهش را به شهر واتجا برخاست ، گرد و خاك را از لباسش سترد ، به كنار پنج از

مانده  يآنچه در خاطرش باق اياش را انجام داده است  يصبحگاه يصبح آن روز مراسم نماز و دعا ايآورد كه آ يبه خاطر نم يهفته است ؛ حت

را به عهده  يا فهيوظ يآنها وقت يهر دو: بهره نبود  ياد كه وال هم از آن باش افت ژهيو اتياز خصوص يكي اديبه . است  روزيبود ، مربوط به د

 از يكي ياز همان دوران كودك تيخصوص نيا. كردند  يها را فراموش م يو ماف ايشدند كه دن ي، چنان در كار خود غرق م گرفتنديم

را داشت ، اما او توانسته بود  تيخصوص نيوال هم هم. با كار بود  شهيمطلق هم تي، ارجح زابتيال يدر زندگ. بود  زابتيال يتيشخص يها يژگيو

 ريبعنوان سردب زابتيبود كه ال ييتر از كارها شيوال به مراتب ب يحجم كارها. كند  جادياش ا يخصوص يكار و زندگ انيم يهماهنگ ينوع

الكهارد در  سيكورت يانجام دهد و هم برا يرا به خوب شياتوانست هم كاره يكرده بود كه م دايپ يوال راه يول. ه فرقه به عهده داشت ينشر

 ديوز يرا كه از پنجره م يباد خنك زابتيال. داشت  يگريد رهيخم زابتيوال بود ؛ ال ژهي، و ييتوانا نيباز كند اما ا يياش جا يخصوص يزندگ

 يخوب م يليخ زابتيال. كند  يتوانست مثل وال زندگ يماو ، وال نبود و ن. احساس كرد و از تابش نور گرم آفتاب لذت برد  شيها نهگو يرو

 نييخود تع يبرا ييها و مرزها تي، او محدود يآر. اش به وجود آورده است  يزندگ يخود و برا يبرا ييها تيدانست كه داوطلبانه چه محدود

 .وال را كشف كند  يتوانست كد سرّ يراه م نيااز  دي؛ شا ديبه خاطرش رس يديناگهان امكان جد... دادند  ياو اجازه نم بهكرده بود كه 

جنوب : بود » ج غ « شناخت كه مخفف آن  يعبارت م كيتنها  زابتيال. برو » ج غ «  يعني،  يبگذر و به سراغ كُد بعد IVاز عدد : خود گفت  به

 مِيعال يرا رو يجهت جنوب غرب يبه سادگ. ده بود ساخته ش يبر اساس جهات اربعه و صور فلك قاًيرصد خانه ، دق نيا يعنياتاق ،  نيو ا.  يغرب

از  يكوه. وجود نداشت  يديجد زيگوشه چ نيدر ا. آن رفت  يكرد و به گوشه جنوب غرب دايكف سالن پ يرو يجهت نما رهيو دا يصور فلك

كرد كه دور آن را  دايپ يكوچك يطور ، جعبه چوبپرونده ق نيچند انيدقت در م يبعد ، با اندك يول... شد  يم دهيپرونده ها و اسناد پر از خاك د

 .بسته بودند  يچرم يبا تسمه ها

 ! نيبه تو ، خواهر والنتا نيآفر!  يجعبه چوب= » چ  ج«

 ». پ ب ف « : بود  يقسمت از كُد رمز نينوبت آخر اكنون

 .ود و سر جعبه را باز كرد را گش يچرم يتسمه ها اطيگذاشت ، با احت نيزم يرا از قفسه برداشت ، آن را رو جعبه
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 1934در سال » فولر  – دليب سيپرا« قرار داشت كه  يشده رساله ا نيو ماش يشد كه در آن ، متن اصل يم دهيد ييپاكت مقوا كيجعبه  درون

واقع گردد  يتوجه كس آن كه مورد يب شيقرن پ ميرساله از ن نيكامالً مشخص بود كه ا. سايكل استيقدرت و س: در آورده بود  ربه رشته تحري

« سند چگونه از تور  نياصالً معلوم نبود كه ا. سپرده شده است  يجعبه خاك خورده و به دست فراموش نيشود ، در ا يفهرست بردار آناز  اي

جعبه خاك  نيكه در ا حدود پنجاه سال بود. اما به هرحال رساله آن جا بود . آورده شده بود  ويقسمت از آرش نيگذشته و به ا» قانون صد ساله 

آن  انيو آن را در م ديايبه سراغش ب وياز كارمندان آرش يكيالاقل  اي ي، پژوهشگر يدور، دانشمند يا ندهيتا در آ ديكش يو انتظار م دخور يم

 .كند  دايپ يميهمه پرونده و اسناد قد

شش  نيمرد هم نو اي. پ ب ف = فولر  – دليب سيشد پرا رهين خآورد و به نام مولف آ رونيزانو زد ، رساله را از جعبه ب نيزم يرو زابتيال

 ...از آن پنج نفر بود يكيفولر . بود  دهيكرد ، به قتل رس يكه او بعنوان دفتر كار از آن استفاده م يدر اصطبل شيماه پ

 – دليب سيسربرگ نامه ها جز نام پرا ي؛ روارسال كرده بود  كانيصفحه اول رساله دو نامه الصاق شده بود كه مولف آن ها را به آدرس وات به

 .خورد  انگلستان به چشم مي –فولر فقط عبارت بث 

فولر فقط مراتب  – دليوجود نداشت و ب يمهم زينامه چ نيدر ا. نوشته شده بود  ازدهميخطاب به پاپ پل  1931 هيژانو 4 خياول در تار نامه

 دنشانيموفق به د يمحقق چيه خيتار نيمنابع خاص را كه تا ا برخي« ه به او اجازه داده بود ابراز كرده بود ك» حضرت پاپ « تشكر خود را از 

 .كند  ي، مطالعه و بررس» بود  شدهن

دو قدم  اي كيفقط « شده بود كه  ادآوريدر نامه خود  سندهينو. دوازدهم نوشته شده بود  يخطاب به پاپ پ 1948مارس  28 خيدوم در تار نامه

 قيهنوز مشغول به تحق نجانبيمستحضر است ا جنابيهمان طور كه عال. مانده است تا من بتوانم كتاب دوم خود را منتشر كنم  يباق گريد

حقوق و  يفاياست يبرا يحرفه ا نينه چندان دور ، چگونه و تا چه حد از خدمات قاتل يدر گذشته ها سايموضوع مهم هستم كه كل نيدرباره ا

 تيرا رعا اطيالجرم كمال احت دي، با ليقب نياز ا يدر موارد يكامالً آگاهم كه حضرت عال نجانبيالبته ا. فاده كرده بود است شيمنافع محقانه خو

 ديبه منصه ظهور رساند نجانبيخود با ا ينه چندان رسم يكه در گفتگوها يمراتب كمال تشكر خود را از صراحت لميحال ما ني، اما در ع دييفرما

 اديموضوع  يِالخصوص ادامه بررس يبحث ، و عل نيدانم كه ادامه ا يكامالً از اوضاع مطلعم و م نجانبيكه ا ستين ديبه تاك يازين. ، ابراز كنم 

 تيو ظرافت و درا اطياز حزم و احت يمرحوم ، به چه درجه ا ينيموسول تويو كشاندن آن به قرن حاضر و به عنوان مثال ارتباط آن با بن هشد

واثق دارم كه شما ، حضرت پاپ،  يو در مقابل رجا. مورد انجام خواهم داد  نيخود را در ا يدهم كه كمال سع يم نانيبه شما اطم است و ازمندين

تا  قيبه ادامه تحق نجانبيوافرِ ا ازِين يگذاشته است ، به نوبه خود ، برا عهيكه خداوند در وجود شما به ود يتينها يب يشيز با خرد و دوراندين

 ».داشت  دي، تفاهم الزم را خواه يينها جهيبه نت دنيرس

در  ييگو يسيكرد آن محقق انگل يكه احساس م يزده و در حال جاني، ه زابتيال. بود كه به گذشته ها باز شده بود  ينامه ها مثل پنجره ا نيا

 دشيكه ام كردياز ته دل آرزو م. رفت  شيفحه پاست ، به خواندن رساله پرداخت ، صفحه به ص ستادهيا ريكنار او در آن سالن بزرگ و بادگ

و بالخره در صفحات . برخورد كند  _كه فكر و حواس او را مشغول كرده بود  _ يياز رساله با آن كلمه جادو ييبود در جا دواريام. نشود  ديناام

 .... ديخواست ،رس يرساله ، به آنچه م ييانتها

كامالً  يباشد و از نظر علم يگروه در دسترس م نيكه در ارتباط با ا يندك است و تعداد اسناد و مداركا اريبس نياطالعات موجود درباره حشاش «
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ن فصلِ يتا دوران رنسانس ،مكرراً به ا يمربوط به قرون وسط يِخياز منابع تار يارياما در بس. شوند ، انگشت شمار است  يم يتلق حيمستند و صح

شهر رم  هيدر حاش يبودند كه در قرون وسط يو هار يوحش يمانند سگها نياساس حشاش نيبر ا. ده است اشاره ش نيمغرب زم خياز تار اهيس

،  ودتن بودن خ نييافتادند كه به گمان رو يم يبه جان كسان ايكردند  يارتزاق م ريو پ چارهي، ب ماريب ياز گوشت انسان ها يو گاه زدنديپرسه م

 .رفتند  يپروا به استقبال خطر م يب

رغم  يكه عل _موجود  يتوان آن را با استناد به معدود اسناد معتبر و كتب ياست كه م يتيواقع نيپاپ بودند ؛ و ا ژهيآدمكش ها و نياز ا يبعض

 يرافراوان و ماندگ عاتيكه شا يبا وجود. به اثبات رساند  _باشد  يمانده و در دسترس م ينابود كردن آنها ، باق يبرا سايكل يتمام تالش ها

محرمانه و  يوهايمانده است كه در آرش يگروه باق نيا تيو فعال يسازمانده يدرباره چگون يقيمعتبر و دق ياسناد كتب نديگو يوجود دارد كه م

به دست  يسند معتبر نيشده اند ، اما تا كنون هرگز چن يدور افتاده و ناشناس مخف ياز صومعه ها يو مرطوب بعض كيتار يها نيرزميدر ز

 .است  دهينرس نيخرمو

 هيرا پا ييسايحكومت كل ي، نوع يويدن يو به دور از چشم قدرت ها ي، پنهان سايشد كه كل يزير هيپا يهنگام ني، سازمان حشاش اتيطبق روا «

كه بنا به »  اورجيچزاره « هشتم و بالخره الكساندر ششم ، پدر  نوسنسِيچهارم ، ا كستوسِيدوران حكومت پاپ س. نمود  ميكرد و تحك يزير

دشمنان حكومت . شود  يمحسوب م نيحشاش ييبود، دوران شكوفا تيو جنا يزيو خونر ياخالق يپر از فساد ، تباه يدوران خيتار حيصرنصِ 

 . ايتاليكوچك و بزرگ ا يها نيآن هم نه تنه در رم ، بلكه در تمام دوك نش _ دنديرس يشدند و به قتل م يپاپ شكنجه م

وجود داشت  ياريسر شناس بس يها تيشخص انيقربان نيا انيكشتند ؛ و در م يشمار خود را با زهر ، خنجر و طناب م يب انينقربا نيحشاش «

 دهدو خانوا نيا. از همه مشهور ترند»  ينياورس« و خانواده » كولونا «خاندان  يعنيدو خاندان ثروتمند و با نفوذ اهل رم ،  ياعضا انيم نيكه در ا

دو خاندان را از زن و مرد  نيا ي، اعضا نيحشاش. بكاهند  سايكردند از قدرت و نفوذ كل يهدف بسط و استحكام قدرت خود ، سعسرشناس با 

 غيكن كردند ، تا آن جا كه معدود بازماندگان آن ها مجبور به فرار شدند تا از ت شهيبه طور كامل نابود و ر باًيگرفته تا كودك و سالخورده ، تقر

 .در امان بمانند  نيشخنجر حشا

 شماريب يها تيگروه عالوه بر ارتكاب جنا نيا. مخوف وجود نداشته است  نيچن نيا يتمدن غرب هرگز سازمان خيبارها گفته شده كه در تار «

 نيع موثق درباره ااست كه تعداد مناب ليدل نيبه هم ديو شا. كردند  ياعمال م يديشد ي، پنهانكار تيحد و با موفق يو وحشتناك ، با تعصب ب

. گذاشتند  يم هيروگردان نبودند و از جان خود ما يخطر چيبه خاطر پاپ از روبرو شدن با ه نيحشاش.اندك است  اريو بس زي، نا چ مانساز

با  نيحشاش. كرد  سهيزدند ، مقا يرم پرسه م ابانيكه در آن زمان آزادانه در خ يآنها را با راهزنان و دزدان معمول ديوجه نبا چيبه ه نيبنابرا

توانست از خدمات  يفقرا ، م نيرتريفق ي، حت يپرداختند و هر كس يم يدستمزد به قتل و آدمكش يآن دوران كه در از يحرفه ا يها مكشآد

سرشناس و  ياده هاگروه از خانو نياز افراد ا ياريبس: بودند  يگرياز هر نظر ، از قماش د نيحشاش. نبودند  سهيقابل مقا زيآنها استفاده كند ن

بودند  يمتعصب يافراد مذهب نياز حشاش ياريبس. هم وجود داشت  مقاميعال ونيبا نفوذ و روحان يدوك ها يآنها حت انيزاده بودند و در م بينج

 .دانستند  يمقدس و مأجور م فهيو وظ سايخدمت به ك نيكه كار خود را بزرگتر

كه دوك  يهنگام. بود  يالنيسرشناس م استمداريس» اسفورزا  كويلودر« ، پسر نا مشروع  نيحشاش نياز جالب تر يكيبر اساس اسناد موجود ،  «

 تكاريكه به سازمان مخوف و جنا يشهر بهره مند شوند ، بر تعداد كسان نيكالن ا يبا رم متحد شدند تا از ثروت ها ايتاليمختلف ا يها نينش



 

 

 كتابخانه نودهشتيا  تامس گيفورد  –حشاشين                                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٣٥ 

 يبا كمال پنهانكار شهيهم _كرده بودند مهرسكوت بر لب بزنند  اديافراد كه سوگند  نيا ياه تيمأمور. وابسته بودند ، افزوده شد  نياشحش

و سرشناس بودند و چه بسا كه از  يميقد يفرزندان دوم و سوم خانواده ها ايسازمان ، فرزندان نامشروع  نيا ديجد ياغلب اعضا. شد  يانجام م

 شيبه سرعت افزا نيسازمان سازمان حشاش يتعداد اعضا. خاص را انجام دهند يها تياز مامور يشد برخ يخواسته م زين ونيروحان يبعض

 .باشند  يحاضر به فداكار سايحراست از كل يداشت كه برا يبه افراد ازين ييسايحكومت كل.  افتي

پرداخت و خون ها بر  يم يي، به انتقامجو سايافتاد و به نام كل يبه راه م ابانهاينبود كه شبها با مزدوران مسلحش در خ» چزاره بورجا « تنها  نيا

 .پرداختند  ياز او م ديبه تقل زين گريكسان د اريبس _ ختير يم نيزم

وجود  ياسناد معتبر. كاسته شد  نيسازمان حشاش تيالنفس ، با تقوا ومهربان بود ، از اهم ميسل يدوم ، كه مرد وسيدوران حكومت پاپ جول در

شد ، هر چند كه  دهيگروه شن نياز ا يتا قرن ها بعد ، به ندرت نام و نشان. پنهان شدند  خيدر ظلمت تار نيحشاش.  مدعاست نيا ديدارد كه مو

 تيگروه مأمور نيافراد ا _ ديد يخود را در خطر م تيگرفت و موجود يتحت فشار قرار م سايكه كل يهنگام ژهيو به و يدوران هم گاه نيا در

 .فتند گر يرا بر عهده م يخاص يها

از  ياديز يپرداختند و نشانه ها تيبه فعال نيپرداخت ، دوباره حشاش ونيسوعيو سر كوب فرقه  بيبه تعق كيكاتول يسايكه كل يهنگام

پاپ دچار وحشت و هراس شوند و  استيبود تا دشمنان س يكاف نيبردن نام حشاش يتا مدت ها حت. مانده است  يدوره باق نيحركات آنان در ا

 .بخزند  ودخ يخ هابه سورا

 گريد. شد  ديناپد خيدر ظلمت تار زين نيحشاش يردها و نشانه ها ني، آخر ونيسيزيانك فيو تضع ونيسوعيگرفتن دوره سركوب  انيبا پا اما

 ...و آنان هنوز هم در ظلمات پنهانند و در انتظار نشسته اند .  دينشن نياز حشاش يخبر يكس

بود كه  يمانده و قابل توجه ، اشاره كوتاه و مرموز يتنها نكته باق. در آورده بود  ريبه رشته تحر نيدرباره حشاش سندهيبود كه نو يزيتمام چ نيا

 يها تيبه فعال نينامه همچن نياو در ا. كرده بود » الوقوع كتاب دومش  بيقر انيپا« خود به  1948فولر در نامه مورخ سال  _ دليب سيپرا

فولر ، مشكوك و  _ دليب يها يريگ جهيدانست كه اشاره ها و نت يالبته م زابتيبله ، ال. كرده بود  ياشار ه ا زين تمسيدر قرن ب نيسازمان حشاش

 را هم نيا گريغبر قابل اثبات است ؛ اما از طرف د

دا پر از تضاد و تناقص بود ؛ از همان ابت سايكل خيتار. كند  يصدق م سايكل خيتار نيتمام مورخ يها يريگ جهيدرباره نت يداور نيدانست ا يم

كه قرن ها پنهان  ي، ترس از انتقام و نفرت و وحشت از اسرار اطي، احت ياعتماد يدر آتش ب يخيتار اتياز واقع ياريدانستند كه بس يهمه م

 دهيكل مطلوب پرداخت گردبه ش سايكل يدربار سانينو خي، كج و دگرگون شده و بر سندانِ تار ديرس يبه گوش نامحرمان م ديبود و نبا اندهم

آدمكش حرفه  يهمراه مشت _فولر ادعا كرده بود  _ دليآن طور كه ب _» چزاره بورجا « توانست باور كند كه  ينم زابتيبه عنوان مثال ال. است 

 نيتر يو مترق ني، متمدن تر نيتراز توانا يكيمرد را  نيا شهيهم زابتيال نكهيمگر نه ا. پرداخته بود  يزيها آمده و به قتل و خونر ابانيخ به يا

 دانست ؟ يدوران خود م يها تيشخص

 .نداشت  يتوجه چندان زهايچ نيبه ا زابتيال يول

به خود مشغول كرده  گريد زياز هر چ شي، فكر او را ب ستميدر قرن ب ژهيو به و يدر قرون بعد نيحشاش يها تيفولر به احتمال ادامه فعال اشاره

 .بود 
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، مرموز ، دو پهلو و از نظر محتوا ناقص بود ، اما  ادداشتي نيا يمحتوا. الصاق شده بود  يسيدستنو ادداشتيفولر ،  _ دليرساله بصفحه آخرِ  به

 .را دنبال كرده بود  يدر سر داشته و چه هدف يچه افكار يسيپژوهشگر انگل نيداد كه ا يحال به وضوح نشان م نيدر ع

 !د ؟ همه مرده اند ؟ نه نفر از آن ها در آن جا بودن چند

 .جنگ  يدر سالها تيفعال

 رهبر آن هاست ؟ مونيس ايآ

 ...»  يپ«  توطئه

 ؟... ماجرا را لو داد  يكس چه

آن ها ، در  انيكرد كه ناگهان در م يدانست ، اما احساس م ينم قاًيدارد ، دق ييچند سطر چه معنا نيدانست ا ينم. كرد آرام بماند يسع زابتيال

 .را خوانده بود  ادداشتي نيوال هم ا. است  ستادهيا نيشاشح انيم

 نيا گرياكنون د. ممكن نبود  ريافتاده بود كه نجات از آن غ يدر گرداب زابتيال. مسئله ، مسئله زنده ماندن بود  نيلحظه به بعد ، مهم تر نيا از

گفت  يپدر دان كه م هيفرض ديشا. فرستاده است  تيانجام مأمور يراب _را  يشيكش _را  يقاتل سايكه كل ديرس يكامالً محتمل به نظر م هيفرض

كه وال را  _دانست آن مرد  ينم ديبع گرياكنون د زابتيال. بود  تيمطابق واقع قاًيكنده شده، دق شيكش كي ياز باران اهرنگيآن تكه پارچه س

 .بوده  شيكش قتاًيحق _د آمده بود تا بن را هم به قتل برسان رونيشب ب يكيكشته بود و بعد از تار

،  ديرس يكه به گوش م ييتنها صدا. و سپس به فكر فرو رفت . كرد  ادداشتيفولر با دست نوشته بود ، در كتابچه اش  _ دليرا كه ب يسطر چند

 .محرمانه بود  ويآرش تپش نبضِ ي، صدا نيا. در باد كولر بود  يميقد يتكان خوردن كاغذها فيضع اريبس يو صدا هينفس آهسته دستگاه تهو

آتش  ياو را در شعله ها قيعمر كار و تحق كيثمره . به دست آورده بود ، كشته بودند  نيكه درباره حشاش يفولر را به خاطر اطالعات _ دليب

را  نآ زابتيكه ال يخاص ليلاما به د. نرفته اند  نينمردند و هنوز هم از ب 1949نه ؛ همه آن ها در سال : با خود گفت  زابتيال. سوزانده بودند 

 ...، محكوم به مرگ شده بود  شيچند ماه پ نيهم يعنياواخر ،  نيفولر تازه در ا _ دليشناخت ، ب ينم

 .آشكار شد  زابتيدر گوشه لب ال يلبخند

را پس از قرن ها  نيبود حشاش توانسته _ زابتيال يعني _او  يول.  دهيبه كجا رس قاتشياكنون كجاست و تحق ليسكيدانست كه بن درا ينم اصالً

آورده بود ؛ آن هم فقط به  ستميبه قرن ب يقرون وسط يكيرا از تار نيحشاش زابتيال. قرار دهد  ديكند و در معرض د داي، دوباره پ يفراموش

 ....دوباره كار خود را از سر گرفته بودند  ستميدر قرن ب نيحشاش:  ليك دلي

اش درباره  يابيتوانست به بن ثابت كند كه ارزش ياكنون م. قرار دهد  ليسكيبن درا اريرا در اخت شينسته هاتوانست اطالعات و دا ياكنون م و

پا بند  كيكاتول يسايكه چشم بسته و كور به كل ستين يوفا و عهد شكن و متعصب يكرد زن ب ياو نادرست است و او بر خالف آنچه بن تصور م

خواست به بن ثابت كند كه او هم دامن  ي، م يآر. ندارند  سايو باز هم كل سايكس جز كل چيو ه زيچ چيبه ه يكه كار ستيو از آن آدم ها ن دباش

 ريمس نيداند و حاضر است در ا يخود م فهيرا وظ تكاريكردن آن جنا دايكند ، چون پ دايگرفته است قاتل وال را پ ميهمت به كمر بسته و تصم

 . رديرا به جان بپذ يهر خطر

 يول _كوچك خود را به رخ او بكشد  يروزيخواست پ يهم م ديارزان و احمقانه بود ؛ شا يپوزش طلب ي، نوع ديخواست به بن بگو يآنچه م ديشا
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 .او اشتباه كرده است  يابيتوانست به بن ثابت كند در ارز يبود كه م نيكرد ، مهم ا ينم يفرق

 نيتر مقاميو عال نيتر كياز نزد يمنظور چه كس نيا يبگذارد و برا انيدر م يكسكرد كه مجبور است كشف خود را با  ياحساس م زابتيال

 .سنت جك  _مناسب تر و بهتر بود ؟  ييسايدوست وال در سلسه مراتب كل

 وال موضوع قاتيبه سانداناتو تلفن كرد و به او گفت كه در ارتباط با تحق زابتيال

به دفترش نگذشته  زابتيساعت از بازگشت ال كيهنوز . گفتگو كند  يزيدامبر نالين با كارددرباره آ ديرا كشف كرده است و با يمهم موضوع

 .صرف شام منتظر اوست  يبرا كانياش در شهر وات يبا او تماس گرفت و به او اطالع داد كه امشب در خانه شخص ناليبود كه كارد

به گوش  ديبا يحساس و مهم را چگونه و با چه زبان نيچن يرو رفت كه موضوعفكر ف نيمانده بود به ا يكه تا غروب باق ييدر ساعت ها زابتيال

؛  بودمحروم  ازاتيامت يارياز بس ايدن نيزن در ا كيبه عنوان  زابتيبود كه منحصراً به مردان تعلق داشت و ال ييايدن كانيوات. برساند  يزيدامبر

او  ي، درخواست ها نصورتيا ريمطرح كند ، چون در غ دهيو با سخنان سنج يا فكر قبلتمام و ب اطياو مجبور بود مشكالت و مسائل خود را با احت

در  راگ اياز خود نشان دهد  دياحساسات شد ايزنانه  يِاز وراج ينشانه ا نيدانست كه اگر كوچكتر يم. از همان ابتدا محكوم به شكست بود 

مخالفش بودند ، نه ،  ايو سانداناتو به او اعتماد نداشتند  يزيدامر نكهينه ا. ت نخواهد داش تيامكان موفق نيشرح مسائل اغراق كند ، كوچكتر

 نيا. نداشت  يچندان تيبود كه اهم يتيشخص ليدل نيصادق است ؛ اما او زن بود، راهبه بود ، و به هم هيقض نيدانست كه عكس ا يم زابتيال

مجبور بود آن را  زابتيبود كه ال يتيواقع نيا. كرد يو ناراحت نم يعصب ياو را حت گريبارها با آن مواجه شده بود ، د زابتيموضوعِ مردانه كه ال

 يليو تحل قيدق ياستراتژ كي يزيگفتگو با دامبر يكرد و برا ميرا تنظ شيتمام اطالعات و دانسته ها نيبنابرا. كند  يو با آن زندگ رديبپذ

 .نمود  نيتدو

. بودند دهيگوش داده و تمام ماجرا را شن زابتيال حاتيو سانداناتو به توض ناليكارد. جمع كرده بودند غذا را  زيو م دهيرس انيشام به پا صرف

 هسانداناتو هم در سكوت كامل ب. چشم از او برنداشته بود  يگوش فرا داده و لحظه ا زابتيدر تمام مدت با دقت تمام به سخنان ال يزيدامبر

آن شب  يبرا يزيكه آشپزِ مخصوص دامبر يآن هم در حال _لقمه هم غذا نخورده بود  كي يمدت حت نيگوش داده و در تمام ا زابتيسخنان ال

جابجا كرد و گفت  يصندل ي، اندام تنومند خود را رو ديكش يقينفس عم يزيكوتاه ، دامبر يپس از سكوت. آماده كرده بود يو مخصوص ذيشام لذ

: 

» .فولر وجود نداشته  _ دليب يآقا نيا اتيبر سر نوشته ها و نظر يبحث و مجادله ا چيگذشته ه يها دارم در سال اديخواهر ، تا آن جا كه به  «

 اآتش زده بود و با دست چشمانِ خسته خود ر يگاريسانداناتو س. آن را استشمام كرد  يرا آهسته در دست چرخاند و با لذت بو اكشيكن وانيل

 يول. بچسباند  ينيموسول يرا به سازمان جاسوس سايداشت كل يشخص سع نيدانم ا يجا كه م تا آن« :ادامه داد  يزيدامبر.  ديمال يم

 يدوازدهم و آلمان يپ انيم يفولر نبود كه رابطه -دليب نيمگر هم.اند يبيعج يها آدمها يسيانگل نيا!ستين يو محرمانه ا يكه مطلب مخف نيا

در  ياديز عاتيداشت؟و مگر او نگفته بود كه شا يها سر و سر يدوازدهم با ناز يبود كه پ آدم نگفته نيها را به باد انتقاد گرفته بود؟مگر هم

 نيكه ا يآن زمان بودند كسان د؟دريافزا يكند و بر ثروت خود م يمسروقه،تجارت م يآثار هنر اي ايسيمورد به راه افتاده است كه كل نيا

و بعد چه .خود را از دست داد  تيماجرا محبوب نيهم ليدوازدهم به دل يو پ كردند ليحساس و پر سر و صدا تبد ييموضوع را به ماجرا

 يزنند و بعد برا يم يشيفولر ن-دليب نيمثل ا يمزاحم يانسان ها.سكوت و بازهم سكوت«:باال انداخت يكرد و شانه ا يخنده ا يزيدامبر»شد؟
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 اديو از  يميقد يها ييرسوا يبه اندازه  زيچ چيه.زده است،خواهر كهنه و زنگ ييماجرا نيبه هر حال ا.شوند يم ديناپد يطوالن يمدت ها

 ».ستين تيخاص يرفته،كسل كننده و ب

و به آنها  ميبگذار يكردند،به كنار يگفتند و م يتمام آنچه را كه مردم در آن زمان م ديده جناب،اجازهيعال«:آنكه خود را ببازد،گفت يب زابتيال

خواست در كتاب دومش  يكه م يتمام مدارك و اسناد يعنياو، قاتيتحق ي جهيو نت ديبه قتل رس شيش ماه پفولر ش-دليب.مينداشته باش يكار

 رمرديپ نيتوانست منتظر بماند كه ا يوجود داشت كه نم يبود،اما كس يفولر مرد كهنسال.به خاكستر شد ليمنتشر كند،تبد نيعنوان حشاش حتت

از  ياثر ديشد تا شا رهيخ يزيدامبر يو به چهره ديكش يقينفس عم زابتيال».شد ينابود م عتريچه سرهر ديفولر با.برود اياز دن يعيبه مرگ طب

 يم ليو نو تبد ديجد اتيواقع نفكيال يبه اجزا يهم گاه يميقد يهوا ييكه رسوا ديدان يو شما بهتر م«:كند دايدر آن پ ريو تحق يوصلگح يب

 نيا التيتخ ي دهييادعاها زا نيداشته اند و ا قتيو شرو آور حق فيكث يماجراها نينكار كند كه اكه بتواند ا ستيكس ن چيه گريامروزه د.شوند

 ».شرم آور فرو رفته بود يها ييرسوا نيتا خرخره در منجالب ا قتايجنگ حق يدر سال ها ايسيكل.ستيو ن نبودهو آن 

 نياما در ع.بوده است ريدرگ فيكث يدر ماجراها شهيخود،هم خيل تاردر طو ايسيداشته باش كه كل زم،توجهيدختر عز«:مؤدبانه گفت يزيدامبر

 ينفر متبلور م كيو شر،هر دو در وجود  ريآمده كه خ شيپ يگاه يحت.كند تيترب ييهم توانسته است مردان بزرگ و با تقوا شهيحال هم

حال هم  نيرا كه در ع يمردان نيما چن ي ترو؟همهيپ ستينطور  نياست،ا يمسئله جالب نيا«:سانداناتو نگاه كرد و ادامه داد به يزيدامبر».شد

 ديالبته زن ها را هم نبا- شده است ليمرد تشك ياز عده ا ميدان يهم،همان طور كه م ايسيو كل-ميشناس يو هم مظهر شر بودند،م ريمظهر خ

 ».فراموش كرد

 نيچن يد،اطالعاتييگو يمرد،آن طور كه شما م نياگر ا.دندنابود ش يچه اسناد يآتش سوز انيداند كه در جر ينم چكسيه«:گفت سانداناتو

 »انداخت؟ قيهمه سال به تعو نيداشت،پس چرا انتشار كتابش را ا اريجالب و حساس در اخت

 ياره درب يجامع خيفولر در نظر داشت تار-دليكه ب ميدان يما م.زنم كه از آنها اطالع دارم يحرف م ييزهايچ يمن فقط درباره .ندارم ياطالع«

ها و  سيكه دستنو ميدان يكرده بود،و ما م هيته نيآن ها را والنتا يبود كه فهرست اسام يانياز قربان يكيكه او  ميدان يما م.منتشر كند نيحشاش

دارك او تر از آن كه شخص فولر باشد ،متوجه اسناد و م شيسوء قصد ب نيهدف ا مني دهيبه عق.ديآتش نابود گرد ياسناد و مدارك او درشعله 

 يم يفشارخو پا ي هينه،من بر نظر«:تگان داد و ادامه داد يسر زابتيال»شده ام؟ وانهيمن د ايد؟يستيموضوع ن نيشما دو نفر واقعا متوجه ا ايآ.بود

كمتر از دو  ينزما يآنها در فاصله  يهمه .توطئه شده اند كي ين،قربانيخواهر والنتا يهفت مرد به اضافه  نيكامال واضح است كه تمام ا:كنم

 »وجود ندارد؟ يرابطه ا چيقتل ها ه نيا انيم دييگو يو آن وقت شما م.دنديسال به قتل رس

رابطه  يقتل ها چندان هم ب نيكه ا ديآ يبر م نيچن نياز قرا«:گفت زابتيخطاب به ال.گفتگو نداشت نيبه قطع ا يليظاهرا هنوز هم تما يزيدامبر

 ».است نيحشاش نيكند،داستان ا يم نيشما بدب ي هيظرآنچه مرا نسبت به ن.ستنديباهم ن

 اي-شخص نيا يتوانست برا يكه م يراز- كشف كرده بود يفولر راز مهم-دليدانسته ب يوجود داشته كه م يبدون شك كس يول«:گفت زابتيال

ر و نابود كردن اسناد او وجود قتل فول يبرا يليصورت چه دل نيا ريدور از ذهن است؟در غ يليخ هيفرض نيا ايآ.خطرناك باشد- اشخاص

كه او بدون شك  ديكنم،پس مطمئن باش يهمه اطالعات جمع آور نيحال كه من توانسته ام ا-و باهوش تر از من بود رزرنگت يليدارد؟وال خ

چقدر دلم .فولر شد-دليكشتند كه موجب قتل ب يليبه نظر من وال را هم به همان دال.به دست آورده بود يبه مراتب مهم تر و جالب تر يزهايچ
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اگر نام اشخاص را ...كرده بود يريگ يپ ستميرا تا قرن ب نياگر فولر حشاش!كرده بود يجمع آور ياطالعات همرد چ نيا دميفهم يخواست م يم

 يندانه اهنرم يكه خراط ييگرانبها يصندل يبه پشت زابتيال»...هستند ايسياست كه وابسته به كل ييمنظورم نا آدم كش ها...دانست يم

كه در رم  يبه فرمان كس!ايسيكل ياز سو يآدم كش د؟دستوريتصور كن ديتوان يم!ديفكر كن نبه سخنان م يلحظه ا«:داد و گفت هيداشت،تك

 يجرعه ا زابتيال»؟يبه دستور چه كس يكش ست؟آدميطور ن نيم،ايرا مطرح كن يكند كه سوال اصل يموضوع مرا وادار م نينشسته است،و ا

 .نكند يرو ادهيتا بتواند بر اعصابش مسلط شود و در سخن گفتن ز ديشنو اكيكن

 ليماندگار تبد يترسناك و به افسانه ا يافراد قرن هاست كه به شبح نيا يماجرا. و بدبخت چارهيب نيحشاش«:سر تكان داد و گفت يزيدامبر

 ايمن قو دياگر راستش را بخواه.كشند يم رونيكتابخانه ها ب يسه مرموز از قف ي دهيآنپد اي نيا هيتوج يگاه آن را برا يشده است كه گاه و ب

خواست كتاب  ياگر فولر م.كنميم يزندگ كانيقرن است كه در وات مياز ن شتريمن ب.كرده باشد فيتأل يفولر كتاب دوم-دليكه ب دارمشك 

قرن  نيحشاش يماجرا.نه،خواهر.به خود را دارممخصوص  يباالخره من هم منابع خبر-شدم يموضوع مطلع م نيحتما از ا سد،منيبنو يدوم

 ».باشد يجد يتواند موضوع بحث ينم نيوبنابرا وستهيپ خيهاست كه به تار

 يول«:ديسوال صرف نظر نما كيحاضر نبود از طرح  يطيشرا چيحال تحت ه نيمجادله و محاجه كند،اما در ع يزيخواست با دامبر ينم زابتيال

 يبود كه نم يا وانهيد رمرديفولر پ- دليشما ب ي دهيبه عق ايكرد؟ يم يبود؟كجا زندگ يك مونيست؟سيچ وسينيو برج مونيس يماجرا نيپس ا

 »كند؟ يدانست جه م

 نيمورخ انياست كه در م يماريب ينوع نيا.كند شيدايخواست پ يكرده بود كه م دايرا پ يزياو چ.زود باور بود،خواهر ينبود ،ول وانهيفولر د«

 وسيمورد شما را مأ نيدر ا ديمتأسفانه با...مونيس نيا يو اما ماجرا.ستنديدر امان ن يماريب نيرد و البته روزنامه نگاران هم از ادا ياديز وعيش

 يتحت اشغال ناز سيانگلستان در پار يجنگل ها يهود بود كه به جا نيراب ياسطوره بود ،نوع كي مونيس.بودم سيمن آن سال ها در پار.كنم

او .دادند يو قهرمانانه را به او نسبت م رينظ يمردم صدها شاهكار ب.مختلف داشت تيده ها هو.فرد خاص نبود كي مونيس.كرد يم تيها فعال

نفر  كي مونيس.دهند،انجام نداده بود يرا كه به او نسبت م ييشاهكارها كدهمي يبود كه بدون شك حت فيقهرمان سوپر من و همه فن حر كي

آنها  يهمه  يول-هم افراد بدنام و معلوم الحال يبودند و برخ ياز آنها مردان شجاع يبعض.كردند يم تينام فعال نينفر تحت ا نينبود،چند

قابل اجتناب  ريغ انهيبزرگ و وحش يجنگ انيكه انجام دادنشان در جر زدنديم ييافراد دست به كارها نيا.و ناشناس ماندند دناشناس بودن

در طول چهل سال گذشته مرتكب  ياديز نيمورخ.بود دهيكرده و به آنها چسب دايداستان ها را پ نيتصادفا افولر شما -دليب يآقا نيا...است

 ».من خودم آنجا بودم.د،خواهريرا باور كن ميها حرف.اشتباه شده اند نيهم

 يماجرا ايآ يول.جنابيد،عاليجا بودالبته كه شما آن«:ديخود را مطرح كند،معصومانه و بره وار پرس يآن كه بتواند سؤال اصل يبرا زابتيال

 »هم فقط اسطوره است؟ نيحشاش

 ».ندارد ينقش چيداستان آن قدر كهنه است كه در بحث ما ه نيا«:زد و گفت يا مانهيلبخن صم يزيدامبر

 بشيرگز نصه گريد ديشا يفرصت نيدانست كه چن يخوب م.زانو به هم قفل كرد يرا رو شيو دست ها ديلبش را به دندان گز زابتيال

 يتكرار م-ميحال اگر فرض كن.گذرد يهم از قتل آنها نم ياديو زمان ز ستنديها اسطوره ن يآدمكش نيا انيقربان يول«:آهسته گفت.نشود

 نيقتل ها را به آن ها نسبت داد؟هرچه باشد چن نيتوان ا يصورت م نيدر ا ايست،آيتنها اسطوره ن نيحشاش يجراكه ما-مياگر فرض كن:كنم
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شده  رهيخود خ گاريكه با دقت به دود س ديچشم سانداناتو را د ياز گوشه  زابتيال».گنجد يآنان م يها تيمأمور...در چهارچوب ييها يشآدمك

را به او  زابتيال بيو غر بيعج يها يپرداز هينتواند نظر يزيكند تا دامبر يطرف را باز ينقش مستمع ب تخواس يكامال روشن بود كه م. بود

 يهمخوان نستونيو پر وركيويدر ن رياخ يشهود قتل ها حاتيمن با توض ي هينظر نيا ايآ«:ادامه داد زابتيال.بخواهد حيو از او توض نسبت دهد

 ».بوده است ايسيكل ونياز روحان يكي يعنيش،يآنها گفته اند كه قاتل كش يندارد؟همه 

ماجرا  نيا ديخواه ياگر شما م يول. بله، بله« :گفت يبلند و خشن ي، با صداخود را از دست داده بود يلحظه آرامش ظاهر كي يكه برا يزيدامبر

 يچنان قدرت و نفوذ يكه دارا يكس يباال صادر شده باشد، از سو ياز باال ديبا يفرمان نيصورت چن نيدر ا د،يمربوط كن ايسيرا به درون كل

 ».رميرا بپذ يا هيفرض نيتوانم چن ينه، خواهر، من نم... كه ستا

كارِ  ديشا. پابند و معتقد است نيحشاش يميقد يكه هنوز به سنت ها يكوچك انجام داده است؛ مثالً گروهك يها را گروه تيجنا نيا ديشا يول «

هدف  يدارد كه حاضرند برا ازين يوحشت و خفقان است، به مردان جاديكسب قدرت و ا يكه در پ يكس. و متعصب است يمشت آدم خراف كي

 »...شندخود آدم بك

آن ها را مأمور كشتن مردم كند؟ و  يكس ديكرد؟ و چرا با دايپ ديرا از كجا با يمردان نياست، خواهر؟ چن يمنظور شما چه كس« :ديپرس سانداناتو

حد  يهمات بتو ةو مغشوش، زاد شانيپر يها هينظر نيمن ا ةديبه عق رند؟يرا بپذ يتيمأمور نيحاضر شوند چن ديبا ليافراد چرا و به چه دل نيا

 »...و مرز شماست

 كيتوسط  قتاًيانسان ها حق نيا. ستيحد و مرز من ن يتوهمات ب ةقتلِ هشت انسان، زاد يول« : پاسخ داد اورد،يآن كه خم به ابرو ب يب زابتيال

 ».آن هاست ةقاتلِ هم شيكش نيم اه ديشا. از آن ها را به قتل رسانده يبه تن دارد، الاقل چند نفر يشيكه لباس كش يمرد. دندينفر به قتل رس

 د،ييگو ياست كه شما م نيهم قتاًيفولر حق -دليعلت قتل ب ميفرض كن« :دوخت و گفت زابتياش را به ال رهيو نگاه خ رهيت يچشم ها سانداناتو

چرا كشته شدند؟ آن ها كه  گريخوب، پس آن چهار نفر د اريبس. است دهيبه قتل رس نيدر مورد حشاش قيتحق ليكه او به دل ميفرض كن يعني

چرا؟ . ندارد يواقع يمبنا چيكه ه ديكن يم يسرهم بند ميعظ يِتوطئه مجاز كي دينه، نه، خواهر، شما دار. نداشتند نيبا حشاش يا طهراب چيه

د؟ و چه موضوع و دار يچه ارتباط شيدر چهل سال پ نيبه اصطالح حشاش نيو ا وسينيرجيو مونيماجرا به س نيو ا ست؟يهدف و منظور شما چ

 »رزد؟يمهم است كه به جانِ هشت انسان ب حدتا آن  يمسئله ا

 »...ديانتخاب پاپ جد ديداند؟ شا يچه م يكس« :تو نخواهد شد بيهرگز نص گريد يفرصت نيچن. كن و بگو سكينترس، ر: با خود گفت زابتيال

آن هم  يمطلب نيگفتن چن. كرده بود يرو ادهيز! مادر مقدس اي. پر كرداتاق را  يبر جلسه حاكم شد و فضا ظيمثل مه غل ينيسكوت سنگ ناگهان

. از حد احمقانه و به دور از ادب بود شيتر بود، ب شيپاپ از همه ب ياو در انتخابات بعد تيكه شانس موفق ينامزد يعني ،يزيدر حضور دامبر

 .شده بود رهياو خعبوس به  ينشسته بود و با چهره ا يصندل يمثل سنگ، صامت رو ناليردكا

تمام  ياوليماك كياذعان كنم كه شما  ديخواهر، با! درست مثل وال« : پس از چند لحظه دوباره آن لبخند آشنا بر چهره اش ظاهر شد و گفت اما

فهمم كه چرا  ي محاال. است، نه مالمت و سرزنش ديو تمج نيتحس ينوع سهيمقا نيالبته منظور من از ا. ديهست -البته از نوع مؤنث آن  - اريع

 ».شما آن قدر ارزش قائل بود يِدوست يبرا نيوالنتا خواهر

 يبه موضوع ها زابتيال لِيگفتگو، بر خالف م. شعله شمع ها را تكان داد د،يوز يكه از پنجره م يباد. هردو آن ها قهوه آورد يبرا سانداناتو
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 يورآنان نسبت به تئ ينيكامالً واضح بود كه بدب. كند ريتعب ديناتو را چگونه باو ساندا يزيدانست واكنش دامبر ينم زابتيال. شد دهيكش يگريد

كه تمام عمر خود را با اعتماد  يكس. آن هاست يدرازمدت مذهب تياز ترب يداد، ناش ينسبت م ايسيقتل را به كل ةكه توطئ يا هينظر يعنياو، 

را تا  آنانو سانداناتو گذاشته و  يزيبر دامبر يريچه تأث زابتيتذكرِ آخر ال يول. رديذرا بپ يا هينظر نيتواند چن يگذرانده، نم ايسيكامل به كل

حوصله به در و  يب زابتيشد، ال دهيكش تياهم يپا افتاده و ب شيپ يبه موضوع ها شياز پ شيكه گفتگوها ب يچه حد تكان داده بود؟ هنگام

و  قهيگرانبها و عت يةو اثاث ليوسا. بود» باروك « به سبك  زيهمه چ: مثل صاحبش بود قاًيدق كان،يدر وات ناليكارد ةخان. شد رهياتاق خ واريد

 ييتابلوها، تابلو نيا انيدر م. داشت يوا م نيرا به تحس يا نندهيلق شده بود، هر ب ييايتاليكه غالباً توسط نقاشان نامدار ا يفراوان يمتيق يتابلوها

 .بود دهدا هيجنگ، به او هد يدر سال ها يزياز خدمات دامبر يآن را به خاطر قدردان يشد كه پاپ پ يم دهيد»  نتورِتويت« از 

كه  يقاتيبا توجه به تحق ناليكارد. او به وجود آمده بود، كمكم برطرف شد يها يو تئور زابتيال يكه در اثر گفته ها ينيخفقان آور و سنگ جو

 ينتهاا يب ياياز در يو با نشان دادن گوشه ا ديكشان يخيسخن را به موضوعات تار ةدند، رشتمحرمانه انجام داده بو يوهايدر آرش زابتيوال و ال

 .پرداخت ايسيكل خيو خونبارِ تار كياز فصولِ تار يكي ةدانش و اطالعاتش، به بحث دربار

تا  ايسيكل ةدوگان ةچهر ةدربار يزيمبروجود احساس كرد كه سخنِ دا ةبا هم گريداد، بار د يگوش م يزيكه به سخنان دامبر يدر حال زابتيال

رو به آسمان داشت  ميسازمانِ عظ نيدر خون و كثافت غوطه ور بود، اما در عوض سرِ ا شهيهم ربازياز د ايسيكل يپا: است قيچه حد درست و دق

كرد كه دو سر داشت و  يم سهيستان مقابا وناني ةاله» جانوس « با  شهيرا هم كيكاتول يايسيكل يدوگانگ نيوال ا. زد يستاره ها بوسه م رو ب

 .ستينگر يم گريمتضاد با سرِ د ييسرها به سو نياز ا كيهر

بردن همسرِ خواهرش استفاده  نياز ب ياز آنان برا -كامل تيبا موفق -گفت كه چزاره يسخن م ينيو حشاش» چزاره بورجا «  ةدربار يزيدامبر

چزاره . داشت ياسيس زهيقتل، انگ نيا. در رختخواب با طناب خفه كردند 1500ر تابستان سال را در اواخ ايلوكرس ةچاريهمسرِ ب. كرده بود

 نيا. ديانتخاب نما يديهمسر جد يو قانون يفراهم كند كه خواهرش بتواند به صورت شرع يخواست امكان ياو م: كرد يرا دنبال م يصهدف خا

با . نبود يتوسكان نيوارث دوك نش» آلفونسو دسته « جز  يكس ا،يلوكرس ديهمسر جد كهرايبود، ز تيخاندان بورجا حائز اهم يبرا ديوصلت جد

 يب عِيجشن تود ايخواهرش لوكرس يبرا 1501هموار شد و چزاره در شب اولِ نوامبر سال  ديوصلت جد نيا يراه برا ا،يلوكرس يقتلِ همسر قبل

 .داد بيترت يا يماندن اديو به  رينظ

پنجاه تن از ! يچه جشن« : از شركت كنندگان در آن جشن بوده، گفت يكيخود او هم  ييكه گو يبسته و با چنان حالت يهابا چشم  ناليكارد

خوب، بهتر ... دشتند ومردها هم يو با دندان از كف سالن، بلوط كباب شده برم دنديرقص يدر سالن م انيدربارِ بورجا با بدن عر يمترس ها

 ديبا ريكه ناگز ايلوكرس يهمسرِ قبل زيرفته بود، البته بجز سرنوشت غم انگ شيپ يكارها در مجموع به نحو مطلوب. ميننز يباره حرف نيااست در 

« دوك  ،»استه « افكنده و با  اهچاليرا به س»  ينياورس« را تصاحب كرده، افراد خاندان » كولونا « ترفند، امالك خاندان  نيچزاره با ا. شد يم يقربان

 ».او را دست كم گرفت ديبود كه نبا يچزاره مرد مهم« : خود را آهسته باز كرد و گفت يچشم ها يزيدامبر» .وصلت كرده بود »فرازا 

 .و دگرگون شد ديرا شن يزيآخر دامبر ةبود كه ناگهان جمل انيبر يو بلوط ها انيعر يهنوز در فكرِ مترس ها زابتيال خواهر

 ...گرفتاو را دست كم  ديكه نبا يمهم مرد

هم  ليسكيكه وال را به قتل رساند و به جان بن درا يشيآن كش« :سپرد و گفت يرا به فراموش اطشيلحظه تمام حزم واحت كي يبرا زابتيال
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 »...است يو مونقره ا ينكيسوءقصد كرد؛ منظورم آن مرد ع

 »بله، خواهر؟« :تانداخت و گف زابتيبه ال يكه رشته افكارش قطع شده بود، نگاه پدرانه ا يزيدامبر

از  يكيمرد  نيا. است رومنديهنوز كامالً سالم و ن يتر دارد، اما از نظر جسمان شيب يكم ايهفتاد سال . خواند يمن م يةبا نظر قاًيسن آن مرد دق «

 يفولر نوشته و آن ماجرا -دليرا كه ب ييزهايچ... كنم يوجود احساس م ةرا با هم نيمن مطمئنم، من ا. از آن ها بوده يكي شهيهم... آن هاست

 ...با هم جور و هماهنگ است زيهمه چ د؟يشما هم متوجه شده ا اآي –! دياوريرا به خاطر ب يجنگ جهان يدر سالها نيحشاش

 د؟يستيمتوجه ن -داند يآن ها م ةفولر او را سردست -دليكه ب وسينيرجيو مونيس نيا

« را كه فولر تحت عنوانِ  يداستان. ستيماجرا ن ةهم نيو تازه ا! است وسينيرجيو ونميس ش،يكش نيا! است يمو نقره ا شِيكش نيهم مونيس

كله گنده  يها يبا آن همه آلمان! بود يابينا تيچه شخص»  يپ«  ديدان يشما كه بهتر م د؟يآور ينم اديبه آن اشاره كرده است، به »  يتوطئه پ

را دوباره فعال كرد و آن  نيجنگ حشاش يبود كه در سال ها يشخص پ نيا... است يناز يها يبد، آلمان يها يرفت و آمد داشت؛ منظورم آلمان

به آن اشاره  جنابيبود كه خود شما، عال يا يها در غارت آثار هنر ياز ناز تيآن ها حما ةفيوظ اديبه احتمال ز! فرستاد تيها را به مأمور

 ست؟يطور ن نيا د،يالاقل آن قدر ارزش دارد كه شما به آن فكر كن هيفرض نيداستان با هم جور است، مگر نه؟ ا نيا ياجزا ةهم. ديكرد

گذاشته و به حد مرز و ادب و نزاكت تجاوز كرده و جانب  رونيخود ب ميدانست كه پا را از گل يم. و سانداناتو لبخند زد يزيبه دامبر زابتيال

 .را رها كرده است اطياحت

 يبرا يمعلوم بود جواب مناسب. شدند رهيخ گريكديو سپس به  زابتيو سانداناتو ابتدا به ال يزيدامبر. نداشت يتياهم شيبرا زهايچ نيا يول

 .نكرده اند دايپ زابتيسخنانِ ال

 .كرد يبه وجودم افتخار م ديد ياگر وال مرا م: با خود گفت زابتيال

 يسردرد مختصر. عرق شده بود سيتختش خ يمالفه ها. شد دارياز خواب ناآرام و سبكش ب كستوسيشب گذشته بود كه كال ةمياز ن يساعت

به . ديايتوانست كنار ب يم يسردرد نيخدا را شكر با چن - نداشت يكه اشكال ديرس يم انيسردرد مختصر به پا نياما اگر امشب با هم. داشت

 اديرا در نظر مجسم كرد و به  يرم آسمانج نيا ديبع ةفاصل. بود زانياتاق آو ةبه وسط چهارچوب پنجر ييكه گو ستينگرماه  مگونيقرص س

 كستوس،يكال ييبه دوران فرمانروا. نگرند يجهان م نيگذرا و فرّار ا يدادهايبه رو يكامل يتفاوت يستارگان با چه ب نيماه و تمامِ ا نيآورد كه ا

العالج مبتال شود  يماريب نيبه ا كستوسيل از آن كه كالقب ياما حت. الوقوعش افتاد بيمرگ قر اديدوباره به ... تمام پاپ ها ييروابه دوران فرمان

مختلف شركت كرده بود؟ تعداد  ونيروحان نِيچند بار در مراسمِ تدف. حضور مرگ را كنارش احساس كرده بود شهيهم يروحان يبه عنوان مرد

 .شمار بود يدفعات، ب نيا

كرد كه  يكار م يا يو مذهب ياسيس يلرزه ها نيدر مركز زم يعني كان،يجوان بود كه در وزارت كشورِ وات يا ورهينياو مونس شيسال پ يس

را وداع گفته  يدوازدهم پس از نوزده سال حكومت دارفان ي، پاپ پ1958در سال  يعنيدر آن زمان، . آن ها بود يباعث وبان كيكاتول يايسيكل

در سكوت اتاق خواب و در پرتو نور كمرنگ  كستوسيكال! بود يو تكان دهنده ا بيدانست كه آن مرگ، چه مرگ عج يتنها خدا م ،اوه. بود

 !بود يبيعج يبزرگ، آن سال ها، چه سال ها يخدا. ديخند يكه آهسته م ديخود را شن يمهتاب صدا

آن . كرد يم ينهامر و »  يمردم عام« گذشته با تفرعن و نخوت و تكبر به  ياو هنوز به سنت پاپ ها: بود مينسل قد ينفر از پاپ ها ني، آخر يپ
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و  مخَبط اديبه احتمال ز يورشكسته و از نظر روان يمعنا از نظر اخالق كيبه  يپ ،يآر. فاسد بود ،يمونا به لحاظ اخالق يسالواتوره د ديكرد از د

آخر  يدر سال ها ژهي، به ونبود يهم فرد متعادل يو از نظر روان. بود يراخالقيو غ زيدوم نفرت انگ يجنگ جهان انيرفتار او در جر. بود ماريب

 .داشته است»  ييمكاشفه ها« شده و » خوابنما « كرد  يعمرش كه مكرراً ادعا م

چنان  يپ نِيبود، در ارتباط با مراسمِ تدف كانيوات يدهاياز ستارگان طالع و ام يكيمونا،  يد ورهينيرا وداع گفت، مونس يزندگ ياز آنكه پ پس

بابت گناهانش به عذابِ خدا گرفتار خواهد  يو در چه ساعت يك قاًيداند كه دق يه مطمئن شد انسان هرگز نمك ديبه چشم د يبيعج يدادهايرو

 .حساب را از او پس گرفت نيهنوز چند ساعت از مرگ پاپ نگذشته بود كه خداوند اول د،ينجاميبه طول ن اديمجازات ز نيكه ا يدر مورد پ. شد

هانس  يپل ن« عمر خود از خدمات دكتر  يتر كردن سال ها يطوالن يبرا»  يپ« دانستند كه  يهمه م يعني، وجود داشت يرازِ آشكار كانيوات در

پزشك،  نيا! پزشك پروتستان پناه برده بود كيجهان به  يها كيرهبر كاتول! يچه طنز تلخ -برد يسود م يسي، پزشك پروتستانِ سو» 

 ليچرچ نستونيتوان جورج پنجم پادشاه انگلستان، كُنراد آدنائر صدراعظم آلمان و و يله مهم داشت كه از آن جم يگريد سرشناس انِيمشتر

قرار داده بود ك قبل از  يوانيح ةتاز يبا استفاده از سلول ها يخاص يافراد را تحت مداوا نيا ةهم» هانس  ين« . را نام برد سيانگل رينخست وز

به ساعت » كاستل گوندولفو « معالجات، در  نيبه رغم ا يكه پ ي، هنگام1958واخرِ تابستان سال در ا. شدند يم دهيكش رونيمادر ب متولد از شك

احتضار پاپ و  يلحظه ها نيفراهم آوردند كه همه بتوانند آخر يبيمعجزه آسا ترت يبه نحو يسوعيشد، راهبان  كيآخر عمر خود نزد يها

از جمله . بشنوند كانيوات ويراد قياز طر ماًيمستق -بود كانياسرار وات نياز محرمانه تر يكيكه معموالً  -مرگ را تيعفر ااو ب ةمبارز نيآخر

از آن جا كه در آن روز همه . ها در كنار بسترِ احتضار پاپ خوانده شد ناليبود كه توسط كارد ييپخش شد دعاها ويراد قيكه از طر يمراسم

 ييويراد ةبرنام نيا دنيمونا هم موفق به شن يد ةورينيدرآمده بود، مونس لي به حال تعطعمالً كانيوات يها تيو تمام فعال ندمنتظر مرگ پاپ بود

هم جمع كرده بودند تا  ينموده و پول ها را ور يشرط بند»  يپ« مرگ  قِياز دوستانش در مورد زمان دق گريسالواتوره و سه نفر د. شده بود

مونا شرط را نبرد، اما  يسالواتوره د. گفت اتيهم در ساعت چهار صبح بدرود حدوازد يپاپ پ. بود، صاحب آن شود رت حيحدس هركس صح

 .او مهم تر و با ارزش تر بود يبرا يداده بود، از هر پول ليباالخره جان به عزرائ يكه پ تيواقع نيهم

 .باال رفت نيمراسم تدف ةتئاترِ مسخر ةآن گاه پرد و

« به نام  يمتخصص زيو ن»  يپ« پزشك مخصوص »  يزيل يازيگال« پاپ، توسط دكتر  يقصر باستان يعني، »كاستل گوندولفو « پاپ مرحوم در  جسد

شده بود كه  يالبته سع. ديآمبوالنس مخصوص حمل اموات، به رم منتقل گرد كيپاپ در  ةشد يايسپس جسد موم. شد يايموم»  ياورسته نوز

 يشميبا نوار ابر يينصب كرده و به قسمت عقب آن تاج گل ها ييطال ةچهار فرشت ليبسقف اتوم يرو: شود نيتزئ يبه نحو مناسب نسآمبوال نيا

از تاجِ سه  ديسقف اتاقك راننده هم، به تقل يرو. خورد يبسته بودند كه به هنگام حركت آمبوالنس، مثل تورِ سرِ عروس در باد تكان م يسف

 .سقف مواجه بود يبا خطر سقوط از رو ياندازچسبانده بودند كه در هر دست  يبدشكل يچوب جپاپ، تا ةطبق

 يكياو كه همراه . ديسر رس بيعج بتيبود كه آمبوالنسِ حامل جسد، با آن ه ستاهيمنتظر ا» التران «  يايسيمونا در كنار كل يد ورهينيمونس

 كيشل يكه به صدا ديبه گوش رس ييان صداو آن گاه ناگه. كند هيگر ايدانست بخندد  يصحنه بود، نم نياش ناظر ا ياز همفكرانِ روحان گريد

 رياحمق ها شما د: زند اديخواست خطاب به آنان فر يم! نيحشاش: بود نيا د،يرس» مونا  يسال د« كه به مغزِ  يفكر نياول. شباهت داشت چهطپان

افتاده  ينعش كش اتفاق ليدر داخل اتومب. ودطپانچه نب يصدا، صدا نيبعد معلوم شد كه ا ياما كم! مرد و منتظر شما نماند رمرد،يپ! ديديسر رس
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 .بود

 .اتفاق هرچه بود، مربوط به داخل تابوت بود نيا

كه هر  يخوردند و تاج يسقف آن تلوتلو م يكه رو يينعش كش با فرشته ها نيماش. انفجار، سخت به تكاپو افتادند نيا يدر پ كانيوات نيمأمور

 يايسيو در آن جا تابوت را فوراً به كل. پشت سر گذاشت كانيوات يرم را به سو يها ابانيخ سرعت نيرفت، با آخر يسقوط آن م ميلحظه ب

تابوت حاضر شد، شگفت  يدر محل نگهدار كانيوزارت كشورِ وات يرسم ةنديبه عنوان نما ورهينيكه مونس يهنگام. منتقل كردند سيقدپطروس 

 يبود، جسد پ يقبل، روز گرم يمشابه سال ها يبا روزها سهياز آن جا كه آن روز، در مقا. درا ترك كر ايسيتكان داد و فوراً كل يزده و متأثر سر

 جاديا يگازها چنان فشار نيشده و ا ديتول ييگازها ريتخم نيا انيدر جر. و فساد آن به سرعت گرفته بود ريشده و روند تخم دهيآماسدوازدهم 

همان دو  يعني»  ينوز« و »  يزيل« . نعش كش اصابت كرده بود نينفجر شده و به سقف ماشكلمه م يواقع يكرده بود كه درِ تابوت به معنا

 يبا اكراه مجبور شدند دوباره دست به كار شوند و تمام شب را زحمت بكشند تا بتوانند جسد را دوباره به صورت اي ليپاپ به م ةژيو اگرِيموم

در . قرار دهند شيهوش شود در معرض نما ياز فرط وحشت ب يآن كه كس يآبرومندانه و ب يبتوانند آن را به نحو ايسيكل نيدرآورند كه مسئول

كه  يمردم عزادار از برابر تابوت باز و بدون درپوش ةشد و مراسم رژ شينما ةساعت هفت صبحِ روز دوازدهم اكتبر، جسد پاپ مرحوم آماد

 .ه مشكالت تازه شروع شده استمعلوم شد ك ياما به زود. ديجسد در آن قرار داشت، آغاز گرد

 عاتيكردنِ ضا يجهان، كه به منظور مخف يها كيكاتول ديبود؛ مردم از برابر جسد رهبر فق ريسراز سيپطروس قد يايسيكل يمردم به سو ليس

دند؛ در اطراف تابوت شمع گذاشته بو يتاج مرصع يبر سر جسد پ. رفتند يشده بود، رژه م دهيچيپ يرنگ يارغوان ياز انفجار جسد، در ردا يناش

هوا در . ديگرد يشد، بر مشكالت افزوده م يم كينزد مروزياما هرچه ساعت به ن. بخور فضا را پر كرده بود يسوخت و بو يم يديسف يها

. درآمد يماش كرد و سرانجام به رنگ سبزِ يم رييلحظه به لحظه تغ تيرنگ صورت م. از حد گرم بود شيب. پطروس، گرم بود يايسيكل ةمحوط

در آن لحظات به خود گفته » مونا  يد« . ديكش يخاست چهره درهم م يكه از جسد برم يتعفن يگذشت، از بو يتابوت م برابركه از  يو هر كس

 .خود را نشان داد يواقع ةباالخره چهر يپ نينگاه كن و بب: بود

شده بود، قرار  ختهيكه از سرب ر يآن را در تابوت مخصوص. را گذاشتند يسر تابوت چوب. گردن نهادند ميبه فرمان عقل سل نيمسئول سرانجام

 .قرار داشت، دفن كردند سيپطروس قد يايسيكه در كنار كل يا ينيرزميز ةدادند و آن را در مقبر

. بود يمبتن»  يزيل« دكتر حاتيعمدتاً بر توض ليدال نيا. بود زيفاجعه بار ارائه شد، شگفت انگ يدادهايرو نيا حيكه بعدها به منظور توض يليدال

 ربردآن دو از كا گريكهنه و منسوخ استفاده كرده بودند؛ به عبارت د يها وهيكردن جسد از ش ييايموم يبرا»  ينوز« گفته بود كه او و  يزيل

در  - صرف نظر كرده بودند ييايميكننده در عروق و استفاده از مواد ش ييايموم عيما قيامعا و احشا،تزر دنيكش رونيب يعني وه،يش نيتر جيرا

 مالًكا يمثل پ ياستفاده از آن در مورد جسد مرد مقدس نيبود و بنابرا جيهم كامالً را تيحيدر دورانِ صدر مس يحت رالذكرياخ ةويكه ش يحال

آن را به  ةسائل پشت پردكردن جسد و م ييايموم يآخر عمرِ پاپ و ماجرا يداستان ساعت ها يزيدكتر ل. ديرس يبه نظر م ستهيمطلوب و شا

 كانيموقتاً زمام امور وات ديكه تا زمان انتخابِ پاپ جد ييها ناليكارد جهينقاط جهان فروخت و در نت يمختلف در اقص اتيبه نشر يگزاف متيق

. بگذارد كانياك مقدس واتخود را بر خ يتا آخر عمر حق ندارد پا يزيدستور دادند كه ل يحكم يكردند و در ط ريبه دست داشتند، او را تكف را

 .و متعفن بود فيكلمه، كث يواقع يكار از همه لحاظ و به معنا انِيپا
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 كستوسيبود و هم اكنون كه پاپ كال يمتوسط الحال ةورينيمونا، هم در آن زمان كه مونس يسالواتوره د دياز د - !يعادالنه و برحق انِيچه پا و

او  ةديعق نيگذشت هم نتوانسته بود در ا يسال كه از آن روز م يس. بود»  يپ« مثل  يمرد ةستيالً شازشت، كام انيپا نيشد، ا يم دهيچهارم نام

 اديبه لب آورد و بالفاصله به  يحال مضحك آن روزِ ماه اكتبر، لبخند نيو در ع زيغم انگ يدادهايرو يادآوريبا  كستوسيكال. كند جاديا يرييتغ

 .خود بسته بود يمياشغال شده با همرزمان صادق و صم سيجنگ، در پار يافتاد كه در سال ها ييها مانيو عهد و پ مانهيصم يها يدوست

پشت كرده و دل از  يبر تخت پاپ نشسته، به پ سيپطروس قد يبه جا يبدسرشت ويبود كه چه د دهيرا شناخته و فهم يپ قاًيپس از آن كه عم او

 .او كنده بود

 ييزهايچ اديساخت و او را به  يرا در نظرش مجسم م يميدوستان قد ةكرد، چهر يرا در ذهنش زنده م ياتشهر هم خاطر نينام ا يحت - !سيپار

 ...بود يخوشبخت نيآن ها و بذل جان و مال به خاطر آن ها، ع يبرا دنيو باارزش كه جنگ زيآن قدر عز ييزهايانداخت، چ يم

 نييبود، فشار آورد و آهسته از تخت پا دتريسرش كه درد در آن جا از همه شد از يقسمت يمالش داد، با دست رو يگردنش را كم كستوسيكال

است و  نيهروئ ريبا تأث سهيقابل مقا ،ييدارو ةماد نيا ريبه او گفته بود كه تأث يدكتر كاسون. بود افتهيقرص آرامبخش كاهش  نياثرِ آخر. آمد

: حق داشت يزيدامبر يول. او نگذارد اريخودش نگه دارد و در اخت يرا برا ليقب نيا از يبه او دستور داده بود كه از آن پس اطالعات كستوسيلكا

 .بود يپزشك خوب يكاسون

 كيجرعه آبِ ولرم  كيبا . اش را به پا كرد يسيانگل يها ييو دمپا ديرنگش پوش يلباس خواب ارغوان يرو يرنگ يآب يژامايپ كستوسيكال

. ديمك يم رونيباز و از پشت پرده، به ب مين ةرا از پنجر گاريدود س يباد خنك شبانگاه. آتش زد يگاريرا باال انداخت و س گريقرص آرامبخش د

 .انداخت نيدر اتاق خواب طن»  يمادام باتر فال«  يصوت را فشار داد و صدا ضبط ةدكم

 يخواند، سر يكتاب م يزينور چراغِ روم رينشسته بود و ز منيكه در اتاق نش يپرستار يرفت، برا رونيرا برداشت، از اتاق خواب ب شيعصا

 يكه ماجرا ياز زمان. مترونوم شباهت داشت يراهرو به صدا نيبه كف مرمر شيمنظم برخورد نوك عصا يصدا. تكان داد و به راهرو رفت

دستور داده بود ماجرا را  يزيو دامبر كانويندليكه او به ا يبود، و از زمان دهيبه اوج خود رس كانيحاكم بر وات جانيها باال گرفته و ه يآدمكش

و حضور گارد محافظ و  يزد؛ سكوت بامداد يپرسه م عشيوس ةخان يفقط در ساعات قبل از طلوع آفتاب در راهروها كستوسيكنند، كال بيتعق

 .اد خواهد شدتوانست باور كند كه اوضاع دوباره بر وفق مر يكاش م يا. آورد يآرامش در او به وجود م ساساح يشب، نوع كيكش

صداي دق الباب بلند نبود، اما اگر كسي كه در پشت اين در زندگي مي كرد در خواب نبود، مي توانست صدي در . دري رسيد و آهسته در زد به

 .را بشنود

 ".لطفا وارد شويد، عاليجناب ":خشن و بمي به گوش رسيد صداي

 "از خواب بيدار كردم، جاكومو؟ شما را ":در را باز كرد و مردد وارد اتاق شد كاليكستوس

 ".گفتگو با شما مرا از فكر كردن باز مي دارد. از حضور شما خوشحالم، پدر مقدس. لطفا بفرماييد. من اين اواخر شب زنده دارم. نه، نه"

تاج و تخت پاپ، رقيب  سال ها پيش، آن ها در مسير تصاحب. اين دو مرد قبال چنين رابطه ي دوستانه و پر از اعتمادي وجود نداشت ميان

در آن زمان اكثر كاردينال ها معتقد بودند كه . يكديگر بودند؛ هر چند كه هرگز به طور جدي در اين باره با هم بحث و گفتگو نكرده بودند

 _ت ميزنشين استكه در واقع مديري پش _براي انجام كارهاي اجرايي و شاق واتيكان آنقدر الزم است كه نبايد به مقام پاپ بريزيوجود دام
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كاردينال ها معتقد بودند كه هيچ كس نمي تواند جاي دامبريزي را پر . و بعد هم پول هاي زيادي به جيب هاي مختلف سرازير شد... ارتقا يابد

آن زمان براي اي بود كه در » رسمي« اين، توجيه. در صورتي كه پيدا كردن جانشيني براي پست خالي دي مونا كار دشواري نبود. هيچ كس. كند

كه  _به هر حال دامبريزي خيلي زود فهميد كه اوضاع از چه قرار است بنابراين به حمايت از انتخاب دي مونا. عدم انتخاب دامبريزي مطرح شد

كه تا  هيچ بعيد نبود: و اكنون گويي دست سرنوشت مي خواست، پس از گذشت سال ها، حق را به حقدار برساند. پرداخت _ودجوان تر از او ب

 .چند هفته ديگر مقام كاليكستوس و تخت پاپي به دست دامبريزي پير بيفتد

 "خيلي درد مي كشيد؟ ":در سايه نشسته بود و چهره اش عبوس و تهديد آميز بهن ظر مي رسيد دامبريزي

 ".و به ياد مرگ پي افتادمولي تقريبا يك ساعت بعد دوباره بيدار شدم . قبل از رفتن به رختخواب كمي دعا خواندم. مهم نيست "

اگر يك نمايشنامه نويس جوان و بي دين دست به قلم مي برد، مي توانست در اين باره ! چه كمدي سياهي ":لبخندي زد و گفت دامبريزي

 ".نمايشنامه ي كمدي جالبي بنويسد

 "چيشت؟جاكومو، نظر عقيدتي شما درباره ي دعا  ":با احتياط روي مبلي نشست و پرسيد كاليكستوس

چه چيزي شما را . ولي شما كه معموال شب ها زياد دعا نمي خوانيد. نظرم مثبت است، به قول دوست عزيزمان ايندليكاتو، دعا هيچ ضرري ندارد "

 "به خواندن دعا ترغيب كرده، سالواتوره؟

 .از شنيدن نام كوچكش احساس خوشحالي غريبي كرد كاليكستوس

نمي دانم روي چه  ":با درماندگي شانه اي باال انداخت و ادامه داد "...اين آدمكشي ها. ترس: به دعا وادار مي كندهمان چيزي كه اكثر مردم را  "

چطور مي توانيم به اين آدم كشي ها خاتمه دهيم؟ چرا اين آدم ها را به قتل رساندند؟ چرا؟ سوال تعيين . كسي يا چه چيزي بايد انگشت بگذارم

. تاثير قرص آرامبخش آغاز شده بود. نش را جا به جا كرد و كوشيد تا كمر و گردنش را در موقعيت بهتري قرار دهدبد ".كننده ي همين است

سال ها پيش وقتي در پاريس با شما آشنا شدم، شما يك رهبر و قائد مادرزادي و فطري  ":كاليكستوس دوباره گفت. دامبريزي ساكت بود

و دقيقا همين خصوصيت شما بود كه مرا بيش از هر چيز تحت تاثير قرار داد؛ شايد به همين . فم را بزنمنه، خواهش مي كنم بگذاريد حر. بوديد

به حرف هاي مردن در باره ي شما گوش مي دادم؛ چيز هاي . خصوصيت مي دانستم خود من هم جرئت و شجاعت الزم براي اين كار را ندارم

مقاومت رابطه داشتيد، يهودي ها را از آلمان فرار مي داديد و آن ها را مخفي مي كرديد تا به شما با نهضت . شنيده بودم شمازيادي درباره ي 

 "...دست نازي ها نيفتند

همسر او، آن خانم هنرپيشه كه نامش را به خاطر ندارم، خون يهودي در بدن . اين كار فقط با كمك مارشال گورينگ ميسر شد ":گفت دامبريزي

 "...داشت

 "!گان را حتي در انبار و زغالداني زير كليساهاي ما هم مخفي مي كرديدشما پناهند "

 ".فقط گاهي وقت ها، سالواتوره "

آيا شما در زندگي خود ترس را تجربه كرده ايد؟ مظورم چنان ترسي است كه چيزي بدتر از آن قابل . مي خوهم از شما چيزي بپرسم، جاكومو "

 "ن در غلبه بر اين ترس به شما كمك كرده بود؟و آيا ايمان و اعتقادتا. تصور نباشد

و اما ترس، بله من هم گاهي ترس را تجربه كرده ام، در . وجود دارد» بدترين«قبل از هرچيز بايد بگويم كه به نظر من هميشه چيزي بد تر از  "
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در آن روز ها تمام فكر و ذكر من . سالواتورهولي من به ندرت فرصت داشتم براي غلبه بر ترس دعا بخوام، . اين مورد هيچ شكي وجود ندارد

البته با زياد شدن عمر !... بله، ترس. اين بود كه چطور مي توانم جانم را از مهلكه بيرون بكشم و از اين پناهگاه به آن پناهگاه فرار كنم قطف

 نمد بودم كه فكر مي كردم شكست ناپذير و رويين تآيا مي ترسيدم؟ يه احتمال زياد آن سال ها آن قدر جوان و نيرومن. خاطرات رنگ مي بازند

 "...و هرگز نخواهم مرد

 "!اين سخن كفر است، كاردينال "

آن پير مرد پا به گور را به خاطر مي آوريد؟ پي را مي گويم كه آن . بله، كفر است؛ ولي باور كنيد اين گناه كوچكترين تمام گناهان من است "

با يك  هادرآن روز . بله، البته مي ترسيدم...پي تمام سعي خود را به كار برد تا عزرائيل را گول بزند. مپول مي زددكتر پروتستان هر روز به او آ

افسر جواني بود كه چندان نفوذي هم نداشت، اما من به داليل مختلف . افسر آلماني آشنا بودم كه از سال هاي قبل از جنگ پي را مي شناخت

به آقاي  اهمانطور كه گفتم اين افسر پي را مي شناخت و بار ها به من گفته بود كه او شخصا كاردينال پاچلي ر. بروم مجبور بودم گاهي به دفترش

پاچلي اكنون ! خودت كه مي بيني پاچلي امروز به كجا رسيده است! دامبريزي: و هر بار كه مرا مي ديد تكرار مي كرد. هيتلر معرفي كرده بود

پيشتر ظاهرا كار خود را نوعي شاهكار ! يتلر هنوز هم به ياد داردچه كسي كاردينال پاچلي را به او معرفي كرده بودپاپ پي يازدهم است و ه

فرا مي خواند، از ترس به حال  _كه از پنجره ي آن طاق نصرت پاريس ديده مي شد _هر بار كه اين مرد مرا به دفترش . تاريخي مي دانست

 ".از او خيلي مي ترسيدم. ن و هم بعد از مراجعتهم قبل از رفت: تهوع مي رسيدم

 "چرا جاكومو؟ او چه گزندي مي توانست به شما برساند؟ "

هميشه اين فكر وحشتناك را در سر داشتم كه ممكن اسن ريشتر جوان، روزي از سر شوخي و براي سرگرمي، هفت تيرش را از غالف بيرون  "

بله، مي . مي ترسيدم به رويم اسلحه بكشد و بعد هم ادعا كند كه من هم قصد كشتن او را داشته ام .بكشد و با يك گلوله مغز مرا متالشي مكند

. فقط براي سرگرمي، منظورم را كه مي فهميد ":دامبريزي مكثي كرد، آهي كشيد و ادامه داد ".كالوس ريشتر مرا به قتل برساند كهترسيدم 

ولي كشتن من چندان آسان نبود، چون در اين صورت آن ها  _ي از خرابكاري ها مي دانستندآلمان ها به من مشكوك بودند و مرا مسئول بعض

و در آن سال ها تيرباران كردن يك كشيش كار بسيار ناپسندي بود كه درمردم احساسات بدي به ! را تير باران كنند يشمجبور بودند يك كش

بعد ها متوجه شدم ... انيون نماينده ي عقل، منطق و انسانيت محسوب مي شوندوجود مي آورد؛ چون به هر حال در سرزميني اشغال شده، روح

. شايد مي خواست براي من ژست بگيرد. او جوان تر از آن بود كه بتواند پاچلي را به هيتلر معرفي كند. بود گكه كالوس ريشتر دروغگويي بزر

 ".بله، من هم ترس را تجربه كرده ام، سالواتوره _به هر حال

من احساس مي كنم كه نام همه ما در يك ليست سياه و وحشتناك نوشته شده است، گويي كسي به ما . س مي توانيد احساس مرا درك كنيدپ "

جاكوكو، من نه راه پيش مي شناسم و نه راه پس؛ نمي دانم چه كنم و نمي دانم كه براي  _مشكوك است و ما را مسئول ارتكاب جرمي مي داند

 "...هشت قتل... اين ظلمات ترسناك كار را بايد از كجا شروع كنم ازبيرون آمدن 

 ".شما هم بشريد. در برابر احساس ترس همه ي ما بيچاره ايم ":سري تكان داد و گفت دامبريزي

از ... خودم هم مي ترسمولي از عاقبت كار . بله، البته، من از عاقبن كليسيا و از اين باليي كه اين روز ها به سر كليسيا مي آورند، مي ترسم "

وقتي آن روز ها  ":كاليكستوس مكثي كرد و سپس ادامه داد "آيا اين ترس موجب شرمساري است، جاكومو؟. مردن مي ترسم، نه هميشه؛ گاهي
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 "...را به خاطر مي آورم كه شما سعي داشتيد مقام مرا به دست آوريد و پاپ

البته بايد اقرار كنم تمتم كادينال هايي كه در شورا به . ن فرمايش شما خيلي صحيح نيستاي ":سخن كاليكستوس را قطع كرد و گفت دامبريزي

 اما. به ياد مي آوريد؟ تعداد آن ها يازده نفر بود. من راي دادند، انسان هاي شريف و درستكاري بودند

 نيان من مثل برف در آفتاب تموز ، آب شدند و در زممن مطرح شد و ناگهان طرفدار» قابل صرف نظر ريو غ رينظ يب يها ييتوانا«موضوع ِ  بعد

 ».جنابيام ، عال يخود راض يمن از زندگ.نشدم نيو غمگ دمينكش يبابت عذاب نيوقت از ا چيمن ه ديراستش را بخواه يول.فرو رفتند

 »، جاكومو؟ ديداد يرا يآن شورا شما به چه كس در«

 ».جنابيشما ، عال به«

 »چرا؟ آخر«

 ».حق شماست نيودم كه امعتقد ب چون«

 ».كرد ، دوست من ريتوان تفس يجمله دو پهلوست و آن را دو جور مختلف م نيا«:و گفت ديبلند خند يبه صدا پاپ

 »!حداقل دو جور«:زد و گفت يلبخند يزيدامبر

كند و چه  يرا دنبال م يچه هدف ليسكيدرا ني، جاكومو ، ا دييراستش را به من بگو«:ديپرس يزيپس از چند لحظه سكوت از دامبر كستوسيكال

 »داند؟ يقتل ها را هم م ريموضوع سا اياز دست او ساخته است؟آ يكار

 »د؟يرا قبول دار نيشما هم ا.تر است شيهر چه كم تر بداند ، احتمال ِ زنده ماندنش ب ليسكيدرا.نه«

مرد  نيا يجلو ديبا.ميندار يازين چي، ه اورديسر در ب ايسيرارِ درون كلاس نيكه قصد دارد از محرمانه تر يروحان كيو به عالوه ما به .، البته بله«

 »... بخواهد تيجد ني، اگر او باز هم با ا ميريرا بگ

 ».حق به جانب شماست كامال«

 ».خسته شود و كار را رها كند ياحتمال هم وجود دارد كه به زود نيا البته«

اما از قرار معلوم درست برعكس شده و .كند يكاهد و او را دلسرد م يم جانشيان او از هكردم سوء قصد به ج يمن فكر م دوارميهم ام من«

 ».سوءقصد اراده او را راسخ تر كرده است يماجرا

 »مرد اكنون كجاست؟ نيا«

 ».دانم هنوز در كشور مصر است يآنجا كه م تا«

 »ست؟ين نطوريادوباره ضربه خواهند زد ،  يكه آن ها ك ميكن ينيب شيپ ميتوان ينم ما«

 ».است ينيب شيقابل پ ريغ نيا نه«

شود ، جاكومو؟چه  يم دهيد ييماجرا چه الگو نيدر ا.ميو همه ما در فضا سرگردان ستادهياز حركت باز ا زيكنم كه همه چ ياحساس م يگاه«

 »گر؟يهشت نفر و نه كس د نيدر كار است؟چرا ا يبرنامه و چه نقشه ا

 .تكان داد يپاسخ سر يبه جا يزيدامبر

 »؟يترس يتو از مرگ نم«:ديو پرس ستينور مهتاب به خواب رفته بودند نگر ريكه ز كانيوات ياز پنجره به باغ ها كستوسيكال
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زن  نيا.ميدرباره آنچه پس از مرگ در انتظارش بود گفتگو كرد گريكديبا .در بستر مرگ افتاده بود يشناختم كه در عنفوان جوان يرا م يزن«

دوست شما به  نيكرد بهتر ديشود ، احساس خواه يم كيكه مرگ نزد يوقت ديباور كن:دست مرا گرفت و به من گفت.جنابيداد ، عال يمرا تسل

 ».سخنان را هرگز فراموش نكردم نيمن ا.است آمدهسراغتان 

 نيپس چرا من چن.مند و وارسته بودحد خرد نيتا ا يرغم جوان يخوشا به حال آن زن كه عل.است سهيقد كي ستهياست كه شا يها كلمات نيا«

 »ستم؟ين

 يدور بر م يغرق بود كه به سال ها يخاطرات يدر هزار تو.ستاديافكارش غوطه ور بود وسط اتاق ا يايكه در در ياز جا برخاست و در حال پاپ

 رهيو در آنجا هر دو به آسمان ِ شب خ.داندام گذاشت و او را به كنار پنجره بر زير يمونا يدست خود را بر شانه د يزيدامبر ناليكارد.گشت

 يباغ راه م يروها ادهيتنها و شب زده در پ يشيكش كانيوات يآنان در سكوت ِ پر جبروت ِ باغ ها يپا ريز.كلمات نبود يبه ادا يازين گريد.دشدن

شبح بود ،  كيمثل ... و لحظه بعد آنجا بود نجايلحظه ا كيسرگردان بود ؛  دهيمهتاب رنگ پر ريشبح ز كيمثل  يو گاه هيدر سا يرفت ؛ گاه

 ...قاتل بود كيمثل 

سرسختانه و با لجاجت به گذشته ها معطوف شد؛ خاطرات گذشته  ارياخت يافكارش ب ديتختش دراز كش يدوباره رو كستوسيكه كال يهنگام

مقاومت در برابر آن  يبرا كستوسيكه تالش كالتر از آن بود  يآهنربا قو نيجاذبه ا يرويكرد و ن يفكر او را به خود جذب م سيمثل مغناط

خاطرات روح و دامن او  البيو اكنون ناگهان سدها شكسته شده و س ديچرخ يشهر م نيهمه افكارش دور ا س،يپار.شود نيقر تيبتواند با موفق

سال ها اعتراف به  نيه بود در تمام انمود يمقاومت كرده و خاطراتش را در ذهن زندان ياديز يسال ها كستوسيكال.را در خود غرق كرده بود

او تالش كرده بود گذشته را فراموش كند اما اكنون .محض بود قتينبود ، حق اليگذشت خواب و خ سيآنچه در پار كهسرباز زند  تيواقع نيا

وزها و شب ها آن ترس چشمانش ظاهر شده بود آن ر شيمثل روز روشن در پ زيو همه چ زيخاطرات گذشته سدها را شكسته و دوباره همه چ

 ديچشمش باز شده بود و از خود پرس شيپ ييجادو يمثل اوراق كتاب زيدوباره همه چ.ها انتيها و خ اعتها ، آن شج يها ، آن دوست يها و نگران

را فراموش كرده آن روزها  يچلياسقف لور ايگذشته را فراموش كرده است؟آ يزيدامبر ايتوانسته اند گذشته را فراموش كنند؟آ گرانيد ايآ

و الغر اندام  ريآن مرد سخت گ ندازد؟ويب قيآخر عمر به تعو يبود بروز خاطراتش را تا روزها تههم مث خود او فقط توانس ريپ يچليلور ايبود؟

و  نهيق خشم و كبه صدا در آورده و در چشمانش بر سيموتا را در پار يآن مرد كه آن روز در خانه د ايو عبوس كه از رم آمده بود ، چطور؟آ

 كيكه اكنون تنها  كاتويندليا ايپاپ بود ، آ توريزيانگ كاتويندليفراموش كرده است؟منظورش ا ازد گذشته ها ر يموج م فريبه مجازات و ك ليم

 آنها را فراموش كرده بود؟ ايداشت  اديقدم با تحت پاپ فاصله داشت هنوز گذشته ها را به 

كه در نظرش مجسم  يريتصاو يچشم خود را به رو ديكوش يرفت و م يگذشته ها طفره م يادآوريد از خور يدر بسترش غلت م كستوسيكال

رخ داده بود دوباره در  ايسيدر كنار كل يچشمانش ظاهر شد و آن واقعه كه در گورستان كوچك شيناگهان آن صحنه دوباره پ يشد ببندد ول يم

 يرو يكه از ترس و سرما تمام وجودش به لرزه در آمده در پشت آن نرده آهن يحال مونام احساس كرد دوباره در يذهنش جان گرفت و د

بودند كه در آن گورستان كوچك  ينيو هر سه نفر شاهد ع ييبلند قد ِ مو طال شيآن ها سه نفر بودند او برادر لئو و آن كش.زانو زده است نيزم

حبس كرده و انگشت در دهان گذاشته بودند تا از برخاستن  نهينفس ها را در س وستيو كج و معوج به وقوع پ زير ياز سنگ قبرها دهيو پوش

 انتيرا كه خ يشيهمان كش -را  يگريد يشيكش شيكش كيكه  دنديكنند و بعد به چشم خود د يريجلوگ شانيبه هم خوردن دندان ها يصدا
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را با دست  يگرياستخوان گردن آن د شياز آن دو كش يكيه چگونه ك دنديآنها به چشم خود د.رساندبه قتل  -كرده و همه آنها را لو داده بود 

 ....ديشن يشكسته شدن استخون گردن آن مرد را م يمونا هنوز هم صدا يشكست و د شيها

 .را پشت سر گذاشته بود يسانداناتو هم شب ناآرام ورهينيمونس

كند؟چه  يدانست چه كار م يزن م نيا ايآ.تا احساساتش را بروز ندهد بود دهيكرده بود اما او كوش نيشام او را خشمگ زيسر م زابتيال سخنان

زابت يرا به باد نداده بود؟و تازه اگر هم ال نيسر خواهر والنتا قاتيتحق نيرا ادامه دهد؟مگر هم نيبه او اجازه داده بود كار خواهر والنتا يكس

 يكار هم موفق شده بود رابطه ا يجا نيطالعات چه كار كند؟او تا هما نيخواست با ا يصورت م نيرا كشف كند در ا ييزهايشد چ يموفق م

آن همه اسناد و مدارك  زابتيال.بماند و به گوش مردم نرسد يرابطه مخف نيخواست ا يم ايسيكه كل يكند ، در صورت دايرا پ يهشت قربان انيم

 يگرفتند و برا يبه عهده م ييها تيافراد چه مامور نيمورد كه ا نيكرده بود هم درباره خود آنها و هم در ا يجمع آور نيدرباره حشاش يميقد

وابسته به  يبانك ها يمال يها ييبود رسوا يدچار مشكالت فراوان ايسيافتاد كه كل ياتفاق م يدر زمان اهويه نيكردند و تمام ا يكار م يچه كسان

ظاهرا مطمئن بود  زابتيو ال...  يطلب ييو جدا يي، فرقه گرا ايسيشكاف در كل جادي، تعرفه و خطر بالقوه ا يرقانونيغ يها يگذار هيواتكان ، سرما

 بالخود ناگاهانه به استق يبا پا زابتيآمد ال يبر م نيكه از قرا نطوريو ا نيحشاش يماجرا نيكه حسابش درست است ، هشت قتل و بعد هم ا

فقدان  ينبود كه بتواند به سادگ يدر وضع ايسيكل.كند يريز آن جلوگخواست ا يبود كه سانداناتو م يزيهمان چ قايدق نيو ا.رفت يمرگ م

بود كه سانداناتو با دقت تمام آنها را در عمق وجودش پنهان كرده  نيهم در ب يگريگذشته ،احساسات د نيو از ا.را تحمل كند زابتيخواهر ال

 .كند روز افزون خود را پنهان يو نگران شيتوانست تشو يحال نم نيبا ا يول.بود

 .ليسكيبن درا:وجود داشت گريمشكل د كيبعد  و

بود  دهيدان پرس.كرده بود افتيدر وركيوياز پدر دان در ن يتلفن ياميبرود ، پ يزيدامبر ناليصرف شام به خانه كارد يقبل از آنكه برا سانداناتو

 .ريخ ايبه دست آورده است سفر او  ريو مس ليسكيدر مورد بن درا يديسانداناتو اطالعات جد يعني -او  ايكه آ

 يوجه قصد ندارم وقت خود را برا چيبه اطالع شما برسانم كه به ه ديو با.نه«:گفته بود يحوصلگ يدر پاسخ ِ سوال دان با خشونت و ب سانداناتو

 ستيمرد معلوم ن نيا.مينداراو  يبه دردسرها يازيو ن ميگرفتار مشكالت هست يخود ما به اندازه كاف.تلف كنم ليسكيدرا يفكر كردن به كارها

كند ممكن است با قتل خواهر او در  يرود كه گمان م يم ييكند و به سراغ آدمها يدر سر دارد ، در مصر اعصاب مردم را خراب م يچه فكر

و هنوز هم دو  در كمر دارد متريبه طول شصت سانت يزخم تازه ا ليسكيدرا!شده است ريمرد از جانش س نيكنم ا يمن تصور م.ارتباط باشند

و مربوط  يكامالً خصوص يماجرا موضوع نيتواند درك كند كه ا ياست؟چرا نم وانهيمرد د نيا ايپدر ، آ -گذرد  يبه جانش نم قصدهفته از سوء

 »كند؟ يواگذار نم ايسيماجرا را به كل نيا بيتعق است؟چرايسيبه كل

 نيشما بودم ا يدست به كار خواهد شد؟اگر جا ياز چه راه -كند  يواهد كاركرده است؟و تازه اگر هم بخ يمورد كار نيدر ا ايسيكل مگر«

سانداناتو  ياعتنا به ناراحت ياما دان ب.ِ سانداناتو افزوده بود تيخنده بر خشم و عصب نيو ا دهيخند نجايدان در ا».دميپرس يسوال را از خودم م

چگونه و با چه  ايسيكه كل ستيمهم ن شيدهد و اصال برا ينم ايسيبه كل يتياهم چيه ليسكيبن درا - ميرا به شما بگو يزيچ ديو بگذار«:بود گفته

حل  يشگيكهنه و هم يمشكالت را با همان روش ها نيبخواهد ا ايسيبه خصوص اگر كه كل -كند  يمشكالت خود را حل م ييروش ها

به  دنيرس يگرفته و برا يميتصم.است يبه نجام هر كاراست و مصمم و حاضر  يرياست ، خشن و اهل دعوا و درگ وتمندثر ليسكيدرا.كند
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و او نه تنها لجوج و .كرده اند شهيهم ليسكيخانواده درا يكند كه اعضا يرا م يبن همان كار.گرفته است شيهدف ، راه مستقل ِ خودش را در پ

كنم تا  يكرده ام و فكر م يقاتيدر مورد او تحق من.است ريرحم و سخت گ يب اريبس گرانيبلكه هم نسبت به خود و هم نسبت به د.است كدندهي

حاضر است آدم هم  يحت ليسكيكنم كه بن درا يتصور م د؟منيمرا بشنو دهيعق ديدوست دار -شناسم  ياو را م اتيو خصوص تيشخص يحد

 ».ديهم باش جنابانيعال ريكنم كه كم كم نگران حال سا يم هيشما توص ه، ب ديهست ليسكياگر نگران درا نيبنابرا.بكشد

 »توان او را مهار كرد؟ ينم يراه چياز كنترل خارج شده است و از ه يعنياو را گرفت؟ يتوان جلو يوجه نم چياست كه به ه نيشما ا منظور«

 ».ورهيني، مونس ديا دهيكنم منظور مرا خوب فهم يم فكر«

شما ، پدر  يشخص دهيصرف نظر از عق.خواهد مرد ليسكيفانه دراكه متاس ميبگو ديصورت با نيدر ا«:خشك و سرد گفته بود يبا لحن سانداناتو

 ».دان

 ايخواستم از شما بپرسم كه آ يم.است ينگران نيعلت تلفنِ من به شما هم هم.من هم مثل شما نگران او هستم.ورهينينشود ، مونس ـسوتفاهم

 »نه؟ اي ديا دهيدرباره او شن اياز او  يديخبر جد

 »او را گرفت؟ يتوان جلو ينم يبيترت چيه د؟بهيحرفتان هست يو شما همچنان رو.از او ندارم يرطور كه گفتم ، خب همان«

 ».رمياو را بگ يتوانم جلو يبه هر حال من كه نم«:سانداناتو داده و گفته بود ليتحو يخنده خشك دان

 »از دست ما ساخته است ، پدر؟ يشما چه كار دهيعق به«

 ».، دوست من ميدعا كن يبهتر است كم ديشا«

كه  يخلوت ابانينشست و از پنجره به خ يكوچك و كهنه ا زيفاصله داشت ، پشت م»پورتاسنت آنا«با  قهيدر خانه نسبتا محقرش ده دق سانداناتو

 يسكيو وانيل كيخودش  يبرا.شد رهيگذشت خ يتر از كنار خانه اش م نييدو طبقه پا

 يرو يصفحه ا. اوضاع سردرگم بد نيتنها پاسخ او به ا يت و ظاهراً پناه به عالم مسترف ينم شيداشت پ ليكارها آ طور كه او م. ختير

 .برد يگريد ياياو را به دن ياستفانو و گُپ يكاالس، د ايمانند مار يب يصدا. گوش فرا داد »گولتوير« ياپرا ريدلپذ يقيگرامافون گذاشت و به موس

 

كه از همه سو به او  ديد يرا م طانيظلمات و شّرِ ش ست،ينگر يبه هر جا كه م. بازنده بود شهيو هم. بود يدر تمام عمر گرفتار افسردگ سانداناتو

داد و دلش را  يافتاده بود، او را آزار م ايسيكه به جانِ كل ييبال. كرد يداد و او را وسوسه م يدست تكان م شيشد، برا يتر م كيو نزد كينزد

و نابود خواهد كرد مگر آن كه  دياو را به اعماق خواهد كش نيسهمگ يشوم مثل موج يها هيسا نيزود ا اي ريدانست كه د يم. آورد يبه درد م

 دهيپاپ برق وحشت را د يسانداناتو رد چشم ها. نجات دهد ييفرورفتن در گردابِ رسوا شيرا به موقع و پ ايسيكه بتواند كل افتي يم يامكانات

به . نمانده بود كستوسيعمر كال انيبه پا يزيچ يول. در وجناتش مشاهده كرده بود ا،يسيسرنوشت كل او را در نجات يو ناتوان يديبود؛ نومد

 ...كرد يبر تخت پاپ جلوس م يگريمرد د يزود

كند؟ سانداناتو چنان ناگهان و شتاب زده از جا برخاست كه  ياكنون كجاست و چه م ليسكيبن درا: ديبه فكر فرو رفت و از خود پرس دوباره

كاش به خانه  يا. كرده بد وانهياو را د ييسكوت و تنها. رفت نييدر آن اتاق كوچك باال و پا يناآرام و عصب يمدت. خورد واريمحكم به د ،يصندل

 .كيكاتول يايسيكل: بود و بس نياو هم يواقع يتنها زندگ. او بود يواقع ةآن جا تنها خان. كرد يم توتهيب كانيآمد و شب را در وات يمن
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خواهر  اديو بعد ناگهان . به مقاومت در برابر آن ها نداشت يچندان ليكشاند، اما تما يو تار او را به كجا م رهيافكار ت نيدانست كه ا يم وبخ

 .گرفت دنياش درخش ييتنها كيدرخشان در آسمان تار يمثل نور زابتيال

 .كرد ينم يدانست، اما فرق ينم قاًيسؤال را دق نيخودش هم پاسخ ا چرا؟

بود، هوش  يو انرژ رويداشت، وجودش آكنده از ن يريو كم نظ بيعج ةزن جاذب نيا. روبرو نشده بود يزن نياز آن هرگز با چن شيپ سانداناتو

خواست حضور او را احساس  يرا داشت؛ دلش م دنشيد يآرزو د،ياو پركش يدلش به سو. داشت يسرشار، روحِ آزاده و صداقت معصومانه ا

 يو آرزوها يديجز رنج و نوم ياتاق خاطره ا نياز ا. اتاق غمناك و عبوس نيجا، نه در ا نينه در ا گر،يد يياما در جا ند،يبنش شر كناركند و د

 .سركوفته نداشت

كند و  سهيخود مقا يها ييو با تانا ديازماياو را ب يزهوشيو ت يرا بشنود، با او حرف بزند، بحث كند، قدرت معنو زابتيال يداشت صدا دوست

 معتقدهم مثل او  زابتيال: مشابه افكار او دارد ياوست و افكار ةديهمعق زابتيكرد كه ال يچون سانداناتو احساس م د؛يافكارش را با او مبادله نما

باشد و  يپابند و معتقد م ايسيهم مثل او با تمام وجود به كل زابتيدانست كه ال يسانداناتو م. ندارد تيارجح ايسيو منافع كل ايسيبود كه سالمت كل

 .خدمت به آن به كار گرفته است يخود را برا يرويتمام ن

نگذاشته  يباق يشك چيه يمورد جا نيدر ا يزيدامبر ناليسخنان كارد. الكهارد رابطه داشت سيبا كورت نيبود كه خواهر والنتا سانداناتومطمئن

 نيموضوع فكر كرده و ا نيبه ا ياديز ياحمقانه و مسخره است، اما شب ها و روزها يليدانست كه خ يچطور؟ خودش م زابتيخواهر ال يول. بود

دست  يوهم احمقانه است، ول كيفكر  نيدانست كه به ا يم... ليسكيو بن درا زابتيال ديبود كه شا دهيكش يوانگيد ةموهوم او را به ورط رتصو

 ريسرد و غ يخداحافظ يماجرا ليسكيالبته آن روز كه درا. ود دهبيآن دو نفر را د پر از اعتماد و تفاهم ةو رابط يسانداناتو دوست. خودش نبود

 .نموده بود تيو رضا ياو بازگو كرد، احساس خوشحال يرا برا زابتيال ةستاندو

 نيو ا. جانده بودنموده و ران نيدار كرده و او را خشمگ حهيرا جر ليسكيتا چه حد احساسات درا زابتيبعد متوجه شده بود كه رفتار ال اما

 ادآوردهيكرده بود و او را دوباره به  وانهيدوباره سانداناتو را د يريگ جهينت نيبرد و ا يرنج م زيبود كه از فقدان عز ياحساسات، احساسات مرد

 .كردند ينگاه م گريكديبه  يو پر از اعتماد مانهيصم يو بن با چه نگاه ها زابتيبود كه ال

به او گفته بود كه چگونه با  ليسكيوجود داشت؟ درا يآن دو رابطه ا انيم ايآ. داد يرنج م داًيوضوع سانداناتو را شدم نيفكر كردن به ا يحت

 ةرابط ايسوگند عصمت خود را شكسته بود؟ آ زابتيال ايآ... داده بود حيتوض شيبرا زياو و وال را ن انيم قيعم يآشنا شده و دوست زابتيال

 وال با الكهارد بود؟ ةبه رابط هيشب يزيبا بن هم چ زابتيلا

و  دهيوال به قتل رس! بود يفيچه افكار سخ نيا. كرد يرا به مغزش راه داده بود، احساس چندش و نفرت م يفيافكار كث نيكه چن نياز ا سانداناتو

هم  با زابتيبن و ال دير افتاده بود كه شافك نيفوراً به ا اليكج خ يو سانداناتو -آمده بود نستونيبه پر نيشركت در مراسم تدف يبرا زابتيال

ها اوهام پر از عقده و  نيا! جا افتاده ةورينيمونس كيتازه بالغ است، نه  يها يافكار درخورِ بچه مدرسه ا نيا ز،يعز يتروينه، پ. دارند يسر و سر

 اصالً وجود  كه يكن يم -ينه، احساس اعتماد و دوست نه، عالقه -احساس عقاله يتو نسبت به راهبه ا! استيتنها و تارك الدن شيكش كيحسادت

 .تفاوت است يكامالً ب شيكند و بود و نبود تو برا يتو را حس نم

افكار پر از عذاب نجات  نيدردرناك و از ا ديترد نيرا از دوشش بردارد و او را از ا نيبار سنگ نيتوانست ا يبود كه م زابتيحال تنها ال نيبا ا اما
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 ديبا. داشت دهم وجو يگريراه د ي؟ ول...ليسكيبا بن درا ايبرود و از او بپرسد كه آ زابتيبه سراغ ال يسادگ نيتوانست به هم يگر مم يول. دهد

از او به عنوان راهبهب  ايسيبا صدافت تمام به آنچه كل ايكرده و آ ايسيخود را به طور كامل وقف كل يزندگ -مثل او -هم زابتيال ايكه آ ديفهم يم

 زابتياش به وجود ال ييافرار از زندان غمناك تنه يبرا. تواند به او اعتماد كند يشد كه م يمطمئن م دينه؟ با ايوقع دارد، گردن نهاده است ت

 .داشت اجياحت

 زن هنوز هم پارسا و پاكدامن است؟ نيا ايآ يول

 .ندك رونيتوانست آن را از مغزش ب يبود، اما سانداناتو نم يزينفرت انگ سؤال

 .ساندانتو بر قدرت مقاومتش غلبه كرد يدرون يو ناآرام ينگران سرانجام

را  يگوش يشد و كس يم دهيبوقِ زندگ شن يخط صدا يكه از آن سو يرا گرفت و در حال زابتيال ةرا برداشت، شمار يگوش د،يكش شيرا پ تلفن

 ...داشت، صبورانه اما نگران به انتظار نشست يبر نم

كه  ستينگر يم» سنترال پارك« يپنجاه و هفتم و ضلع جنوب ابانيخ» هال يكارنگ«بود و از باال به  ستادهياتاق كارش ا ةنار پنجردان ك يآرت پدر

 يگاه اردك ها يگاه و ب. رنگ بود يآن خاكستر يبرگ و لُخت و بركه ها يپارك، ب يدرخت ها. كز كرده بود  ياز مه صبحگاه يپرده ا ريز

 د،يكش يدان آه. آمدند يكنار بركه فرود م يدر علف ها ايخاستند  يخود به آسمان بر م نيو سنگ انهيرنگ با پرواز ناش يو قهوه ا يسترخاك

تنها سه ساعت . ختيقهوه ر گريفنجان د كيخود  يكارش قرار داشت، برا زيم يكه رو يگذاشت و از ترموس ياش را به كنار يچشم نيدورب

 ةدربار سياش ده ها صفحه مطلب دستنو يكوچك جلو مبل زيكار و م زيم يرو. ديكش يم ازيو پشت سر هم خمآلوده بود  واببود؛ خ دهيخواب

 يةهمه جا بودند، همه جا سا ليسكيدرا ةافراد خانواد... كيمختلف، افكار پراكنده روابط دور و نزد يها هينظر: شد يم دهيد »ليسكيدرا يماجرا«

 !يبيعج ةچه خانواد. شد يم دهيآن ها د

دان به  يآرت يو از تمام رمان ها ،يدنيجذاب و شن اريبس گريد يسو وحشتناك و از سو كياز : متعارف بود ريو غ يعاد ريداستان غ نيا تمام

 .داستان مسلط شود و آن را درك كند نياما دان هنوز نتوانسته بود بر ا. تر بود دهيچيمراتب بغرنج تر و پ

آخر  يگذراندن روزها يكه برا يو خوش صورت ريپ ةهمان راهب يعني نا،يآنجل يست با داستان وحشتناك خواهر مردان يعنوان مثال هنوز نم به

 گراز بزر كيرا، كه مثل  يميداستان قد نيآرام و مطمئن ا يبا لحن يخواهر مر. دور افتاده پناه برده بود، چه كار كند يصومعه ا يعمر به انزوا

از او  ،يدان به سخنان راهبه گوش كرده و پس از سپاسگزار. دان شرح داده بود يشده بود، برا يق دل او مخفبه مدت پنجاه سال در اعما

نه؟ البته  ايكرد  يراهبه را باور م نيسخنان ا ديبا ابيآ: بود نياما سؤال ا. گفتن نداشت يبرا يحرف. نموده و به خانه برگشته بود يخداجافظ

را به  يراز بزرگ نيكه چن يآخر چطور ممكن بود كس. دانست يچه م يكس يول د،يرس يكامالً سالم به نظر م يكرهنوز از نظر ف نايآنجل واهرخ

و  گانهيب يبه مرد يدهد و راز خود را دودست دهيعق رييتغ يسادگ نيبروز نداده بود، ناگهان و به ا چكسيقرن دردل پنهان كرده وبه ه ميمدت ن

تشكر كرده و راه بازگشت را در  ياز خواهر مر نيكند و بنابرا يداور ديماجرا چگونه با نيا ةنست كه درباردا يكند؟ دان نم ميتقد شناسنا

 نيتمام ا شيماه پ كي باًيهمان جا كه تقر يعنيرفته بود تا در رستوران مهمانخانه ناسائو،  نستونيدان، سر راه ابتدا به پر. گرفته بود شيپ

از صحت و سقم  ب،يبه هرترت ديبود كه با دهيرس جهيتن نيو آن جا به ا. بكشد شيبه ن يه بود، همبرگرو خطرناك آغاز شد بيعج يجراما

فوت پدر گوورنو از آن هم  خيگذشت و تار يم ليسكيدرا يچون سال ها از مرگ مر. نبود يكار آسان ن،يا يول. مطمئن شود يداستانِ خواهر مر
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 يرا برا نايآنجل يو داستانِ خواهر مر نديبنش ليسكيودرايبرود، در كنار تخت ه مارستانيبه ب ماًيمستقتوانست  يو دان هم كه نم. دتر بو يميقد

كسب  يبرا يپس چه راه. را به دنبال خواهد داشت ويمرگ ه ديدوم و شا ةكار بدون شك سكت نيدانست كه ا يبازگو كند؛ دان م ماريآن مرد ب

 .كرد يم دايپ ياههر طور شده ر ديداشت؟ با ودوج نانياطم

ناقص و  رِيمرگ پدر گوورنو را در تصو يبود تا ماجرا دهيفوراً به كار پرداخته و كوش ك،يدر آن شبِ سرد و تار وركيويبه ن دنيپس از رس دان

و خسته كننده بود و  دشوار اريموجود، بس رِياضافه كردن داستن مرگ گوورنو به تصو. كرده بود، جا بدهد يبازساز اديكه با زحمت ز يتمام مهين

نداشت جز آن كه كاه را  يدان چاره ا. ديآن افزوده گرد تيتر نشد كه بر كدورت و عدم شفاف قياو نه تنها شفاف تر و دق رِيآخر سر هم، تصو

 .شروع كند ديكار را چگونه و از كجا با نيدانست ا يكن كند، اما نم شهيهرزه را ر ياز گندم جدا و علف ها

دستگاه را روشن كرد، از  ون،يزيتلو مرِيكه تا يهنگام يعنيو ساعت هفت،  دهيته و كوفته در بستر افتاده و سه ساعت مثل مرده خوابخس باالخره

گزارش اول : ارسال كرده بود كانيدر رم، دو گزارش از وات يس. يب. ان ستگاهيخبرنگارِ ا. بود يموقعِ اخبار صبحگاه. شده بود داريخواب ب

 كيبه  هيتر شب شيكوتاه و ب اريگزارش دوم بس. را موجب شده بود ياپيپ يها ياز خودكش يبو كه ظاهراً موج كانيبانك وات ييرسوامربوط به 

 حيتوضخبرنگار . پاپِ اعظم بر سر زبان ها افتاده بود ياحتمال يماريب ةاشاره كرد كه دربار يعاتيگزارشِ كوتاه، خبرنگار به شا نيدر ا. خبر بود

است،  افتهيحضور ن ياز جلسات علن كي چيدر ه ريماه اخ كيظاهر شده و در  ياز آن جا كه پاپ در تابستان گذشته به ندرت در انظار عمومداد 

 -كانيوات يرسم يةاعالم ،يس.يب. از نظر خبرنگارِ ان. برد يرنج م يسخت يمارياند كه پدر مقدس از ب دهيرس جهينت نيبه ا كانيناظران اوضاع وات

م . به لب آورد يو لبخند ديكش يا ازهيدان خم.قابل قبول و گمراه كننده بود ريغ -ذكر كرده بود يتنفس يپاپ را التهاب مزمنِ مجار يماريه بك

ن خبرنگارا مراحت خود را رها كنند و مقابله با هجو يها يندارند جز آن كه صندل ياكنون چاره ا كانيراحت طلبِ وات يها ناليكه كارد دانستي

 يمحسوب م يضد رسانه ا يمانده بود، خود شاهكار يتا آن روز مخف كستوسيكال يماريكه ب نيهم. شندينديب يرسانه ها، چاره ا ندگانِيو نما

 .شد

 ياز سؤاالت متعددش پاسخ يكي يو ناگهان الاقل برا. خودش پرداخت يرا خاموش كرد و به كارها ونيزيتلو د،ياز آن كه قهوه اش را نوش پس

 .ودكرده ب دايرا پ يمنبع نيودان اكنون چن. كند دييگفته تأ نايليآنج يكه خواهر مر يداشت كه بتواند داستان اجياحت يدان به منبع موثق. كرد دايپ

فر ن كيدانست، آن  يرا م قتينفر وجود داشت كه حق كياگر فقط . بود ليكيودرايه كيمشاور و دوست نزد ،يحام ز،يسامرها ؤيمنبع در نيا

 .ديارز يهم نم يزيخبر بود، داستان آن راهبه به پش يماجرا ب نيبود، و اگر او از ا زيسامرها

امروز  زيسامرها ينه، آقا: مهم و مشهور صحبت كرد تيآن شخص يِرا گرفت و با منش »زيو سامرها نيكامب، الفك سيب« يدفتر حقوق ةشمار دان

. مكن ادداشتيتوانم نام شما را  يم ديلياگر ما. وقت آزاد وجود دارد يساعت ميفردا ساعت چهارده، ن يبرا شانيا ةاما در برنام. اصالً وقت ندارد

 .رفتيرا پذ شنهاديپ نيدان با عجله ا

در . خودكارش گوش نداده است يبه نوار ضبط شده توسط منش ،يو مشغله فكر يدر اثر گرفتار شبيآورد د اديتلفن بود كه به  نيبعد از ا تازه

 شيكش لياون چزيگشت و مربوط به پ يبر م شياو واقعاً جالب بود، به دو روز پ يكه برا يزنگ زده بودند، اما تنها تلفن ياو چند نفر ابيغ

 ةضبط شد يدر صدا. تماس گرفته بود گريآن راهبه به صومعه رفته بود، دوبار د دنيد يكه دان برا يهنگام روز،يد چزيپ. بود وپروين يايسيكل

 يايسيكل ةو فوراً شمار يمعطل يب. شد كه دان را نگران كرد يم دهيشن يديشد يصبرس يو ب جانيچنان ه -تلفن او نيبه خصوص در سوم - چزيپ
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 .گذاشت يقرار مالقات »نگرمنيگ«به نام  يو در رستوران نكلنيبعد از ظهر در مركز ل كيساعت  يبرا چزيگرفت وبا پ را يسنت مر

رو به  ادهيو پ ابانيخ ةقرار داشت و از آنجا منظر يا شهيپنچره بزرگ ش كينشست كه كنار  يزيو پشت م ديتوران رسبه رس چزيقبل از پ دان

وارد رستوران شد و  چزيبعد پ قهيچند دق.خورد يپنچره م ةشيبلند به ش يو قطرات درشت آن با صدا ديبار يم يباران سرد.شد يم دهيد يخوب

 .او رفت يكرد و به سو دادان را پي،دياش را باال كش ينبي،اش را تكاند  باراني،خود نگاه كرد فبه اطرا

 »ست؟يطور ن ناي،زدوست عزي،يبگذار انيرا با من در م يموضوع مهم يخواه يبه نظرم م«:داد و گفت هياش تك يبه دسته صندل دان

 يزچي،دياعتنا نباش يمن ب يقدر به تلفن ها نيا.شد دياهبند نخو تانسرجاي،شما آورده ام يبرا يچه مدرك معركه ا دياگر بدان!مهم؟هاهاها«

جوان و  شهيمثل هم چزيصورت پ.زانو گذاشت و قفل ان را باز كرد ياش را رو يدست فكي،سفارش داد يدنينوش كي»،بشوم وانهينمانده بود د

 تانيبرا يجالب زيچ كنمفكر مي،و دقت كن نيمحكم بش تحاال سرجاي ،يآرت«:خطاب به دان گفت.بود كامال جدي،برخالف معمول.ودشاداب نب

از  ديكن يو فكر م ديادعا دار يليو از آنجا كه شما خ. و چرا جالب و مهم است ستيچ »زيچ« نيدانم ا يخدا شاهد است كه خودم نم يول.آورده ام

 ».ديه ها نگاه كننوشت نيبه ا.ديادعا را ثابت كن نيخواهم به شما فرصت بدهم ا مي،ديهمه باهوش تر و عالم تر هست

 رونيرا ب سيپاكت را باز كرد و اوراق دستنو اطدان با احتي.به پدر دان داد،شد يم دهيآن د ينوار چسب رو يرا كه هنوز جا يپاكت بزرگ چزيپ

 .آورد

 »وسينيرجيو مونيپشت پرده در مورد س يو ماجراها اتيواقع«

رسما پرونده را به شما  لهيوس نيبد.يزيجاكومو دامبر ناليبرجسته حضرت كارد تبه قلم شخصي«:گفت،زد يكه لبخند م يدر حال لياون چزيپ

 بود افتهيخود را باز  ياكنون دوباره نشاط جوان چزيپ».مينما يم تيمنتقل كرده و از خود سلب مسئول

مسابقه  نيالبته ا- ديمرحلّ خود رس نيربه آخ گلزيا ايالدلفيو ف انتسيج وركيوين ميدو ت نيب بازي،شب ةميقبل از ن يكم يعني،ساعت بعد ازدهي

لم  يمبل يرو ونيزيتلو يدر اتاق كار دان روبرو چزيپ.فوتبال ةشباهت داشت تا موسابق شتريزده ب خي يوميدر لجن آن هم در استاد يبه كشت

 .كرد يبود نگاه متلنبار شده  زيم يكوكاكوال كه رو يخال يها يو قوط تزايمانده پ يبود و خواب آلود و خسته به باق دهدا

كه در اثر مرور زمان  ييبا انگشت به كاغذها.زد يشخندين چزيمشغول بود سرش را بلند كرد و به پ سيكه همچنان به خواندن اوراق دستنو دان

 »!كرد هيتوان ته يم يمعركه ا لمينوشته چه ف نيا ياز رو! من خداي«:اشاره كرد و گفت،زرد شده بود

 »... ديآن را از بر كرده ا ديشا يو حت ديآن را خوانده ا يبه اندازه كاف كنميفكر م.ستينوشته ها چ نيا ةظر شما در بارخوب ؟ن. البته!بله!بله«

 يدست فينوشته ها را دوباره در ك نيفردا صبح ا نيدوست دارم كه هم.من گوش كن يحاال خوب به حرفها.معنا واقعا از بر كرده ام كبه ي،بله«

 وشموضوع به رسانه ها و به گ نياگر ا!يا دهيانگار كه اصال آنها را ند.ياولش بگذلر يسر جا قايو دق يبرگردان وپرويرا به نو آنها  يات بگذار

را كه الزم  ييزهايتمام چ«:اش اشاره كرد و ادامه دا يشانيسپس با انگشت به پ» .تواند به داد ما برسد يصورت فقط خدا م نيدر ا...مدم برسد

 ».ضبط كرده ام نجايداشتم ا

 »هستند؟ يمستعار چه كسان ياسام نيا هيو دوك اعظم و بق مونيس نيست؟ايك وسينيرچيو مونيس نيا خوب؟باالخره«

 چهي،بوده كينزد اريبس مونيس نيبه ا يزيبه هر حال دامبر.خواهم كرد دايسوالت را پ نياما مطمئن باش كه جواب ا.دانم يواقعا نم.دانم ينم«

 ».آدم ها را نيا هيشناسد و هم بق يرا خوب م مونيس نيهم ا يزيدامبر.د وجود نداردمور نيدر ا يشك
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 .رزرو كرد سيبه مقصد پار مايهواپ كيدرجه  تيبل كيشب بعد  يبرا يتلفن دان

 .كرد دايرا پ يهرطور شده كس ديبا

 .كرد يم دايكسلر را پ شيار ديبا

كرد  يم ريس اما اقكارش در عوالمي،نشسته بود»نو يايدن« هيكارش در دفتر نشر زيپشت مهنوز  زابتيگذشت خواهر ال ياز شب م يآنكه پاس با

 يروزنامه ها يشد و حت يم يمحرمانه تلق يداديپاپ كه از هفته ها قبل رو يماريخبر مربوط به ب.نداشت يارتباط چيه يكه با كار روزنامه نگار

به چشم و گوش مردم  يتر شيو هر روز با شرح و بسط ب افتهيرسانه ها راه كه به  اكنون ،رم هم از انتشار آن صرف نظر كرده بودند رشه

 كيخبر تنها  نينشر ا.ديرس ونيزيو سپس نوبت به تلو ديرم منعكس گرد اتيخبرابتدا به صورت مقاله و گزارش در نشر ناي ،شد يم دهيرسان

پاپ آنقدر خراب شده بود  يظاهرا وضع سالمت گريبه عبارت د.ستندياپ نپ يماريب يپاسخگو گريد يدرمان يبود كه روش ها وممعل:معنا داشت

بدانند  ايبود كه مردم دن دهيوقت آن رس گرياكنون د:پدر مقدس را صادر كرده بودند يمارياجازه انتشار خبر ب كانيوان يسطح باال نيكه مسئول

 .چهارم نمانده است كستوسيلبه مرگ كا يزيكه چ

بار از نظر  نيچندم براي،كرده بود هيته كاتويندليو ا يزيدامبر تيرا كه از شخص يكوتاه ليرا ورق زد و تحل شيها شتاددايدوباره  زابتيال

هم  يشخص سوم-بود شتريبه مقام پاپ الز همه ب دنيرس يكه شانس آنها برا-دو نامزد نيعالوه بر ا ايفكر فرو رفت كه آ نيگذراند و به ا

زده وارد دفتر  جانبرافروخته و هي،نيفكربود كه در باز شد و خواهر برنارد نيهنوز در ا.نه اي ديازمايخود را بخواهد شانس  يم اردكهوجود د

چاپخانه فارغ شده بود و احساس  نيتازه از سرو كله زدن با مسئول.ديكش يانداخت و آه بلند يمبل خود را روي،در را پشت سر خود بست،شد

 .كرد يم يديشد يخستگ

به جلو خم شد و از ».مربوط به فهرست شما را آماده كرده ام يها نامهيزندگ تتمة، اديز يبا وجود گرفتار«:و گفت ديكش يقيفس عمن نيبرنارد

 .داد زابتيرا به دست ال يپوشه ا زيم يرو

 نياز برنارد.كشف كند يمهم زامانتوانست چي،به اوراق درون پوشه انداخت  يعينگاه سر.آن را ورق زد اتيپوشه را باز كرد و محتو زابتيال

 »د؟يكشف نكرده ا يو جالب ديجد زيچ«:پرسد

 »...هفتاد سال بودند يباال يرمردهايآنها پ همه«

 ».ستين يديجد زيچ نكهيا«

 ».بودند كيآنان كاتول همه«

 ».خواهر ميدان يرا هم كه م نيا«

 »....اند دهيانان به قتل رس همه«

 »...منظور شما،واهرخ،واقعا كه...آنها مرد بودند وهمه«

 ». بودند سيجنگ در پار يو همه آنها درسالها«:زد و ادامه داد يلبخند نيبرنارد

 »واقعا؟«:گشاده شد زابتيال يچشمها

 .سر تكان داد دييبه نشانه تا نيبرنارد
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 كيتوان درباره  يچگونه م«:تتكان داد و گف يسر نيبرنارد»د؟يكسلر به دست آور نيدر مورد ا يدياطالعات جد ديموفق شد اآي ،يراست«

 »به دست آورد؟ يشبح اطالعات

آن روزها در فرانسه .آمده بود-و فرانسه قرار داشت ايمرز اسپان يكيكه در نزد-كوچك يبه آن روستا 1945پر در تابستان سال  يپ-ژان برادر

جنگ استفاده  انيپس از پا يپرهرج و مرج هفته ها. ته و او از اوضاع آشف. هم در شهرها و هم در روستاها-بود ينا آرام و پر آشوب يروزها

رسانده بود و از  يتونيبه راه افتاده و خود را به ساحل بر ادهيپ يپا.وحشتناك فرار كرده بود يدادهايو تمام آن رو سياز پار مهيكرده و سراس

روستا  نيو اكنون چهل سال بود كه در هم.ت افكننده بودو در آن رحل اقام دهيروستا رس نيگرفته و سرانجام به ا شيآنجا راه جنوب را در پ

 نبه اي،ديايممكن بود سرش ب يياش چه بالها يخطرناك و پر از مهلكه جنگ يها تيآورد كه با توجه به فعال يم اديكردهرگاه به  يم يگزند

 يايسيمحل در آن كل شيكش ةو همه كار سالها بود كه دست راست-او بوده است ارياست و خداوند  يكه انسان خوشبخت ديرس يم جهينت

از  دندينام يم» خادم يآقا«كردند و او را  يم يادآوريروستا شغل او را  ةهنوز هم هر وقت كشاورزان ساد.شد يكوچك و محقر محسوب م

كه از اقامت او در  يلبود و در طول چهل سا ايسيكردن كل زيوتم راتيآورد مسئول تعم يرا به صدا در م ايسيناقوس كل.شد يخجالت سرخ م

آرام  يزندگ.كردند و از حضورش در روستا سپاسگذار بودند يبه وجود او را احساس م ازيگذشت آن قدر خوب كار كرده بود كه همه ن يم نحايا

 تيواقع نيكنند و ا دايآنها نتوانسته بودند او را پ.به او جلب شود يگذاشت نظر كس يبرد و نم يدر انزوا به سر م شههمي،گذراند يرا م يو ساكت

 .بود يعاد ريو غ بيعج ياو كم يبا توجه به شكل ظاهر

به  مونيس.آمده بود سياز رم به پار قاتيتحق تيهدا يبود كه برا يكيو رهبر آنها همان كش.او بودند يفرار كرد آنها در پ سيكه از پار يهنگام

 ري پي–ژان .شوند يزودتر مخف دهرچهيهمه با نيشده است و بنابرا انتيآنان خلو رفته اندو به  گفته بود كه همگي–پر  يپ-به ژان يعني- او

به آن  ييبازجو يو آنها ما را برا ميها افتاد يفراموش نكن آن روز كه به دام آلمان:او راآرام كرده و گفته بود مونيبود اما س دهيترس يليخ

در آن روز .فرار كرده بود سيآرام شده و سر تكان داده و سپس از پار ري يپ-و ژان!ياز خود نشان داد يرياصطبل بردند تو چه شجاعت كم نظ

فرستاده بود و گرنه چطور ممكن بود جان سالم به  سيماجرا به پار بيتعق يكه رم برا يو فرار از دست آن مرد سيجز فرار از پار يچ فكريه

 ابد؟يدر برد و از آن مهلكه نجات 

نه چندان كوچك  ييو خم و روستا چيو پر پ كيرودخانه بار شيپا ريباال رفت و ر اعماق دره ز يتپه ا الياز  سيهفته پس از فرارش از پار دو

 يعلف ها و بوته ها مخف انيرفت و خود را م نيياز تپه پا.به خود جذب كرد سياو را مثل مغناط ايسيبرج كل.داشت ييايسيخود كل يكه برا ديد

مردم روستا كه غالبا كشاورز كاسب و صنعتكار بودند  يرفت و آمد و زندگ يمدت به تماشا نيدر او .هوا نشست يكيو منتظر تار دكر

و گاه  ديبه انتظار نشست تا ماه به وسط آسمان رس يكيدر تار ينماند باز هم مدت ايسيدر كل يكه چراغ خانه ها روشن شد و كس يهنگام.پرداخت

روستا  هيحاش يراهه و از كنار خانه ها يگاه از جا بلند شد با شنا از عرض رودخانه گذشت و از ب آن.ابرها به او چشمك زد يبالگاه از ال يو ب

 يبا دست خال ري يپ- ژان.قفل زده بودند-شد يم يمنته شيكش يكه به محل زندگ-ايسيكل يبه در پشت.ديرسان ايسيخود را به پشت ساختمان كل

 .گذاشت نيزم يا روقفل را همراه ال چفت و حلقه از در كند و آن ر

 زيرنگ داشت پشت م يخاكستر يبا موها يبود و سر بزرگ يبلند قامت و فربه رمرديكه پ شيكش.ديرا شن يخر خر كس يداخل خانه صدا در

پشت آن  كه هدف مورد نظر او در ديرسان يخانه رفت و خود را به در يآشپزخانه را دور زد و به راهرو ري يپ-ژان.آشپزخانه به خواب رفته بود
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 يم دهيدر آن د يشيو بلند كش اهيدست لباس س كيخال بد و فقط  بايكمد لباس تقر.بود يكردن اتاق مورد نظر او كار آسان دايپ.قرار داشت

 ...شد

 .شد دياپدشب ن يكيدوباره عرض آن را شنا كرد و در تار ديبغل داشت خود را به رودخانه رسان ريز يكه بقچه ا يدرحال ري يپ-بعد ژان قهيدق5

 انيهنوز هم پا.كرد يفكر م- بد يخوب و به آن روزها يبه آن روزها-هنوز هم به آن روزها ري يپ-گذشت اما ژان يسال از آن ذوران م40

 -ري يپ-ژان يعني-او مونيداشت كه س اديكشته شد و چگونه مهمه آنها لو رفتند و هنوز به  ستوسيكه چگونه برادر كر:ماجرا را به خاطر داشت

دوباره به او  مونيس ديكه شا ديد يرا م يآورد و خواب روز يم اديغالبا خاطرات گذشته اش را به .فرار كرد تا جانش در امان بماند به بيرا ترغ

 يكيسالها .بود امدهيبه سراغ او ن يسال بود كه كس40.نداشت اجيبه وجود او احت ياما هرگز كس.را به سراغش بفرستد يداشته باشد و كس ازين

 يو در سكوت و آرامش كار م يكامل در فراموش يكوچك در انزوا يكوچك و در ان روستا يايسيگذشته بود و او در آن كل يگريدپس از 

و همه .است دهيرس انيبه پا زيآن روز به او گفته بود كه همه چ مونيس.بود يهم راض يزندگ نينمود و از ا يو مردم خدمت م ايسيكردو به كل

 .بود مونيبه جانب س حقداد كه  يمنشان  زيچ

در آن :به سر برده بود سيزمستان جنگ در پار نيدر آخر مونيكرد كه همراه س يفكر م ييهم به آن هفته ها يگاه ري پي–ژان  برادر

داده و آرام كرده  يجان او را را اده بود او را تسل مونيس.ذرات زغال اشباع شده بود يو سرد ككه از بو كيتار نيزم ريپناهكگاه در آن ز

 .از كنارش دور نشده بود افتين يكه چشمش بهبود نسب يبه عهده گرفته و تا روز رااو  ماريت.بود

افتاده  ريكرد گ ينهضت مقاومت كار م يبرا يمخف كيكه به عنوان پ يهمراه با راهبه ا ليدل نيو به هم.كرده بود ياطياحت يب.كرده بود اشتباه

اما سربازان به او حمله .را آن قدر معطل كرده بود تا راهبه بتواند سوار بر دوچرخه اش از هلكه فرار كن يسربازان آلمان يالخ رياما با هفت ت.بود

او كار كرده  يرو-به قول خودشان-ها در آن اصطبل يو آن وقت آلمان. به آن اصطبل برده بودند مونيو او را همراه س ختهيكردهو بر سرش ر

 مونيكه س يو هنگام.زد رونيب شيرا آنقدر شالق زده بودند كه گوشت پشتش شكافت و استخوان ها مونيها س يآلمان.مونياو وس يرو.بودند

 .را شروع كردند ري يپ-ژان يافتاد كار رو نيزم يهش مثل جنازه رويب

و باالخره به  ختنديبه سقف آو يسپس قالب دستبند زدند و شياز پشت به دستها.را با طناب بستند شيسرتا پا.روز تمام او را شكنجه كردند دو

شعله آتش  يرا رو شياصطبل امد چاقو-او بود ييه مسئول بازجوك–بله پس از آنكه مامور گشتاپو .كه كارش تمام شده است دنديرس جهينت نيا

 نيهمه به ا ديبه چپ در حلقه چرخان و سپس از راست نييگداخته را در چشم او فرو كرد و آن را از باال به پا غيداخته شد و سپس ت تاگرفت 

 يكه از بدن ب يطناب را پاره كردند و بدن خون آلود او ا در كنار لجه بزرگ ون يبا خونسرد نيكه كار او تمام سده است بنابرا دنديرس جهينت

 ...رفتند رونيانداختند و از اصطبل ب نيزم يخارج شده بود رو مونيسحركت 

 يو هنگام.برداشت و منتظر ماند واريرا از د يكرد از جا برخاست چنگك كاه جمع كن جيمانده اش را بس يباق يرويو نتمام اراده  ري يپ-ژان اما

دانست چه  ينم.اول حساب آن سرجوخه و بعد به سراغ مامور گشتاپو رفت ديبه حساب آنها رس ري يپ- ژان .كه آن دو نفر به اصطبل برگشتند

شكستن دنده  يزد و صدا يخون فواره م...بار و نه ده بار كينه  كرديبرد و ر بدن آنها فرو م ينگك را باال مو پشت سر هم چ ارياخت يندبك يم

را بهوش  مونيموفق شد س يبه هر جان كندن ري پي–حركت ماند ان  يب نيزم يكه جسد آن دو نفر رو يباالخره هنگام.رسد يها به گوش م

 يو ستاد آنها محسوب م گاهيرساندند كه مخف يكوچك يايسيرفتند ود را به كل رونياز اصطبل ب گريكديبه كمك  زانيآورد و آنگاه افتان و خ
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 ...به انتظار نشستند يكيشدند و در سرما و تار يمخف نيرزميز يو بعد در اتاقك كنار زغالدان.شد

سالن  يكف چوب ديتاب يم رونياز ب يدر باز شد و نور.ديرا شن يدر ورود يناله لوال يبود كه صدا سايكل يمكتهاين يريمشغول گردگ ري يپ ژان

 .كه پشت به نور داشت و چهره اش مشخص نبود ديرا د ياز جا برخاست واندام مرد.داه بود روشن كرد غليآن ا ص ري پي–را كه ژان  ايسيكل

 ...)ري پي–ژان (

 ديتاب يكه از چهارچوب در م يدر نور تند ديتا شا.ش كردتنها چشم سالم بانيبه سو مرد ناشناس برداشت و دستش را سا يقدم ري يپ ژان

 .دهد صيبتواند صورت مرد تازه وارد را تشخ

 يم نكيع شهيچشمان شفاف و سردش در پشت ش:شده بود باز شناخت دياكنون مثل نقره سف شيبعد آن مرد بلند قامت را كه موها و

 .به لب داشت يلبخند.ديدرخش

 ...)آگوست(

گذشته .مرد تازه وارد رفت او را در آغوش گرفت و ناگهان تمام گذشته ها در خاطرش زنده شد يوستا به سو يايسيكلخادم  ري يپ-ژان

 ....گذشته آنها...او

 .داد ازيبه كمك تو ن مونيس ري يپ-ژان

 سوم بخش

 :ديگو يم ليسكيدرا

به مقصد  مايبود كه هواپ نيداشت ا تياهم ميكه برا يزيچتنها .باشم يبخصوص يمايهواپ يبرا طييبل هيتر از آن بودم كه در فكر ته خسته

همه :ساده نبود يمكان رييتغ ،تنهايواقع يايو از صومعه مردگان به دن ريبازگشت من از كو.آن باشم نيپرواز كند و من هم جزو مسافر سيپار

هم  رياخ يروزها و هفته ها يها داديداد و رو يرم مزج يو تكان دهنده ا شانيافكار پر.كرده و دگرگون شده بود رييتغ يمن به كل يبرا زيچ

 .من افزوده بود يبر علت شده و بر رنج و نگران ديمز

خبر مرگ پدر،موضوع  دنيپس از شن ليگابر. مرگ پدرش قرار دادم انيلوبك گفتگو كردم و او را در جر ليبا گابر يا قهياز پرواز،چند دق قبل

را با غم مرگ پدر و  ليكه مجبور بودم گابر نياز ا.كرد يمرا درك م ميكه مجبور به ادامه سفر هستم و تصمدانست  ياو م.اظالع داد سيرا به پل

او را  يبه اندازه كاف يداد كه كار در گالر نانيبه من اطم ليگابر.نداشتم يگرياما چاره د;همه مشكالت و مسائل تنها بگذارم،شرمنده بودم آن

از آن زن  ليشكر خدا گابر.سخت تنها نخواهند گذاشت يروزها نيدارد كه او را در ا يان خوب و مهربانسرگرم خواهد كرد و گفت كه دوست

 .دارند ازين هيو قسم و آ يتوالن حيكه به توض نبود ييها

انجام  يبه من گفت كه او برا شترير يمنش يرم،وليتماس بگ شتريكردم دوباره با كالوس ر يسع نيفرودگاه همچن ياز حركت به سو شيپ

 د،يدار يغاميپ شترير يآقا يحال اگر برا نيبا ا:گفت يخانم منش.با او وجود ندارد يبه اروپا رفته است و امكان تماس تلفن يتجار يكارها يبرخ

 ييزهايچ يول رديگ يهر روز با دفتر خود تماس م شترير يآقا د،چونيبرسان شانيبه اطالع ا هيدفتر شركت در اسكندر قيآن را از طر ديتوان يم

 انيدرم يتوانستم آن را با شخص ثالث ينبود و من نم يو عاد يتجار يها غاميبرسانم، از نوع پ شتريخواستم به اطالع ر يكه من م

كردم كه چرا به من  يسوال را مطرح م نيدم،ايد ياگر او را م ديشا.خواستم يچه م شتريدانستم كه از ر ياصال نم ديواهراستش را بخ.بگذارم
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 يو البته مسلم بود كه در ازا -بر عهده دشت ينقش ا،چهيسيتوسط كل يهنر اءيدر جران غارت و فروش اش شيغ گفته بود و چهل سال پدرو

از مهم  يكيهستم و  يدعاو ليآوردم كه من وك اديكردم،به  يم افتيتر در حانهيهم وق ديسرباال و شا ي، پاسخ يا حانهيسوال نابجا و وق نيچن

 .مطرح نكن ،يدان يرا كه از قبل پاسخش را نم يهرگز سوال:است نيما ا يقواعد شغل نيتر يو اساس نيتر

توانستم  ينم نكهياز ا.و سردرگمم را منظم كنم شانيتا افكار پر دميكوش زيشدم،قبل از هر چ داريكه ب ياول پرواز را خواب بودم و هنگام ساعت

رخ  ياديو ز بيغر يدادهايرو;نبود بيافكار چندان هم عج يشانيپر نيگر،ايد ياما از سو.كردم يافكارم را به نظم درآورم،احساس حماقت م

 لياما شغلم به عنوان وك.آماده كند،وجود نداشت يعيوقا نيمواجهه با چن يكه بتواند مرا برا يقبل يا نهيزم چيمن ه نيشيپ يبود و در زندگ هداد

هم  يدعاو ليوك كي يحت.كنم ادداشتيرا  زيانند تمام همكارانم عادت كرده بودم همه چمن هم م:را به من آموخته بود زيچ كي ،القليدعاو

هم كه  ييپرونده ها نيتجربه كرده بودم،از حجم قطورتر رياخ يو حجم آنچه من در روزها;اوريب اديو به  اورديرا به خاطر ب زيهمه چ تواند ينم

 يبندرا جمع  ميدانسته ها ديالقل با.آوردم و به كار پرداختم رونيرا ب ادداشتميكتابچه  نيرابناب.تر بود شيبودم،ب دهيكارم د زيم يتا آن روز رو

 . و ادامه دهم رمياز سر بگ يكار را از چه نقطه ا ديبا سيكردم تا بدانم پس از ورود به پار يم

و چگونه به  يدانستم كه وال ك يالبته نم. ك مالقات كند لوب نيو با ات شتريرفته بود تا با كالوس ر هيبه اسكندر سيخواهرم از پار: خوب  اريبس

 شتريبا مورد كالوس ر يچليو در اسناد تور سيوال بدون شك در پار: مشخص بود شترياما اوضاع در مورد كالوس ر. روبرو شده بود  كينام لو

 يروهايو ن سايكل انيشناخت و در زمان جنگ م يمرا  يچليهم در گفتگو با من اعتراف كرده بود كه تور شتريخود كالوس ر.اشنا شده بود 

 كيكاتول يسايجنبش مقاومت به درون كل ياز نفوذ سلولها يريوجود داشت كه هدف از ان جلوگ يو همراه يهمكار ينوع ياشغالگر المان

 يدروغ م شتريكرد كه ر يبود ثابت م انزياتاق او او واريكه به د يشناسد اما عكس يرا نم يزيادعا كرده بود كه دامبر شترير گريد ياز سو.بود

و  سايكل انيمورد م نيكه در ا يو داد و ستد يهنر يايكلمه هم درباره دخالت خود در فروش اش كي يبه عالوه او اگاهانه و به عمد حت. ديگو

گرفت و قانون حاكم بر ان  ينجام ممتقابل ا ديمعامله براساس شانتاژ و تهد نيا. بود  يعيسكوت طب نيو ا. نگفته بود داشتها وجود  يناز

خطر  نيگونه معامالت همم هنوز ادامه دارد و بنابرا نيداد كه ا يدهم ، و ظواهر امر نشان م يمن هم تو را لو نم ياگر تو مرا لو نده:مشخص بود

غارت شده در  يمعامله با اثار هنر قياز طر يميقد يها ينبود ، چون هنوز هم ناز يتوسط فروشنده و بالعكس هنوز هم منتف يلو رفتن مشتر

ان چندان  عيوقا يكار ظاهرا روشن بود و باز ساز يجا نيتا ا. زدند يم بيبه ج يپول هنگفت كيكاتول يسايزمان جنگ و فروش ان ها به كل

و فروش اثار  ديو تظاهر به خر يو بدون پرده پوش ديمعامالت صرفا براساس شانتاژ و تهد نيدر حال حاضر هم ا اياما ا.  ديرس يدشوار به نظر نم

 عيوقا يبرا يو قانع كننده ا يكاف ليمشترك دل يچهل سال پنهانكار.  ديرس ياز حد ساده بخ نظر م شيب ويسنار نيگرفت؟ نه ا يانجام م يهنر

. مربوط بود  كستونيكال نيجانش الوقوع بيبه انتخاب قر عيوقا ناي – دفقط شاي – ديشا. بود  انيدر م يگريل پشت پرده دينبود حتما مسا رياخ

 ....كردو من هنوز موفق به كشف ان نشده بودم  يرا به هم مرتبط م ريچهل سال اخ عيوقا يوجود داشت كه تمام يسرنخ ديباز هم فقط شا ديشا

جسد او را با گردن  يجهان جنگ يدر سال ها. مرده بود ))  يگ((  يعنياز ان دو  يكي. رسد  يخوب ، اكنون نوبت به برادران لوبك م اريبس

 اريبس يمدت يهر چند برا _كردو من  يم يزندگ هيدر اسكندر نيات يعنيبرادر دوم ، . بودند  افتهي سيپار ياز گورستان ها يكيشكسته در 

كرد  يچون گمان م ديترس يم تينها يفالن نام برده بود و ب مونيبه نام س ياز شخص نيات نيو ا. كرده بودم  دايبا او را پ ييافتخار اشنا _كوتاه 

 يك مونييس نيا. كشتن همه ما يبرا نيكشتن او بلكه به قول ات ان هم نه براي...به قصد كشتن او از رم فرستاده است  –مرا  –مرا  مونيس نيا
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 لوبك بود؟ نيو ات شتريمنظور كالوس ر ايو منظور از همه ما چه بود؟ ا بود؟؟

 قايام است بله او دق يگناه ياو به من گفته بود كه تنها محافظ من ب. زده بود  يبيلوبك حرف عج. دار بود ماجرا بغرنج و مسئله يبعد قسمت

 . ديزنده ماندن داشته باش يبرا يشانس ديشا ديكن يمخف تانيگناه ياگر خود را پشت سپر ب: را گفته بود  نيهم

:  ميبود افتهيكرده بود  ادداشتيروزانه اش  ميدر تقو ليكه پدر گابر يمستعار ينام ها اي يرا در فهرست اسام مونيس نينام ا ليمن و گابر و

 .و دوك اعظم ستوسيپاول ،كر ،يگوري، گر مونيس

كننده تعجب در برابر نام دوك  جيعالمت مرموز و گ نيافراد را كشف كنم ؟ ا نيا يواقع تيموفق خواهم شد هو يروز ايا:  دميخود پرس از

 يم دهيبود كه در عكس د يمستعار متعلق به همان مردان ياسام نيا ايداشت؟ ا يخاص يژگيدوك اعظم چه و ني؟ ا داشت ياعظم چه معن

 .اضافه شخص عكاس هشدند؟ چهار مرد ب

 ........عكس  نيبعد هم خود ا و

كه  يلوبك و ان مرد ناشناس ي، گدر گ يزيدامبر. باز قهيارتش المان با  فرميونيدر  شتري، كالوس ر يو معمول يدر لباس شخص يچليتور اسقف

 يبحث م ساياز خطر نفوذ نهضت مقاوت در كل شترير يشركت كننگان در مورد نگران ايا/ بود  يچه نوع جلسه ا نيا. عكس را گرفته بود 

نفوذ  كيكاتول يسايكلو مدرك ثابت كند كه رزمندگان نهضت مقاومت به درون  ليبود كه مرتبا با دل يچليتور فهيوظ نيشك ا نكردند؟ بدو

 يهنر ياياش ميتقس يافراد جمع شده بودند تا در مورد چگونگ نيا اي. شده بود  ليمورد تشك نيبحث در هم يجلسه برا نيا ديشا. نكرده اند 

اما . اشتمعمالت دخالت د نيلوبك هم در ا يخود گ ديشا يبودند ، حت ليماجرا دخ نيلوبك در ا يغارت شده بحث كنند؟ پدر و برادر گ

 پدر لوبك را در قبرستان به قتل رسانده بود؟ و چرا؟ يكرد ؟ و چه كس يجمع چه م نيدر ا يزيدامبر

 .كشانده بود يوانگيبدون پاسخ مرا به مرز د يهمه پرسش ها نيا

 به بار اورده بود؟ يا جهيچه نت يابانيرفتن من به ان صومعه متروك ب و

 .به گردن من بود يخود كش نيبود و گناه ا رييقابل تغ ريتلخ اما غ يتياقعو نيا.كرده بود  يلوبك خود كش نيات

 .چاقوكش رابه دست اورم  يمو نقره ا شيدر عوض توانسته بودم نام ان كش اما

 . اگوست

 .رديگيمرد از رم دستور م نيبودم كه ا دهيفهم و

 .دميترس يم. مرا سخت وحشت زده كرده بود تيواقع نيوا.  بود تيواقع كي نيا.  يواه يپرداز هينه حدس و گمان بود و نه نظر نيا

 .قتل: داشت  تيمامور كيو تنها . كرد يبه دستور رم كار م ي، آگوست مو نقره ا آگوست

 بود؟ يمرد ك نيا

 او را فرستاده بود؟ يچه كس و

بودم كه  دهيرا د يدوباره همان كابوس. بود خشك شده ميسوخت و گلو يم ميشدم، چشم ها داريعرق از خواب ناارامم ب سيساعت بعد خ چند

بودم كه كابوسم را از انچه بود وحشتناك تر  بانيهم دست به گر يدوم يبار با چهره اشنا نيتفاوت كه ا نيبا ا. كرد  يم بميتعق شياز سالها پ

سوسك ها و مگس ها در سوراخ .داده بود هيكوچكش تك يمايهواپ يهنوز هم به چرخ جلو ميايدر رو.لوبك بود نيچهره اشنا ات نيا:  دكر يم
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به عروسك .گاز شده بود ديفساد جسد موجب تول. شده بود دهيبدنش باد كرده و پوستش كش. دنديلول يو در دهان بازش در هم م يشانيپ يرو

از حد دچار  شيانچه مرا ب. ودقسمت ماجرا نب نيتازه بدتر نيو ا. رفت  يمنفجر شدنش م ميشباهت داشت كه هر لحظه ب يمو متور زينفرت انگ

لوبك با ان چشم . و مات او بود رهيسوخته و خون الودش و از همه بدتر نگاه خ يگردن او موها بيعج هيكرد زاو يچندش و اكراه و نفرت م

 كي اقل چند شب ال اي–هر شب  شيماند كه از سال ها پ يم يلوبك در ان حالت به خمان شخص.شده بود رهيخ نمرده و پر از خون به م يها

دوباره  يميقد رياورده و موجب شده بود كه ان تصو ادميالاقل او را دوباره به  ايلوبك به ان شخص شباهت داشت . شديظاهر م مياهايدر رو -بار

 .در كابوسم كامال واضح و شفاف به نظر برسد

 .ماند يبه مادرم م لوبك

 دميبرخورد سر او به پاركت كف سالن را شن يپارك سقوط كرد، من در اتاقم صدا ابانيدر خ ام يخانه پدر ينرده گالر يروز كه مادرم از رو ان

از  يزود كس اي رينرده خطرناك است و د نيگفتند ا يهمه م. كم ارتفاع بود يگالر ينرده چوب. اتاق داشت  ستيخانه ما سه طبقه بود و حدود ب.

دادم  يگوش م وياز راد انتسيج وركيوين ميمسابقه فوتبال ت ميبودم و به پخش مستق گفتم كه در اتاقم نشسته.ان سقوط خواهد كرد  يرو

شنبه به  كي يليگذراندن تعط يها برا شخدمتياز دوستانش رفته بود و پ يكي داريپدرم در سفر بود وال به د. شنبه بود  كيان روز  نيبنابرا

 .ميخود رفته بودند من و مادرم در خانه تنها بود يخانه ها

. برخورد سر مادرم به پاركت كف سالن بود يو صدا السيشكستن گ يصدا ديكه به گوشم رس ييتنها صدا. نزد اديفر:  دميرا به وضوح شن صدا

در  ينييچند بوته تز-از انها كار سارجنت بود يككه ي–بزرگ  ينقاش يدو تابلو: شباهت داشت  يافسانه ا يطبقه هم كف به قصر ييرايسالن پذ

قطعه سنگ از طبقه سوم  كيمادر مرده كه در لباس خواب نازكش مثل  كيتنه و  ميدو مجسمه ن يرانيقال ا كي،  يبزرگ مس ياه گلدان

 .شده بود نيسقوط كرده و نقش بر زم

نرده كم ارتفاع  ريتقص. تصادف بود كينه، ان حادثه . بود دهيپر نييكه مادر به اراده خود از نرده طبقه سوم به پا ميما هرگز اعتراف نكرد البته

 يدر خانه ما هرگز كس. و نحس باعث مرگ مادر شده بود نديناخوشا يدادهاياز رو يمجموعه ا. بود يلعنت يسكيالكل و و نيا ريبود، تقص يگالر

 ......دانستم ين مدانستم م يرا م تياما من واقع. كند ينم يكه خودكش ليسكيدرا كيپناه بر خدا . نكرد  يرا بر زبان جار يواژه خودكش

هم حاضر  يدر لحظه خودكش يپاركت سالن افتاد حت يسنگ گران رو كيمشروبش را در دست داشت مثل  السيكه هنوز گ يمادرم در حال بله

صد تكه شده  ينيارتجام م.  دميو بعد او را د....رفتم  نيياز پله ها پا مهيو سراس دميدو رونياز اتاق ب.اش را كنار بگذارد ينيمارت وانينشده بود ل

مختلف  ياز صداها يا زهيبودم ام دهيكه من شن ييصدا.مادر فرو رفته بود دهيدر دست نازك و رنگ پر خيجام مثل م فيدسته بلند و ظر.  بود

 دمياو رسكه به  يهنگام.مرگ مادر  يصدا....شكستن جمجمه  يبرخورد بدن با پاركت سالن ، صدا ي، صدا ينيمارت السيشكستن گ يصدا: بود

دالر  يپنجاه هزار و اند متبه قي –تا انجا كه به خاطر دارم -يبوفه در حراج ساوئب نيچند سال بعد ا.داده بود  هيدست ساز تك يمتيق هبوف كيبه 

كه البته  .وجود داشت  يمرگ هم درجات مختلف يمرده بود انگار برا تينها يكه مادر ب ديبه نظرم رس. ثروتمند عرب فروخته شد خيش كيبه 

و معوج شده بود  ر،پهنيبه هر حال پاركت كف سالن پر از خون بود دست مادر مثل چانه خم.دارد يمختلف يها يواقعا درجه بند مرگهم  ديشا

چشم . شده بود ليمتما يو ارغوان ياغشته به خون بودو رنگ پوست صورتش به اب شيموها. زد يو جمجمه اش خون م ينيو هنوز از دهان و ب

شده  رهياغشته به خون به من خ يا شهيصفحه ش كياز پشت  ييكه گو يبود به طور دهيتخم چشمش ترك يها رگيمو. كامال باز بود  شياه
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در ساعت با پاركت برخورد كرده و  لومتريداند چند ك يمادر با سرعت خدا م.بود هيدو ثان اي كيوحشتناك كار  يها يدگرگون نيتمام ا. بود 

و  ياراد ريغ يبا انرژ زهاحتماال در اثر غري – حيقابل توض ريغ يبه نحو نياما او پس از برخورد با زم. بود  دهفورا مر اديحتمال زبه ا نيبنابرا

 كيجسد مادرم در  دنيمن از د بيترت نو بدي. توانسته بود به اعضا و جوارحش دستور دهد بدن را به حالت نشسته در اورند –بدن  كيموتور 

 .معاف شدم –لخت  مهيباز و بدن ن ياهامثال با دست و پ – عيحالت فج

ما  يخانه  يهولناك در راهرو ياول،آن صحنه  يصحنه .گشت يباز م مياهايمتفاوت به رو يو مكرر در دو صحنه  شهيهم يول.بود مادر،مرده

بودم به  دهيبود كه در طول تمام آن سالها واقعا كوش يزيتنها چ نيا.دانم ينم نتسون؟يدر پر ايبود  وركيويدر ن- بود نتسونيدر پر ايدر پارك 

حادثه را  يمحل حادثه ،الجرم پرسش در مورد چرا يدانستم كه سوال درباره  يبسپارم وآن را كامال از ذهنم پاك كنم،چون خوب م يوشفرام

 يهولناك ارتباط يمادر با آن صحنه  يخودكش سوال وحشتناك از توان من خارج بود،چون مطمئن بودم كه نيهم به دنبال دارد و تحمل پاسخ ا

من دراز  يدست ها را به سو.داد ينشان م يخانه ا يبود كه مادر را در راه رو يهولناك ياول،همان صحنه  يصحنه :گفتم يبله،م.تنگاتنگ داشت

 رقابليراهرو،غ ي هيش در پناه ساحالت صورت.دميفهم يكه من آن را نم ديبگو يزيكرد به من چ يم يامد و سع يكرده بود،به طرف من م

 يمثل تمام موارد مهم زندگ-مورد هم نيدر ا.دميفهم يرا نم شيها دم،گفتهيكوش يهرچه م يكردم،ول يم استشمامعطرش را  يبو.بود  صيتشخ

 نيرغم درك ا يمهم بود،اما عل تينهايما ب يهر دو يخواست به گوش من برساند،برا يدانستم آنچه مادر م يشكست خورده بودم،م-ام

 نييخود را پا يگالر يمادر از نرده :آمد يدوم به سراغم م يصحنه -سال ها بعد؟ماه ها بعد؟-و بعد... توانستم سخنانش را بفهمم يمطلب،نم

با عطر مادر كه مخلوط  يمخلوط شده بود، بو ينيمارت اي نيخون كه با ج يخون آلود ،آن لجه  يوحشتناك آن چشمها يانداخت،آن صدا يم

 يلعنت يماجرا نكه خون او به گردن من و اي –لوبك  نيو در كابوس امروزم، ات. ... ديرسان يمرگ را به مشامم م يخون و مشروب ، بو يبو

و كدر و نا  ختهيدر هم ام زيهمه چ. دهم صيتشخ گريكديتوانستم ان ها را از  ينم. مادر را گرفته بود يصحنه ها جا نياز ا يدر بعض -بود

جز  ياست و چاره ا ريزندان ها اس نيانسان تمام عمر خود را در ا. ممكن است ريزندان ها غ يفرار از بعض يول. بود  زيو نفرت انگ مشخص

ژرژ «به هتل  مايامدم،مستق يم سيدر گذ شته، هر بار كه به پار.شناختند يزندان درون خود را خوب م ل،يسكيافراد خاندان در ا. تحمل ندارد

 نيبنا برا. و محتاط شده بودم  نيمن هم ما نند خواهرم، بد ب. در من رخ داده بود يبزرگ يها يدگرگون رياخ يماه ها نيرفتم ، اما در ا يم» پنجم

 زهياتاقم دراز و كم عرض و پاك. كردم  هيكرا يمشهور اتاق ريهتل كوچك و غ كيبار در ساحل چپ رودخانه سن، در  نيژرژ پنجم ، ا يبه جا

محله  يبه سو يداشت كه اول يساختمان قرار داشت و دو بالكن فرانسو ياز گوشه ها يكياتاق من در . داد يواكس پاركت كف اتاق م يبود وبو

 يبود كه چراغها يفروش تزايپ كيو  يفرع ابانيشكا اتاق قراد داشت،مشرف بر چند خ يبالكن دوم كه پشت حمام مثل. شد  يباز م »شيبول م«

آسمان،در انعكاس نور .ديرس يرعد به گوش م يد و از دور،صدايوز يم يو تند يبود،باد موز يشب سرد.داد ي،چشم را آزار مآن يمتعدد و قو

 يمردم شهر،عصب ييخورد،گو يبه چشم م ينيسنگ كياطراف،تراف يدر بلوارها.كرد يم ييكدر خودنما يشهر در ابرها،به رنگ صورت يچراغ ها

 يدرخشان،كه همچون پرده  ينورها نيصبح فردا تمام ا كهدانستم  يمن بنا به تجربه ام م.باران ماه نوامبر بودند نيزده در انتظار اول جانيو ه

 يرنگ،چهره م يزده و خاكستر ،غميباران سيپار يعني،يواقع سيشود و پار يم ديشهر را پشت خود پنهان كرده بود،ناپد نمايس

 .بود نيچن نيواقعا ا-مشهور خود يها يدنيرغم جاذبه ها و د يعل-سيوپار.اندينما

وود «صفحه از كتاب  كيهنوز .ومن خسته تر از آن بودم كه بتوانم به فكر فرو روم.و نرم بود نيها،آهار زده و خشك و بالش ،سنگ مالفه
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به آن معنا كه -گناه يهم ب و شابد تا آخر عمر.بودم يگناه يواقعا انسان ب-به قول لوبك-من ديشا.را نخوانده بودم كه به خواب رفتم»هاوس

 .خندد يشنوم كه برادر احمقش م يوال را م ياحساس كردم كه از دوردست صدا.ماندم يم يباق-بود هلوبك گفت

هتل صبحانه ام را به اتاق  شخدمتيو پ ديدر قفل اتاق چرخ يديكل.شدم داريدق الباب ب يآهسته  ياز نه گذشته بود كه با صدا ساعت

 ي نهيدر آ.ديوز يم باد سردي- كه ان را از شب قبل بازگذاشته بودم–حمام  يبود واز پنجره  ريپنجره سراز يها شهياز ش قطرات باران.آورد

كه  ديبه نظرم رس.خسته و گود رفته بود ميچشمها.گذشت ياصالح صورتم م نيبودم و سه روز از اخر دهيالغر و تك.كردم براندازحمام بدنم را 

 شميدم،ريبه خود رس يكم.رگز از وجناتم محو نخواهد شدمفرط ه يحالت خستگ نيا

پس از استحمام، پانسان زخمم را . ديرس يبرخورد مداوم قطرات باران بر بالكن اتاق به گوشم م يرعد و صدا يصدا. و حمام گرفتم دميتراش را

با . داشت يخوب شرفتيزخم پشتم پ اميبود، الت به من سخت گذشته يو هم روح يهم از نظر جسمان رياخ يكه در روزها يبا وجود. عوض كردم

 يبودند و سگ ها دهيپوش يپرداختم كه باران يمردم يبعد به بالكن رفتم و به تماشا. چند قرص آرام بخش خوردم اط،يحال و محض احت نيا

 .مشغول بودند گاريس دنيدر كافه ها به كش اي دنديخر يبردند، روزنامه م يخود را به گردش م

كه در آن زمان  -»ووديه يراب«با  دارميد نيده سال از آخر. از كجا شروع كنم ديدانستم كه كار را با يم. بكنم ديدانستم كه چه كار با يم اكنون

 دممطمئن بو. اكنون حدود هفتاد سال داشت ووديه. دندينام يم »كاريو«را  ووديپدرم، همه ه يبه گفته . گذشت يم -بود يهم مرد سالخورده ا

بود كه  يياياسترال ريروزنامه نگار پ كي كار،يو. داد ينم ليتن به عزرائ يجان سخت بود كه به سادگ يرمردهايهنوز زنده است، چون از آن پكه 

 .مشغول بود -تا رم سياز پار _در اروپا يبه كار خبرنگار يس ياز اواسط دهد 

 كاريپدرم و. شناخت يم -كرد يدر رم كار م كانيوات يكه به عنوان مشاور مال ي، هنگام1935از سال  يعني– شيپدرم او را از دهها سال پ البته

 .ميهم آشنا شده بود يچليآن با اسقف تور يآمده و ط سيبه پار نمانيكرده بود كه من و وال همراه والد يبه من معرف يرا در همان سفر

 يگفتگوها. بردم يرستوران خوب م كيصرف شام به  يزدم و او را برا يم ووديه يبه راب يرفتم، سر يم سيكار به پار يهر بار كه برا بعدها،

 يبه فرقه  وستنيتالش نا موفق مرا در پ كاريزد، چون و يدور م كيكاتول يايسيو كل ووديه يميدوست قد يعنيپدرم،  رامونيما غالبا پ

 نيبه ا ندازد،يو دست ب رديآن كه مرا به مسخره بگ يت، بتوانس يبود كه م ياو تنها كس. دانست يالعاده جالب و خنده دار م وقف ونيسوعي

و از . كرد ينم جاديو مقابله به مثل ا ييدر من احساس انتاقم جو ن،يريسا يشخندهاياو، بر خالف ن يخنده ها. صادقانه و از ته دل بخندد ه،يقض

توانستم در  يخود من هم م د،يخند يدانست و به آن م يم جالب يطنتيش نيمرا صادقانه و بدون كوچك تر يجوان يروزها يماجرا اوآن جا كه 

بود، نه  يتراژد قتي، در حق ونيسوعي يآوردن من به فرقه  يهر چند كه داستان رو -و از ته قلب، به حماقت خود بخندم مانهيحضور او ، صم

 تيتوانست آنان را ترب مي – ايسيرابطه با كل اي – ايسينوع كهن بود كه تنها كل ختگانياز آن خردمندان و فره يكي يمن راب ي دهيبه عق. يكمد

كرد و  يم زياز افراط و تعصب پره -چه مثبت و چه منفي– ييايسيمتعصب بود كه در مورد مسائل كل ريغ كيكاتول كي يراب. كند و بسازد

خود، بارها و بارها به مساول  يروزنامه نگار تيلدر چهار چوب فعا يراب. داشت زيحال طنز آم نيو در ع ياستدالل انه،يواقع گرا ،ينيع يبرخورد

 يم يابيارز »كيكاتول يايسيمسائل كل يمياز كارشناسان قد يكي«و  »كانيوات يو خبره  قيدق نياز ناظر يكي«پدرم او را . پرداخته بود ييايسيكل

 .كرد

افتادم، چون خواهرم وال ، بخش اعظم  يفكر م نيبه ا شيمدت ها پ دياالصول با يكه عل يدر حال د،يپرواز به مغزم رس نيدر ح يراب فكر
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 ياز راب يشد، اما وال هرگز نام يحال خواهرم م يايجو مانيدارهايدر تمام د يكه راب يبا وجود. انجام داده بود سيخود را در پار قاتيتحق

 يسفر مشترك خانواده  نيبار، آن هم در نخست كيوال تنها  اد،يبه احتمال ز. بود شيمسائل مربوط به سالها پ نيتمام ا يول. ودنبرده ب

 .سپرده بود يو بعد هم او را به فراموش دهيرا د يراب سيبه پار ليسكيدرا

رابط  ياز حلقه ها گريد يكيهم  ووديه يراب: ديبه فكرم رس يمهم يكه بودم، ناگهان نكته  پمايو در هوا. را فراموش نكرده بودم ووديمن ه اما

 .گذشته استزمان حال و  انيم

 .كردم يم يزندگ سيدر پار يجنگ جهان يدر سالها يراب

نبود كه به  يزنگ زدم، اما آن جا هم كس» كتز يتب« يعني ،يراب يمورد عالقه  يبه كافه . را بر نداشت يگوش يهتل به او تلفن كردم، اما كس از

 ادهيپ. من خوشحال خواهد شد دنيدانستم كه از د يم. كنم ريغافلگگرفتم سر زده به خانه اش بروم و او را  ميباالخره تصم. من جواب بدهد

را در چشم ها،  يابانيآن سفر ب يرانگريهنوز هم آثار و. خشك و داغ راحت نشده بودم ابانيهنوز از شر آن ب. خوب بود ميدر باران برا يرو

كه تعفن دود اگزوز  -يشلوغ، سرد و باران اهو،يشهر پر ه نيراه رفتن در ا نيبنابر ا. كردم يگلو، استخوان ها و در فكر و مغزم احساس م

 .مثل گردش در باغ بهشت بود ميبرا -داد يمشام را آزار م شيها لياتومب

فرانسوا « شيبود كه پانصد سال پ ييهمان جا يعنيكونتر اسكارپ  دانياطراف م يمخروبه  ي هيو نم يميقد ياز خانه ها يكيدر  يراب آپارتمان

آن دوست  يو پر ماجرا يهيتار يبه خاطر قدمت و گذشته  يعنيل،يدل نيبه هم قايمحل را دق نيا كاريو. كرده بود تيو فعال ير آن زندگد» رابله

 ياز سه هزار سكه  شيدر آن جا ب ي، كارگران ساختمان1939موفنازبه من نشان داد كه در سال  ابانيرا در خ ييجا يراب ش،يسال ها پ. داشت

كرده بود با چنان  جاديكشف بزرگ در مردم محله ا نيرا كه ا يجانيه يراب. پانزدهم كشف كرده بود يمربوط به دوران لوئ اريع ستيب يطال

 قايمسلم بود و من هم دق يگذشته استاد يها داديدر زنده كردن رو كاريو. خود او شاهد ماجرا بوده است ييكرد كه گو فيتوص ميبرا يمهارت

 ك،يكاتول يسايو قتل كل ياخاذ ،يمحشون از دزد يداستان: كنم فيتعر شيمورد عالقه اش را برا يخيتار يهمان داستا هااز  يكيخواستم  يم

 .آن بود يو مجر دانعامل، معركه گر

به آنكه دچار وحشت و چندش شوم،  يتوانستم، ب يم ياكنون حت. شهر احساس آرامش كردم يآشنا يمنظره  دنيرفتم و از د رونيهتل ب از

نامطبوع و  يگذشته  دان،يم نيبودم كه ا دهيشن وويه ياز راب. ژرمن گذشتم –موبر، از بولوار سن  دانيدر م. مينديب زيمرگ مادر و خواهرم ن

، در زمان حكومت 1546به عنوان مثال در سال . بود نيمخالف يمراسم اعدام علن يبرگزار ياز مكان ها يكيچون در گذشته  ،داشت يتلخ

جالدان . به اتهام كفر و الحاد در خرمن آتش سوزاندند دانيم نيرا در هم يفرانسو ستيهومان لسوفيو ف سندهينو» دوله نيات« اول ، يافرانسو

 .خود او استفاده كرده بودند يخواه، از كتاب ها يآزاد لسوفيف نيسوزاندن ا يشاه برا

پا، بر  يمثل جا س،يو خ دهيرنگ و پالس يقهوه ا يبرگ ها. ديوز ينم يبود و باد خانه ها يجا در محاصره  نيا. دميكونتر اسكارپ رس دانيم به

 يبر فراز خانه ها معلق و شناور به نظر م ،ينيماوراء زم يا نهيپانتئون مثل سف ميگنبد عظ. بود دهيرو ها چسب ادهيو پر آب پ سيخ يسنگ ها

 نييكركره ها پا. اول قرار داشت، نگاه كردم يبه آپارتمان او، كه در طبقه . اده بودماز نفس افت دم،يرس ووديه يراب يكه به خانه  يهنگام. ديرس

 دان،يم يدر گوشه . ژان گابن شباهت داشت لمياز ف يكونتر اسكارپ به صحنه ا يمنظره . ختير يم نييكركره ها به پا يبود و آب باران از رو

ولگرد  يخانمان ها و دائم الخمر ها يب. باران بودند سيها، لخت و غمزده و خدرخت . خورد يچمن كوچك و چند درخت به چشم م نيزم كي
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 ريبه تن داشتند، ز يمندرس يگرم و باران ياز آن ها پلوور ها يآن روز هم تعداد. داشتند يخاص يعالقه  دانيم نيبه ا شياز قرن ها پ سيپار

 .ساخته شده بود يخال يكرده بودند كه از جعبه ها جا خوش يسر پناه ريهم ز يچند نفر. ها چمبتاه زده بودند ختدر

 يم دهيپر از آب باران د ييآن، چاله ها يبرزنت يرنگ و رو رفته  بانيسا يداشت و رو دانيكافه رو به م. هم هنوز برقرار بود» كتز يتب« ي كافه

. داشت يو درخشان بود، حال و روز بد ديم كه در گذشته سفساختمان ه ينما. اورديدوام ب ندهيتا تابستان آ بانيسا نيدانستم كه ا يم ديبع. شد

 يگذشتم و رد حال دانياز . داد يرا آزار م نيآن چشم عابر ريرنگ ز يقهوه ا يبود و آجر ها دهيدر چند جا شكم داده بود و ترك واريپوشش د

 .كرد، وارد شدم يآن به عنوان دفتر استفاده م از كاريكه و يكهنه و محقر يكرد كافه  يام م يكنجكاو ولگرد ها همراه يكه نگاه ها

را به هم زد و  شيمن، پلك ها دنيبه محض د. بود دهيكافه دراز كش شخوانيپ ييبا نخوت و تكبر در قسمت انتها يرنگ ييبزرگ خرما ي گربه

 يهمان گربه ا اي وانيح نيا. كرد يكت مبه راست و چپ حر نهيآهسته و با طمان ،يواريدمش مثل آونگ ساعت د. شد رهيتازه وارد خ همانيبه م

در شكل و  يرييشده بود و نه تغ ريبه هر حال، گربه نه پ. و همزاد آن بود نيجانش ايبودم  دهيحالت د نيهم در هم شيرا ده سال پ آنبود كه 

تر  شيب ش،يو گوشتالو ميعظ ينيب گرد داشت و يبود كه سر يو گرم گفتگو با مرد طاس ستادهيا شخوانيپشت پ» كلود«. شد يم دهياندامش د

 راهنيو پ اهيمرد، كت و شلوار س نيا. كوه گوشت جا گرفته بود نيا يبه زحمت رو اه،يبا قاب س ينكيع. را اشغال كرده بود تشسوم صور كياز 

 ششيسر و ر يفقط موهامن بود؛  يو آشنا يشگيبود، همان كلود هم ستادهيا شخوانيكه پشت پ يمرد. به تن داشت اهيبا كروات س يديسف

كلود،  يعنيصاحب كافه، . شود يجا اگر چه محقر و كهنه است، اما دفتر كار من محسوب م نيا« :به من گفته بود يراب. شده بود يخاكستر

به او  يتوان يكه ماست  يتنها مرد سيدر تمام پار. ستيو دغلباز ن يلعنت يها يفرانسو نياز ا. مورد اعتماد من است نياست و بنابرا يياياسترال

 ».ياعتماد كن

كلود . پخ كرد ستادويشدو بعد ا كيبه من نزد شخوانيپ يگربه هم كنار او، از رو. من آمد يتمام گذاشت و به سو مهيرا ن شيگفتگو كلود،

 ».ام دهيسال هاست شما را ند ل،يسكيدرا يآقا«:گفت

 ».آورد يشما ظاهرا مرا به خاطر نم ياما گربه . ديدار يخوب اريبس يحافظه . گزرد يما م داريد نيده سال از آخر بايتقر بله،«

. به عهده دارد فهيوظ كيمن فقط  يدر كافه . گربه باز است ياز آن والدالزنا ها. او تازه شش سال دارد. ديهنوز با بالزاك آشنا نشده ا شما«

نسخه  وان،يح نيگفت و ا اتيبدرود ح يميقد يپس آن گربه » .نديب يكنار در م ياستكه در باغچه  يآن درخت موز ياو آبپاش ياصل ي فهيوظ

 يدرخت به عهده  ياريبله، كار آب« :كلود به سخنانش ادامه داد. داشت ياندام واقعا ترسناك. كرد يگربه كش و قوس. آن مرحوم بود ديدج ي

 ».است يدرخت عال رشد د،ينيب يهمان طور كه م. كند يدرخت ادرار م يدو بار پا يروز. بالزاك است

 رونيكنم، اما ظاهرا از خانه ب ريخواستم او را غافلگ يدر واقع م. است امدهيبه دفترش ن كاريهنوز و نكهيمثل ا« :دميسفارش دادم و پرس ييآبجو

 ».رفته است

بن  يآقا نيا. نجايا ايلطفا ب و،يكل« :و بعد به آن مرد دماغ گنده اشاره كرد و گفت» .يوا ،يوا ،يوا. كاريبله، و« :و گفت ديكش يآه كلود

 ».يا دهيشن كاريبارها اسم او را از زبان و. است ليسكيدرا

 .ميبا هم دست داد. در دست داشت ييو عصا ديلنگ يم. نزد ما آمد ويكل

كنم خود شما هم  يمتصور . و افسرده شد نيخبر مرگ خواهرتان فوق العاده غمگ دنياز شن يراب. حاضر است يپاترنوسر در خدمت گزار ويكل«
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 نيدر ا. آمده بود يراب دنيخواهرتان در تابستان امسال چند بار به د د،يدان يهمان طور كه حتما م. ديرا در نظر مجسم كن يواكنش راب ديتوان يم

 »...و خوب ما ريپ كاريبله، و. آشنا شدم نيمن هم بت خواهر والنتا فرصت

 .زدم، اما آن دو نفر به لبخندم پاسخ ندادند يلبخند» !كنم يكند، چون باور نم يه كار مك دييمرد كجاست؟ فقط نگو نيپس ا«:دميپرس

كه هنوز  يدر حال. ليسكيدرا يمرده است، آقا كاريو. دوست من د،يديرس ريشما سه روز د« :را به هم زد و گفت شيپاترنوستر، پلك ها ويكل

خود من هم حدود شصت و سه سال سن . شت، اما هنوز هم چهار ستون بدنش سالم بودهفتاد سال سن دا يبله، راب. كامال شاداب و سرحال بود

 »مثل برگ خزان پژمرده شدم يدر عنقوان جوان. ليسكيدرا يمرده است، آقا كاريو«:بزرگش جابجا كرد و ادامه داد ينيب يرا رو نكشيع» .دارم

در  يشد ،راب رميتا آن جا كه دستگ. او به من نگفت  يدرباره  ياديز زيچ كاريو يكردم ، ول يآن مرد سواالت يدرباره  يغروب آن روز از راب در

 »...دوم با پدر هورست من آشنا شده بود  يجنگ جهان يسال ها

 ».سيجنگ ، در پار يبله ، در سال ها« : گفتم  آهسته

 .گذشت  يم خياكنون چهار روز از آن تار. كشته شد  كاريروز بعد از آن و و

زود به  اي ريدانست كه من د يآگوست هورست من ، م. بود كه از دست آگوست جان سالم به در برده بود  ينوستر مرد خوش اقبال پاتر ويكل

 .خواهم رفت  ووديه يسراغ راب

را در جهنم خود  قتايتوانستم بر ترس خود غلبه كنم و حق ي، چون نم كنمياستفاده م ياز صفت جهنم _ يوحشتناك و جهنم ياز گذراندن شب پس

روزانه مشغول بودند ،  يكه در بلوار سن ژرمن به كارها يروز و مردم ينور خاكستر يبر خواستن از رختخواب و تماشا _كردم  ياحساس م

 كه در يديشد يدرون جانيخسته بودم و ه. كردند ينگاهم م يبالكن اتاقم نشسته بودند و با كنجكاو ينرده  يدو پرستو رو. بود ينعمت بزرگ

. بود سيدر پار شيآگوست چهار روز پ. كرده بود  ديترس از آگوست هورست من وجودم را فرا گرفته بود، درد زخم پشتم را تشد ي جهينت

بودن و راه رفتن، بهتر از غلت خوردن در رختخواب  داريبه هر حال ب يول. من بيبود و در تعق سيهنوز هم در پار ديدانست ؟ شا يچه م يوكس

 .وحشتناك است ينجه نرم كردن با كابوس هاو دست و پ

 ،يبودم كه دو كلون آهن ستادهيا يو بزرگ يميقد يبا هتلم فاصله داشت، در برابر در چوب قهيكه حدود ده دق يابانيساعت مانده به ظهر، در خ دو

 ديدرون خانه را از د يقرار داشت كه منظره  يبلند واريدو طرف در خانه ن. زنگ زدم . بود زانيآن آو يلنگر،به لنگه ها كي يبه بزرگ كيهر 

از قرن هفدهم سر برداشته بود،  مايمستق ييكه گو يداريباالخره، سرا. دوباره زنگ زدم. نشد يگذشت و خبر قهيپنج دق. كرد يپنهان م نيعابر

خانه طبله  يها واريد يرو يگچكار. بود يدو سر يو باران يروز خاكستر. داشت يبه روغنكار ازيدر، زنگ زده بود و ن يلوال. در را باز كرد

 يشيگورستان كوچك كل اديكرد و مرا به  ريج ريج ميكفش ها ريز اطيح سيخ يشن ها. رنگ بود يمرطوب قهوها ياز لكه ها دهيو پوش كرده

و با سر به  ديكش شيها ليسب به يانداخت، دست نيبر زم يتف ديدر را به هم كوب يلنگه ها دار،يسرا. انداخت ووديه يراب يو آرامگاه ابد

را در آن جا  يخانه نگاه كردم و مرد يبه ورود. گرفت شياعتنا به من، راهش را در پ يرا برداشت و ب لشيسپس ب. ساختمان خانه اشاره كرد

 .به تن داشت و ظاهرا منتظر من بود  يرنگ يكه كت مخمل ارغوان دميد

و  يكت مخمل ارغوان. و بلند قد بود دهيالغر، رنگ پر: شباهت داشت  ستيب يصامت دهه  يها مليف يها شهياز آن هنرپ يكيترامون به  پيليف

 يچلياسقف تور يعنياش ،  يياو به دا يعقاب ينيب. با خط كش رسم كرده بودند ييآن را گو يبه تن داشت كه خط اتو يرنگ يشلوار خاكستر
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انداخت  ياسقف ها م يانگشتر ادي، آدم را به  يانگشتر يرو قيسنگ عق. شد يم دهيد يبر انگشت كوچك دست راستش انگشتر بزگ. رفته بود

 يمسلط بود اما لهجه  يسيبه زبان انگل. و زننده بود ريز پ،يليف يصدا. و آن را ببوسد ديكرد تا به زانو در آ يدعوت م يا گانهيو انگار از هر ب

 .داشت يظيغل

او به  ي فهيخواست به من بفهماند كه وظ يم! يبلند و موثر يآن هم چه آه ها _ دياز ده بار آه كش شيراه ب نيكرد و ب تيهدا ويبه اتاق آرش مرا

 .خاص خود را دارد يغم و غصه ها يهر كس كردم،يمن او را درك م. حساس و خسته كننده است اريبس و،يعنوان مسول آرش

است ، اما اكنون  دهيرا د يخوب يبوده و روزها يمجلل اريگذشته، سالن بس يسال هابرد كه معلوم بود در  يگذراند و به اتاق يبلند ياز راهرو مرا

انوس ياق يبه بزرگ ،يو رنگ و رو رفته ا ميعظ يقال يقال. آن ترك برداشته و طلبه كرده بود يهنرمندانه  يها يگچبر. نداشت يحال و روز خوب

به چشم  يبزرگ نقاش هيسه پا كيرسم و  زيوسط اتاق دو م. كف سالن را پوشانده بود تر و كهنه تر از آن، بخش اعظم يمياما به مراتب قد ر،يكب

 .داد يبا اژدها را نشان م» سلت ها « يقهرمانان افسانه ا يقرار داشت كه مبارزه  ياتاق گوبلن يدر گوشه . خورد  يم

جناب  نيا» .كرده بود يكه خواهرتان بررس ديهست يمان استاده دنيبه د ليبه من گفته اند كه شما ما«: برد و گفت يبزرگ يواريبه طرف د مرا

 فيكه در قفسه رد ييبه جعبه ها يحوصلگ يبا ب. ديبگو تيالبته گرفتارتر و مسئله دارتر از آن بود كه بتواند مرگ خواهرم را به من تسل پيليف

 يبرا و،يآرش نيمعلوم بود كه در ا. نوشته شده بود 1945و  1944، 1943 يعنيجعبه ها، سال مربوط،  نيكارتكس ا يرو. شده بود، اشاره كرد

و  ديكش يدوباره آه بلند. اسناد را مطالعه كرده بود نيبه من گفت كه خواهرم ا پيليف. شد ياستفاده م دهيچيپ ستميس كياسناد از  يطبقه بند

كار،  انياسناد به هم نخورد و پس از پا بيكه نظم و ترت ديباشمراقب . ديكامل به اسناد دست بزن اطيو با احت ديبه خاطر خدا مواظب باش«: فتگ

تشكر  مانهيو مساعدت صم يهمكار نيدادم و به خاطر ا نانيمن به او اطم» .ديمربوطه بگذار يدرست در قفسه  بيجعبه ها را دوباره و به ترت

را برداشتم،  يميپر اسناد قد يجعبه  نياول. و مرا تنها گذاشت كرد افتيخود را در يحق الزحمه  يشاهانه ا يياعتنا يبا غرور و ب پيليف. كردم

 .آوردم و به كار پرداختم رونيرا ب ادداشتمي ينشستم، كتابچه  زهاياز م يكيپشت 

از ان  يادتعد. نوشته شده بود يو فرانسو ييايتالياكثر اسناد به زبان ا. وول خوردم يچلياسقف تور يميكاغذها و اسناد قد انيدر م ميروز ون دو

 يكه لنگ انداختم و خسته و فرسوده به پشت يو باالخره هنگام. نوشته شده بود نيهم به زبان الت ييچند تا. بود يسيو انگل يها هم به زبان آلمان

خر كار به جز از كاغذ مطالعه كرده بودم و در آ يكوه. ديچرخ يدور سرم م ايمبتال شده بودم و دن يديشد گرنيدادم، به م هيتك يبلند صندل

 .پنجره ها ضرب گرفته بود ي شهيادامه داشت و قطرات آن بر ش نقطعيباران ماه نوامبر ال. نشده بود بمينص ياديز زيسردرد، چ

 ياديپراكنده، صورت حساب، تعداد ز يها اداشتي دارها،يروزانه، صورت جلسه د يها اداشتي: جور سند و مدرك مطالعه كرده بودم صد

 يبود كه م يكار من مثل كس... كه اسقف نوشته بود ييوارده و رونوشت نامه ها يشده بود، نامه ها هيته يچليتور يكه برا تياهم يگزارش ب

خود  دميبه وال فكر كردم و كوش. حاصل شود يريچه نوع تصو ديداند آخر كار با يكه نم يدر حال ند،يرا كنار هم بچ يكيموزائ يخواهد تكه ها

 يوال چه م. اطالعات او خبر نداشتم زانيآخر من كه از م يبوده ـ ول يچه مدرك خاص افتني يكه وال در پ دميفهم يم ديارم، بااو بگذ يرا به جا

 يبله بعض. نخواهم برد يهرگز به كنه افكار وال پ نيقيبه  بيكه به احتمال قر دميرس جهينت نيكرد؟ كم كم به ا يرا دنبال م يدفدانست و چه ه

مشكل ، تنها سردرآوردن از . ممكن بود ريكه خواهرم در سر داشت، غ يكامل و جامع ريكردن تصو دايپ يكنم، ول دايتوانستم پ يا مر اتياز جزئ

او را به  يا زهيكه چه انگ دميفهم يم ديبا دم،يرس يم قاتيآغاز تحق يكردم و به نقطه  يم يافكار او را باز ساز ديوال نبود، با كاراف يسلسله 
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در  لين يرودخانه  يكردن سرچشمه  داينقطه برسم كار من از پ نيبتوانم به ا يو من شك داشتم كه روز. مورد وادار كرده بود نيدر ا قيتحق

از  ايسيكل تيحما يآمد، در ارتباط با مسئله  يبه هر حال ، آن طور كه از اسناد و مدارك موجود برم. هم دشوارتر بود قايانبوه آفر يجنگل ها

ها و خرابكاران جنبش مقاومت  زانياز پارت يزيدامبر. وجود داشت يزيو دامبر يچليتور انيم يو سخت يدائم يريقاومت، درگجنبش م

بود  يچليتور نيا. كرده بود، چون فرد مسئول، او بود نيرا مشوش و خشمگ يچليتور يو عمل يفكر يكمك ها نيكرد و ا يم تيدرفرانسه حما

برقرار  گريد يسو و ارتش اشغالگر آلمان از سو كياز  كيكاتول يايسيصفوف كل انيرا كه م يتعادل حساس و شكننده اتمام،  اطيبا احت ديكه با

دانست چه كسان  يآلمان، با گشتاپو، با افسران ارتش و خدا م يضد جاسوس نيمجبور بود هر روز با مأمورا يچليورت. كرد يكرده بود، حفظ م

 يقابل كنترل م ريو غ ياحساسات ياو را مرد يچليتور. كرد يم يشرورانه تكرو يزيدامبر ،يچليتور دگاهياز د. مذاكره و معامله كند يگريد

به وضوح  يچليدر حال جنگ نداشت، تور يموجود در اروپا اتيواقع استيبه س يكرد و كار يعمل م يالقاخ يها زهيدانست كه براساس انگ

 يكه اگر ارتش آلمان احساس خطر م يدر حال د،يترس يشدن خشم آلمان ها نم ختهيز برانگكرد و ا يخطر م يزيكرد كه دامبر ياحساس م

 نيا يچليتور. به آن وارد كند يقابل جبران ريهم در تمام اروپا ـ حمله كند و لطمات غ ديدر فرانسه ـ و شا كيكاتول يسايكرد، ممكن بود به كل

مراقب باشد و اجازه  ديبا يچليتند اخطار كرده بود كه تور اريبس يبود و پاپ در پاسخ با لحن كتباً هم به اطالع پاپ رسانده يخود را حت ينگران

دور نمانده بود و او خوب  يچليپنهان از چشم تر ديتهد نيشك نداشتم كه ا. به نهضت مقاومت كمك كند گر،يهر كس د اي ،يزيندهد كه دامبر

 جانيخوشحال و ه اريبس يخياسناد تار نيو شك نداشتم كه خواهرم از كشف ا. بود ريو سخت گ يجد اريمورد بس نيدانست كه پاپ در ا يم

 .زده شده بود

 اءياش نيا ييمقصد نها زيآن ها و ن يحمل و نگهدار يگرانبها و چگونگ يو تابلوها يمتيق اءيلوبك، اش يخانواده  شتر،يهم در مورد ر يمدارك

مصادره شده از  ياز آثار هنر يسو بعض كيداشت كه از  فهيبود و وظ ريدرگ فيمعامالت كث نيدر ا شتريمشخص بود كه ر. وجود داشت يهنر

روشن بود كه . بفروشد كيكاتول يايسياز آن ها را به كل يبعض گريد يانتخاب كند و از سو نگيهرمان گور يشخص ونيكلكس يرا برا انيهودي

» كلكتور«با نام مستعار  يعالوه بر آنچه گفته شد، از شخص يچليتور. داشت ميباط مستقاسناد، ارت نيبا كشف ا هيسفر به اسكندر يوال برا ميتصم

انتخاب  ايسيكل يرا برا يآثار با ارزش و خاص ،يجنگ ميغنا انيداشت از م فهيآمده بود و وظ سيشخص به دستور رم به پار نيا. بودنام برده 

از  گريد يكيهم  نيبود؟ ا يك» كلكتور« نيا. شدند يبا آلمان ها وارد مذاكره م ير هنرآثا ديخر يانتخاب، برا نيپاپ بر اساس ا نيمأمور. كند

 .كردم ادداشتيخود  يبود كه در فهرست پرسش ها يپاسخ يسوأالت ب

 .بود مونيگوناگون به س يپر از اشاره ها يچلياسناد تور و

بود كه لوبك سرانجام از  ديترس آن قدر شد نيفرستاده باشد ـ و اكشتن او از رم  يمرا برا مونيس ديكه شا ديترس يم نيلوبك از ا نيات

. نام روبرو شدم نيدوباره و دوباره با ا يچليو من در اسناد تور. مستعار بود ياز آن نام ها يكي مون،يس. كرد يشد و خودكش يفرار هياسكندر

 نيمتفق يروهاين 1944در آخر ماه اوت . بود 1944و  1943 يسال هااشاره ها مربوط به  نيالبته تمام ا. بهمان كرد مون،يفالن كرد، س مونيس

 .دگرگون شد و آلمان ها شهر را ترك كردند سيدر پار يرا آزاد كردند، زندگ سيپار

 يچليتور يداشتم و هم از دستخط خرچنگ قورباغه  يهم مشكالت زبان. مواجه شدم  ياديبا مشكالت ز مونيمدارك مربوط به س يترجمه  در

هم  مونينام س يحت ييقابل خواندن بود، تو گو ريشد، واقعاً غ يمربوط م مونيكه به س يدستخط اسقف به خصوص در موارد. آوردم ير در نمس
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در اوج  يعنيـ  45/1944در زمستان  يچليآمد كه تور يبرم نياسنادومدارك چن نيبه هر حال از ا. كرده بود يو عصب نيشمگرا خ يچليتور

 يموفق به كشف توطئه ا«: نوشته بود يچليتور. توطئه او را به مرز جنون رسانده بود نيرا كشف كرده و كشف ا يـ توطئه ا» نآرد« ينبردها

 يگريكار د ايآ! را مهار كند مونيتواند س يتنها اوست كه م. جز كمك گرفتن از دوك اعظم ندارم يشده ام كه چاره ا زيو نفرت انگ فيچنان كث

توانم ماجرا را به دوك اعظم گزارش دهم و دعا كنم  يمن فقط م. او دست به اقدام بزنم، احتماالً مرا خواهد كشت هي؟ اگر علاز من ساخته است

خواهد كرد؟ من جرئت  نيدوك اعظم گوش خواهد داد و به دستورات او تمك حيبه نصا مونيس ايآ. رديرا بگ مونيس اماتاقد يكه او بتواند جلو

 ايآ ن،يچن نيا ياست كه در جهان نيـ و سوأل ا يو شخص ياسيصرف نظر از اعتقادات س. اوردميماجرا را بر كاغذ ب نيمه از اكل كي يكنم حت ينم

. كنم دييرا تأ مونيتوانم اقدام س يمن نم ياسيو س يصرف نظر از اعتقادات شخص ،يداشت؟ ـ آر يبه خصوص ياسيتوان اعتقادات س ياصوالً م

و  ياگر عامل اصل. داند يرذل و شرور است؟ خدا م يموجود اي فيخوب و شر يانسان مونيس ايـ آ مونيد گفت؟ و سدوك اعظم چه خواه يول

 يريموضع گ مونيس هياگر من عل ايآ. توطئه است نيا ياجرا ي لهيفقط وس مونيس ديچه؟ شا باشد،توطئه، خود دوك اعظم  نيا يپشت پرده 

اگر اقدام نكنم، خون . كارم نيمن مجبور به انجام دادن ا يمن دست به اقدام خواهد زد؟ ول هيعل كنم، دوك اعظم برمن خشم خواهد گرفت و

 »!من هم خواهد شد ريبانگيتوطئه گر نيا يقربان

ا صورت مجبور بودم دوباره ب نيا ريكردم فقط به شام خوشمزه ام فكر كنم، چون در غ يسع. رفتم و شام خوردم يآن شب،تنها، به رستوران در

البته من به عنوان . وجود داشت، دست و پنجه نرم كنم گريد يسو و اطالعات به دست آمده از سو كيعقل و منطقم از  انيكه م يتضاد زجرآور

كارم  زيم يسطل پر از كاغذ و سند رو كيبه دفتر آمد و  نمياز موكل يكيبار  كي. روبرو شده بودم يبارها با مشكالت مشابه يعاود ليوك

 زيگذشت، همه چ يآن ها م خيكه هفتاد و پنج سال از تار يعيروز قبل گرفته تا مدارك مربوط به وقا يكاغذها از صورتجلسه ها نيدر ا ـ ختير

سامان دهد كه بتواند آن ها را  ياست كه مستندات و مدارك قاطع و روشن را به نحو نيا يموارد نيدر چن ليوك كي ي فهيظو. وجود داشت

به  يجامع و منطق يريسردرگم، تصو يمجموعه  نيتا سرانجام بتواند از ا. كند دايآن ها را پ انيم يو روابط عل يو توال ديظم نماپردازش كند، من

 يهم ماه ها به جستجو ديمهم را كنار بگذارد و بعد، روزها و هفته ها و شا ريكاه را از گندم جدا كند، نكات و موارد غ ديانسان با. دست آورد

 يمطلوب رهنمون م يجامع و همه جانبه  ريرا به آن تصو ليوك كيسرنخ هاست كه  نيا. كند دايپ يديمف يبپردازد تا بتواند سرنخ ها اطالعات

 .سر نخ كيتنها . است يتسلط بر پرونده كاف يهم برا ديمدرك مف كي ايسرنخ  كي نهامعموالً ت. شود

 يكل ريشدن به همان تصو ليو تبد يريبه دست آورده بودم كه در مرز شكل گ ياديزاطالعات . من اكنون ده ها سرنخ در دست داشتم خوب،

 .قرار داشت

لذت  يزييكنم، كنار باغ لوكزامبورگ گردش كنم و از باران پا هيآبجو هد ياديخوشمزه و مقدار ز يتزايپ كيوقت آن بود كه به خود  پس

 ينشانه ها نيصبر كنم تا نخست يوقت آن بود كه كم. فكر نكنم ريچند ماه اخ يدادهايهم شده ـ به رو يچند ساعت يوقت آن بود كه ـ برا. ببرم

 .نظرم، خود به خود آشكار شود وردم ريتصو

 بمينظر داشت و تعق ريمطمئن بودم كه اگوست هورست من مرا ز. شدم يزود گذر بود چند ساعات بعد دوباره دچار افسردگ يخوشحال نيا اما

كردم كه  يرا م يهمان كار قاًيمن دق: داشت يساده ا ليترس، دل نيا. فتديفرصت مناسب بود تا دوباره به جان من ب نيكردو منتظر اول يم

دارم  ميبود من تصم دهيكه فهم ليدل نيرا هم كشته بود، آن هم به ا ووديه ياو راب. و آگوست، خواهرم را كشته بود. خواهرم وال انجام داده بود
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دانست كه  يوال بود و اگوست م ياز منابع اطالعات كيمحكوم به مرگ شده بود كه  ليدل نيتنها به ا ووديه. را به انتها برسانمتمام وال  مهيكار ن

 .هورست من ذكر شده است انيمطمئن بودم كه نام من هم در فهرست قربان. خواهم رفت يزود به سراغ راب اي ريهم د من

 پرونده بسته كار،يبود كه با كشتن و هديرس جهينت نيهم آگوست به ا ديشا يول

پاترنوستر آن همه اطالعات  ويدانست كه كل يآگوست نم ديشا. كرد ينم ديجان مرا تهد يخطر ديشا. وال پارك شده است قاتيو رد تحق شده

 ...دارد اريدست اول در اخت

 بودند؟ يميست من دوستان قدو هور كاريچرا پاترنوستر گفته بود كه و: داد يسوال همچنان مرا رنج م كي يول

 .تلفن كردم نستونيپر مارستانيپدرم در ب به

وال  يبه او گفتم كه ردپا. مالقات كرده ام يكنم و با چه كس يخواست بداند كه كجا هستم، چه م يم. اما شفاف و واضح بود ف،يپدر، ضع يصدا

تنها  يعني يچليپاترنوسر و پسر خواهر تور ويلوبك، كل شتر،ير: رفته امدوم  يكنم و به سراغ چند نفر از بازماندگان جنگ جهان يرا دنبال م

و - را هم به گردن دارد  فرنانياست كه خون وال، الكهارد و ه يو قاتل او همان كس دهيبه قتل رس ووديه ييبه او گفتم كه را. ادگار زنده اسقفي

 .داشته است نهيريد يشناخته و با او دوست يم ميرا از قد كاريبه نام آگوست هورست من اسن كه و يشيمرد، كش نيا

 "...طانيلعنت خدا بر ش... كار؟يچرا و... ؟ييچرا را... من ياوه، خدا": غمناك گفت ييآهسه و با صدا پدرم

 "؟ياسشن يمستعار را م ياسام نيا ايآ. يكرد يم ياشغال شده زندگ سيدر پار يدوم مدت يجنگ جهان يتو هم در سال ها. گوش بده، پدر"

 شهياو هم. شود يمحسوب م يمنبع اطالعات كيتازه متوجه شده بودم كه پدر خود من هم . كردم فيتعر شيو دوك اعظم را برا مونيس يماجرا

 ادشيبه  يزيمورد خاص چ نيدر ا دياما شا. كرد يم تيرا رعا يو پنهانكار يكمال رازدار يدر دفتر خدمات راهبرد شيها تيدر مورد فعال

 .بگذارد انيبود و حاضر بود آن را با من در ممانده 

من فقط  يراستش را بخواه ن،يبنجام": به من گفت. منجر شد يديشد يزود به سرفه ها يليسر داد كه خ يخنده بلند ،ياو قبل از هر پاسخ اما

مبادا مرتكب  دميترس يم. ام را سوراخ كند نهيس ياز سربازان آلمان يميمبادا گلوله  دميترس يكه روز و شب م نيا: را به خاطر دارم زيچ كي

اس، كپسول  –اس  انيصورت مجبور بودم قبل از افتادن به دست بازجو نيداشت و در ا يمياشتباه، عواقب وخ نيشوم، چون كوچك تر باهاشت

 ،يزيكار خطرناك رامبر نيا. كرد يم يواقعا با نهضت همكار يزيحق داشت؛ رامبر يچليتور: ميرا به تو بگو يقتيبگذار حق. را ببلعم انورمسي

من با نهضت مقاومت . دميشن يمورد م نيا درييزهاينداشتم، من فقط دورادور چ يارتباط چيمسائل ه نيمن با ا يل. .كرده بود وانهيدرا  يچليتور

كردم به  يم يمحموله سع تيجام ماموران يبرا ديبا: داشتم فهيوظ كيمن فقط . آشنا شدم يزيارتباط بود كه با دامبر نيدر تماس بودم و در هم

 "...برسانم سيدوباره از شهر خارج شوم و خود را به مرز سو ممكن، بيهر ترت

 ".ام دهيتو ساخته اند، د يجاسوس يها تيرا كه از فعال يلميبله، ف": او گفتم به

 يخطرناك يدانم چه باز يمن نم. ن، جان تو در خطر استب. كنم يخواهش م. به خانه برگرد، پسرم": دوباره به سرفه افتاد و سپس گفت "!لميف"

 "...تو در خطر است يدانم كه زندگ ياست، اما م انيدر جر

 ".كنم يم اطينگران نباش، احت"

و بعد . از قبل به سرفه افتاد دتريبار شد نيدوباره و ا "!ارزد يهم نم يزيتو به پش اطياحت ؟يفهم يچرا نم! اطياحت": گفت زيتمسخر آم يلحن با
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 يصدا. ستين ينگران يجا يمبتال شده ول يفيخف هياو گفت كه پدرم به ذات الر. روبراه است زيدهد همه چ حيكه توض دميرا شن يپرستار يصدا

 .را گذاشتم يدوباره با او تماس خواهم گرفت؛ و بعد گوش ياز پرستار خواستم به پدرم اطالع دهد كه به زود. سرفه پدر خاموش شد

كدام مسائل؟ خواهرم به جز اسناد  گر،يمسائل د يو درباره بعض-كرد  يم قيتحق يچليكه خواهرم در مورد اسناد تور ديگفت يه من مشما ب"

 "عالقه مند بود؟ يگرياسقف به چه موضوع د

كه  يا يسكيو وانيه لرنگ و رو رفته نشسته بودم و ب يو عكس ها يميقد ياز آت آشغال ها يكوه انيو كهنه و در م يراحت يصندل كي در

 .كردم يپاترنوستر به دستم داده بود نگاه م ويكل

 .خواراند يبزرگش را م ينيگاه با دسته آن، ب يلب داشت و گاه و ب ريز يو بزرگ يميداده بود، چپق قد هيتك يواريد يبه لبه بخار زبانميم

كوچك باال و  يمثل توپ شيگلو ريز بيس. دينوش يسكيو يجرعه ا ".متوانم به شما كمك كن يمورد نم نيمن هم در ا. اوه، دوست من، متاسفم"

 .رفت يم نييپا

 د؛ينكن يكنم پنهان كار يخواهش م. دييبه من بگو يزيدرباره آن چ ديخواه يشما نم يول-هم هست  يگريمطمئنم كه موضوع د. كنم يباور نم"

 ".وال خواهر من بود

جادوگر و  يسرسبز عجوزه ها يو هفت كوتوله و كلبه ها انيشاه پر نيبه سرزم: قه داشتعال يبيو غر بيعج يخواهر شما به موضوع ها"

 "...سم بلند و يكفش ها

 "د؟ييگو يكه م ستيچ اتيچرند نيا"

دوست با  "تصادفا"جا بود كه هورست من  نيهم. نميداخل كافه را بب يكافه كلود و چراغ ها بانيسا يجلو يتوانستم درخت ها يپنجره اتاق م از

 مالقات كرده بود - گذرد يكرد چهل سال از مرگ هورست من م يكه تصور م يكس يعني- وودياش ه يميقد

 "...و يچليجنگ، در مورد تور يدر مورد سال ها: كرد يم چيبود و او را سوال پ دهيچسب كاريخواهر شما با سماجت به و. دانم يخوب، من هم م"

 "داشت؟ عالقه يگريو چه؟ وال به چه موضوع د"

به چپقش زد و  يو نگران پك محكم يعصب "ست؟يطور ن نيشده است، ا وانهيد ريپاترنوستر پ ديكن يالبد فكر م ؟يشد يحاال راض! نيو حشاش"

 .فضا را پر كرد پ،يمطبوع توتون پ يبو

 يو سوء قصد كنندگان به كار م نيقاتل يواژه را برا نيها ا ييايتاليدارد؟ ا يمگر چه اشكال ست؟يچه؟ موضوع چ يعني. فهمم ينم ن؟يحشاش"

 ".واژه برخوردم نيدو مورد به ا اي كيهم در  يچليمن در اسناد تور و؟يوجود دارد، كل يواژه چه مسئله خاص نيدر ا. برند

جالب است؛  يليخ نيواقعا؟ ا د؟يواژه روبرو شد نيروزانه اسقف با ا يها ادداشتيدر ": اش را خاراند و گفت ينيدوبار با دسته چپق، ب ويكل

 ".گفت ير است م يراب! قايدق. كند يم دييرا تا يراب ياستكه تئور يموضوع ن،يا. پسر، واقعا جالب است

 ".ديبده حيلطفا به من هم توض و،يكل": كردم، به پاترنوستر گفتم يكه به زحمت به صبر و حوصله تظاهر م يحال در

 .نداشت يعجله ا چيه ويو كل. در كار كند ليتوانست به زور او را وادار به تعج ينم يكس. نبود يدست و پاچلفت يرمردهاياز آن پ ويكل

واقعا مرا به  د؟يدان ينم يزيچ نيپس چطور درباره حشاش. ديهست كيكه كاتول ديكن يشما ادعا م د؟يهنوز متوجه نشده ا! پسر ن،يحشاش"

 .تكان داد يسر يديو با نوم ".نداشته يفيتعر چيشما ه يمذهب تيمعلوم است كه ترب. ديانداز يتعجب م
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 ".من شاگرد شما هستم ديفرض كن. ستين ريوقت د چيآموختن ه يبرا"

و به  يبودند كه در قرون وسط يكسان نيپسرم، حشاش ن،يبب. دانم ينم ياديز زيمن هم چ يگفتنش آسان است، ول": گفت. زد  يلبخند ويكل

مد روز بود،  ن،يبردن مخالف نياز ب يكه استفاده از زهر برا يدر زمان يعنيت پاپ خاندان بورجا، حكوم يخصوص در دوران رنسانس، در سال ها

شما  ديالبته بر خالف آنچه شا. دربار پاپ بودند استيس ياجرا يمهم و كارساز برا يابزار ن،يحشاش. كشتند يپاپ و به دستور پاپ آدم م يبرا

 دهيكه خواهر شما سخت به آن چسب يكننده ا نيينه، نكته تع. ندارد يارتباط چيرا با دوران رنسانس هماج نيكننده ا نيينكته تع د،يكن يتصور م

مجدد  تيمنظور، شروع فعال. بر سر زبان ها افتاده بود نيحشاش تيبود كه در مورد از سر گرفته شدن فعال يعاتياطالعات درباره شا سببود، ك

آن را  يوقت به طور جد چيبود و خود من ه عهيشا كيفقط  نيالبته، ا. است سيدر شهر پار يعنيجا،  نيا ،يجنگ جهان يدر سال ها نيحشاش

. تر از برخورد من بود يجد اريبس عاتينوع شا نيبرخورد او با ا. با من فرق داشت كاريو يول. داغ بود عهيآن سال ها بازار شا رد. باور نكردم

تر از ده بار آن را  شيب ديشد، شا ينم ريس لميف نيا دنياز د. بود نيدر و "مرد سوم" لميف هيمان تهاو در ز. بود سهيتوطئه و دس وانهيد كار،يو

بود كه دوست داشت درباره  ليدل نيبه هم. ديكش ياس را بو م سهيو دس ديد يرا م يو در هر گوشه توطئه ا- بود  سهيعاشق دس. بود دهيد

 يدرباره توطئه ها كاريو. نكرد ديهرگز او را ناام -زيتوطئه آم يو كارها ينيچ سهيدر دس يعني- د مور نيدر ا ايسيو كل. كند هيگزارش ته ايسيكل

 ،يشورو ستيحزب كمون يمركز تهيكم ايسوم  شيرا يگفت صدارت عظما يم شهيهم يراب. داشت يدست اول يخبرها شهيهم ييايسيدرون كل

باز، و  سهيتوطئه ساز، دس ياز گروه ها يمجموعه ا ايسيكل: گقت يماند؛ م يصوم مكودكستان پر از كودكان مع كيبه  ا،يسيبا كل سهيدر مقا

است كه در پشت  نانيچ سهياز دس يو مجموعه ا يخال يناشناس در اتاق ها يصداها ك،يتار يدر راهروها زيآم هتوطئ يپر از نجواها يمكان

با  قايچون دق... كرد يتصور م يو واقع يرا جد نيحشاش يماجرا ليدل نيه به كاريبه هر حال، و... مشغولند عهيبسته به ساختن شا يكركره ها

را دوباره فعال  نيجنگ، گروه حشاش يدر سال ها يكرد كه شخص ناشناس يادعا م كاريو... كه در ذهن خود ساخته بود، تطابق داشت يريتصو

پاترنوستر با  ".چه خبر بود سيوش كرده بودكه آن سال ها در پارانگار فرام-وادار كرده بود  سيدر پار اتيكرده و آن ها را به انجام عمل

 يفيكث يمامور انجام كارها ايسيكل يار سو نيگفت، حشاش يم يراب": چپقش را چاق كرد دوبارهزد و  يجنگ لبخند يخاطرات سال ها يادآوري

 يكارها" نيوقت به من نگفت كه منظوررش از ا چيه يول رد؛يآن ها را بپذ تيحاضر نبود علنا مسئول ايسيكل نياز مسئول كي چيبودند كه ه

مورد  نيكرده بود، در ا دايپ يو اگر هم پاسخ. كند دايسوال را پ نينشد پاسخ ا قموف كاريرا كشته بودند؟ و يچه كس نيحشاش. چست "فيكث

داشت كه  نانيجنگ فعال بودند و كامال اطم اشغال شده زمان سيدر پار نيدانست و مطمئن بود كه حشاش ياما او م. به من نگفت يزيهرگز چ

 "...شناسد ياز آنها را م يچند نفر

 "شناخت؟ يافرا را شخصا م نيا كاريو ايشناخت؟ ا يشخصا م": دميپرس

. بودند يو افراد روحان شيكش ن،يحشاش نيباشم، معتقد بود كه تمام ا دهيرا درست فهم شياگر حرف ها. شناخت يبله، آن ها را شخصا م"

زنده را به دست  يمنبع اطالعات نيرا درست به هدف زده و بهتر ريداشت، ت نيكه در مورد حشاش يخواهر شما در ارتباط با سواالت نيبنابرا

به نظر من كه ... مفصال با من حرف زد نيبا خواهر والنتا شيدر مورد گفتگوها يراب. بود كاريموضوع مورد عالقه و نيحشاش يماجرا-آورده بود 

 كرد  يكار خبط كاريبه نظر شما و ايبه نظر شما چطور؟ آ. نداشت يكالاش

ماجراها  نيا ؟تماميچه خطر.خواهرتان نداشت يبرا يخطر چياطالعات ه نيا كاركهيخواهرتان گذاشت؟ به نظر و ارياطالعاتش را در اخت كه
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 ،گذاشت  نيخواهر والنتا ارياش را هم در اخت يميوستان قداز د گريد يكيراحت نام  اليبا خ كاريو نيبنابرا.بود شيمربوط به چهل سال پ

 ».لئو است درمنظورم برا

 »ست؟يبرادر لئو ك نيا و«

اش را باال  ينيب ويكل».است نياز حشاش يكيمنظورم .از انهاست يكيگفت برادر لئو  يم كاريو ولي ،شخص آشنا نشدم  نيوقت با ا چيمن ه خود«

به هر حال - نه ايكرد  دايبرادر لئو را پ نيالبته من خبر ندارم كه خواهر شما ا«:كرد و سپس ادامه داد نيف شفيگرفت و در دستمال بزرگ و كث

به  دشيكتاب جد فيتواند در تال ياست و م نيمرد به نفع خواهر والنتا نيبا ا ييمعتقد بود كه آشنا كارياما و.هم نداشت يچندان دهيفا شانيبرا

 ».او كمك كند

 »لئو مرده است؟ اياورد؟آيبه عمل ن يبرادر لئو تالش نيكردن ا دايپ ياوال بر چرا«

كنم سنت  يكند كه فكر م يم يزندگ رلنديصومعه كوچك و دور افتاده در سواحل ا كيدر  يول. دانم هنوز زنده است يتا انجا كه م نه«

به من نگاه كرد و  يبا كنجكاو ويكل»...شود يصال خوشحال نممثل خواهر شما ا يزن دنيمطمئنم كه راهبان صومعه از د يول.نام دارد كستوسيس

 .اش را خاراند ينيب ستمالدوباره با د

به خواهرم گفته  ييزهايچ نيحشاش نيبعد از چهل سال درباره ا يراب.ويكنم كل يتعجب م«لحظه به سخنان او فكر كردم و سپس گفتم چند

 نيمن خواهرم به ا دهيبه عق.كه موضوع از چه قرار است ميبه شما بگو ديبگذار يول.چيه چ،منطقايدارد؟ه يموضوع چه اشكال نيخوب، ا.بود

خواهرم .آگاه شده بود يفكرم كه خواهررم از چه سر نيمن هفته هاست در ا.هنوز هم وجود دارند و فعالند نيحشاش نيكه ا دبو دهيرس جهينت

كه چهل  ييست،ماجراين يمنطق نيا- اورميراز سر درر ب نيفكر كردم نتوانستم از او من هرچه . كه به قتل او منجر شد دانستيرا م يراز مرگبار

 دايرا پ نيحشاش ياز واحدها يكيوال .است نيمعما هم نيجواب ا ديشا يول.توانم امروز موجب مرگ او شده باشد ينم ذردگ يسال از عمر آن م

بوده تا او محكوم به  يكشف كاف كي نيبله،هم.بود يكشف كاف نيظاهرا هم و-كرده بود يياز آنها را شناسا يكيهم تنها  ديشا اي-كرده بود

 نيا ويكل«:به اوگفتم.كرد يشده بود،او موضوع را درك نم رهيانداخت و ببه من خ يشانيبه پ ينيپاترنوستر چ»!يهورست من لعنت نيا.مرگ شود

 يتهايهورست من هنوز هم مشغول كار است و مامور يول.شناخت يم شيبرادر لئو را از چهل سال پ نياو و ا كاريو.از آنهاست يكيهورست من 

آمده بود تا  سيرا پشت سر گذاشته و به پار ياو رراه دراز.به دت هورست من كشته شد كاريرساند و يم مبه انجا تيمحوله را با دقت و موفق

هم  ليدل نيوبه هم.كه به خواهم گفته بود به گوش من برساندرا  ييحرفها كاريو ديترس يچرا؟ چون م ديدان يو م.را از سر راه بردارد يراب

هورست من كور خوانده واشتباه  يول. را به قتل رساند يراب ليدل نيو به هم.ببود كه مرا هم بكشد اندهنم يزيچ ليخواهرم را كشت، و به همن دل

 .به شانه او زدم ياز جا برخاستم و دست»!او شما را از قلم انداخته است.مرتكب شده است يبزرگ

 ».اورمياصال سر درنم«:من من كنان گفت.ا هضم كند ديهنوز نتوانسته بود آن همه اطالعات جد.بود جيگ پاترنوستر

و خواهم به . است يبود كه وجود او خطر بزرگ دهيرس جهينت نيبه ا يكرده بود و شخص مهم و ناشناس دايپ نيدرباره حشاش ييزهايچ خواهرم«

كردمرا  يبودد كه هورست من سع ليدل نيو به هم. كشته شد-ديبگو يرا به كس اتشيكلمه كشف كي ياز آنكه بتواند حت شيپوبه -ليدل نيهم

 ».هم بكشد

 ».آورم دوست جوانم يشما سر در نم ياز حرفها من«
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 ».كند يم يكه در رم زندگ رديگ يم ياست كه هورست من دستوراتش را از كس نيجالبتر از همه ا و«

 »...ديمورد به من نگفته بود نيدر ا يزيمن قصد جان شما را كرده بود؟شما چ تهورس«

در آن .غلط از آب در خواهد آمد يبه زود ميتمام گفته ها باياصال خبرنداشتم كه تقر.پاترنوستر بازگو كردم يدانستم برا يآنچه را كه م تمام

 .حق به جانب من بود يگذشته تا حدود نيو از ا. ديرس يم و مستندل به نظر يالاقل از نظر خودم منطق اتميشب تمام نظر

 ياز ناخن ها يكيكهنه اش راازقفسه برداشت وآن را ورق زد و سپس با  ييايپاترنوستر اطلس جغراف ويشب قبل از آنكه به هتل برگردم كل آن

 .جا قرار داشتدر آن كستوسيرا به من نشان داد كه به گفته او صومعه سنت س يو چاكدارش نقطه ا فيكث

2 

 زيسامرها.گذاشته بود تلفن خانه اش به صدا درامد يقرار مالقات زيسامرها يبعداز ظهر با منش2ساعت  يكه پدر دان ببرا يهمان روز صبح

با  ياناست كه ارتباط چند يمورد خصوص كيبا من گفتگو درر  دارياگر اشتباه نكنم قصد شما از د«:يو نافذش پرس زير يبا صدا.پشت خط بود

 »زنم؟ يدست حدس م.ندارد يو حقوق يمسائل شغل

 دياجازه بده«:اش پرواز اردك سنترال پارك را دنبال كند يچشم نيكردبدون استفاده از دوربب يم يبود و سع ستاديكنار پنچره ا.ديدان خند پدر

 ».ديارسال كن- يجار با تعرفه هاي آن هم– يصورتحساب ميمزاحمت توقع ندارم برا نيا يدر ازا:كنم انيطور ب نيموضوع را ا

به گفتگو در مورد موضوع مورد  يدوستانه و سنت يدر محفل ميتا بتوان دييايدفتر به خانه ام ب يكنم به جا يم شنهاديصورت پ نيدر ا.خوب اريبس«

 »پدر دان؟  ديموافق.ميعالقه شماا بپرداز

 ».ليكمال م با«

منتظر  14پس من ساعت «:به پدر دان داد و اضافه كرد -بود نگتنيواش دانيم يكيپنجم و نزد باناكه در خي–خانه اش را  ينشان».خوب اريبس«

 »شما هستم

زرد و  ديسف يآن به رنگها يبود كه نما يخانه كوچك.شد ادهيپ يرق در افتاب سرد زمستان بود از تاكس5كه غ زيخانه سامرها يدان جلو پدر

از  يكيدر را كه به شكل  يدان كوبه برنز.كرده بودند يان را نقاش روزيد نيهم يينقدر تازه بود كه گورنگ نما آ. ديدرخش يدر افتاب م يتونيز

 .نوتردام ساخته شده بود به صدا در آورد يايسيسر در كل يرهايش

مبلما  يديزرد و سف يها يو صندل يراحت يداشت و با مبل ها يبزرگ يكه پنجرها منيدر را باز كرد و او را به اتاق نش زيسامرها يخصوص يمنش

تازه مبلمان اتاق را  يساده و گلدان پر از گل ها يواريد يبخار كيكتابخانه  يقفسه ها.كرد ييداشت راهنما يا مانهيشده بود و جو آرام و صم

به  يآرام يقيموس يفمخ ياز بلندگوها. شد كه غرق در نور آفتاب بود يباز م يباغ كوچك زمستان كيسالن به  يپنجره پشت. كرد يم ليتكم

و آرامش  ريجو دلپذ نيا ليبه دل ديشا:و نور و صدا شگفت زده شد و با خود گفت هيسا انيم قيمطبوع و دق يدان از آن هماهنگ.ديرس يگوش م

 .حد سرحال و آماده مانده است نيتا ا يو روح يهنوز هم از نظر جسم اديرغم سن ز يعل زيسامرها هبخش است ك

 اريپدر دان از آمدن شما بس«:ديا شن زينازك اما شفاف و روشن سامرها يكرد كه از پشت سر صدا يخانه نگاه م يبه باغ زمستانپنجره اتاق  از

 ».خوشحالم

آهار  راهنيپ.به تن داشت يرنگ يلباس خاكستر.ديرس يو سر حال به نظر م كيمرتب و ش.بود ستادهيصاف پشت سر او ا يبا كمر زيسامرها
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 زآنقدريسامرها.به پا كرده بود لياز چرم كركود يبه گردن داشت و كفش يسرخ رنگ يشميبود كروات ابر دهيبرف پوش يديبه سف يزده ا

 .اش از ان استفاده كند ندهيآ ياز كتابها يكيبه خاطر سپرد تا در  قايلبخند زد و ظاهر او را دق ارياخت يب انو مرتب بود كه د كيش

زرد  ياز مبلها يكيدر گوشه  ديرس ينامطمئن و مردد به نظر م يسابقه ا يرنگ نشست و دان كه به نحو ب ديسف ياز مبلها يكي يرو زيسامرها

 همانانيداد و به م يمتحده را نشان م االتيزده بودند كه پرچم ا واريبه د» جاسپر جونز«از  يبزرگ يتابلو زيپشت سر سامرها.رنگ جا گرفت

 .وطن پرست است يخانه مرد نجايكرد كه ا يم يادآوري واردتازه 

 .رفت رونيگذاشت و ب زيم يرا رو يقهوه خور ينقره ا سيسرو زيسامرها يمنش

ما  ياست كه هردو يزنم كه مطلب مورد نظر شما موضوع يخوشحالم ،اما حدس م اريشما هستم بس زبانيامروز م نكهيپدر از ا«:گفت زيسامرها

فكر . شده است ليسكيخاندان درا ريبانگياست كه گر يبتيجه مشترك ما در حال حاضر، توجه به مصكنم كه تنها و يو تصو م. ميبه آن عالقه مند

 ))حدس من اشتتباه است پدر؟ ايآ. ميخانواده هست نيما نگران اعضا ا يكنم هر دو

 .))كنمياستدعا م((

 ))د؟يهم آشنا بود يمر يعنياو ،  يو با همسر متوفا ديدوست هست ليسكيدرا ويبا ه شيدارد كه شما از دهها سال پ قتيحق ايخوب، آ اريبس(( 

 ))بله، درست است(( 

به عبارت . ستميهنوز از صحت آن كامال مطمئن ن د،ياما راستش را بخواه. است دهيبه گوشم رس يبيداستان جالب و عج راياخ زيسامر ها يآقا(( 

 .))رسديبه نظر م يداستان باور نكردن. دكن دييماجرا را تا نيدارم كه بتواند صحت ا ازين يمن به كس گريد

 ».وجود ندارد يا يداستان باورنكرردن چيدر شغل شما ،ه ضايدر شغل من وا«:به لب آورد و گفت يلبخند سرد و خشك زيسامرها

 يان هم زندوم داست تيشخص.گذرد ياست كه پنجاه سال از مرگش م يشيداستان مربوط به كش.ستميبابت جندان مطمئن ن نياز ا خوب،من«

 »...دوست شماست نيكترياز نزد يكيآخر داستان هم  تيگفت و باالخره شخص اتيبدرود ح شيسال ب ياست كه س

 نيا.كنم يگردد اصال تعجب نم يداستان باالخره رو شد و توسط شما مطرح م نيكه ا نيا د؟ازيدان يم«:زد و گفت يزيلبخند غم انگ زيسامرها

 »د؟يدار ليم ريش«:ديخم شد و فنجانها را پر از قهوه كرد و پرس» .ه بوداز حد مسكوت ماند شيماجرا ب

 ايجمله  نيهم قاياو هم دق...است بيعج يليخ«:داغ و تازه،زبان دان را سوزاند  يقهوه »نوشم يم ريو بدون ش اهيامروز قهوه ام را س.متشكرم نه«

 ».مطرح كند يماجرا سواالت نيو در مورد ا ديايبه سراغم ب يتا كسپنجاه سال است منتظرم :او به من گفت.به آن را گفت هيشب يزيچ

 »ست؟يك» او«منظورتان از .ديكن يصحبت م يبه چه كس راجع«

 ياو در مدرسه معلمه بن و وال بود و با مر. است ليسكيخاندان درا يدوست خانوادگ شياست كه از ده ها سال پ يريراهبه پ منظورم«

 »...ناستيآنجل يمنظورم خواهرم مر.داشت يكينزد و مانهيصم يدوست ليسكيدرا

 ».است يجذاب اريام زن سالخورده اما بس دهيدوبار او را د اي كيمن .بله البته اوه«

 يخانم مر- ام دهيبارها از افراد مختلف پرس رياخ ياست كه من در روزها يسوال نيو ا-مطرح كنم يگريخواهم سوال د يم ديبد اگراجازه«

 »داشت؟ يو ظاهر افهينوع قچه  ليسكيدرا

رنگ و پوست  يقهوه ا شيموها.داشت يخاص يعيطب تيو جذاب ييبايقد بلند،الغر و موقر بود و ز.بود يو جذاب يدوست داشتن اريبس يزن يمر«
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 يبله،مر.ودب زيو مردم گر يمنزو يشد،تا حدود يبا مردم دوست م ريد يليخ.آمد يرا خوش نم يداشت كه هر كس يطنز خاص.بود ديتنش سف

 يمودب و با نزاكت بود و آنقدر در نزاكت افراط م يزن يمر.بود يبه الكل لعنت اديداشت و آن هم اعت يضعف واقع كيفقط  يرم.بود نيچن نيا

مه دسته مبل گذاشت و ادا يا رو يو سپس فنجان و نعلبك ديقهوه نوش يجرعه ا» .دانستند ياز مردماو را متكبر و متفرعن م يكرد كه بعض

عشق و احساسات متقابل  نهياعتراف كنم كه در زم ديالبته با.داشتند يبودند و با هم هماهنگ گريكدياز موارد مكمل  ياريدر بس يو مر ويه«:داد

 ».نبود زيآتش آنها چندان ت

 »را دوست داشتند، مگر نه؟ گريكدي يول«:ديپرس دان

 »ويو ه يمثل مر يدافرا ييزناشو يعشق در زندگ ديدان يكه بهتر م خودتان«

، ثروت  - ليسكيثروت خاندان درا يعني –ثروت بزرگ  كي. اتحاد دوستانه بود  يازدواج آن ها نوع. ندارد  يكننده ا نيينقش تع چندان

 ». بود  يمصلحت يازدواج ، ازدواج ني، ا ديپرس ياگر از من م. و در خود جا داده بود  دهيرا بلع يكوچك تر

 »؟  ستيطور ن نيانجام گرفته بود ، ا يو مصالح اجتماع يمادكه براساس منافع  «

بحث ها ما را به  ني؟ ا ستيحرف ها چ نيباالخره منظور از ا يول.  ديا سندهيشما نو. ها كار شماست ، پدر  دهينوع پد نيا فيو توص فيتعر «

 –به سراغش برود و از او سوال كند  يميقد ييه خاطر ماجراب يسال ها منتظر بوده تا كس نايآنجل يكه خواهر مر ديكشاند ؟ شما گفت يكجا م

 »شما كدام ماجراست ؟  ظورمن

 ». مرگ پدر گوورنو  يماجرا «

 ». آها ، آن ماجرا  «

 رديگ ياعتراف م نيكه از مومن يشيمثل كش. غار او بود  اريمونس و . داشت  يكينزد اريبس يدوست ليسكيدرا يبا خانم مر نايآنجل يخواهر مر «

 ». گذاشت  يم انيخود را هم با او در م يمسائل خصوص ليسكيخانم درا. ، محرم اسرار او بود 

. زنان مراجعه كنند  يها يماريتر دوست دارند به پزشكان زن و به خصوص به پزشكان مؤنث متخصص ب شيام كه امروز زن ها ب دهيبله ، شن «

 ». نوع بوده است  نيدو زن هم از هم نيا انيكنم رابطه م يتصور م

، پدر گوورنو در  ديهمان طور كه حتماً به خاطر دار. رفته بود  نايآنجل يچند سال پس از مرگ پدر گوورنو به سراغ خواهر مر ليسكيدرا يمر «

 ». شده بود  زيحلق آو ليسكيباغ خانه درا

من . زنگ زد و خبر را به اطالع او رساند  ويبودم كه به ه يكس ني، من اول دارم اديتا آن جا كه به . به خاطر دارم  قاًيماجرا را هنوز دق نيبله ، ا «

 كيشر البتهجرم او بودم ،  كي، همدست و شر يمن به نوع« : نقش بست  زيبر لبان سامر ها يلبخند سرد» . بودم  ويو مشاور ه ليآن زمان وك

 ». نبود  بيقابل تعق يكه از نظر قانون يجرم

 »پدر گوورنو ارائه نداد ؟  يدرباره علت خودكش يحيتوض يآن زمان كس ايآ «

 كيدئولوژي، بن بست ا يافسردگ: شناخته شده است  ياديو علت آن ها هم تا حد ز ستيها چندان نادر ن ينوع خودكش نيا« : گفت  زيها سامر

 ». ده است را به كام مرگ فرستا ياديز يها شيو مرگبار ، كش يطانيش رهيدا نيا. به الكل  اديو اعت

 »؟  ديرا باور كرده بود يشما هم داستان خودكش يعنيپس  «
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 »، پدر دان ؟  ستيمنظورتان چ «

 يگانيبا سيدر انبار پل يشد و به عنوان پرونده خودكش يتلق يمرگ گوورنو خودكش يكه ماجرا نياست كه ظاهراً شما هم از ا نيمنظورم ا «

 ».  ديبود ي، راض ديگرد

 ». . . كرده بود و  يوجود نداشت كه آن مرد خودكش يشك چيه. مم فه ياصالً نم «

 »بود ؟  دهينبود و پدر گوورنو به قتل رس يكه ماجرا ، خودكش ديدان يخوب م يليكه شما خ ديگو يپس چرا احساسم به من م «

 ».  ديكن يم رينگفتم ، شما سخنان مرا به غلط تفس يزيچ نيمن چن «

پدر گوورنو را به قتل رسانده و .  ديدان يرا م قتيبدون شك حق نيو بنابرا ديهست يآگاه اريبا نفوذ و بس اريا تجربه ، بسب اريشما مرد بس. نه  «

با  نم. نشد  يهرگز علن قتيبود و هنوز هم هست ، حق ليسكيدرا وي، ه ليسكيدرا ويو از آن جا كه ه. كرده بودند  زيسپس جسد او را حلق آو

به  نيكه خواهر والنتا يروز. در كشته شدن گوورنو وجود ندارد  يشك چيه. پرونده بود ، صحبت كردم  نيبه ا يدگيئول رسكه مس يسيمامور پل

 ياتلفن زده و او را در مورد ماجر نستونيپر سيپل سبه رئي – ديبه قتل رس نيكه والنتا يهمان روز يعني –آمده بود  نستونيخانه پدرش در پر

و مطالعه مشغول است ؛  قيماه هاست كه در اروپا به تحق نيخواهر والنتا:  زيسامر ها ي، آقا ديخوب دقت كن. ه بود كرد چيگوورنو سوال پ

كه در آن لحظه تنها چند  ميدان و ما اكنون مي –تازه به خانه آمده است . دارد  فياست كه در دست تأل يديكتاب جد ريافكارش كامالً در گ

! كند  يم چيرا در مورد مرگ گوورنو سوال پ سيپل سيدارد و رئ يرا بر م يگوش يلحظه ا نو درست در چني – به مرگ او مانده بود عتسا

هم داستان  نيحاضرم شرط ببندم كه خواهر والنتا:  ميگو يرا به شما م لشيكار را كرده بود ؟ من دل نيا لياست ، نه ؟ به چه دل بيعج

را  يخودكش يكه تئور ستيو لذا ممكن ن ديآگاه اتياز تمام جزئ قاًيكه شما هم دق رميگ يم جهينت نيبنابرا. قبول نداشت  اگوورنو ر يخودكش

 ». . .  ديباور كرده باش

كنم اگر  فكر مي. حق با شماست  –مرگ پدر گوورنو  اتيو جزئ يچگونگ يعني –مورد  نيكه در ا ميفعالً فرض كن ديبگذار. خوب ، پدر  اريبس «

 ليسكيو اظهارات او درباره درا نايآنجل ياكنون اجازه دوباره به خواهر مر.  دينخواهد رس ييما به جا يبعد ي، گفتگو ها رميفرض را نپذ نيا

 ».  ميبپرداز

 يدوم ، هنگام يجنگ جهان انيپس از پا يعنيده سال پس از مرگ پدر گوورنو ، « : خود را به دست گرفت و گفت  يدان رشته سخنان قبل پدر

جلد چاپ كرده بود و  يهم عكس او را رو ميمجله تا يداشت كه حت يآورده بود و شوهر ايهوش به دن زيو ت بايدو فرزند ز ليسكيدرا يكه مر

و رفاه و شهرت  ياز نظر خوشبخت ليسكيدرا يكه مر يطيدر شرا يعنيكند ،  هياو ته يجنگ اتيها و تجرب ياز قهرمان يلميخواست ف يم ووديهال

 يسر نم يسكيو شهيش كيشد ، به الكل پناه برد و هر شب تا  يديشد يبود ، ناگهان دچار بحران روح دهيخود رس يه اوج زندگظاهرا به نقط

 »؟  زيسامر ها ي، آقا ديآور يآن روز ها را به خاطر م.  افتي يراه نم شمش، خواب به چ ديكش

 نيفرزندانش از ا. فوق العاده حساس شده بود  يمر. بود  ينگران حال مر داًيشد ويه. بله ، البته « : كج كرد و گفت  يسرش را كم زيها سامر

زد و بچه ها را به  ينا مربوط و سر در گم م يدائماً حرف ها چارهيب يو مر. شد  يدر خانه آن ها بند نم يپرستار چهي –بردند  يبابت رنج م

» . . . پس از آن  يو مدت. بود  يفوق العاده عصب. داشت  يو حساس داريا پان اريبس تي، وضع يبعد از آن بحران روان يمر. انداخت  يوحشت م

 ». پس از آن هم در گذشت  يبله ، و مدت« : باال انداخت و ادامه داد  يشانه ا
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 ». بود  يواقع يخودكش كي –بر خالف مرگ گوورنو  –مرگ  نيبندم كه ا يشرط م« : گفت  دان

جسد او را  چارهيافتاد و بن ب نيياز نرده طبقه پا. در اثر الكل  تيمسموم. مست بود  اهيس يمر. باخت ، پدر  دي، شرط را خواه دياگر شرط ببند «

از  سايوجود نداشت كه كل يليدل چيه. تصادف و سانحه بود  كي يمرگ مر. پانزده سال داشت  ايكنم بن آن وقت ها چهارده  يفكر م. كرد  دايپ

 ». كند  يريجلوگ نين مؤمندفن او در خاك متبرك گورستا

گرفتار شد و در  يديشد ي، به بحران روان ديرا از سر گذران يديشد يافسردگ يمر.  ميبرگرد ليسكيدرا يمر تيخوب ، به وضع اريبس «

برود و مثل هر  شيجرئت نداشت نزد كش. كار نبود  نيحاضر به انجام ا يال اقل از نظر رسم. مراجعه كند  سايتوانست به كل يبود كه نم يطيشرا

 نيا. دانست قابل اعتماد است  يداشت كه م يدوست ياما مر. داد قابل اعتراف نبود  يآنچه او را رنج م. رسماً اعتراف كند  يمؤمن كيكاتول

 نايآنجل يواهر مربا خ نيبنابرا. بود  نايآنجل يدوست قابل اعتماد ، خواهر مر نيا.  سايكل ندهيحال نما نيزن بود و هم در ع كيدوست ، هم 

. هم به سفر رفته بود  ويبودند و ه دهيخواب نيآن شب ، بن و والنتا. آمد  نستونيدر پر ليسكيبه خانه درا يخواهر مر. گذاشت  يقاتقرار مال

 ». كرد  فيتعر نايآنجل يخواهر مر يمرگ پدر گوورنو را برا يواقع يدر آن شب ماجرا ليسكيدرا يمر

 ». اكنون ماجرا را به شما گفته است  نايآنجل يخواهر مرو « : گفت  زيها سامر

گفته ها را  نيتواند ا يشناسم كه احتماالً م ينفر را م كيو من تنها . دارد  قتياو حق يخواهم مطمئن شوم كه گفته ها يو اكنون من م.  قاًيدق «

 »؟  ديكنبه ادامه سخنان من گوش  ديليما ايآ.  دينفر شما هست كيو آن . كند  دييتا

 .شده بود ؛ نگاهش سرد ، اما آرام و مطمئن بود  دينا پد زيلبخند از لبان سامر ها» .  ليبا كمال م «

 يكار م كانيوات يدر رم برا ويكه ه ياز زمان يعنيقبل از جنگ ،  يگفته بود كه پدر گوورنو را از سال ها نايآنجل يبه خواهر مر ليسكيدرا يمر »

،  يمر هبه گفت. را به جا آورد  يمراسم عشاء ربان ليسكيدرا يآمده بود تا در نماز خانه خصوص نستونيورنو چند بار به پرگو. شناخت  يكرد ، م

گوورنو به  ياما به زود. به او اعتماد كرد  يمر. و مرد خدا بود  يواقع يروحان كي يعني، مؤدب ، صادق و قابل اعتماد ،  يجد يگوورنو مرد

. . بسپارم  رتوانم اعداد را خوب به خاط يگردد ، من نم يبر م 1937 اي 1936ماجرا به سال  نيا. . . و تنها گرفتار شد  بايز عشق آن زن جوان و

 .« 

 ».  ديادامه بده. ، پدر  ستيسال و عدد مهم ن «

. . . بود  يو زجر آور و بد فرجام زيغم انگ يماجرا. داد  يآن ها را به شدت رنج م ياحساس گناه هر دو. شدند  گريكديبعد ، آن دو واله  يكم «

دهند ؛ راه و چاره  انيبه ارتباط خود پا ديكه با دنديرس جهينت نيو پدر گوورنو به ا يبرگشت ، مر كاياز رم به آمر ليسكيدرا ويكه ه يهنگام

 يهر دو نفر م.  ندينما يخود دوباره آشت يذهب، وجدان و اعتقادات م يگرفتند كه توبه كنند و با زندگ ميو هر دو تصم. وجود نداشت  يگريد

ن يا يمعلوم شد كه اجرا يخوب ، به زود. خواستند تا حد امكان تالش كنند  ي، تا چه حد سخت و سنگالخ است ، اما م ريمس نيدانستند كه ا

هر . را فراموش كند  يتوانست مر ينم. بود  يلعم ريپدر گوورنو محال و غ يكار ، ال اقل برا نيا. ممكن است  رينه تنها دشوار ، بلكه غ ميتصم

 . دادرخ  يفاجعه ا: شد  يم ديو بعد ، شد آنچه با. رفت  يخواست با او حرف بزند ؛ از سر راهش كنار م ينم يزد ؛ اما مر يروز به او زنگ م

آن شب . گذراند  يرا در خانه خود م يندرت شب به ويكه آن سال ها ، ه ديدان و شما بهتر مي –رفته بود  وركيويبه ن ليسكيدرا ويآن شب ه «

. شد  ينم ياما گوورنو راض. تمام شده است  زيكرد او را وادر به رفتن كند ، به او گفت كه همه چ يسع يمر. آمد  ليسكيپدر گوورنو به خانه درا
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زود  ليسكيدرا وياز اقبال بد گوورنو ، جلسه آن شب ه. شد  يو دچار جنون آن وانهيباالخره گوورنو د. تمام شب را به بحث و مجادله گذراندند 

رگ  درخون . . . روبرو شد كه اصالً انتظارش را نداشت  يخبر و سر زده به خانه برگشت و با منظره ا يو او ب ديرس انيتر از حد معمول به پا

 –خرس بود  كي ي، مجسمه نقره ا ءيش نيگفت ا به من نايآنجل خواهر مري –كرد  دايرا كه پ ينيسنگ ءيش نياول. به جوش آمد  ويه يها

 يگوورنو را صحنه ساز يخودكش يگذاشتند و ماجرا يهمان شب قرار و مدار يو مر ويه.  دبرداشت و با تمام قوا بر فرق پدر گوورنو كوبي

منتقل شد و پرونده ، به عنوان  سيلشده به پرونده پ يصحنه ساز يو ماجرا. . . از درختان باغ دار زد  يكيجسد را به شاخه  ويه: كردند 

نبود  ويكشته شدن گوورنو به دست ه يماجرا نيا. است  يگريد زيماجرا چ نينكته ا نيتر بيو عج نيجالب تر يول.  ديگرد يگانيبا يخودكش

 نيدر خاك متبرك گورستان مؤمن از دفن گوورنو سايبود كه كل تيواقع نيكرد ا وانهيرا د آنچه مري –را به جنون كشاند ، نه ، مه  يكه كار مر

بود  ييتمام ماجرا نيا! كرد  ديتبع ابانيب افتهبه خاك تبرك ني –شده است  يكه مرتكب خودكش به عنوان مرتدي –كرد و جسد او را  يريجلوگ

پدر دان قهوه » . بگذارد  انيدر متا راز دل را با او  ديكش يرا م يهم سال ها بود انتظار كس چارهيآن زن ب. به من گفت  نايآنجل يكه خواهر مر

 »داستان صحت دارد ؟  نيا ايآ: است  نيخواهم بدانم ، ا يكه م يزي، تنها چ زيسامر ها يخوب ، آقا« : و ادامه داد  دياش را سر كش

 .مبل جابجا شد  يو رو ديكش يو سرانجام آه. شد  رهيدراز ، در سكوت كامل به دان خ يمدت زيها سامر

پنهان كردن  يبرا يليخوب ، دل اريبس. گرفته است  يموضوع را كامالً عوض نايآنجل ينه ، خواهر مر. طور نبود  نيماجرا ا. نه «  :گفت  آهسته

 ». . . شما باز گو خواهم كرد  يماجرا را برا قتيو بعد حق. قهوه تازه درست كند  مانيبرا ميبگو شخدمتيبه پ ديبگذار.  نميب ياز شما نم قتيحق

 شياز المپ ها از دو ماه پ يكي. شد  يم يسپر يو آن دو آباژور برنز كي، با آن تخت بار يدر آن اتاق كوچك و غم زده و خال گريب دش كي

كوچك آشپزخانه  خچالياز . شد  يم يداد ، سپر يم يسكيو يكهنه و بو يلباس ها ينا و بو يكه بو يدر اتاق گريشب د كي. سوخته بود 

بر  نقطعيقطرات باران ، تند و ال . پنجره ها باز بود . مرطوب اتاق را پر كرده بود  ي، هوا گاريس ظيدود غل. خاست  يبر م يجارهن ابلند و ن يصدا

آن زن . داشت  انيجر» ته وره « خانه  يبود و با سرعت به سو ريزد ؛ آب باران از ناودان ها سراز يم انهيتاز كيبار ابانيآن خ يرو ادهيپ

 .بود  يدر انتظار مشتر دانهيو نو م ديكش يم گاريس يليم يبا ب. بود  ستادهيخانه روبرو ا زيدهل ريز شهي، مثل هم ريپ ييهرجا

دفتر  ريد يليآن شب خ. كرد  يم ريس يگريد يايشده بود ، اما افكارش در دن رهيخ يكيو به تار ستادهيسانداناتو كنار پنجره ا ورهينيمونس

به خانه برگشته ، اما  ديباران شد ريسپس ز. ، در دفتر نشسته و فكر كرده بود  ناليتا مدت ها پس از رفتن كارد. ود را ترك كرد ه ب يزيدامبر

 يو عذابش م ديآ يرا ببندد ، آن كابوس وحشتناك دوباره به سراغش م شيدانست كه اگر چشم ها يم. جرئت نكرده بود به رختخواب برود 

 .اش ، كنار پنجره نشسته بود  يشگيهم يبرداشته و در جا يسكيو يبطر كيه رختخواب ، رفتن ب يبه جا نيبنابرا. دهد 

 يهر چه تالش م. ، در ذهنش مرور كرده بود  ناليرا هنگام صرف شام در خانه كارد زابتيو خواهر ال يزيدامبر ناليكارد يها و بار ها گفتگو بار

 يدرباره قتل ها نيتمام خواهر والنتا مهين قاتيو تحق اتي، بر اساس كشف زابتيه خواهر الك يا هينظر. شد  يگفتگو از ذهنش پاك نم نيكرد ، ا

. گذاشت  يپنداشت ، سانداناتو را آرام نم يم»  مونيس« او را  زابتي، كه ال يمو نقره ا شيآن كش تياو درباره هو يمطرح كرده بود و تئور رياخ

 ني، ا زابتيال يبنا بر تئور. مطرح كرده بود »  يتوطئه پ« مقوله موسوم به  ريو تفس حيتوض يبرا ابتزيبود كه خواهر ال يا هيو از همه بد تر نظر

را فعال كرده و آن ها را به عنوان  نيمعتقد بود كه شخص پاپ گروه حشاش زابتيال. شده بود  يتوطئه رأسا ً از طرف شخص پاپ طراح

 .ها به كار گرفته بود  يتحت اشغال ناز سيدر پار ، ياشغالگر آلمان يها روين ارانيهمكاران و دست
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استوار  يقيو دق يها بر فكر استدالل هينظر نيا يمبنا.  ديرس يو محكم به نظر م ي، منطق زابتيخواهر ال يها ياذعان داشت كه تئور سانداناتو

 يقتل م هب ييبود چرا اكنون و امروز انسان ها دهيكه پرس يمبود ، هنگا دهيمسئله را پرس يو چرا ليدل زابتيكه سانداناتو از ال ياما هنگام. بود 

مورد  نيخواست در ا ينم زابتيال. نگرفته بود  يدر فهرست مرگ قرار گرفته است ، جواب نيمقتول ريو سا نيرسند و چرا نام خواهر والنتا

 .ارائه دهد  يحيتوض

 ؟ رزديب يو آدمكش يزيخونر هم وجود داشت كه به آن همه يگريد زمگر چي – ديپاپ جد انتخاب

 ريمس نيا. و دوباره به فكر فرو رفت  ديكش يسرخ و خسته اش دست يبه چشم ها.  ديكش يكرد و آه يسكيرا پر از و وانشيدوباره ل سانداناتو

 ه، در انبو ابانيدر خ: برود  رونياز خانه ب دي؟ ناگهان احساس كرد كه با افتي يم انيمرگبار كجا پا بيسراش نيشد و ا يم يبه كجا منته نيخون

 يم يتر شيب تيزدند ، احساس امن يرم پرسه م يها ابانيكه در خ يشيآن همه كش انيو در م يو مردم بوم نيمسافر انيجهانگردان ، در م

 .درون روح خود وحشت داشت  ياز ورطه خطرناك و ظلمان دي؟ شا ديترس ياما از چه م. كرد 

برده و آن را  ورشي ساي، به قلب كل بيمه مثل بازوان اختاپوسي – يشانيو پر يو سرگردان ناني، عدم اطم ياپيپ ايقتل ه –كه مشكالت  يزمان از

و از خانه اش . و نگران بود  ديترس يآن جا هم م يحت. كرد  ينم يمنيهم احساس ا كانيامن وات يها واريدر د يدچار خفقان كرده بود ، حت

خود  يفكر يابي، جهت  شياز پ شيهر روز ب. متنفر بود  يدردناك درون يها يريدرگ يآور اديدرد و غم و از  و ييتنها از بوي –داشت  فرتن

كند كه تنها قانون حاكم بر آن ، مقررات  يسپر ييعمر را در جا يدور افتاده برود و باق ياز صومعه ها يكيآرزو داشت به . داد  يرا از دست م

 . . .آن ها را بداند  يبناسد و مفهوم و معنا قاًيروزانه را دق يها ادديرو يباشد و هر راهب يا قهفر

 ريوقت د چيرفتن به صومعه ، ه يبرا. داد  يانجام م ديداشت كه با ييفعالً كار ها. بعداً . گذاشت  يفكر را به كنار نيزود ا يليبار هم خ نيا اما

 .نبود 

 .تلفن را برداشت  يو تار نجات داد و گوش رهيكه بود ، خود را از چنگ افكار ت يهر زحمت به

 .لرزه به جانش افتاد  ارياخت ي، ب ديمخاطبش را شن يخط صدا يكه از آن سو يهنگام

 نيا ديتوان يم. ندارد  يبله ، اشكال« : و گفت  رفتياو را پذ شنهاديپ. هنوز مشغول كار بود  زابتيسانداناتو تلفن كرد ، ال ورهينيكه مونس يهنگام

 .را ندارد  يطوالن ييحال به او فهماند كه خسته است و حوصله گفتگو نياما در ع» چرا كه نه ؟ .  دييايجا ب

. كند  يوقت ، از او عذر خواه ريفراموش كرد به خاطر آن تلفن د يبود كه حت دياو آن قدر شد ازين نيو ا. داشت  ازين زابتيبه وجود ال سانداناتو

 يكوه ريز هك يزيم يشرابش را از رو وانينشست ، ل يمبل يرو زابتيال. كرد  ينشسته بود و به او نگاه م زابتيمان الو اكنون سانداناتو در آپارت

اتاق  يبزرگ آن سو يكه از بلند گو ها گولنوير ياپرا ريو به آهنگ دلپذ دينوش ياز كاغذ و پرونده كمر خم كرده بود ، برداشت ، جرعه ا

، تكان  يسرد شبانگاه ميپرده اتاق در نس. ها ضرب گرفته بود  يكاش يبالكن باز بود و قطرات باران رو يدر ها .شد ، گوش فرا داد  يپخش م

 .بود  دهيپوش يو بلند ميبه پا داشت و پلوور ضخ نيشلوار ج زابتيال. خورد  يم

 نيمن ا.  ديكرد يغروب را در غم و اندوه سپرعصر و  يپس تمام ساعت ها« : به سانداناتو انداخت و گفت  ينگاه يدلسوز ياز رو زابتيال

دانم كه  يگذشته من م نياز ا. احساس پشت سر گذاشته ام  نيحالت و با هم نيرا در ا ياديز ياواخر شب ها نيا. شناسم  ياحساس را خوب م

و  نياز اندازه خشمگ شيها حتماً ب ناليكارد انياآق« : كرد ، افزود  ياشاره م كانيكه با اشاره سر به شهر وات يو در حال» .  ديهست شارشما تحت ف
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 »را به عهده گرفته است ؟  رياخ يدر مورد قتل ها قيتحق تيمسئول ي، چه كس يراست. اند  يعصب

 ».  ديحدس بزن «

 »:؟  يزيدامبر «

 كاتويندليمورد خاص ، ا نياما در ا. ست ا يقاتيتحق نيانجام چن يبرا سايكل يها تيشخص نيو مجرب تر نياز توانا تر يكي يزيدامبر ناليكارد «

 ». را به عهده گرفته است  قيتحق ونيسيكم استير

 »! ست  كاتويندليا ي، رشته تخصص نيا. زدم  يحدس م ديبا. البته « : و گفت  دياش كوب يشانيبا كف دست به پ زابتيال

و امكان  يعمل يكه چه كار ستو اصوالً معلوم ني –بكند  دياند چه كار باد يكس نم چيه!  مييروبرو يبيعج يهمه ما با معما يول: گفت  سانداناتو

 ونيسيكم استير يانتخاب او برا. است  ي، شخص مناسب فهيوظ نيانجام ا يبرا نالياما كارد. داند  يرا نم نيهم ا كاتوينليا يحت. است  ريپذ

آن ، اتفاق نظر وجود ندارد  تياهم زانيموضوع و م يمورد ابعاد و گستردگ در: هم هست  يگرياما مشكل د. است  يكامالً منطق ي، انتخاب قيتحق

 يخطرناك وداند كه اتفاق مهم  يخوب م يلاو خي – ديرا نخور يزيدامبر ياما گول حرف ها« : انداخت و ادامه داد  يشانيبه پ ينيسانداناتو چ: ». 

 ». حاد روبروست  يمشكل درون كيبا  سايرخ داده و كل

 ». خواهد گذاشت  ديانتخاب پاپ جد انيبر جر يريماجرا ها چه نوع تأث نياست كه ا نيمورد ا نيدر ا كيسوال شماره  يول «

 ». . . هم زنده بماند  گريسال د كيكه حضرت پاپ تا  ستين ديبع چيه. ، خواهر  ديكن يم يرو ادهيشما دوباره ز «

 ». ، دوست من  ديكن يم يبا من شوخ ديدار.  رديفردا بم نيهم هم ديشا يول «

 فيپاپ ضع كستوسيها معتقدند كه كال يبعض. شود  ياحساس م يشيرو به افزا ي، نگران مقاميعال يها ناليكارد انيدر م.  ميدانم چه بگو ينم «

و معتقدند كه  ننديخشمگها نگران و  نالياز كارد يبرخ. شدت و خشونت نشان نداده است  ياست كه به اندازه كاف يرياز حد انعطاف پذ شيو ب

كنند زمام امور از  يكه ادعا م يهستند كسان.  ساستيدر درون كل يستيبراليروند فاسد ل كياوضاع نا مناسب ، بروز و گسترش  نيا ياصل تعل

 ». . . و خشنند  يقو يدوباره نظم و آرامش ، خواستار پاپ يكه به منظور برقرار يكسان. دست پاپ رها شده است 

نقشه  كياز  يها بخش يآدمكش نياند كه ا دهيآن ها فهم. وال درست است  يمتوجه شده اند كه تئور سايكل نيمسئول گريبه عبارت د يعني «

 :»اعتراف كند ؟  تيواقع نيدر حضور من به ا ستيحاضر ن يزيپس چرا دامبر. خاص و خطرناك است 

دانست كه من  يم يزياگر دامبر.  ديو از آن گذشته ، شما راهبه هست. است  گريد يمتعلق به نسل يزياست ، خواهر ؟ دامبر يچه حرف نيا «

 يمنسانداناتو من » . . . به  هيشب يزيشما چ. زد  يبد تر از آن م يحت اي يوانگيپردازم به من انگ د يمسائل با شما به بحث و گفتگو م نيدرباره ا

 .گشت  يكرد و دنبال واژه مناسب

 »هستم ؟ » كنجكاو و مزاحم  يا فهيضع« به  هين شبم مييچطور است بگو «

 .نادرش را بر لب آورد  ياز آن لبخند ها يكي. ، شگفت زده سر بلند كرد  سانداناتو

و به عالوه ، شما روزنامه .  دياز حد زرنگ و باهوش شيشما ب. است  نيواژه مناسب هم. هوش  زيبله ، ت.  ديهوش هست زياز اندازه ت شيشما ب «

 ». داند  يها را م تيواقع نيا يهر دو يزيو دامبر.  ديارنگ

به سراغ  ايام منتشر كنم ؟  هيقابل اثبات در نشر ريو رسوا كننده و اتهامات غ هيپا يب يها ياز دست من ساخته است ؟ تئور يمگر چه كار «
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 »! ، سانداناتو  ديبروم ؟ بس كن مزيتا وركيوين هينشر

درست مثل خواهر . دياز اندازه كنجكاو و جسور هست شيو ب زهوشياز اندازه ت شيشما ب. شماست تين سالمت و امننگرا يزيعالوه، دامبر به«

 ».آمد، فراموش نكرده است نيرا كه سر خواهر والنتا ييهنوز بال يزيو دامبر. نيوالنتا

متوجه . دهد يرخ م يعيمشكوك و فج يپشت سر هم قتل ها ا،يسيبود كه در درون كل دهيكرد؟ او فهم يچه كار م ديشما وال با ي دهيبه عق پس«

را دوباره فعال  نيدوم گروه حشاش يجنگ جهان يبود كه رم در سال ها دهيرسانند، فهم يمومن و معتقد را به قتل م يها كيشده بود كه كاتول

سپرد؟ در مورد  يم يرا به فراموش زيهمه چ دي؟ باكرد يچه كار م ديپس وال با_هنوز هم وجود دارد و فعال است ديگروه شا نيكرده بود و ا

 »ها نشود؟  ناليكارد انيكه مزاحم كار آقا ليدل نيزد؟ آن هم فقط به ا يم يخود را به نفهم ايكرد؟  يم اريسكوت اخت شيدانسته ها

صورت  نيكرد، چون در ا يكار را به ما محول م ديبا. داد يكرد و به او گزارش م يمراجعه م يزيدامبر ناليبه كارد ديبا. آمد ينزد ما م ديبا وال«

 زندههنوز  نيشد، خواهر والنتا يم نيو اگر چن. است، خواهر ييايسيمسئله درون كل كيمسئله  نيا. ميزد يدست به اقدامات مناسب م "ما حتما

در هر حال، آنچه گفتم «:ه با حزن و اندوه بودآخر او آهسته و همرا يگفت، اما جمله  يمطمئن سخن م يمحكم و لحن ييسانداناتو با صدا» .بود

 ».است يزيموضع دامبر

 » ست؟يو موضع خود شما چ «

 »...دانم ينم«

كنند، عمل  يفكر م سند،ينو يزن ها م. ندارند ميبه ق ازيزن ها ن يول ديبر يزنان لذت م مٍِيّنقشِِ ق يفايشما از ا يدانم كه همه  يمن م! ديكن بس«

تر  ستحق ندارد با ما مثل موجودات درجه دو و پ يهم كس ايسيدر كل يحت. ميستيدرجه دو ن يما زن ها انسان ها! طانيبر شلعنت ...كنند يم

به سراغ آقا معلم و  "فورا ديكه او با ديكنند و آن وقت شما توقع دار يم يمومن را قصاب يانسان ها يوال كشف كرده بود كه كسان. برخورد كند

 ».كند يم ماريطرز فكر هم مرا ب نيا دنيشن يت؟ حترف يارباب اعظم م

 نيخواهر والنتا يگزارش دهند؟ ول سيندارند وقوع قتل را به پل فهيوظ ريپذ تيمتعهد و مسئول يمگر زن ها. هم نرفت سيوال به سراغ پل يول«

 ونكار را كرد؟ چ نيو چرا ا. كند دايرا پ هيچونِ قض چند و ييو به تنها"گرفت رأسا مياو تصم. سيمراجعه كرد و نه به پل ايسيكل نينه به مسئول

به قول شما  يعني- داد،  يانجام م ديمن با ي دهيانجام داد و آنچه به عق نيآنچه خواهر ولنتا نيمن ب! ايسيكل ياز بدنه  يراهبه بود، جزئ نيوالنتا

به  ناخواستهرا  ايسيكل يدرها جه،يو در نت-رود يم سيه سراغ پلب ايانسان  يموارد نيدر چن. نميب ينم ياديتفاوت ز -رفتن به سراغ آقا معلم

كند و  يمراجعه م ايسيكل يباال نيبه مسئول اي-مالد يدردناك را به تن م اتيو كشف نديناخوشا قاتيتحق يبرخ هيكند و پ يباز م بهيافراد غر يرو

 ديالاقل با. داد يقرار م كار انيرا در جر يشخص با نفوذ دياما او با. كرده بودراه دوم را انتخاب  نيالبته خواهر والنتا. سپارد يكار را به آن ها م

من موضع شما را درك  زابت،يخواهر ال. كند تيهدا يحيصح يتوانست كار را به مجرا يچون او هم م- كرد يخود مراجعه م يفرقه  ي سهيبه رئ

. كند يم رييتغ ايسياز كل تر عيسر ايدن. كند يفرق م رونيب يايبا دن ايسيكل -تسيو همه جانبه ن قيعم يكاف يموضع به اندازه  نيكنم، اما ا يم

 يم يگفتم ط يرا كه من م ياگر او راه. شناخت يخارج را م يايو دن ايسيكل انيدهد او تفاوت م يانجام داد، نشان م نيكه خواهر والنتا يكار

 ».قاتش ادامه دهديتوانست به تحق يماند و هم م يصورت هم زنده م نياو در  رديبگ دهيرا ند ايسيكردف الزم نبود سلسله مراتب كل

و  يدينوم يتكان داد و به نشانه  يسر. انداخته بود يصندل يدسته  يرا رو سشيخ يباران. ديمرطوبش كش يبه مو ها ياز جا برخاست دست
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دل را بر زبان  يها ياز آن باز شود، نگفتن شياگر زبانش ب ديترس يم. را نداشت شيگفته ها يجرئت ادامه . را باز كرد شيدست ها يچارگيب

 كيبا  ايجمله  كيتوانست تنها با  يداشت؛ م يبيقدرت عج زابتيو ال. نهفته اش را افشا كند يكابوس ها و ترس ها نيتر محرمانهو  اورديب

اما . داشت ازين يتر شيفكر كردن به زمان ب يانداناتو براس. نفوذ كند-شناخت ياگر آن ها را نم يحت-نهفته و نگفته ياشاره، به اعماقِ رازها

اعتماد  زابتيتواند به ال يتواند خطر كند و تا چه اندازه م يدانست تا چه حد م ينم. نمانده بود شيبرا ياديوقت ز "كه ظاهرا ودب نيمشكل ا

 .دينما

مورد نظرم را به شما  نيقصد ندارم در ا "من اصال د،يدان يم«:به او گفت كرد، يسانداناتو نگاه م يرفتن ها نييكه به باال و پا يدر حال زابتيال

م يتصم "مستقال ديبا يهر كس. خود عمل كرده بود ي فهيهم به وظ نيوالنتا م؛يخود عمل كن ي ژهيو فيبه وظا ديما با يهر دو. كنم ليتحم

 ».رديبپذ زيكار خود را ن يها امدياقدام كند و پ رد،يبگ

. ديهست يدانم، شما دوست خوب و مهربان يم«:كرد يكه غرق در آب باران بود، نگاه م »اوِنتويو« ابانِيبود و به خ ستادهينار پنجره اك سانداناتو

من . دارم يكم اريخواهر؟ من دوستان بس د،يدان يم. ديمن گذاشت اريمن امشب مزاحم شما شدم و شما با كمال سخاوت وقت خود را در اخت

است كه شما را به  ليدل نيبه هم-عادت ندارم با دوستان رفت و آمد كنم. باالتر از خود سر و كار دارم  نيكارم و فقط با مسئولسرگرم  شهيمه

 »...يعنوانِ نوع

. ديكن يرا درك م گريكديخوب  يليخ ليسكيكردم كه شما و بن درا ياحساس م نستونيمن در پر "است؟ اتفاقا يچه حرف نيا«: گفت زابتيال

 »...از او يبودم خبر ليما يليخ. ديا دهياو شن يدرباره  يزيچ ،يسترا

زود موضوع  يليخ» .گرفت ميقرار خواه شيكار ها انيزود در جر اي رياما د. ام دهيكلمه هم نشن كي ينه، حت«: تكان داد و گفت يسر سانداناتو

 كانيفقط با افراد وات "من عمال. ندارم يدوست "من اصال دياستش را بخواهر...خواهر؟ تنها دوستانِ من د،يستيمتوجه ن«: را عوض كرد و ادامه داد

انسان ها هم تحت  انيم يروابط خصوص يشود و حت يم ميتمام روابط بر اساس سلسله مراتب تنظ كانيكه در وات ديدان يو شما م. سر و كار دارم

خود،  ياجتماع عيرغم روابط وس يعل ون،يما روحان. هستم ييتنهامن انسان  م،يرا بگو قتيحق. قرار دارد يخاص يها تيضوابط و محدود

 »...مانند شما صادق است ييدر مورد راهبه ها "موضوع حتما نيالبته ا. ميهست ييتنها "قايعم اتموجود

روابط دوستانه و  گريدكيبا -ها  شياز كش ياريبس زيو ن- از راهبه ها ياريبس. دارم يمتفاوت ي دهيمورد عق نيمن در ا د،يرا بخواه راستش«

 ».است يو خصوص يمنظورم دوستان شخص. در كالج يدرست مثل زندگ. دارند يا مانهيصم

 ».ها صادق باشد شياز كش يبعض يدرباره  دييگو يآنچه م ديشا«: باال انداخت و گفت يشانه ا سانداناتو

البته به . كند يم بيترغ يو گروه يدسته جمع يرا به زندگ دارند كه آنان يديشد ياجتماع ي زهيها غر شيكردم كش يتصور م شهيهم من«

 ».رنديگ يم يكه ژست الك يمنفرعن يپدرسوخته ها ياستثنا

 دهيرا شن يميضرب المثل قد نيا "حتما«: گفت زابتيبه ال. سانداناتو نشاند يدوباره لبخند بر لب ها »ييايسيكل ريغ«و  انهيعام يجمله  نيا

از پنحره فاصله گرفت، به وسط اتاق » .تنها هستند شهيروند، كه شب ها هم يراه م يگله گله و گروه "در روز غالبا ليدل نيها به ا شيكش:ديا

 تياز آن رو زنده مانده است كه با واقع يميقد يمثَل هم مانند ضرب المثل ها نيا«: شد رهيخ زابتيسبز رنگ و درخشان ال يو به چشم ها آمد

 و. ندارم يخود، شناخت كاف يحل مشكالت و مسائل احساس يام كه برا دهيرس جهينت نياواخر به ا نيمن ا...ميفرق دار انگريما با د. تطابق دراد
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 يا زهيمورد نه انگ نيشما در ا. ندارد يمشكالت من به شما ارتباط. به سراغ شما آمده ام ان،يتمام آشنا انياز خود بپرسم كه چرا از م دياكنون با

 »...شما آمده ام غوجود به سرا نيو با ا-دانم يها را م نيمن ا. ديمن تلف كن يآه و ناله  دنيوقت خود را با شن ديپس چرا با. يا فهيو نه وظ ديدار

» .عالقه مندند زيغم انگ يماجرا ها دنيهستم كه به شن ياحساسات يمن از آن سنگ صبور ها دييشا«: زد و گفت يبه سانداناتو لبخند زابتيال

 .محكم نوش جان كند يپس گردن كي ديمرد هر چند وقت بك بار،با نيا:با خود گفت زابتيال. از حد حساس بود شياتو بساندان

 ».داد ديمن گوش خواه يدانستم كه به حرف ها ينزد شما آمده ام، چون م من«

حس  نيو ا. ديگرد داريپد يداقت، دقت و همدرددر وجنانش آثار ص. شد ينگاهش دوباره جد. كرد ديياو را تأ يسر گفته  يبا اشاره  زابتيال

درباره  زابتيبود، مهم نبود كه ال دهيرس مهيمهم نبود كه شب به ن شيبرا. آغاز سخن كرد. را شكست و زبان سانداناتو را باز كرد خي ،يهمدر

 ،يزيو تنگاتنگش با دامبر كينزد يرابطه  يو العالج پاپپ،درباره  ديشد يماريب يدرباره : حرف زد و باز هم حرف زد. كرد يفكر م چهاش 

كه  ليسكيبن درا يسرانه  رهيقاطع و خ ميدر مورد تصم ر،ياخ يها يدر مورد آدمكش...كستوسيبا كال يزيدامبر كينزد يرابطه  يدرباره 

 به عواقب كار، خود جهتو يحاضر بود ب

اما .شديو خشمش افزوده م يچارگيو ب يديلحظه لحظه بر نوم. سخن گفت ليبن به تفض يلجباز نيا يها امديبه آب و آتش بزند و در مورد پ را

دست بر شانه اش گذاشته است سر بلند  يكند و بعد ناگهان احساس كرد كس يعقده دل را خال خواستيم.نداشت يتوجه چيبه عاقبت كار ه

 يتسل يآرام كردنش كلمات يمبل نشاند و برا يت،او را رورا گرف شيبازو زابتيفراموش كرده بود ال يحضور اورا به كل ديرا د زابتيكرد و ال

 .بخش و آرام كننده بر زبان راند

 .)دياستراحت كن دياعصابتان خراب است با.دياز حد خسته ا شيشما ب: ( به سانداناتو گفت يميآرام وصم يلحن با

گرفت  مينكند تصم ياز آن افشاگر شيش را ببندد و ببر اعصاب خود مسلط باشد دهان ديگرفت وكوش شيدست ها انيسر را در م سانداناتو

 يوانيل شيبرا زابتيال.ام وانهيحتما تصور خواهد كرد كه د زابتيكلمه هم بر زبان نراند با خود گفت اگر ادامه دهم،خواهر ال كي يحت گريد

 .ديآنرا الجرعه سركش يرا گرفت و محتوا وانيل يسانداناتو با خوشحال.دآور يبراند

 .ديرا كه گفتم فراموش كن ييزهايتمام چ.من خسته ام.حق با شماست.كنميخواهش م.خواهر ديخشبب مرا

 .ندارد يحرف ها به هر حال به من ارتباط نيا.دي، مطمئن باش البته

 .ديو مرا عفو كن ديپوزش مرا بپذر.حرف ها به درد آورده ام نياحمق سر شما را با ا كيمن مثل  يول

 .ديو نگران نباش دياور كنب. ستميناراحت ن اصال

 چيه تيواقع نيحاشا كردن ا. واقعا وجود دارند يافراد نيچن.هستند سايكل يآدم ها....افراد نيا.....نيقاتل نيا:كرد و گفت ياخم سانداناتو

 ومطبوع ا يبو.نگاه كرد زابتيو به خانه برگردد؟اما نه،به ال زديبرخ توانستيدهانش را ببندد و سكوت كند؟ چرا نم توانستيچرا نم.ندارد يسود

 نيدرباره خواهر والنتا.بود زابتياكنون نوبت ال. قدرت برخاستن نداشت. شامپو و كرم و عطر اورا استشمام كرد وهمانجا نشست ريدلپذ ي،بو

ادامه  يراسخش برا ميه تصمدربار.حال تا چه اندازه با هم تفاوت داشتند نيبودند و در ع كيداد كه او و وال چقدر به هم نزد حيسخن گفت توض

نام بن را  زابتيكه ال يهنگام.جدا شده متاسف و آزرده خاطر است ليسكيكه در حالت قهر از بن درا نياقرار كرد از ا.وال سخن گفت قاتيتحق

كه  يهنگام.هان كندو رشك خود را پن يتا ترس،نگران ديكوش دانهيو او نوم ديكش ونيزد و ش اديدر وجود سانداناتو فر يبر زبان آورد كس
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دو هزارساله اش  يدفاع از خود و حفظ و حراست از دستورها يمجبور است برا سايكل يبه سخنانش خاتمه داد سانداناتو به او گفت ول زلبتيال

و ما به  ساستيكل هيمنافع عال ديآ يكه به حساب م يزيكننده و تنها چ نييتع اري،خواهر؟ تنها مع ستيطور ن نيا.بزند يدست به اقدامات مقتض

 سايكل تيذات و ماه:تكان داد و گفت يسر زابتيال ست؟يطور ن نيا.ميمنافع ادا كن نيسهم خود را در جهت حفظ ا ديبا سايكل نيمعنوان خاد

اقد ما ف يو از جمله زندگ گريد يزهايسترگ تمام چ قتيحق نيبا ا سهيدر مقا.است كه من در آن شك ندارم يتيواقع نيا.خوب و پاك است

 است يواقع تياهم

امكان وجود دارد  اياحتمال  نيا.شك ندارم تيواقع نيانجام شده باشد و من در ا ييايسيقتل ها به دستور محافل كل نيصورت اگر ا نيپس در ا(

و قابل تصور  رينپذامكا يزيچ نيچن يول.زنمياحتمال حرف م كيبوده است من از  يكار پاك كردن خود از نجاست و ناپاك نياز ا سايكل تيكه ن

 )مگر نه ،خواهر؟.تاس

اقدامات را به عنوان دفاع از خود  نيا توانديم سايكل-يپرداز هيصرفا در حد نظر يعني– كيبله از نظر تئور:خشك و سرد گفت يبا لحن زابتيال

تنزل  يعقالن ريو غ يمنطق ريغ يحد تصوررا به  يتئور نياما شما ا.يمجرد و مجاز تنها به عنوان فكري– كيتنها در سطح تئور يول.كند هيتوج

 .ديدهيم

 )د؟؟يواقعا؟مطمئن(

 )شودياوج رذالت محسوب م يفيكث يها تيجنا نيارتكاب چن اتيو در عرصه واقع ايو در دن(

 )تفاوت دارد ايبا دن سايكل يول(

قابل  ريگونه و غ ماريفكر واقعا ب نيشود؟ا سايمانند وال و الكهارد باعث شستشو و منزه شدن كل ييآخر چگونه ممكن است قتل انسانها يول(

 )ورهينيمونس).(تصور است

هستند و به دستور محافل  سايجزو افراد كل نياگر قاتل: سوال مطرح است  نيمن همچنان ا يحال برا نيبا ا يول. بله ، بله ، وحشتناك است "

اساس  رافراد ، ب نيا ااي – دهنديم حيترج زيرا بر همه چ ييايسيكه منافع كل ودشيانجام م يكسان ديقتل ها با تاك نيو اگر ا كننديعمل م يي ايسيكل

سوال  يقرار برا يتب زده و ب. اش عرق كرده بود  يشانيپ. سوخت  يم شيچشم ها "؟ كننديخود ، محقانه و درست عمل نم نيها و مواز اريمع

 .جست  يم يخود پاسخ

 يها اريتوان با مع يوجه نم چيرا به ه ياقدام نيچن. و مسخره است  يعقالن ريكامال غ هيفرض نيا ": به شدت سرش را تكان داد و گفت  زابتيال

 هخود را ي لهيرا به مخ يفكر نيچن ديتوانيچطور م...است  ريناپذ هيقتل وال توج. است  هيقابل توج ريقتل خواهر وال غ. كرد  هيتوج ياخالق

 "؟ ديده

 يقتل ها ، نوع نيا ديقابل تصور است ؟ شا ريفكر غ نيواقعا ا ايا يول.  دهديپرسش ها خود مرا هم رنج م نيكه ا كنميخواهر ، اعتراف م "

بزرگ تر است كه در  ياز نقشه ا يقتل ها جزئ نيا ديپرداخته شود ، شا دياست كه با ينيسنگ يبها ديو توبه و اظهار ندامت است ، شا يقربان

 "... ايسيمنافع كل تخدم

 "! قابل قبول است  ريقابل درك و غ ريمن كامال غ يبرا يزيچ نيچن "

 "... ستين قتيقادر به درك حق شهيكه انسان هم ديدانيو خوب م ديشما راهبه هست يول "
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و اعتراف به  تيكه شما شهامت رو به رو شدن با واقع كنميمن احساس م. ادم كشته اند  ايسياست كه به دستور كل نيا قتي؟ حق قتيحق "

 ". ديرا ندار قتيحق

موضوع  ايسيكل يها برا زيچ نيكه ا دياعتراف كن ديستيبله ، حاضر ن". اش را پاك كرد  يشانيزد و با دست ، عرق پ يسانداناتو لبخند "واقعا ؟ "

، كشتن  شانيبردن دگراند نيبه خاطر توبه ، از ب ياز گناهان ، قربان ايسيپاك كردن كل: و در گذشته هم بارها اتفاق افتاده است  ستين يديجد

 ". شوديو هنوز هم م شديم هيتوج " ايسيحفظ منافع كل " يبه بهانه  شهيها هم تيجنا نو البته تمام اي –افراد مزاحم و كنجكاو و نا ارام 

 – ياسيو سالح س لهي؟ خشونت و قهر به عنوان وس ستيطور ن نيبود ،ا نيخواهر والنتا ينوع مسائل جزو تخصص ها نيدرباره ا قيخوب ، تحق "

 ".داشت  يوافر يموضوع عالقه  نيبه ا نخواهر والنتاي

 "مورد صحبت كرده بود ؟ نيوال با شما در ا گ

وال هرگز با اعمال قهر به عنوان .  ستيان ن دييتا يموضوع به معنا نيبه ا يعالقه  يول ": گفت  زابتيال. تكان داد  يسر دييبه نشانه تا ساداناتو

نبود  طانيش ليوك ياول قينبود و به طر يدعاو ليوال مورخ بود ، وك.  ستميمن هم موافق ن. موافق نبود  ياسيبه اهداف س دنيرس يبرا يا لهيوس

." 

داشت كه  يخاص يحقوق ياو نقطه نظر ها. بود  يدعاو ليوك نوعي –خاص خود  ي وهالبته به شي – نيكه خواهر والنتا ديدانيشما خوب م يول "

..." 

 "نبود  يديعقا نيهرگز موافق چن يول "

 ي، استفاده از شر برا ريشر در خدمت خ: فكر او را هم به خود مشغول كرده است  يتضاد اخالق نيا...  كنميبه هر حال من فكر م ي، ول ديشا "

 ". يبه اهداف عال دنيرس

 ". ستين يتضاد كاف نيحل ا يناخت و دانش من براش.  دانميم يحيقابل توض ريقابل درك و غ ريغ يتضاد را معضل اخالق نيمن ا "

 نيخواهر والنتا ي؟ شما رد پا ديستيمتوجه ن. ديتضاد باش نيو حل ا يريكه مجبور به موضع گ ديريقرار بگ يتيدر وضع يممكن است روز يول "

قرار  انتخاب ي، در برابر دو راه ني، مثل خواهر والنتا يروزاگر .  ديدهيتمام او را ادامه م مهي، كار ن ديكنياو را دنبال م ي هي، سا ديكنيم بيرا تعق

 "كرد ؟ ديچه خواه ديريبگ

 "كدام انتخاب ؟ "

 يرا به فراموش نيخواهر وانتا قاتيو تحق ديكار را رها كن نيا:  دي، به شما بگو. ، در قالب مجسم شخص ِ قاتل و از دهان ا ايسيكل ميفرض كن "

 ". ديريبگ ميتصم ديصورت مجبور نيدر ا. شد  ديكشته خواه ايسي، به خاطر منافع كل ديكار ادامه ده نيچون اگر به ا!  دو زنده بماني – ديبسپار

 "؟ ديترسانياوال چرا مرا م "

 ". ديچون دوست دارم زنده بمان "

 ".و انتخاب اجتناب كنم  يريدرگ نيبا ا كه من تالش خواهم كرد از رو به رو شدن ميدوم به شما بگو يبه عنوان نكته  ديصورت با نيپس در ا "

 ريشر در خدمت ِ خ. نباشد  يمن ممكن است كاف يارزوها و دعا ها يول.  ديكار موفق شو نيكه در ا دوارميقلب ام مياز صم. فهمم ،خواهر  يم "

 ".. ميدار ازين ناليمانند كارد يشخص ينيبزيو ت يشيمسائل به خرد و دور اند نيدرك ا ينخواهد بود ؟ برا ريخ نيصورت شر هم ع نيدر ا ااي –
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 "است ؟ يزيمنظور شما دامبر ":  ديو پرس ديخند زابتيال

.  فكندينظر ب ندهيو هم قادر است به ا نديگذشته را بب توانديدو سر است كه م "جانوس "او مثل  ": ادامه داد  زابتيتوجه به سوال ال يب سانداناتو

 نيو اما حشاش "قصد رفتن داشت . سانداناتو از جا برخاست  ". مرد پنهان است  نيا ي نهيدر س يادياسرار ز.  اندديسوال را م نياو پاسخ ا ديشا

دست ، مجبور به اتخاذ  نياز ا يحل معضالت يبرا ايسيكه كل دانديكس نم چاما امروز ؟ هي –و مثمر ثمر بودند  ديافراد در گذشته مف نيا ديشا. 

 ".و ظلمات ِ مطلق است خواهر  يكي، قلب تار نيا. استفاده خواهد كرد  يو از چه مسائل و ابزارخواهد شد  يماتيچه تصم

انگشت به لب گذاشت و به او  زابتينرفته بود كه ال رونيهنوز از اپارتمان ب. به او كمك كرد  يباران دنيدر پوش زابتيال.  دياش را پوش يباران

 .، گوش كند  شديلتو ، كه از بلندگو ها پخش م. گير ياز اپرا  ياشاره كرد به قسمت ِ خاص

تنها دو : موثر بود  اريو بس ي، جد يياهنگ صحنه ، سودا. اغاز شده بود  لهيو اسپارافوچ گولتويدوئت ر يعنياپرا ،  يصحنه ها نيتر باياز ز يكي

 .سل تنها  لونيو كيباس ، هماره با  يصدا

 .رها كنم  ديكه دار ي، شما را از شر دشمنان زيدستمزد ناچ يدر ازا توانميمن همانم كه م:  ديوگيو م كنديم يخود را معرف لهياسپارافوچ

 در خدمت به شماكمر ببندم ؟ ديدهياجازه م. ، ابزار كار من است  نيا:  ديگويو م كشديم رونيب اميرا از ن رشيشمش سپس

 !بود  نياز حشاش يكيهم  لهياسپارافوچ

صورتش . در اتاق خواب به قدم زدن پرداخت . امد  نييبلند شد ، از تخت پا. امد  كستوسيشب به سراغ كال يكيتار، در  شهيمانند هم درد،

زود  اي ريد دانستيم. شود  يدرد سپر يمنتظر ماند تا حمله  چارهيو ب ديرا گره كرد و نوم شيعرق بود ، لبش را گاز گرفت ، مشت ها سيخ

 نياما سوال ا. كار اوست  انيپا يكه ان لحظه ، لحظه  دانستو مي –خواهد شد  ديگرفتن ِ درد ، نوم انياو به پا ديكه ام ديخواهد رس فرا يلحظه ا

 ، تحمل كند ؟ گرفتيخود م يرا يبه اجرا ميكه سرنوشت ، تصم يدرد جانكاه را تا لحظه ا نيا توانديم ايبود كه ا

مبادا درد دوباره  ديترس يهنوز هم مطمئن نبود ؛ م. بض و دردناك خود را تكان داد اهسته عضالت منق كستوسيو كال افتيدرد كاهش  سرانجام

به مناسبت مراسم جلوس بر تخت  كاتويندليرا كه ا ييگرانبها يو خنجر فلورانس ستاديكارش ا زيكنار م. او بخندد  يبرگردد و به ساده لوح

و از  كرديباز كردن نامه ها استفاده م يخنجر برا نياز ا كستوسيكال. شد  رهيخداده بود ، در دست گرفت و به ان  هيصبه او هد سيپطروس قد

كارِ موقت مورد  زِيكه به عنوان م يكوچك زهيم ي، خنجر نامه بازكن هم به رو گذراندياواخر اغلب وقت خود را در اتاق خواب م نيانجا كه ا

 يزيخنجر ، كه در پرتو نورِ مات چراغ رو م ي غهيبه ت. ان كار كرده بودند  يرو اريبس يبا هنرمند. ، منتقل شده بود  گرفتياستفاده پاپ قرار م

 .بودند  دهيخنجر به قتل رس نيا ي غهيت يشده  قليدر فوالد ص. ، نگاه كرد  ديدرخشيم

تخت دراز  يرو اطيه با احتدوبار. و با حوله ، عرق صورتش را پاك كرد  ديخسته اش كش يبه چشم ها يكه درد كامال برطرف شد ، دست يهنگاه

ماه ها به درازا  يباشد و هفته ها و حت يطوالن اريكه دوران انتظارش بس دانستيم. ِ مفرط به خواب رود  يو منتظر ماند تا در اثر خستگ ديكش

 يو حت شديم يا دچار فراموشاواخر دائم نينبود ؛ ا يبيعج داديرو. متوجه شد كه خنجر مرصع را هنوز در دست دارد  يناگهان با شگفت.  كشدب

.  ردان گفته بود ، به خاطر او يدرباره  كاتويندليرا كه ا يدوباره به خنجر نگاه كرد و سخنان. اورد  يخود را هم به خاطر نم شيپ يلحظه  كيكار 

ده او بوده است و نماد و مظهر ِ شهامت و خانوا اريدر اخت شياز قرن ها پ يعني،  اديز اريبس يخنجر گرانبها سال ها نيگفته بود كه ا كاتويندليا

 جسارت 
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و نابود شده است و شما به عنوان پاپ  ديمو نا ناپد يد نالياكنون كه وجود شما به عنوان كارد«: به او گفته بود كاتويندليا. شود يم محسوب

 ».داشت ديخواه ازين تيوصدو خص نياز هر زمان به ا شيو ب زياز هر چ شيب د،يا افتهي گريد يچهارم تولد كستوسيكال

گشتاپوست، نه  يحت ايپـنج و .يآ.ام ــاي ايس ايب .گ.مرد در ك نيا ياصل يجا: با خود گفت. كرد يفكر م كاتويندليا ناليبه كارد ادياواخر ز نيا

 اتيوصخص نيو ا. برساند يرج عالبه مدا ييسازمان ها نيتوانست او را در چن يبود كه م ياتيتــمام آن خصوص يدارا كاتويــندليا. ايسيدر كـل

 يميدشمن قد يعني– يزيدامبر يِمرد مرموز و خطرناك اكنون به جاسوس نيو ا. داشت شهيو خون او ر تينبود، بلكه در ذات و شخص ياكتساب

 ناليدانِ تـحت امـر كاردقـرار دارد؟ مـر كاتويندليداند كه روز و شب تحت مراقبت جاسوسان ا يجاكومو م ايآ: با خود گفت. مشغول بود -خود

ده  ر،يپ يِمانفرد. بود كه شخص پاپ هم به آن اذعان داشت يتيواقع نيا. گذاشتند ياو م اريدر اخت يو دست اول قيدائمـاً اطالعات دق كاتو،يندليا

بود  كاتويندلينها و تنها، كارِ ات يزيشك نداشت كه اقدام به كسب اطالعات در مورد دامبر كستوسيشناخت و كال يرا م يزيها سال بود كه دامبر

 كاتويندليو از هـر لحاظ با ا شهيهم يزيبپردازد؟ دامبر يبه جاسوس كاتويندليخود ا ةهم وجود داشت كه بتواند دربار يكس اياما آ. و بس

 .ستياو كم تر هم نسر نباشد، الاقل از  يدشوار ثابت كرده بود كه اگر از مانفرد ياو در تمام آن سال ها. همسنگ و برابر بود

و سرد و چـهره  رهيخ يخونسرد، مّكار، كم حرف با نگاه يموجود كاتويـندليا: نـداشتند گريكـديبه  يشباهت چيدو نفر ه نياز نظر ظاهر، ا البته

، يو لحظات ضرور طيرااما در ش. بود يشلوغ، خونگرم و پر از گرما و نشاط زندگ يبر عكس او، مرد يزياما دامبر. اعـتنا و خشك بود يبـ يا

در زمان انتخاب . مـتنفر بودند گريكـدياندازه از  يب يزيو دامبر كاتويندليو ا... و خشن بودند ريناپذ يرحم، آشت ياندازه ب كيآنان به  يهر دو

. داشتند يبه مراتب بهتر طيرااحراز مقام پاپ ش يمونا، برا يد ناليبا كارد سهيدر مقا ،يو هم از نظر روح يآنها هم از نظر جسم يپاپ، هر دو

بود كه صحت آن  يگريد ليهم دل نيو ا. چهارم انتخاب شد كستوسيها به عنوان پاپ كال ناليكارد يمونا بود كه در شورا يد نياما باالخره ا

 .درك است رقابليانسان ها غ يبرا قتاًيحق ياله تيمش: كرد يثابت م گريرا بار د يميضرب المثل قد

مـرگ مـثل  ةانسـان در لـحظ يمعروف بود كه زندگ: ديد يغلط بـودن آن را به چشم م كستوسيهم وجود داشت كه كال يگريل دضرب المث اما

تنها قسمت . او نبود يشد، تمام زندگ يمجسم م كستوسينه، آنچه در آن روزها دائماً مقابل چشمانِ كال يول. گذرد ياز مـقابل چشمانش م لميفـ

 نيزم يرو يميس يآورد كه در پشت حصار يرا به خاطر م يآن شب شتريو از همه ب. بود سياو در پار يزندگ د،يد يآنـچه م. از آن بود يخاص

همراه با دو تن از  د،يلرز يكه از سرما م يدر حال ،يدر آن شب زمستان. كرد يداشت، نگاه م انيكه در گورستان جر يينشسته بود و به ماجرا

سن اونوره -وريفو ابانِيكه پدرش در خ يشيهمان كش ك،يلو يپدر گ ك،يپدر لو: الغر و بلند قد بود شيآن كش يِدگزن انيپا اهددوستانش ش

. جان سالم به در برده بودند انتيبودند كه از آن خ يو آن ها تنها كسان. آن ها را لو داده بود ةهم كيلو يگ نيهم... داشت يبزرگ يفروش قهيعت

به ... جاسوس دشمن بود كيلو... بود كيبه گردن لو تيجنا نيراه آهن افتاده بودند و گناه ا يها لير يجان رو يو ب با بدن سرد ههم ن،يريسا

 .ماجرا گذاشتند نياز افراد، بعدها بر ا يبود كه بعض ينام »يپ ةتوطئ«. رخ داده بود »يپ ةتوطئ«ماجرا به خاطر  نيو تمام ا. كرده بود انتيآن ها خ

 مونيس«. كه رهبر آنان بود، همراه و محافظ آن ها بود يمونيبود، س دهياو را از روبرو ند يها، هرگز كس يكه جز خود يمونيس. مونيس ةتوطئ

 ...رهـبر گروه بود و هرگز آنان را رها نكرده بود »وسينيورجـ

كه از  يكرد، در لحظات ياش م چارهيكه درد ب يگاه. ديبسته اش به خـنجر نگـاه كـرد و آن را آهسته در دست چرخان مـهين يپلك ها يال از

دادن  انيپا: گفت يبا خود م يلحظات نيدر چن... كرد يآن فكر م زيت ةغيبه آن خنجر و ت د،يد ينم نيسرخ و سنگ يجز پرده ا يزيشدت درد چ
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 نيدانست كه مزد ا يو م... ست يفضربه به قلب كا كي ايبرش در رگ دست  كيضربه به حنجره،  كيهمه درد و رنج چه آسان است؛  نيبه ا

 ...خي... سكوت، سرما ،يشگيآرامشِ هم. ضربه، آرامش است

... آورد اديبه  د،يدرخش يسنگ قبرها م يرا كه رو يخيزده و قشرِ نازك  خي يسرد بود؛ دوباره گودال ها تينها يشب، هوا در گورستان ب آن

به  دهيچسب ،يميو آن سه نفر در پشت حصار س. در گورستان منتظر لوبك بود يشيكش ةرقكه در خ ديرا د كليه يدوباره آن مرد تنومند و قو

 ةو بعد، آن دو نفر در محوط... ييمو طال يمونا، برادر لئو و آن هلتد يسال د: حبس كرده بودند نهينشسته و نفس ها را در س نيزم يهم رو

و ناگهان آن  دند؛يشن يآن دو را م يگفتگو ةخف يكج و معوج گور، صدا يسنگ ها يو همراهانش از البال» سال«. گورستان، با هم مالقات كردند

شد؛ دور  بانيمرد الغـرانـدام و بلندقامت انداخت، با او دست به گر يداشت، خود را رو يو عـضالن رومنديدراز، نـ ييكل كه دست هايه يمرد قو

او را شكست، جانش را گرفت و جسدش را  يزورمندش، استخوان ها يدست ها ميعظ يرويگردنش را فشار داد، او را له كرد، با ن د،ياو چرخ

اش توده  نهيس ةاز قفس. ستيو نـفس زنان به اطـراف نگر ستاديا يحركت بر جـا يو بـعد، قـاتل ب» ... انـداخت نيبه زمـ ستهشك يمانند عروسك

 يهمان چهره ا نيا... ديد يرا روشن كرده بود؛ صورتش را م مرخشياغ برق، نچر ريو نورِ محو و كمرنگ ت. داد يم رونيب دياز بخار سف ييها

 ...عمرش را در مصاحبت او گذراند يسال ها يبا آن آشنا شد و باق كيبعدها از نزد كستوسيبـود كه كال

پاپ اكـنون به  ةچهر. ودظاهر شده ب شيدر گونه ها يقيعم يها نيشد؛ چـ يم دهيد يپاپ به خـوب ةوزن بدن در چهر ديكاهش شد آثار

بازگشت  رقابليغ يبه نحو -شناخت يم يآن را به خـوب ايدن كه همة– كستوسيصورت كال. شباهت داشت ركيس نِيغمگ يصورتك دلقك هـا

ا نوك انگشت پلك دائماً ب. داد ياز لنزها آزارش م يكيلنز زده بود؛  نك،يع يتنوع به جا يآن روز، برا. شده بود رسودهو ف ريپ ر،يرناپذييو تغ

 ينشست و خنجرِ مرصعِ فلورانس يمبل يسرانجام خسته شد، رو. كرد يم يعذرخواه نيكار، از حاضر نيو به خاطر ا ديكش يچشمش را جلو م

 .او بود، در دست چرخاند يدائمروزها همراه  نياش را، كه ا

 يتر شيب حينوع گزارش توض ةدربار» .به گزارشِ شما گوش كنمخواهم  يم. ميكن يكارمان را شروع م. خوب اريبس«: گفت نيبه حاضر خطاب

 .موضوع عالقه مند است كيدانستند كه او تنها به  يم نيحـاضر ةهم. نداد

را از آنچه بود عبوس تر  اهپوشيسـ ةورينيمونس ةچهر د،يتاب يبلند اتـاق م يكه از پنجره ها يآفتاب. داد يزيبه دست دامبر يپرونده ا سانداناتو

 شهيتر از هم يسانداناتو عصب. گذاشت يتر در معرض تماشا م شيگود رفته او را با وضوح هرچه ب يو چشم ها دهيتك يداد و گونه ها يشان من

توجه به نگاه  بي–را  يخنجر فلورانس. بگذارد زيم ياز لرزش، دست ها را رو يريجلوگ يو باالخره مجبور شد برا ديلرز يپاپ م يدست ها. بود

پشت  ييگو د؛يرس يبه نظر م ريهم خسته و پ يزيدامبر. كرد يم يهمچنان در دست راست گرفته بود و با آن باز -نيحاضر ةگفت زدش يها

اتاق را  يفضا ،يو نامرئ يسم يمانند گاز جان،يتـرس و اضـطراب و ه. نـهفته بـود يزيو برآمده اش، اسرارِ زشت و نفرت انگـ بزرگ يچشم ها

 .پر كرده بود

و  بيكه در آن روزها كجا بود و احتماالً چـه كـار كرده بـود را تـعق نيو ا نيخواهر والنتا يآخر زندگ يما هفته ها جناب،يعال«: گفت يزيمبردا

ن طبق اطالعات ما، ب. آن ها بتواند ما را به قاتل برساند يكه بررس ميرا چنان منظم و مرتب كن عيوقا ميا دهيكوش. ـميكـرده ا يبـازساز

 هيدر اسكندر شيهفته پ كياو حـدود . كند دايراه بتواند قاتل او را پ نياز ا ديكند تا شا يم قيطر يسفرِ خواهرش ط ريدر مس قاًيدق ليسكيدرا

 »...رفته بود شتريكالوس ر يعنيما  يميدوست قد داريبه د ه،ياقامتش در اسكندر يدر روزها ليسكيدرا. بود



 

 

 كتابخانه نودهشتيا  تامس گيفورد  –حشاشين                                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٩١ 

 »!ديديترس يم شترير نيكه از ا ديدور؟ شما به من گفت يسال ها شتريما؟ همان ر شترِير شتر؟ير د،يكن يم يشوخ«: گفت پاپ

 ».است قتيحق نيعـ نيا. دميترس يمن واقعاً از او م. جنابيطور است، عال نيهم«

 ».صـداقت و صـراحت شـما مـوجب مـباهات است، جاكومو«: آهسته گفت كاتويندليا

 ».كرد يپس از مالقات با او خودكش يشخص كم نيا يول. هم مالقات كرده بود يگريبا شخص د ليسكيدرا«: ادبه سخنانش ادامه د يزيدامبر

 »؟يك«

 ».بود يفروش فرانسو قهيعت كي. جنابيلوبك، عال نيات«

 ،يبرادرِ پـدرگـ ك،يلو: با خود گفت. ديتپش قلبش نامنظم گرد. وارد شد شيبه رگ ها نياز آدرنال يگشاد شد؛ موج كستوسيكال يها چشم

گناهان بزرگ، . آن ها مرده اند يگذرد، و اكنون هر دو يچهل سال از آن روز م. كرده است ليرا به كابوس تبد مياهايكه رو يهـمان كس يـعني

ما  ةماجرا هم نيا ايآ. ميبود ريدرگ يپ ةما تا خرخره در توطئ ةعاقبت همان گناه است؟ هم ـنيا ايآ. رنديگ يگناهكاران را م بانِيگر ودز اي ريد

 م؟يتقاص آن را پس بده يگريپس از د يكي ديكرده است كه اكنون با ليتبد يرا به گناهكاران

 »... ووديبه نام ه يريخبرنگار پ. است دهيبه دست ما رس سيهم از پار يگريگزارش د«: پرونده را ورق زد و ادامه داد يزيدامبر

 يم يپررنگ و زننده ا يكُت ها شهيهم. جاكومو د،يحتماً او را به خاطر دار. ووديه يراب«: و گفترا قطع كرد  يزيسخنان دامبر كستوسيكال

 »چه كار كرده است؟ ووديه يخوب، راب... دارم اديبه  قاًيبله، هنوز هم او را دق! من يخدا. نداشت رينظ يگساريبود و در م يبيوراج عج. ديپوش

 

نكرده  دايپ يمدرك و سرنخ چيهنوز ه سيپل عتاًياو را به قـتل رسانده و طب يشخص ناشناس. جنابيمرده است، عال ووديه«: گفت يزيدامبر

 ».است

 يرابطه ا فيكث يماجرا نياو كه با ا يول«: ديپرس. بود دهيد يخيبـار در چـه تـار نيرا آخــر ووديكه ه اورديب اديكرد به  يسع كستوسيكال

 ».نداشت

 نيب يرابطه ا ديشا. ديمالقات به قتل رس نيچند روز پس از ا ووديو ه. او رفته بود داريبه د سيدر پار قاتش،يتحقدر چهارچوب  نيوالنتا خواهر«

 »... او و

 يمن برا. جاكومو د،ياساس ندار يب يو حدس و گمان ها عهيبجز ساختن شا يشما كار نكهيمثل ا«: تفاوت گفت يخشك و ب يبا لحن كاتويندليا

 ».خواهم فرستاد سيرا به پار يكس مورد نيدر ا قيتحق

تصادف صرف بوده  كيحادثه  نيا ديشا. كنم يآرزو م تيشخص، موفق نيا يپس من برا«: دو پهلو گفت يمرموز و لحن يبا لبخند يزيدامبر

 ».افتد يم ادياتفاقات ز نياز ا. ابانيخ ةقتل با چاقو در گوش. است

 انياز قربان يكيهم  ووديدشمنان قرار دارد و ه ةدر معرض حمل ايسيكل. ستين ينـه، تـصادف«: گرفته و عبوس گفت يبا چهره ا كاتويندليا

 ».وجود ندارد يشك چيمورد ه نيدر ا. استيسيكل

دوست ما، بن  نيا«: ديكرد، پرس يم يكه با خنجر مرصعش باز يو در حال» .شود يختم م سيبه پار زيدوباره همه چ«: آهسته گفت كستوسيكال

 »اكنون كجاست؟ حال پدرش چطور است؟ ل،يسكيدرا
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 ليسكيدرا. ميظاهراً ما رد او را گم كرده ا: ليسكيو اما بن درا. دياو مدت ها طول خواهد كش يسالمت ةاعاد يول. است يپدرش رو به بهبود حالِ«

فرض  نكهيمگر ا. را انتخاب كرده است يرگيبار هتل د نيا... يگرفت، ول يدر هتل ژرژ پنجم اتاق م شهياو معموالً هم. رفته است سيبه پار

 يكرد كه رو يا دهيمرد بلند قامت و رنگپر يرو به سو يزيدامبر» .رفته است يگريد يرا ترك كرده و به جا سيپار انيم نيكه او در ا ميكن

 يبه من دست م ياحساس بد نـم،يب يم ساكت نيهر بار كه شما را چن. ديساكت يليشما خ ،يفرد ،يفرد«: پا انداخته بود يمبل نشسته و پا را رو

 ».دده

از كثرت و عمقِ اطالعات و تسلط منابع «: گرفت و نوك انگشتانش را به هم زد نهيس يداد، دست ها را جـلو هيمـبل تكـ يبه پشت كاتويندليا

 نيا يجوان مسئول جمع آور ةورينيمونس نيا ايآ«: ديكرد، پرس يكه با سر به سانداناتو اشاره م يو در حال» .شـما مبهوت و الل شده ام ياطالعات

 »اطالعات است؟ لِيس

–ام را به راه انداختم  يبار من ارتش خصوص نينه، ا. است ياز حد خسته و عصب شيمن ب ةچاريب يترويپ. ندارد يكار نقش نيبار او در ا نيا نه،«

 »... و آن پرس و جو كردم نيتم و از امن فقط به سراغ چند نفر رف. كردم يشوخ ؟يفرد د،اوه، چرا نگران شدي

 »ست؟يك يمونقره ا شيكش نيا... يمرد مونقره ا«: ديپرس رمترقبهيغ كستوسيكال

 ».دانم ينم«: تكان داد و گفت يسر يزيدامبر

 ليسكيدرا نيكه ا دييممكن است بگو يول. كند يمرا شگفت زده و مبهوت م شهيشما هم ياطالعات ةشبك«: گفت يزيخطاب به دامـبر كاتويندليا

 »اكنون كجاست؟

 يرويخود، وقت و ن ياصل ةفيپرداختن به وظ يبار شما به جا نيا نكهيمثل ا يول. شماست يو مراقبت، كارِ تخصص بيتعق«: پاسخ داد يزيدامبر

 .بلند، خنده را سر داد يو با صدا» .يفرد د،يمن صرف كرده ا بيمشاهده و تعق يبرا ياز اندازه ا شيب

 ».و خوب نبوده است بيع ياز قرار معلوم كار من چندان هم ب يول«: زد و گفت يلبخند اتوكيندليا

 .نداشت يتوجه ريو پ يميقد بِيمتقابل آن دو رق يبه طعنه ها كستوسيكال

 »ست؟يطور ن نيا. يخودكش كُنه قتل و ي– ميما با نُه قتل روبرو هست بيترت نيبد«: گفت نيبه حاضر خطاب

 نانيتواند با اطم يكس نم چيه. ظلمات بر ما حاكم شده است. است يو وحشتناك رهياوضاع ت جناب؟يداند، عال يچه م يكس«: خ دادپاس كاتويندليا

 ».شد ميروبرو خواه گريبا چند قتل د ندهيو ما در آ... كه تعداد قتل ها چند فقره است ديبگو

با دست . ديكش يبه زحمت نفس م. شده باشد، خم شد و دست بر شكم گذاشت چهيكه دچار دل پ يمثل كس. ناگهان از جا برخاست كستوسيكال

آه  يآنكه حت يصدا و ب يب. زد يم رونياش ب دهيخون و رنگ پر يب ياز لب ها يديكف سف. گشت؛ دهانش كج شده بود يياتكا ةبه دنبال نقط

 .حركت ماند يانداخت و ب زيم يرا رو شبكشد، باالتنه ا

بلند و  ةبه سراغش رفته بود، خرق ايفرانسه و اسپان نيب يكوچك مرز يكه آگوست هورست من در آن روستا ين مردهما يعني و،ي يپ-ژان

به سر  -است يفرانسو ييروستا يها شيكش ةژاز آن نوع كه وي– يكاله بزرگ و لبه پهن. آن نخ نما شده بود يةبه تن داشت كه حاش ياهيس

شده  يمكرر، چروك و روغن يآن در اثر باز و بسته شدن ها يرنگ قرار داشت كه لبه ها يقهوه ا يپاكت كاغذ كيدر  رشناها. گذاشته بود

از  يداشت و با مخلوط يرنگ ييطال يدم اسب يدختر خردسال كه موها كي البته به استثناي–كس به او توجه نداشت  چيبود، در قطار، ه
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به  ري يپ-ژان. شده بود رهخي–درخشانِ مردمك چشم چپش  يِچشم راستش و به آب ةريو ت يخال ةحدق هب يعني -و ترس به صورت او يكنجكاو

كاش  يدر آن لحظه آرزو داشت كه ا ري يپـــ-ژان. ديمك يمانده بود و شست دستش را مـ رهيدخترك لبخند زد، اما دخترك همچنان به او خ

 .البته كه امكان نداشت. امكان نداشت. توانست يمن يول. شود ادهيپ اربه رم از قط دنيتوانست همان جا و قبل از رس يم

عرق  سيخ م،يدر آن لباس ضخ. از اندازه گرم بود شيرم، نسبت به فصلِ سال، ب يهوا. بود يهوا داغ و شرج. شد ادهيظهر در رم از قطار پ حدود

كه  ييجا يعني–اطلس  انوسيسواحل اق يِوفانخشن و ط يخنك و آب و هوا يدر هوا يدر طول چهل سال گذشته به زندگ ري يپ-ژان. شده بود

 .روزانه اش عادت كرده بود يشگيو هم رييبلـاتغ ةساكت و آرامِ روستا و به برنام يبه كوه ها و رودخانه ها و به زندگ -او قرار داشت يروستا

زدند، با شانه و  يتنه م گريكديابزده و ناآرام به بود كه شت ستادهيا ياز جهانگردان و مردم بوم يانبوه انيراه آهن و در م ستگاهياكنون در ا و

 با. كرد يم تيو عدم امن يدر آن ازدحـام، احساس ناراحت. رفتند يبه راه خود مـ شانيگشودند و عرق كرده و پر يم يخود راهـ يآرنـج برا

 اياتاقم تماشا كنم؟ آ ةماه را از پنجر مگونيخواهم توانست دوباره قرص س ايآ د؟يكوچكم را دوبـاره خواهم د يايسيكل يروز ايآ: خود گفت

دارد، بر پوست صورتم  ييو تنها يرا كه نشان از دور ايدر ميدوباره وزش نس ايرا تنفس خواهم كرد؟ آ ميتازه و سالم روستا يدوباره هوا

 د؟يكوچك پشت خانه ام را خواهم شن بارِيجو يدوباره صدا ايخواهم كرد؟ آ اساحس

 .تلفن كند كانيآگوست به او گفته بود كه بالفاصله پس از ورود به رم، به وات. پرداخت يمومتلفن ع يجستجو به

 دنيد كانيمشهورِ شهر واتـ يفرصت داشت تا از باغ ها يحت. داشت يدر شهر وقت كاف يگردش طوالن يهنوز برا. كرد افتيرا در دستوراتش

 .به رم آمده بود يبار، در اوان جوان نيخرآ. گذشت يم كانياز وات دارشيد نيسال ها از آخر. كند

 .داشت تا در شهر گردش كند يتلفن كرده و دستوراتش را گرفته بود، وقت كاف كانياكنون كه به وات بله،

 .آمدنش به شهر رم فكر كند ياصل ليآن لحظه اصالً دوست نداشت به دل در

 

3 

 :ديگو يم ليسكيدرا

را در شمالِ  انوسيساحلِ اق يكوه ها يو سنگ زيت يو عبوس، قله ها رهيتـ يابـرها. گريد يازظهر بارانبعد كيو  گريد يا هيكرا لياتومب كي

كردم كه كوه ها مرا  ياحساس م. آمد يم نييكوه ها پا بيپرش يآهسته از دامنه ها د،يسف ةاز پنب ييپوشانده بود و مانند زبانه ها» دونگال« يِغرب

 يايدر يبه سو ماًيبزرگ مرا در بر گرفته بود و مستق يفيكوه ها مثل ق ةريكنند؛ زنج يچه پشت سر دارم، جدا مرانند و از تمام آن يبه جلو م

 اوندخد يياست كه گو يساحل. مـغرور و تـنها م،ياست؛ فخ يوحش ييبايز يدورافتاده با نوع يدونگال منطقه ا. كرد يم تيهدا يمواج و طوفان

دارد كه اطراف آن  يكوچك و ساكت يها جيخل. ساخته است عتيو پناه به طب نانيفرار از تمدنِ شهرنش يبرا يعيطب يگاهيآن را به عنوان مخف

 وه،به عال. و عبوس است زيمنطقه غـم انگـ نيا عتيطب. دارد يو پر از تپه و ماهور يكوهستان ياحاطه كرده است؛ جلگه ها يبلند يها را كوه ها

. دهد يمردم را نم شتيكفاف مع د،يآ يكه در دونگال به دست م يمحصول. دارد ياديز يآن مـاه يايت و نه دراس زيمنطقه حاصلخ نيا نينه زم

 ومنطقه، دوگانه  نيا عتيطب. شود يكاسته م تيافزوده و در عوض، از تراكم جمع ييگذرد بر متوسط طول عمر مردم روستا يكه م يبا هر دهه ا

 نيو ا. كند يدونگال فخامت و جاللِ خداداد خود را انكار م عتيطـب. رحم و خشن نسبت به مـردم يحال ب نيو در ع يو وحش بايز. متضاد است
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 يو هماهنگ يحاكم بر آن همخوان يايسيكل عتيبا طب نينش كيكاتول نيسرزم نيا عتيطب. هاست كيبارز و شاخصِ كاتول اتياز خصوص يكي

 .دارد

دانستم  يم. كرد ينم جاديا يبود و مشكل افتهي اميالت باًيزخـم پشتم تقر. رفت يم شيحادثه پ يآرام و بهوا، سفر  يجاده و بد يرغم خراب يعل

. راند يبه جلو م ارياخت يمرا ب ،ينشدن ريو س ختهيلجام گس يترس و خشم يعني ،يدو حس قو ونديدارم، اما پ شيدر پ يزيكه حوادث غم انگ

به  ادبه احتمال زي–را  چارهيب يآگـوست هـورست من، رابـ. قتل ها افزوده شده بود اهيهم به فهرست س چارهيو ب ريپ روديه ينام راب اكنون

 .كرده بود يبه دام انداخته و سالخ ابانيخ ةدر گوش -فرمان رم

 يچند لحظه آن قتل ها يحاضر بودم تمام ثروتم را بدهم و در عوض تنها برا. تازه را تنفس كردم اهانيگ يخاك مرطوب و بو يلذت، بو با

آن  يتماشا. خوشبخت بودم يو حت يراض عتيطب يها ييباياز نگاه كردن به ز. را فراموش كنم كانيوات يو توطئه ها نيناجوانمردانه، حشاش

كه  يو كمرنگ ينارنج ديو خورش ييروستا ةپراكند يخانه ها دنِيد. داد يخاك به من آرامش م يسرسبز و استشمام بـو عتيطب آنتنها،  ةجاد

 .زد، لبخند بر لبانم نشانده بود يباران زا سوسو م يپشت ابرها

اطراف عوض  عتيآن منظره غافل شوم، طب يلحظه از تماشا كيكردم اگر تنها  يداشتم، احساس م ياحساس بد. توانستم فراموش كنم ينم اما

 و احساس مي–خواهد شد  ليتبد زيدآميمـرموز و تهد ييايرناك، بـه دنـموحش و خـط ييبه پرتگاه ها ريخواهد شد و آن مراتع سرسبز و دلپذ

 .و هرگز باز پس نخواهد داد ديمرموز مرا خواهد بلع ياين دنيكردم كه ا

 .كردم يفكر م زابتيو تنها، دائماً به خواهر ال يطول آن سفرِ طوالن در

 قهيهر دق. كرد يم دييما دوست داشتم كنار دستم نشسته بود و اقداماتم را تأبود، ا ياحمقانه ا يآرزو. نداشت يا دهيفكر كردن به او فا چرا؟

 آن–كه از او به خاطر داشتم  ييزهايچ نيآخر. ندارد يتياهم چيتفاوت است و هـ يب ميكنم كه بود و نبود او برا نيشدم به خودم تلق يمجبور م

 و شرط از ديق يب تيآن حما ،يلفظ ةمجادل

از همه بدتر، . به زور، فكر او را از سر برانم شودميهمه، دائماً مجبور م نيبا ا يول.شده بود تياهم يب مياز كمك به من براو امتناع او  سايكل

و همه عكس را از  زياو همه چ. است  يقابل اعتماد رياز آنهاست، راهبه است، انسال غ يكي زابتيال. بود نكاريا رقابليغ تيواقع نيا يادآوري

 چيه. اشك كند ايسيكل وخياعتقاد داشت و حاضر نبود در صداقت ش سايچشم بسته به قواعد و مقررات كل د؛يديم سايكل نكيع شهيپست ش

 .حماقت است ياشخاص نيبستن به چن دينداشت؛ ام يدهايفا

 انيدر م ك،يكاتول تيممثل روحان نيا چاره،يب يچليتور. يريرا در نظر بگ ريپ يچليبابت، تور نياز ا نانيكسب اطم ياست برا يكاف: خود گفتم با

 يگونه آزاد چيه چارهياسقف ب. و نهضت مقاومت كهايو كاتول هايناز انيم: شده بود دهيكش خيو به چهار م رافتادهيمختلف و متضاد گ يروهاين

و  كيطناب بار يرو. اما بغرنج بود مسخره يبندباز كياو  يتمام زندگ.و نه آزادانه حركت كند رديبگ ميآزادانه تصم توانستينداشت، نه م يعمل

 توانستياتخاذ كند، نم يو قطع قيتوانست موضع دق ينم يمورد چيدر ه. ديرقصيم گرانيو به ساز د كرديدائماً تعادلش را حفظ م ديخطرناك با

و غلط و خوب  حيصح انيم صيخهر بار كه مسئله بر سر تش.ديايكند، مجبور بود به همه حق بدهد و با همه كنار ب يريطرف موضعگ كيبه سود 

اجازه نداشته باشد خوب  هايتحت تسلط ناز يايكه در دن يايبه حال مرد روحان يوا. زديم يو خود را به نفهم بستيرا م شيچشمها ديو بد بود، با

 ريپ يچليكه تور دانستيحتما م زابتيبله، خواهر ال. يانسان نيبه حال چن يواقعا وا..........رد،يموضع بگ ريدهد و به نفع امر خ صيرا از بد تشخ
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 .افتاده بود ريگ يدر چه مهلكه هولناك

 يارهايتصورات و مع سايكل.قطع عضو شباهت دارد يعمل به جراح نيكند و ا يروح و روان خود را جراح ديرود با سايبه كل خواهديكس كه م هر

است كه در  يعيو طب.كارديآن م يبه جا يشيشده و فرما يدستكار ،يعيطب ريغ ،يمصنوع يزيو چ اندازديو به دور م كشديرا م يشخص ياخالق

اقتضا و مصلحت است، و  ،يو اجبار ديجد تياخلق نيا ياصل اديبن.ماندينم يباق ربغرنجيساده، معصومانه و غ يدههايپد يبرا ييجا يطيشرا نيچن

 526صفحه . و بس نيهم. و از آن اطاعت كند رديخو بگ ستميس نيبدون اما و اگر به ا ديانسان با

كرد؛ در آن زمان هنوز  يهورست من مرا سّلاخ دار،يو چند ساعت پس از آن د گذرديم زابتيمن و ال ييقرن از آشنا كيكه  ديرسينظرم م به

جنگ نشده  دانيبه مبارزه نگرفته بودم و وارد م ميبه مرگ نوشته شده؛ آن زمان هنوز تصم نيمتوجه نبودم كه نام من هم در فهرست محكوم

 نيدر ا.بود كشته شوم كيفاصله نزد نيدر ا. گذشتيما م داريد نيقرن از آخر كيبله، واقعا . نداشتم بيدر ج يريهنوز هفت ت مانآن ز. بودم

عه را كشف كرده بودم، به آن صوم يمو نقرها شيكرده بودم، نام آن كش يرا وادار به خودكش يفاصله، در مصر، مرد الغر اندام وحشت زدها

 زابتياما شك نداشتم كه ال.فاصله كامال دگرگون شده بودم نيدر ا.بودم دهيرا شن يديخبر قتل جد سيرفته بودم و در پار يريدور افتاده و كو

، ٔطهبه عنوان واس گرفت،يدستور م ايسيو ملك طلق آن بود؛ از كل كيكاتول ي ايسيهنوز هم دست پرورده و فرورده كل زابتيال. نكرده ريياصال تغ

است، او هم  گرانيبهتر و برتر از د يزيخام بود كه چ اليخ نيدر ا.كرديچاپ م سايكل هيساخته را در نشر شيو پ دهيجو مهين يااخبار و داستانه

 كه بجز مقررات و يدرحال شناسد،يو م دانديم ياديز يزهايچ كرديتصور م. مثل وال نبود زابتيكرد،اليمثل خواهر من است؛ اما اشتباه م

آن آزاد كرده بود، و  ديمعجزه آسا خود را از ق يبود كه وال به نحو ياو هنوز هم گرفتار همان دم. دانستينم چيه ييايسيخشك كل يدستورها

 .بود زابتيوال و ال انيم يتفاوت اصل نيا

 يگريو منظره د شديافكار فراموش م نيتمام ا ،افتادميم نستونيدر پر زابتياقامت ال يروزها ادياما هر بر كه ب. دانستميرا م زهايچ نيتمام ا من

او  ريپذنا يريس يتا به كمك آنها به اشتها ميرفتيم خچالي اتيشادمانه؛ با هم به سراغ محتو يآن خندهها مانه،يصم يآن گتگوها Ĥمد؛يم ادميبه 

پدر  ميو كشف كرد ميو بازنشسته رفت ريپ سيلبا هم به سراغ آن پ م؛يكرديم دايبزرگ را پ يهمراه هم حلقه كوچك از آن معما م؛يپاسخ ده

ن يبعد، ا يبود، ول بايخوب و درست ز زيهمه چ! ينيريچه خاطرات ش... شده است يو قتل او ماستمال دهيبه قتل رس جيرا يگورنو، برخالف ادعا

 .خود را آشكار كرد يقيچهره حق يواقع زابتيو ال د،يرس انيبه پا شينما

 اديكه او در قبال فرقه اش  يا يو آن سوگند لعنت زابتيتصورات ال يايبا توجه به دن. نداشتم ين با راهبه ها اصالً كارو م. راهبه بود زابتيال

. وداعتماد به راهبه ها خطرناك ب. بود ايسيجنگ، كل نيمن در ا ياصل بيالخصوص كه رق ينبرد امكان نداشت، عل نيمن در ا يروزيكرده بود، پ

خود را به او  ،يكن يبله، به بك راهبه اعتماد م: با خود گفتم. گذرد يدانست كه در سر راهبه چه م يكس نم چيه. شناختم يمن راهبه ها را م

ست، يهم ن يموجود انسان كي يحت ست،يكه او زن ن ديگو يمترقبه به تو م ريراهبه ناگهان و غ نيهم يول ،يبند يم ديبه او ام ،يكن يوابسته م

 اطيشناخت عمداً مخدوش كرد، تمام عالئم خطر و احت يخوب م يليرا كه از قبل خ يياو مرزها. را خورده بودم زابتيگول ال من! بلكه راهبه است

 .و بعد، قلب مرا شكست و دل مرا به درد آورد. زن و راهبه را به حداقل رساند انيرا خاموش نمود و تفاوت م

 ايسيمن خواهرم را دوست داشتم، و كل. داد يو عبث جلوه م دهيفا يرا ب زابتير كردن به البود كه فك يدوم و مهم تر ليهم دل نيا. شكسته قلب

ن جا يزود، ا اي ريد. كشت ياو را هم م ايسيكردم، كل ينم رونيرا از سر ب زابتيگذاشتم و عشق ال ياگر پا بر احساس خود نم.او را به قتل رساند
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 .دانستم يرا م نيمن ا. شد يماجرا اضافه م نيا انيبه قربان گريگناه د يفرد ب كيصورت  نياو در . رساند يآن جا، او را هم به قتل م اي

 يبه من م يوانگيكرد و تهمت د يدر سر دارم، مرا مسخره م يا يوياحساسات دن نيو چن يافكار ماد نيدانست كه من چن يم زابتياگر ال البته

 .كرده بود انتياو به اعتماد من خ. كل اثبات كرده بودش نيخود را به بهتر ياو راهبه بود و راهبگ. بست

 انوسيمرطوب ساحل اق يسرما. زد انهيتاز نميماش ي شهيباران بر ش. را محاصره كرد لمياتومب يظيمه غل. در گرفت يديطوفان شد ناگهان

 دميها را د شيتنگ كش يحجره ها ي هياز دور، سا و بعد،. داد يرا تكان م ليشدت باد، اتومب. كرد ينفوذ م لياطلس از درز در، به درون اتومب

مه، خرابه  انيو آن گاه از م. گذشت يساختمان ها م نيهزار سال از عمر ا كي. ساخته شده بودند گريكديبه  دهيزنبور كنار هم و چسب ندكه مان

 ...شد ارديپد يرنگ و پر از خزه، برفراز پرتگاه ساحل يو خاكستر ميعظ يو ساختمان يسنگ واريد يها

 .بود كستوسيسنت س يجا صومعه  نيا

صومعه قابل  نيكه با ا ياصوالً هرگز ب ساختمان. بودم دهياز آن ها را شخصاً ند كي چيخوانده بودم، اما ه ياديز يزهايچ ييبناها نيچن يدرباره

 سيقد انينيدر آن زمان بود كه ف. ام دهيرس يالديناگهان احساس كردم قرن ها به عقب برگشته و قرن ششم م. باشد روبرو نشده بودم سهيمقا

ساحل  نيا زيوضع و مقرر كرد كه با جو غم انگ يانسان ريو غ ديچنان شد ييها اضتيو ر رانهيچنان سختگ يخود قواعد يراهبان فرقه  يبرا

كهن  اريو بس يباستان دم،يد يخود م يرو شيكه پ يمنظره ا. داشت يخطرناك، كامالً هماهنگ يو پرتگاه ها زيت يدورافتاده و پر از صخره ها

 يامواج انيپا يرويو ن يساحل يمنطقه  نيا عتيعسل شباهت داشت؛ ساختار آن با طب يبه كندو قتاًيبود كه حق يصومعه ا كستوسيس نتس. بود

 يروينگاتنگ داشت و ذات و نو ت كينزد ينشستند، رابطه ا يبردند و كف آلود و خسته، عقب م يم ورشيو رعد آسا بر صخره ها  نقطعيكه ال

با  سهيو بدون استفاده از مالحت ساخته شده بود، در مقا دهينتراش يسنگ ها يكه با قطعات يتحتان يحجره ها. كرد يم كسآن را منع يعيطب

استفاده كرده و  ين پحجره ها به عنوا نيمشخص بود كه از ا. نمود يم ريپست و حق ،يساحل زيو نوك ت عيرف يو صخره ها ايدر تينها يقدرت ب

 يقدمت ساختمان ها.بود يساخته بودند كه هنوز هم مسكون يگريد يآن ها، و در مراحل مختلف، ساختمان ها يوصومعه ر يدر قسمت درون

 .ديرس يبخش بنا به صد سال نم نيدتريكه عمر جد يتر بود، در حال شياز هزارسال هم پ ه،يكهنه و اول

 يكرده بودند؛ قاعده  ليخود تحم يرا بر راهبان فرقه  يو پر امساك يانسان ريسخت و غ يها اضتيمقررات و راو،  نانيو جانش انينيف سنت

ها را  يخودآزار نيدتريفرقه مجبور بودند به منظور توب و استغفار، شد ياعضا. و طاقت فرسا بود يكم، خواب اندك و كار طوالن يغذا ،ياصل

پرداختند، اما حق  يسنگالخ و سخت به كار زراعت م نيافراد فرقه برآن زم. گوش كنند يها و اوراد تكرار دراز به دعا يو ساعت ها نندتحمل ك

 طر،قا اياستفاده از گاو  يبه جا ن،يزم يراهبان صومعه هنگام آماده ساز ن،يبنابرا. گاو را نداشتند ايقاطر، است  لياز قب ياهل واناتياستفاده از ح

 .زدند يرا شخم م نيپا و بازو زم يروينداختند و با نا يگاوآهن را به گردن م

بردند  يحجره به سر م يكه عمر خود را در انزوا يراهبان يقاعده، هم برا نيو امساك بود و ا اضتيفرقه، ر يقاعده  نيتر يو عال نيتر مهم

و صبر و تحمل  ياز جان سخت يمقررات، بازتاب نيتمام ا. بگذرانند ارتيكه نذر كرده بودند تمام عمر را در سفر و ز يآنان يصادق بود و هم برا

 .دينرس انينيسنت ف يفرقه  يبه پا ،ياحساسات شخص يو نف اضتياز نظر ر يفرقه ا جيه ت،يحيمس خيدر تار. بود يرلنديمثال ا يب

وجود  يفهرست سيقد نيدر كتاب ا. نظر مرا به خود جلب كرده بود» سنت كولومبان« يعنيفرقه،  نيا نيسياز قد يكي تيها بود كه شخص سال

و  ن،يسيرا در مورد تمام قد يفهرست، هر خواننده ا نيا. كرده بود نيرا مع يو شهوان يداشت كه مجازات هر گناه ــ هر چند كوچك ــ جسمان
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از حد تصور، خشن و  شينا، بمانند لواط و استم يگناهان بزرگ يشده برا نيمجازات تع. كرد يم يو شگفت رتيكولومبان، دچار ح شخص ژهيبه و

كتاب هنوز هم در خاطرم نقش  نيبرخوردم با ا نيام در صومعه و نخست يكتاب وجود داشت كه از دوران زندگ نيدر ا يريتصو. جانگداز بود

 يمنظره . بود رونيب بود؛ فقط سر او از آب ستادهيامواج خروشان ساحل ا انيداد كه تنها، در م يرا نشان م يراهب لخت ريتصو نيا. بسته است

 يو آن قدر دعا م ستاديا يروز و شب در آب م ديراهب گناهكار با. بود زينوك ت يسنگالخ و پر از صخره ها ،ينوار ساحل نيساحل، مانند هم

آب داشت، در  ياز مقاومت دست برم د،يگرد يدچار رخوت م شيشد، دست و پا يمنجمد م شيخون در رگ ها فت،گر يم شيخواند تا صدا

هم  يافراد بود؟ گاه نينشانگر جنون ا يا انهياعمال وحش نيچن ايوجود داشت؟ آ يحيكار توض نيا يبرا ايچه؟ آ يبرا... شد يافتاد و غرق م يم

 يم بيبه صل ايرا در ساحل سنگالخ در يبدبخت يقربان نيچن. مرتد كي ايكافر  كي: افتاد يمتعصب م اهبانر نيبه تور ا ايسياز دشمنان كل يكي

 نيمن ا... غرق شود  ايدر آب در ،يخفگ اي يزيقبل از وقوع مرگ در اثر خونر يقربان ديكردند تا شا يرا وارونه در شن فرو م بيو صل دنديكش

 نيچن يبار در مكان واقع نينخست يبودم، هنوز به خاطر داشتم، و اكنون كه برا دهيو شن دهيد شيپ رنربع ق كيو داستان ها را كه  ريتصاو

 .كرد يم ييچشمانم خودنما شيدوچندان ، پ يدوباره با وضوح ريبودم، آن تصاو ستادهيا ييدادهايرو

آورد و به صورت  يرا با خود م يباد، كف پر از نمك امواج ساحل. شدم ادهيسنگالخ و پر دست انداز پارك كردم و پ يرا كنار آن جاده  لمياتومب

و  ببودند و تنها راه توبه و استغفار را تحمل مصائ يكه مشتاق انواع خودآزار يا وانهيبان متعصب و دراه نيچن يبرا رلنديسواحل ا. زد يمن م

 يبيو پرش قيعم يزده بود و پرتگاه ها رونيب اياز آب در زيبلند و نوك ت يصخره ها. بود يآل دهيا يدانستند، جا يم يانسان ريغ يها اضتير

. به جان آن ها افتاده بود ميچكش عظ كيبا  يكس ييشد، چنان شكسته و دندانه دار بودند كه گو يم يهمنت ايبه در ينوار ساحل يكه در آن سو

 نيدر ا. را معوج كرده بود عتيطب يچهره  يزيو نفرت انگ يچرك يبود كه مانند زخم ها ييها و شكاف ها يها پر از حفره ها و شكستگ وارهيد

 نيب يشكاف ها. و فاسد شده بود دهيشد كه چوب آن ها در اثر رطوبت، پوس يم دهيد ييعوج و تنهاصخره ها، درختان كج و م نيا يجا و آن جا

و  يمسكون رينقاط غ نيگونه راهبان عمداً چن نيخوانده بودم كه ا يدر كتاب شيسال ها پ. خودرو بود يخار و علف ها يها پر از بوته ها هصخر

 ،يرنج و عذاب و تحمل درد و ناكام دنيخود را به كش ازياز ن يكردند تا بخش يود انتخاب مخ يساختن صومعه ها يرا برا يقابل سكونت ريغ

 .ندارضا كن

 ايكه دست سرنوشت  يخواستم بدانم زائر ساده ا يم. كهنه و فراموش شده وادار كرد يايدن نيا يمرا به گردش در خرابه ها يناشناس يروين

. داشت يخشن، چه احساس عتيصب نيصومعه و ا نيا دنيد ايساحل متروك كشانده بود،  نيبه ا ،شيطوفان حوادث او را، مثالً پانصد سال پ

امواج خروشان و  انيم يرنگ و ناتوان در فاصله  يكه ب ديكوب يم يكيبار يو امواج كف آلودش را بر نوار ساحل ديغر يسرم م پشت اياكنون در

غم  يو آن دشت باتالق نيخشن و خشمگ يايدر يدر محاصره  كستوسيسنت س يصومعه . تن به سرنوشت داده بود ع،يرف يصخره ا يوارهايد

از باال به من  يو مرموز اهيس يمثل چشم ها ك،يتار ياز پنجره ها يفيغارها و رد: كرد يم ييو عبوس خود نما همسكون، غمزد ريو غ ريانگ

 يمخف انيخواستند نه تنها خود را از چشم جهان و جهان يم ييودند كه گوساخته ب يخود را طور يصومعه ها وانهيراهبان د نيا. شده بود رهيخ

 .ديهم ببخشا ديو شا... خدا هم به آن ها توجه نكند، آن ها را فراموش كند ديكه شا ديام نيخدا هم پنهان بمانند ــ به ا دياز د يكنند، بلكه حت

مرطوب و لزج پوشانده  ياز خزه  يميساختمان را قشر ضخ يقسمت تحتات. دساخته شده بو دهينتراش يصومعه از تخته سنگ ها عيوس ساختمان

. شد يم دهيرنگ شده بود، د يكه در اثر رطوبت و سرما قهوه ا ييسبز رنگ خزه و چسب ها يآن لكه ها يطبقات فوقان يوارهايبود و برد
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برخورد  اديباد و فر يزوزه  د،يرس يكه به گوش م يينها صدااز ابر برداشته بود ت دهيرنگ و پوش يبزرگ سر به آسمان سرب بيصل كيبا  يبرج

بخش صومعه بود  نيتر يميعسل ساخته شده و ظاهراً قد يگذشتم كه به شكل كندو يمتروك ياز كنار حجره ا. بود يساحل يامواج به صخره ها

صومعه كنده و  وارياز د شيمعلوم بود قرن ها پ كه ييسنگ ها يسخت مراقب بودم تا رو. داد يم ليرا تشك صومعه يخارج واريو در گذشته د

و  ييايپرندگان در يبو. شد ينم دهيد اتياز ح ياثر چيه. صومع انداختم يبه بخش درون ينگاه. نخورم يدر اطراف پراكنده شده بود، سكندر

كنند و  يخشن زندگ نيچن يعتيو در طب زيگغم ان نيچن يچگونه توانسته بودند در مكان ميراهبان قد نستمدا ينم. ديرس يبه مشام م اينمك در

به  رتيآن ها انگشت ح رينظ يكننده و مهارت ب رهيخ ييبايامروز هم در برابر ز يرا خلق كنند كه حت يليبد يب ينيتزئ يحال آن هنرها نيدر ع

 يا يزرگر يكننده  رهيو خ شرفتهيهنر پ ف،يظر يدست يكارها ز،يانگ رتيفاخر و ح يها ينقاش آنبا  سيدستنو يكتاب ها: ميگز يدهان م

 ينابغه ا يراهبان ناشناس و فراموش شده چه افراد مبتكر، خالق و حت نيا... بود خيماقبل تار يو ژرمن يسلت يكه ادامه دهند و مكمل هنرها

 نيدانست، اما طرح ا يمسؤال را ن نيشكوفا كرده بودند؟ من پاسخ ا يخشك و خشن طيمح نيو نبوغ را چگونه در چن تيخالق نيبودند؟ و ا

 .كنم دايپ يمناسب حيتوض ايسيخود از كل يريكناره گ يكرد تا برا يكمك م ديسؤال شا

دانستم كه  يم. به نفس نفس افتاده بودم. شد مبارزه كنم يهم قطع نم هيثان كي يكه حت يديمجبور بودم با باد شد. برگشتم لميبه اتومب سرانجام

 نظربودم كه از  دهيد ييمن صومعه ها. نجسته بودند يخود تأس ينيبرادران د ريساختمان به سا نييو تز يظر معمارصومعه از ن نيچرا معماران ا

و  يديبود، مظهر غم و نوم يگريد زيچ كستوسيسنت س ياما صومعه . كردند يم يقصر پادشان اروپا همسر نيجالل و شكوه با مجلل تر

و ماندگار است،  داريبه هرچه پا يرلنديذات ا. راه كشانده بود نيصومعه بود كه آنان را به ا نيمؤسس يرلنديا عتي، ذات و طب نيا. بود ييتنها

 يب يداده بودند عمر خود را در سفرها جيترج يرلنديآن راهبان ا ،يآر. پسندد يدارد، نم يو ماندگار ييبايز ياست و هرآنچه را ادعا نيبدب

مرگ به  يكنند تا سرانجام روز يتنگ و محقر روزگار بگذرانند و خود را در آن مخف يحجره ها نيااز  يكيدر  ايبگذرانند  يارتيز انيپا

كنند و همان سرنوشت  يبسپارد كه مصمم بودند همان راه را ط يگرانيآن ها را به د يروزگار محو كن و جا يآنان را از صفحه  د،يايسراغشان ب

 ...داد كه قدم در همان راه نهاده بودند يخود را م ينسل هم جا نيسال بعد، ا يس اي ستيو ب... شوند رايرا پذ

 .كرد يم بيو خوفناك مرا تعق ميعظ يدور مانند جسد يگذشته ها يخاطره . دميچيشد، پ يم يصومعه منته يكه به ورود يكيراه بار به

 .جا آمده بودم نيخاص به ا يانجام كار يمن برا. كردم يو مزاحم رها م زيافكار غم انگ نيخود را از ا ديبا يول

. قرار داشت كستوسيسنت س يصومعه  يو مخروبه  يميقد واريصخره ها و در مجاورت د يكردم كه باال دايپ يكوچك يلئو را در باغچه  برادر

 يم نينداشت ــ وج يو چند گل پژمرده محصول يباغچه را ــ كه جز چند نوع سبز يهرزه  يو مرطوب زانو زده بود و علف ها اهيس نيزم يرو

باز  ريلحظه سرش را بلند كرد و انگار كه مرا از د كي يرفتم، برا يتند صخره ها باال م بيكه برخالف جهت باد، به زحمت از ش يلدر حا. كرد

مخروبه را پشت  ارويصخره باال رفتم، د اليبه زحمت از . اش پرداخت يتكان داد و سپس دوباره به كار باغبان يدست ميشناسد، شادمانه برا يم

. زدم يهن هن م يكه خود را به برادر لئو رساندم، از فرط خستگ يمرطوب سر خوردم و سرانجام هنگام يخزه ها يبار رو چندسرگذاشتم، 

 ده،يگرد، چروك ر،يصورتش پ. باد باعث شد كه سخنانش به گوش من نرسد ياما زوزه . زد يگفت و لبخند يزيبرادر لئو سربلند كرد و چ

شلوار . خواست كار خود را بدون مزاحمت به آخر برساند يكامل مشغول به كار بود و م تيبود؛ با جد حوصله يسرد و ب يمهربان، اما اندك

 قهيبود كه  دهيپوش ياهرنگيس ياسك قهيآن پلوور  ريبه تن داشت و ز ياهيس ريبادگ. باغچه بود اهرنگيبه پا داشت كه پر از گل س ياهرنگيس



 

 

 كتابخانه نودهشتيا  تامس گيفورد  –حشاشين                                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٩٩ 

 زيگونه اش ن يو مرطوب بود؛ رو اهياز خاك باغچه، س شيدستكش نداشت و دست ها. اش را در برگرفته بود دهيردن نازك و چروكآن، گ ي

گل ها را مرتب كرد، از جا  يرساند، خاك دور ساقه  انيسرانجام كارش را به پا. شد يم دهياز خاك مرطوب د ياهرنگيبزرگ و س يلكه 

 .را پاك كرد شيدست ها يفيكث يبرخاست و با پارچه 

مرا به سراغ شما  ووديه يراب. با شما گفتگو كنم لميجا آمده ام، چون ما نيبه ا سياز پار. هستم ليسكليبرادر لئو، من بن درا«: او گفتم به

 ».فرستاده است

. شود يم دهيد يمعصومانه ا يجكاوو كن يدر آن ها آثار شگفت شهيداشت كه هم يمعصوم ياز آن صورت ها. لئو چند بار مژه برهم زد برادر

 يآن را به فراموش شيرا بر زبان رانده بودم ك از سال ها پ ييجادو يكلمه ا ييمن گرفت، تو گو يگل آلودش را به سو ياز انگشت ها يكي

 يرلندياش لهجه ا يسياست، انگل يرلنديكه مشخص بود ا يبا وجود» چطور است؟ يحال راب. يآهان، راب«: به من گفت خطاب. سپرده بود

آن كه به  يب. گذرانده بود يا گانهيبزرگ شده، اما اكثر عمر خود را در كشور ب رلنديدر ا ديشا. دهم صينتوانستم نوع لهجه اش را تشخ. نداشت

 يود و جمع آورك يمختلف ــ مانند بستن در گون يكه همچنان خود را به كارها يدر حال. مرده است ووديگفتم كه ه اوبپردازم، به  اتيجزئ

 يرياصالً معلوم نبود كه سخنان من چه تأث. داد يتكان م يبار سر كيهر چند لحظه . ــ سرگرم كرده بود، به سخنانم گوش داد يباغبان ليوسا

 .بر او دارند

ما . هم مرده است يو راب. ديا آمده سيو از پار ديرا پشت سرگذاشته ا يپس شما راه دراز. سيپار«: برادر لئو گفت د،يرس انيسخنانم به پا يوقت

. توانم باور كنم ياصالً نم ديراستش را بخواه. كنم يتعجب م يلياو شمارا نزد من فرستاده است؟ خ دييگو يم. ميدينام يم »كاريو«او را  شهيهم

با خود  قتيكه در حق يو بعد در حال» .مياز مرحله پرت يها به كل يدورافتاده، به قول شما شهر ينقطه  نيجا، در ا نيما ا. بعد از آن همه سال

 يليخ. نميببتوانستم دوباره او را  يكاش م نيا. كاريو! طور نيكه ا نم؟يب يچشمانم نم شيسند زنده را پ نيمگر ا يول«: زد، ادامه داد يحرف م

 نياوه، سال هاست كه ا«: كنم، گفت يكر مصومعه چگونه ف نيا يو بعد، انگار كه فكر مرا خوانده باشد و بداند كه در باره » .شدم يخوشحال م

و  رو پرس انگريمرد عص ،يراب! ريپ يراب. است يما نعمت بزرگ يهمه  يبرا تيرفع ممنوع نيو ا. ستيممنوع ن يو شاد يخوشحال گريجا د

 »!بزرگ يخدا. بود يمن دوست خوب و مهربان يو تلخ برا كيتار ياما در آن روزها. بود ييصدا

 هيو ظلمات بر همه جا سا وندنديپ يها به هم م هيسا! ييچه روزها. مرده است يراب«: كرده بود شانيپرپشتش را پر يباد، ابروها. تكان داد يسر

 .زد و ساكت شد يلبخند» .گستراند يم

 ».به قتل رساندند سيهفته قبل در پار كياو را . نمرد يبه مرگ طبع ووديه يول«: او گفتم به

 »او را كشت؟ يآخر چرا؟ چه كس يول«

را به تله  يمرد اعتماد داشت، اما او راب نيبه ا يراب. گذرد يبرگشته بود كه چهل سال از عمر آن م يقاتل از دوران. دور ياز سال ها يمرد«

 تقدمع ووديه يابر. مرد كشته شد نينام داشت ــ به دست هم نيخواهر من ــ كه راهبه بود و خواهر والنتا ش،يماه پ كي. انداخت و به قتل رساند

، از كجا  ستيمرد ك نيخواهم بدانم ا يمن م... دييقاتل را افشا نما نياز اسرار ا يروشن كند و گوشه ا يماجرا را كم نيا ديشما بتوان ديبود كه شا

 ».دارد يبرنم يكشد و چرا دست از آدمكش يآمده است، چرا آدم م

 »مرد خواهر شما را كشت؟ نيابپرسم چرا  ديده ياجازه م«: ديپرس يآرام يصدا با
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 سيجنگ دوم در شهر پار ياز ماجراها يكتاب، بعض نيظاهراً قرار بود در ا. كرد يم قيداشت، تحق فيكه در دست تأل يكتاب ياو برا چون«

و مرد مهم و ... دينام يم »يپ يتوطئه «آن را  ووديكه ه ييها، نهضت مقاومت، ماجرا يناز ،يچلياسقف تور: رديقرار گ يمورد بحث و بررس

 »...مونيبه نام س يناشناس

با گناه، با مجازات و  ،يوياست و فرسنگ ها با مسائل دن يگريد يايدر دن ييبه لب داشت كه گو يبرادر لئو چنان لبخند مهربان» .ديصبر كن لطفاً«

 تهستند، اطالعا يمحرمانه و سر اريگذرد و بس يكه سال ها از عمرشان م دادهايرو يظاهراً شما در مورد بعض«: فاصله دارد يزيقتل و خونر

 ».كنم يداور ديشما چگونه با يدانم در باره  يمن واقعاً نم ل،يسكيدرا يآقا. ديدار يقيو دق اديز

 »...كشته شده اند ياديز يانسان ها. جا آمده ام تا به داستان شما گوش كنم نيرا پشت سرگذاشته و به ا يراه دور و دراز من«

 ».دانم يم. اوه، بله «: و كه در افكار خود غرق بود، آهسته گفتلئ پدر

آغاز  كيقتل لو. ستيدرست ن نيــ نه، ا ديبه قتل رس سيدر پار يدر گورستان كوچك شيماجرا با مرگ پدر لوبك آغاز شد كه چهل سال پ... «

آن در  ياند كه ابتدا يفهرست بلند انيقربان نيآخر ووديه يو رابخواهر من . آغاز شده يماجرا چگونه و ك نيداند كه ا يتنها خدا م. ماجرا نبود

كلمات، پرسش ها و » ...ديرمز آن ها را كشف كن ديشما بتوان ديكرده ام كه شا دايپ يمستعار يمن كدها و نام ها. دور پنهان است يها گذشته

چهره اش . هضم كند يگفته ها را به سادگ نيتوانست تمام ا يئو نمبرادر ل. آمده بود رونياز اندازه تند و شتابزده از دهانم ب شياشاره ها ب

 .سكوت كردم و منتظر ماندم نيبنابرا. شده و درهم رفته بود عبوس

 يترسم، آقا يمن از شما م«: سكوت گفت يپس از مدت. بود يآرامش و فراموش يدر جستجو ييشد، گو رهيخ يو به دور دست نامعلوم ايدر به

 يمن م«: محكم تر و مطمئن تر ادامه داد ييخفه كرد و با صدا ميدست، اعتراض را در گلو يبا اشاره » .باشد ينام واقع نيا ــ اگر ليسكيدرا

 يچون در آن سال ها اتفاقات. چشمانم خواهد گرفت شيخواهد آمد و برات نكول شده ام را پ يدانستم كه كس يم. خواهد آمد يكس كهدانستم 

 ياز آن را م يتنها قسمت يحت اي... داند يكه تمام ماجرا را م ياز ما، هركس كيهر. شوند يه تا آخر عمر هرگز فراموش نمك ياتفاقات... رخ داد

 نيدانستن ا. ستيكم ن »زيهمه چ« نيو ا. دانند يرا م زيهستم كه همه چ يو من جزو كسان. را هرگز فراموش نخواهد كرد دادهايروداند، آن 

. از اندازه خطرناك است شيب زهايچ نيخواهد گذشته ها را به خاك بسپرد و فراموش كند، دانستن ا يكه م يكس يابر. خطرناك است زهايچ

دانستم  يكند؟ و م يم يبرادر لئو هنوز زنده است؟ كجا زندگ نيا ايآ: ديمن خواهد افتاد و خواهد پرس اديبه  يزود كس اي ريدانستم كه د يمن م

تر از آن  شيب ينيب شيپ نيتحقق ا«: را به هم قفل كرد، چانه اش را خاراند و ادامه داد شيدست ها» .خواهد كرد دايشخص باالخره مرا پ نيكه ا

و اگر شما همان  دم؟يكش يكه من انتظارش را م ديهست يشما همان كس ايآ: مطرح است ميسؤال برا نيو اكنون ا. كردم يم وركه تص ديطول كش

 »فرستاده است؟ شما را يــ چه كس ديشخص هست

باد و  يشد، نامش را صدا كردم، اما زوزه  رهيزدند، خ يساحل ضربه م يكه غران و كف آلود به صخره ها يانداخت و به امواج ريرا به ز سر

و آهسته سر بلند كرد . دستم را دراز كردم و شانه اش را گرفتم. كرد يرا خفه م ييساحل هر صدا يبرخورد امواج به شن ها يرعد آسا يصدا

 .داندرو برگر

آن سال ها چه رخ  دييبه من بگو. كنم يخواهش م«: حل معما بود يها دياز كل يكي زانداميمرد ر نيا» .ازمندميمن به كمك شما ن«: او گفتم به

 ».دييرا به من بگو قتيحق... داد



 

 

 كتابخانه نودهشتيا  تامس گيفورد  –حشاشين                                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٠١ 

ده ها سال از آن . فهمم يم د؟يمرا بشنو يجراما ديخواه يشما م«: راز، شگفت زده است، به من گفت كيكه از كشف  يو مثل كس آهسته

شده  يعمر من سپر يسال ها نيباتريو ز نيــ بله، بهتر ديمرا متقاعد كن ديبا«: شد رهيخ ميسرش را كج كرد و به چشم ها» .گذرد يماجراها م

ــ اگر در  ديكشتن من آمده ا ياگر برا. رسمت يقبالً گفتم كه از شما م د؟يفهم يم. رميدوست ندارم زودتر از موعد مقرر بم الًاست، اما اص

اما . ستياز دستم ساخته ن يندارم و كار يصورت چاره ا نيكشتن من فرستاده است، در ا يــ، اگر رم شما را برا دياز آن ها هست يكي قتيحق

شما . ميگردش كن يكم دييايخوب، ب اريبس. شما بازگو خواهم كرد يرا برا ميماجرا د،يهست قتيحق يدر جستجو د،يكن يادعا م هاگر، آن طور ك

. دوباره لبخند زد» .داستان شما يداستان من در ازا: ميرا مبادله كن مانيداستان ها ميتوان يم.  ديخواه يو چه م ديهست يكه ك دييبه من بگو ديبا

از آن ها  يكي قتيو در حق دييگو يهم دروغ مو اگر «: ديترس يذره هم نم كي يحت. نداشت قتيحق نيترسد، اما ا يكرد كه م يم دعااگر چه ا

نخواهم  جاديكه شما را فرستاده اند ا يشما و كسان يبرا يخطر چيهستم و ه يآزار يآرام و ب رمرديبتوانم شما را متقاعد كنم كه پ ديشا د،يهست

 ».موفق شوم ديداند؟ شا يچه م يكس. كرد

 »هستند؟ يآن ها؟ آن ها ك«: دميپرس

به  د،يشناخت ياگر آن ها را نم. هستند يآن ها ك ديدان يخوب م يليبدون شك خ د،يهركس كه هست يول. شناسم يشما را نمجوان، من  مرد«

 دور و  نيچن يسفر

كشتن من  يبرا يمناسب يجا فرصت ها نيا.ديصادق و رو راست باش ديكن يسع.ميپرتگاه گردش كن يباال يكم ديايخوب، ب. ديآمد ينم دراز

 طنتيش كيكه موفق به انجام  ديرس يبه نظر م يسر داد، مثل كودك يبلند يخنده » .فرصت را به شما خواهم داد نيخود من ا. كرد ديخواه دايپ

 .دوش به دوش او حركت كردم. به راه افتاد. استجالب شده 

خود  اتيح يادامه  يبرا رويبود با تمام ندر اروپا، مجبور  يگريهم مانن هر نهاد بزرگ ِ د كيكاتول يايسيدوم، كل يجنگ جهان يسال ها در

مجبور بود دائما  ايسيكل. گرفت يانجام م اطيجنگ و با كمال دقت و احت يِ جار تيمطابق با وضع ديبا ايسيكل تيريو مد يامور جار. مبارزه كند

دهد و به عبارت  رييمتخاصم، تغ يروهايذ و قدرت ِ ننفو زانيِ م يدائم رييو هماهنگ با تغ يو متزلزل ِ جار ريخود را با توجه به اوضاع متغ رفتار

از  گريد يكيبرادر لئو،  يبه گفته . كند يروپي –ِ روز  اتيبر واقع يمبتن استيس يعني - »يِ عمل استيس«و اصول ِ  نيمجبور بود از قوان گريد

 يايسيكردند كه كل يشك كرده بودند و احساس م ايسيفوق الذكر، به صداقت كل ليبه دال ن،ياز مؤمن ياريبود كه بس نيمشكالت بزرگ ا

روزافزون دوپهلو و دوگانه  يدگرگون شد و به نحو ايسينقش كل ب،يترت نيبد. كند يم انتيآن ها خ يمانيو ا ياخالق يارهاي، به مع»سازشكار«

و حفظ ِ استقالل خود در  شيخو يو اجتماع ياسياعمال نظرات س يبرا ايسيبود كه كل تيواقع نياز ا يناش ايسيكل يكيِ تاكت يدوگانگ. ديگرد

سو مجبور بودند به  كياز  ايسيكل وخيش. نداشت اريدر اخت يچندان يقدرت دفتع ،ييايسيركليزور مدار ِ غ يو گروه ها روهايبرابر نفوذ ِ ن

كه  ييها يگر يو وحش يِ علن اتيجنا يتوانستند چشم خود را به رو ينم گريد يجنگ گردن بگذارند و از سو يجار انيِ موجود و جر اتيعواق

 نيتوانست ا يخود را حفظ كند، نم يآبرو يمانده  يخواست باق ياگر م ا،يسكلي –شدند، ببندند  يمرتكب م عيو وس كيستماتيها به طور س يناز

 ريِ غ تيواقع نيبه ا ديو باالخره، با. ها بود تيجنا نيبه حاشا كردن ا ليقلب ما مياز صم دهرچند كه شاي –و حاشا كند  رديبگ دهيند ار اتيجنا

 شيبا را يو مرموز قيدانستند روابط تنگاتنگ، عم يبود كه همه م »يپ«مانند  يمرد يبه عهده  ايسيكل استيشد كه ر يتوجه م زيقابل انكار ن

 .به دنبال داشت ينيعواقب سنگ ايسيكل يخود برا يبه نوبه  زين تيواقع نيو ا. داشتسوم 
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 يناز عينشده، نسبت به فجا ينيب شيو پ بيعج يها با اقدام كيشد كه كاتول ديتشد يهنگام ياسيو س يعمل ،يِ اخالق يو سردرگم يشانيپر نيا

راهب و افراد  ش،يكش تعدادي – سيپار ميِ مق كيِ كاتول نيدر صحنه حاضر شد كه از فعال يگروه رمترقبه،يناگهان و غ: ها واكنش نشان دادند

 نو اي –شناختند  يم »وسينيورج مونيس«بود كه تمام افراد، او دا فقط با نام  يشيگروه كش نيمؤسس و رهبر ا. شده بود ليشكت -يروحان ريغ

 كپارچهيمتحد و  يداد و از آن ها گروه ونديافراد را به هم پ مون،يس. اواخر بارها با نام او مواجه شده بودم نيبود كه من ا يمونيمرد همان س

افراد گروه هرگز لب از لب نگشودند و اقرار . كرد كه تا آخر عمر اسرار گروه را حفظ كنند يافراد را موظف م يهمه  يمقدس سوگند: اختس

كه تمام افراد به  يو تا هنگام. بروز نداد ريخود را به افراد غ يواقع تياز افراد گروه، هو كي چيتعلق دارند؛ ه يمخف ينكردند كه به سازمان

 .و افشا در امان بودند انتيكردند، از خطر ِ خ يم تيرا رعا يادار بودند و تمام اصول ِ پنهانكارخود وف گندسو

باال  يمطالب شانه ا نيا انيبرادر لئو، پس از ب. اجتناب بود رقابليبروز مشكل در دراز مدت غ ،ياطيرغم تمام اقدامات ِ احت يو عل عتايطب اما

 يچه كس ي دهيگروه، ا نيا ليتشك: است نيسوال ا نياول. د سوال مطرح كنم و فعال به آن ها پاسخ ندهمخواهم چن يابتدا م« : انداخت و گفت

بودم و در  يبه هر حال، آن روزها كه مرد جوان. كرد كه در رم نشسته بود يصادر م يدستورات را كس. نبود مونيس ي دهيبود؟ بدون شك ا

به صورت  ت،يواقع نيا. كرد يم تيرا هدا مونيس يياز جا ،يكس. كردم يطور فكر م نيداشتم، اخاص و بعضا مهم دخالت ...  يدادهايرو يبعض

تضاد  نيو ا. آن ها سر باز زد ياز دستورات مخالفت كرد و از اجرا يبا بعض مونيس. ديو مناقشه كش يريكار به درگ: قابل اثبات بود ميرمستقيغ

 ».ما شد يباعث بدبخت يريو درگ

 يابيدست قياز طر ايسياز جنگ، افزودن بر ثروت كل يدر برابر لطمات ِ ناش ايسيحفظ و حراست از كل: گروه عبارت بود از يشده  ِ اعالم اهداف

 »يدرون يها يريدرگ«مقابله و مبارزه با  يبرا يوماد يروح يو آمادگ ايسيتوان كل. حفظ و گسترش قدرت  يتالش برا ،يجنگ مياز غنا يبه بخش

. و اهم بود يگروه، مبارزه با جنگ به طور ُكّل يهدف اصل گر،يبه عبارت د. نيدر صفوف مؤمن» آتش ِ شهوت و جنون يعله هاش« سركوب ِ  و

 ينيب شيكردند، كامال مشخص و قابل پ يها بر آن حكومت م يكه ناز سيمانن پار يدر شهر اشغال شده ا يگستاخانه ا يريهدفگ نيتبعات ِ چن

برادر لئو چند لحظه . از افراد گروه در تضاد بود يتعداد ياخالق يارهاياجتناب با اصول و مع رقابليغ يبه نحو نديوشان تبعات ِ ناخيبود و ا

 .بر من پرداخت و سپس به سخنانش ادامه داد شيِ گفته ها ريتأث يسكوت كرد، به مطالعه 

فراموش كردن و به خاك سپردن ِ خاطرات  يتالش مستمر برا ي جهيلئو گفت كه در نت. شناختند يرا فقط با نام مستعار م گريكديگروه  افراد

هم به  يلياو با اصرار تمام ادعا كرد كه تعداد افراد گروه را هم فراموش كرده است و م. گذشته، نام مستعار دوستانش را فراموش كرده است

زود معلوم  يلو خي –نام داشت  ستوسياز افراد گروه كر يكيبله، . را به خاطر داشت ستوسيكر. بله ستوس،يكر. ندارد اتيجزئ نيا يادآوري

و مستبد  ريسختگ يرهبر. ميبود كيِ كاتول يگروه واقع كيدر آن روزها ما «: لئو گفت. اسم از خاطره اش محو نشده است كي نيشد كه چرا ا

دستور، از باال . ديبلند سخن بگو يخود با صدا ديشك و ترد يدرباره  يحت ايمطرح كند  يسوال ميو مستق يجرئت نداشت علن كس چيه. ميداشت

دانستند كه در  يم يابزار ايگروه خود را سالح  ياعضا.بود گرانيد يبه عهده  يريگ ميتصم.ديگرد يچون و چرا اجرا م يشد و ب يصادر م

شانه  ييايسيكل ريغ يروهايمبارزه با لشكر نخود به ندرت از  خيدر تار ايسيزمان، زمان جنگ بود و كل».شد يم استفادهاز آن  ايسيخدمت به كل

تا در صورت - جنگ فرستاده بود دانيبه م مايداشت و سربازان خود را مستق يخود بارها لشكر مستقل يطوالن خيدر تار ا،يسيكل.كرده بود يخال

لشكر آماده  نيداده بود و سربازان ا ليتشك يدوباره لشكر مستقل سيدراز، در پار يپس از سال ها ايسيآن روزها، كل«:ندبكُش ايكشته شوند  ازين
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متوجه منظور او .شد رهيپر معنا به من خ يكرد و با نگاه يبرادر لئو مكث».اجرا درآورند يچون و چرا به مرحله  يبودند تا دستورات صادره را ب

 .ديگرد ين و چرا اجرا مچو يب زيدستور ن نيشد،ا ياگر دستور قتل هم صادر م:ديخواست بگو يشده بودم؛به زبان حال م

خودم -ليسكيدرا يآقا د،ييبگو يزيچ ستيالزم ن. تمام دستورات. يهر نوع دستور.كرد كه دستورات اجرا شود ياقتضا م يو اوضاع جنگ زمان«

 ينامناسب و ناكاف يطيدر هر شرا ه،يتوج نيا. ستيقتل نفس ن هيتوج يبرا يخوب و مناسب يدانم و با شما موافقم؛ اطاعت از دستور، بهانه  يم

 سيپار نيرنشيفق يكه در فالن محله  يشيكش ياست و نه برا يمناسب هيتوج نكاياس در اردوگاه مرگ ِ تربل - سرباز اس كي يبرا نه. است

« :ديوز يم يسرد باد. رفت يم يكيهوا رو به تار. شد رهيخ ايباال انداخت و به در يبرادر لئو شانه ا» ...اش مشغول است يقربان بيدزدانه به تعق

 ديرس يم يدستور يبله، گاه. تر شيو نه ب نيهم -دهم كه اوضاع چگونه بود حيخواهم توض يفقط م. را ندارم گرانيد ايخود  ي تبرئهمن قصد 

كه با كار ِ خود  ميمعتقد بود قايما عم. بود ايسيخدمت به كل يما برا يتمام كارها. ايسيخدمت به كل يالبته برا. كشته شود ديكه فالن شخص با

 ».داد مينجات خواه را ايسيكل

معامله با : ايسيخدمت به كل يانواع معامله برا. در اكثر موارد، كار ِ افراد معامله بود. بود يگريدر اغلب موارد، دستورات صادره از نوع د يول

به  شده،ِ غارت  ياز آثار هنر يبخش مهم: برد يت سود ممعامال نياز ا ايسيو كل. اس، با گشتاپو -ها، معامله با ارتش ِ اشغالگر، با اس يناز

مصادره كرده  يهودي يبود كه آلمان ها از خانواده ها يميغنا ،يآثار هنر نياكثر ا. ديرس يگوناگون، به رم م يمختلف و از راه ها يصورت ها

گروه . دنديگرد يم ديروزگار ناپد ياز صفحه  شهيهم يبراشدند و  يمرگ م ياردوگاه ها يتعلق داشت كه روانه  ييبودند و غالبا به انسان ها

. بود ستوسيكر يكار غالبا به عهده  نيِ ا تو مسئولي –گرفت  ينظر م ريبه دقت ز زيهرگاه كه الزم بود، نهضت ِ مقاومت را ن مون،يكوچك س

 يراض يگونه موارد آن ها مجبور بودند برا نيدر ا. ندبه نهضت ِ مقاومت نداشت انتيجز خ يآمد كه افراد گروه چاره ا يم شيپ يطيچه بسا شرا

. بود يمختلف وجود داشت، ضرور يروهاين انيكه م يحفظ تعادل ِ حساس يكار برا نيا. كنند يها، منافع نهضت ِ مقاومت را قربان يكردن ناز

خدمت به  تيبا ن شهيكار آن ها هم يول ؛يمانآل يها يهم با ناز يكرد و گاه يم يبا نهضت مقاومت همكار يگاه مونيگروه س ب،يترت نيبد

و گذرا  يفان ييها دهيپد ،يمعتقد بودند كه نهضت مقاومت، لشكر اشغالگر آلمان و جنگ جهان قايآن ها عم يگرفت، چون همه  يانجام م ايسيكل

 .است كيكاتول يايسيخود ادامه خواهد داد، كل يخواهد ماند و مثل گذشته به زندگ داريكه پا يهستند و تنها سازمان

سو و  كيبه نهضت مقاومت از  انتيكلك زدن و خ يطيشرا نيدر چن.گروه منحصر به معامله نبود تيآمد كه فعال يم شيپ يطيشرا يگاه اما

از را  يخواستند اشخاص بخصوص يخاص از افراد گروه م طيشرا يها در بعض يناز.نبود يكاف گر،يد يدر صفوف لشكر آلمان از سو يخرابكار

صداقت  شيمنظور آلمان ها آزما ايآ. فكر كرده بود يليسؤال خ نيكشتند؟ برادر لئو به ا يافراد را نم نيچرا خود آلمان ها ا يول.سر راه بردارند

 ياراده  خواستنديفقط م ايند؟يازمايآنان را در عمل ب يخواستند صحت و سقم ادعاها يم اياشغالگر بود؟ آ يروهايبا ن يدر همكار مونيافراد س

 كنند؟ ليآنان تحم رخود را ب

 يشك چيه.داشت اديبه  يو ملموس شده بود، خاطره ا يگروه مرئ يتمام اعضا يبرا ستوسيو كر مونيس انيكه شكاف م ييلئو از روزها برادر

شروع شد  يشيكش يالف با ماجرااخت نيتمام ا.شود يآن به دو جناح متخاصم منجر م ميگروه و تقس ي هيزود به تجر اي ريشكاف، د نينبود كه ا

 ...نهضت مقاومت بود يضاكه از اع

و چند  دهياس را دزد- از افسران اس يكي.خطرناك شده بود اريبس ،يلياز رزمندگانِ نهضت مقاومت بود كه وجودش، به دال يشيكش »دررو«پدر
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دانستند كه  يشناخت، اما آلمان ها م يقتل را نم نيا نيعامل يكس. انداخته بودند سيپار يكيدر نزد ييروستا يروز بعد، جسد او را در زباله دان

 .و نفوذ پدر دورو در آن روستاست تيهم فعال يطرفدار نيا يآن روستا طرفدار نهضت مقاومتند و علت اصل نيساكن

 كيآلمان ها به كاتول. بردارد انيمنامبرده را از  شيكش ،يگرفت به عنوان پاسخ به قتل افسر آلمان ميداشت و تصم يياس قصد انتقامجو-اس

 ريغ شيبه افراد گروه خبر داد كه كشتن آن كش مونيس.مخالف بود مونياما س. دستور دادند دورو را به قتل برسانند مونيتحت امر س يها

 شيهمان كش يعني توس،سياما كر. است ياس اطالع دهد كه پاسخ آن ها منف-افراد واسطه به افسران اس قيو قصد دارد از طر تممكن اس

 يشورش يروحان كيمهم تر از جان  اريها، بس ياظهار داشت كه حفظ روابط حسنه با ناز مونيدر مخالفت با نظر س يسيبلندقد و متعصب پار

همان  ديرو باپدر دو نيو روزمره است و بنابرا ي،عاديعيطب يسوزد و در زمان جنگ، مردنِ انسان ها امر يجنگ م راو گفت كه اروپا د. است

 .كشته شود ايسيخدمت به منافع كل يطور كه آلمان ها خواسته اند برا

و  ايسيبا منافع كل سهيقتل در مقا كيموضع، ارتكابِ  نيو از ا رند؛ياهداف بلندمدت را در نظر بگ دياستدالل كرد كه افراد با نيچن ستوسيكر

 منپا افتاده است، به  شيو پ تياهم يگفته اش كامال ب ييو آن طور كه گو يضمن يبا لحنبرادر لئو، . ندارد يچندان تيگروه، اهم تيحفظ موجود

بود؛ ما دوباره مبارزه به خاطر  ستميقرن ب ينو پا نِيدوباره متولد شده بودند و گروه ما، حشاش نيحشاش ل؟يسكيدرا يآقا د،يدان يم«:گفت

 »...ميرا از سر گرفته بود ايسيكل

جنگ و  دانياز دست رفته در م يروهايآنان، ن!دنديرس ياصال به قتل نم انيگونه قربان نيو تازه، ا. نداشت يچندان تيهمچند قتل، ا ارتكابِ

از افراد گروه او را متهم به قساوت و  يتعداد. دانست يم ستيفرد واقعگرا و پراگمات كيخود را  ستوسيكر. شدند يمحسوب م ديسربازان شه

 .كرد و باالخره هم اكثر اعضا متقاعد شدند و با نظر او موافقت كردند ير موضع خود پافشاراما او ب. كردند يمرح يب

پدر . نداشت يارتباط چيكوچك ه يدر آن روستا يبعد يدادهاياو رو نيبنابرا. نكرد يريجلوگ گرانيد ميكرد و از تصم اريصبر اخت مونيس

درست كرده بود و  يدسته انشعاب كيدر واقع  بيترت نيبد ستوسيذكر داد كه كربرادر لئو ت.به قتل رساندند كيشب تار كيدورو را در 

ما فقط از .مينداشت يهم با او كار يمن و آن مرد هلند.تحت نفوذ او نبود مونيس يول«:گروه را تحت تسلط خود گرفته بود داز افرا يتعداد

 »...ميودب مونيس م،طرفدارينبود ستوسيما طرفدار كر.ميگرفت يدستور م مونيس

خود و  فيشد و افراد، همچنان به وظا يبه گروه محول م - و از جمله قتل -يزينفرت انگ يها تيمأمور. هم بود يگريمورد، موارد د نيبجز ا اما

 ديد يتدارك م ديبا ايسيكرد كه جنگ به سود كدام طرف تمام شود، كل يتفاوت نم. گرانيو د مونيهمه؛ س. كردند يبه دستورات محوله عمل م

 .ماند يزنده م ديبا ايسيكل.كرد تا با طرف برنده، متحد شود يرا آماده م دو خو

 گذرد؟ يچه م سيدانست كه در پار يرم م ايآ

 ها مطلع بود؟ داديپاپ از آن رو ايآ

 ؟....آمده بود سياز رم به پار مونيكه س نينكر نه ا يول. بود يوحشتناك و نابجا و بدون پاسخ سؤاالت

 .را مرتب كرد دشيسف يو موها ديكش - كه از باد سرد، سرخ و زبر شده بود -به گونه اش يدست. گفت يلئو، آهسته و با تأمل سخن م برادر

 .بود 1944اواخرِ زمستانِ سال . ديكننده فرا رس نييو تع يبعد، آن شبِ سرد و فراموش نشدن و

 .كشته شود يقرار بود مرد دوباره
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 يمهم اريكس خبر نداشت كه قرار است مرد بس چيه.نهضت مقاومت هم خبر نداشت.دانستند يقتل نم نيا يدرباره  يزيها چ يبار ناز نيا يول

 .سوء قصد خبر داشتند نياز ا نيفقط حشاش-كشته شود

 .بود ايسيهدف، نجات كل. بود ايسيقتل هم خدمت به كل نياز ا هدف

به تداركات  اتيعمل نيا. بود كه گروه تا آن زمان انجام داده بود يتيمأمور نيوارترآن سوء قصد پر از خطر و دش. بود اتيرهبر عمل مونيس

الزم را  ليداشتند و نهضت مقاومت وسا اجياحت هيبه وسائط نقل. نبود يكاف اتيعمل ياجرا يامكانات گروه برا. داشت ازين يقيدق يو نقشه  اديز

 .گروه را برطرف كرد ازيداشتند، باز هم نهضت مقاومت ن ازين يتر شيبه سالح و مهمات ب.آن ها گذاشت اريدر اخت

 .نارنجك ياديو تعداد ز كيدو مسلسل س ت،يناميد

 .را نجات دهد كيكاتول يايسيحركت شجاعانه، كل كيتوانست جهت تارخ را عوض كند و با  يم اتيعمل نيا

قرار  يتپه ا يكلبه در دامنه  نيا. بود، پنهان كردند ييروستا يوب برهاكه متعلق به چ يكوچك يجنگل يگروه طبق قرار، خود را در كلبه  افراد

 نبا آ. پنهان بود د،يگذشت و از د يم يجنگل انبوه انيقسمت از راه آهن از م نيا. راه آهن مسلط بود يها لياز ر ينيداشت كه بر قسمت مع

گفتند قرار است شخص  يوجود داشت كه م يعاتيشا. مذاكره كند هرتبيعال يها يرفت تا در آن جا با ناز يم سيبه پار يقطار شخص مهم

 .هم در آن مذاكرات شركت كند نگيمارشال گور

مصمم بودند  -شد قرار بود او را با مسلسل به قتل برسانند يو اگر مرد مورد نظر در انفجار كشته نم. قطار را منفجر كنند خواستنديگروه م افراد

 .ن بود، از سر راه برداندرا كه مانع كار آنا يهر كس

 .تمام نقشه ها نقش بر آب شد اما

فرد  كي. نفشه را به او و آلمان ها لو داده بود ،يكس. سوء قصد مطلع شده بود يآن شخص مهم از نقشه .دانستند يرا م زيها همه چ آلمان

 .نياز حشاش يكي:يخود

بود كه تنها چند نفر از آن  ينيبود،قتل عام خون يوحشتناك يفاجعه. ميو رفته بودما ل يهمه . آن شخص مهم اصال در قطار نبود«:لئو گفت برادر

 سيرقرار گرفتند و بعدها در پا بياز افراد هم تحت تعق يراه آهن كشته شدند؛بعض لياز افراد، همان جا كنار ر ياريبس. جان سالم به در بردند

داشت  فهيو وظ ميدينام يم» كلكتور«آمد كه ما او را سيبه پار يبود كه مرد يوط به زمانبرادران مرب نيقتل ا يماجرا.دنديلو رفتند و به قتل رس

همه «:داد مهتكان داد، با پشت دست لبانش را پاك كرد و ادا يلئو سر» ...كند دايسوءقصد جان سالم به در برده بودند، پ يرا كه از ماجرا يكسان

ما را لو  يدانست كه چه كس يحال م نياما او در ع. تمام شده است زيدانست كه همه چ يم نمويس.دور است يماجراها مربوط به سال ها نيا ي

ما  بهخواهد  يچگونه م ميدانست ينم - سمون قول داد كه به ما كمك كند. ميديترس ياز جان خود م م،يديترس يما به شدت م يهمه . داده بود

 ييو او واقعا به ما كمك كرد، مارا راهنما... ميبه او اعتماد داشت م،يداشت مانيما به او ا. كه به قولش عمل خواهد كرد ميكمك كند، اما مطمئن بود

طرفدار  شهياو هم... بود ستوسيبله، آن مرد خائن كر ستوس،يكر... گذاشت يكرد، راه نجات را نشانمان داد؛ و بعد با آن فرد خائن قرارِ مالقات

در  ميخواست يم م،يكرد بيرا تعق مونيو سال كوچولو، س يدر آن شب، من و آن مرد هلند.. .بود يناز كي ستوسيها بود؛اصال كر يناز

 ».دارد بيدر ج يريهفت ت شهيهم ستوسيكه كر ميدانست يما م. ميداشت، كمك كن اجيكه به ما احت يتا در صورت م،يدسترس باش

گورستان كوچك و .بود 1944سال  ي هيفور.ديكوب يم واريبه در و داز برف و ذرات منجمد آب را  يو ابر ديوز يم يباد سرد. بود يسرد شب
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 يباد، كركره . مخروبه قرار داشت مهين يايسيكل كيدر كنار  س،يپار نينش ريفق ياز محله ها يكيبود كه در  يهرزه ا ياز علف ها دهيپوش

آورده  رونيسر ب خ،ياز  يقشر. تپانجه شباهت داشت ريت يصدا به واريبرخورد كركره با د يصدا د؛يكوب يم واريها را دائما به د جرهاز پن يكي

 .دنديدو يسو و آن سو م نيپوش به ا اهيمردان س يپا ريمشرف به موت بودند، ز يگورستان، كه از سرما و گرسنگ يموش ها. بو

 .بودند ستادهيا گريكدي يكهنه، روبرو يسنك قبرها انيدر م ستوسيو كر مونيس

لب  ريسال كوچولو ز د؛يلرزيلئو از ترس و سرما به خود به خود م.گورستان پناه گرفته بودند يميسال كوچولو پشت حصار سو  يمرد هلند لئو،

 .بود دهيو سرد و خوفناك رس كيكرده بود و سرانجام به آن گورستان تار يرا ط يو خم چيپر پ يزندگ ش،يبه عنوان كش: خواند يدعا م

از افراد  يكيبله،حتما .كند يكه چرا اصل ماجرا را درك نم ديرا لو نداده است و از او پرس يه بود كه كسقسم خورد مونيس يبرا ستوسيكر

 ...و نقشه گروه را لو نداده است ستيقسم خورده بود كه او، خائن ن ستوسيكر يكرده بود، ول انتيگروه به آنان خ

رزمنده  كيتو .خواهد شد هيامشب تمام حساب ها تصف.يبوده ا يناز شهيو همت.يهست يناز كيتو . تمام شد زيهمه چ گريد« :پاسخ داد مونيس

 »...يلو داد تكارتيو جنا يو ما را به دوستان ناز يپدر دورو را كشت يعنينهضت مقاومت،  قيصد ي

 »!رديم يم دياو با.ما خطرناك بود يهمه  يدورو برا وجود«

تو « :ديبا وضوح تمام به گوش رس مونيس يو بعد، دوباره صدا. به عقب گذاشت يگام ارياخت يب ستوسياما كر د،يبه گوش لئو نرس مونيس پاسخ

 ».يرا به قتل رساند قيواال و صد يانسان

از پشت سنگ  يگربه ا. تكان داد و انگشت بر لب گذاشت ينگاه كرد، اما او سر يلئو به مرد هلند. زد يم انهيآنان تاز يزده  خيبر صورت  باد

 .شكار كرد يصدا موش يماهرانه و ب ع،يسر. ديدرخش يم يكيمثل دو چراغِ زرد رنگ در تار شيچشم ها د؛يپر ونريقبر ب

 »...كه  ستين نيخواست خدا هرگز ا. بود تكارانهيمعنا و جنا يقتل ب كي. نبود ايسيبود، خدمت به كل تيجنا نينه، ا«:گفت مونيس

 »خواست خدا و در راه خدا بود؟ ،يآن قطار بكن نانيبا سرنش يخواست يكه تو م يكار ايآ مون؟يچطور س تو«

و خدمت به گروه و افراد آن است؟  ايسيكار خدمت به كل نيكه ا ييگو يو بعد م يكنيم يخدانشناس همكار يكافر ها نيها، با ا يبا ناز تو«

 يبه همه  انتيكار خ نيا. به خدا بود انتيو خ ايسيبه كل انتيكار خ نيو ا يتو پدر دورو را كشت يول. كه حق به جانب توست ميريخوب، گ اريسي

او، برادران ما  يتو، به جا انتيخ ي جهيدر نت يول... كرد، مستحق مرگ بود يكه با آن قطار سفر م يمرد. يكرد انتيبود و تو دوباره هم خ ام

 ».آخر استتمام شده؛ امشب، شب  زيهمه چ گريد يول... خون آن ها به گردن توست. كشته شدند

گربه  يرا رو شيخبر پا يبه عقب برداشت و ب يقدم يكيدر تار ارياخت يب ويل. ديكش رونيب يريكهنه اش هفت ت يباران بياز ج ستوسيكر

 .گذاشت

 وهيش به ستوس،يكر ديبود، شا دهينكش غياگر گربه ج. رساند يرا درجا به م مونيشد و س يموفق م ستوسيكر ديبود، شا دهينكش غيگربه ج اگر

 .كرد يرا عوض م خيتار ريخاص خود، مس ي

با سرعت و  مونيس. بود يكاف مونيس يفرصت برا نيپرت شد؛ و هم هياز ثان يكسر يبرا ستوسيحواس كر. زد يو جست ديكش غيگربه ج اما

 .كرد ريرا غافلگ ستوسيكر د،يرس يبه نظر م ديچون او بع يوزن و تنومند نيكه از مرد سنگ يمهارت

 يگورستان رقص يكيآن دو مرد در تار... گردن او را فشرد و بعد ،يعضالن ييحلقه زد، دست ها ستوسيزورمند به دور بدن كر تينها يب يبازوان
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 يچندش آور يباالخره صدا. عرق بود سيهر دو مرد خ يرا در آغوش گرفته بودند، چهره  گريد كي ييو مرگبار پرداختند، گو بيمه

 .مرده بود ستوسيكر. ديبه گوش رس دهيله يخرخر خروج هوا از شش ها يصدا د،يتخوان به گوش رساس ستنشك يبرخاست، صدا

 .شد ينم دهيدر او د ياز خستگ ياثر د،يكش يتنومند، آهسته نفس م قاتل

رو كنار زد و  ادهيجسد را از پ يخشك و لخت نشاند، پاها يبوته  كيسنگ قبر و  كي انيرا به كنار حصار برد و آن را م ستوسيكر جسد

 .ديگرد ديآن شب سرد و پر باد، از نظر ناپد يكيآهسته به راه خود رفت و در تار

. آزاد شد سيدر تابستان سال بعد، پار. كرد يتصور م نيكه چن ويالاقل برادر ل. وستيپ خيهم مرد و به تار نيگروه حشاش ستوس،يمرگ كر با

در  يو سخت نيخون يهنوز هم روز ها نيمتفق يها رويهر چند كه ن _داشت ازيزمان ن يمدت آن تنها به انيشده بود و پا نيجنگ مع ي جهينت

 .بود دهيرس انيجنگ به پا ن،يگروه كوچك حشاش ياما برا. ندداشت شيپ

 وستنديبه هم پ يآبو  يابر ها، در افق مغرب، به رنگ ارغوان. سر برد يرا مثل ورزشكاران به باال شينور روز دست ها نيدر پرتو آخر ويل برادر

 .رو به زوال را در پشت خود پنهان كردند ديانوار خورش نيو آخر

 ».دميرا ند مونيآن شب به بغد هرگز س از«

گل  ايرا بكند  يرا جابه جا كند، علف هرزه ا يشد تا سبد گل يخم م يگاه. رفت يكهنه و رنگ و رو رفته راه م يسنگ قبر ها انيدر م ويل برادر

 ،لرزش نياما علت ا دم،يبه خود لرز. غروب كرده و بر شدت باد و برودت هوا افزوده شده بود ديخورش. ندازديرا دور ب دهيو پالس پژمرده يها

 يعني _ستوسيدا نستم كه كر ياكنون م. گرفت يبه خود م يدر فكر و تصورم لحظه به لحظه شكل مشخص تر مونيس. هوا نبود يتنها سرد

در آن گورستان دور افتاده كشته شد، با نام  يرا كه در آن شب زمستان ياما من مرد. دچار شده بود يسرنوشت به چه _يناز شيهمان كش

 .شناختم يم يگريد

 

 يراست د؟يشما چه كار كرد مون،يشدن س ديو ناپد ستوسياست كه بعد از مردن كر نيمنظورم ا د؟يبعد از آن چه كار كرد« :گفتم ويبرادر ل به

لوبك نام داشت و  يگ قتيدر حق ستوسيدانم كه كر يبه عنوان مثال من م. ستميخبر ن يكه من هم چندان از اوضاع ب ميما بگوبهتر است به ش

 »بود؟ يك مونيس نيا... مونيس يول. ها داشت يناز ي لهيكرد و هم سر در طو يم يهمكار ايسيبود كه هم با كل يفروش قهيعت دپسر مر

 پس از آن شب،« :به كارش ادامه داد و باالخره گفتگرفت،  دهيسوال مرا نشن ويل

از رم "كلكتور"كه  يتا زمان يعني يآن فصل از ماجرا كامال بسته شد،الاقل تا مدت بيترت نيام پرداختم و بد يشگيدوباره به كار هم سيدر پار من

 .آمد سيبه پار

 آن مرد چه بود؟ ينام واقع يراست"كلكتور"بله  اهان

وقت  ديهرچه بخواه يم،ولينداشته باش يگريد زيممكن است چ.ميدار اديوقت ز نجايما ا.ليسكيدرا يد،آقايحوصله نباش يو بشتابزده  نقدريا

و  چيپر پ يزندگ ديسال كوچولو كه گفت نيبود؟وا يك ديكه به آن اشاره كرد يمرد هلند د،آنيمن تعجب كن ياز كنجكاو دينبا:او گفتم م،بهيدار

 بود؟چه بر سرش آمد؟ يسر داشت،ك پشت يخم

 "...كهيزمان ،تاياست كه الاقل تا مدت نيخود برگشتند،منظورم ا يقبل يآنها هم به زندگ كنميفكر م"
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 "آمد سيكلكتور به پار كهيتا زمان دانميم دانميم"

گل  يكه دسته ا يو مخروبه ا يميبرادر لئو از جا برخاست و به سنگ قبر قد"كند دايپ كيبه  كيمارا  يهمه  خواستيكامال درست است،او م"

كه  يزيتنها چ"د؟يفهم يدم،ميام د يبود كه من در زندگ يو بزرگ يتنها مرد واقع مونيس":داد هيآن گذاشته بودند تك يرو دهيزرد رنگ و پالس

كه  ميكرد ييآن زمان كاها ما در ديكه شا ميبگو دينگرم،با ياكنون كه به گذشته م.و به خدا بود سايبه كل يآمد وفادار يبه حساب م او يبرا

خوب  يول-فرق داشت گرانيبود با د يگريد زيچ مونيس يول.بود يسخت بود،مبارزه بر سر مرگ و زندگ اريبس ييروزها يول.ميكرد يم دينبا

 "ست؟ين نطوريشوند،ا يمرتكب م يدارند و اشتباهات ييضعف ها مه نيسيقد يحت

 "است ييمحتاطانه و دو پهلو اريبس فيتعر"

 "داشت يشهامت فوق العاده ا.بود ياو مرد بزرگ يول.بود نطوريهم قايدق مونيس"

 "بود يك مونيس دييبه خاطر خدا به من بگو يخوب ول اريبس"

 ".كنم يخواهش م ليسكيدرا يآقا"

 "...ديشناخت يم كياو را از نزد تيشخص.ديشناخت يشما او را م يول"

در .ميها پنهان كرده بود يخود را از ناز.ميگذراند گريكديشب را با  نيما چند.او بودم يكارهاو  يمن شاهد زندگ:مييبگو نطوريبهتر است ا"

مسئله را از  نيا مونيس.نه اي استيسيخدمت به كل يما برا يكارها ايسوال مطرح بود كه آ نيخود او هم ا يبرا.ساعت ها با من حرف زد.لهيطو

 مونيس نيو ا.پرداخت يخيمفصال به مسائل تار.از من باهوش تر و داناتر بود يليو خا.كرد و من به سخنانش گوش دادم يهر جهت بررس

 ".من شرح داد يرا برا"بورجا" يقرارداد محرمانه  يبود كه ماجرا وسينيورج

كدام ":دميبزنم،پرس اديبرخورد امواج به صخره ها چنان بلند بود كه مجبور شدم فر يصدا.برد يلئو مرا از گورستان به كنار پرتگاه ساحل برادر

 "ماجرا؟كدام قرارداد محرمانه؟

 يدرباره  ييشده بود كه گو ياعتنا و عاد يآنقدر ب شيدوباره صدا.فرو كرد فشيشلوار كث بيداد و دست ها را در ج هيتك يريبه درخت پ لئو

 .زديته حرف مدوباره آرام شده بود و او آهس ايدر.ديگو يپا افتاده سخن م شيو پ تياهم يكامال ب يموضوع

 كيپاپ خاندان بورجا و  يعنيپاپ الكساندر ششم، انياست كه م يا يقرارداد كتب.قرارداد محرمانه است كيسند،  نيبه من گفت كه ا مونيس"

كه بود  ييها تيمامور مونيمنظور س.سخت بودند يانجام دادن كارها مون،مسئوليمنعقد شده بود كه به قول س يمتشكل از مردان يانجمن سر

كه پانصد سال از مرگ آنها  ميهست يمردان نانيبه من گفت كه ما جانش مونيس.گذاشتيانجمن م نيا يكشتن دشمنانش به عهده  يراالكساندر ب

كرد و به  يلئو مكث"...است دهيسند محرمانه را شخصا به چشم د نيدانست،او به من گفت كه ا يم ايسيكل خيزنده از تار ياو مارا جزئ.گذرديم

 .بود يچهره اش كامال جد.ستينگر ايرواج كف آلود دام

 "سند هنوز وجود دارد؟ نيا اينداد؟آ يشتريب حيسند توض نيدر مورد ا مونيس ايآ"

سند پاپ  يول.ديگرد دينابود و ناپد ياديجنگ و هرج و مرج پس از آن اسناد ز يدر سالها":ديمن خند يصبر يسر بلند كرد و به ب لئو

سند نه تنها نام آن  نيگفت در ا ياو م.و سرنوشت سند عالقمند بود خياز حد به تار شيسند بود،ب نيا ي وانهيد مونيد؟سيندا يم...الكساندر

 نير،درايآنان در طول پنج قرن اخ نانيبودن،مكتوب شده،بلكه اسم تمام جانش يكه در خدمت پاپ حاضر به هرنوع جانفشان يارمردان وفاد
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 .خبر است ياز خدا ب ونيسوعيمزخرفات 

سخنان  توانستميمن نم.شده بود ليآن توسط الكساندر ششم،مرتبأ تكم ي هياز زمان ته ياز قرار معلوم فهرست اسام.ذكر شده است بالانقطاع

 زپر ا ايسيكل خيكه تار ميدانيما م يهمه  گرياز طرف د يول...بود يو باور نكردن يلياز اندازه تخ شيداستان از نظر من ب نيا.را باور كنم مونيس

جنگ به دست  انيسند در جر نيكه مبادا ا ديترس يم نياز ا مونيهرحال،س ست؟بهين نطوريا.است يمحرمانه و مرموز و افسانه ا يانواع سندها

 ".قرار دهندفشار و مورد شانتاژ  ريرا ز ايسيكنند،خواهند توانست تا آخرالزمان كل دايدانست كه اگر آلمان ها سند را پ يو م-فتديها ب يناز

 "داشت؟ اريدر آن زمان سند را در اخت مونياست كه در س نيمنظورتان ا"

 .فرود آورد يسر دييتا يبه نشانه  لئو

 "كند؟ دايرا پ يسند وحشتناك نيآخر چگونه توانسته بود چن يول"

 ".به من نگفت يزيمورد هرگز چ نيدر ا مونيس"

 "...خواست يم ديبه شما دروغ گفته بود شا ديشا"

 "!؟هرگزييو دروغگو مونيمون؟سيس"

 "د؟يقدر مطمئن هست نياز كجا ا يول"

 مونيمن س.دانم يمن م":نگاه متبلور بود نياش در ا يبلند زندگ يسالها يتمام دانش و تجربه ها.شد رهيبه من خ يو مرموز ركانهيبا نگاه ز لئو

 ".مطمئنم نيشناسم و بنابر ا يرا م

از  يفهرست"ديدر دست داشت-كلمه يواقع يبه معنا- را ايسيشما سرنوشت كل بيترت نيبد.ديكن فيرا را تعرماج يكنم ادامه  يخواهش م"

 ...نيحشاش ياسام

 "خبر است ياز خدا ب سونيسوعيها مزخرفات  نيا.ليسكيدرا يگفته را قبول ندارم،آقا نيمن ا"

بودم به درد  دهيكه از سر گذران يسرش را با شرح مصائب ايقاعد كنم من داشت،مت يسند برا نيكه ا يتيقصد نداشتم او را در مورد اهم اصال

 شترياو به مراتب ب.آورم

   

توانستم او را بترسانم و نه به زور متقاعد  يمن نه م.بود دهيرس انيبه پا ياو با دوران گذشته و با زندگ يو اكنون،مبارزه .بود دهيكش يمن سخت از

 ».بودم يسوعيمن قبال راهب «:به او گفتم.نداشت يا دهيالتماس و البه هم فا يد،حتيبگو يزياگر حاضر نبود داوطلبانه چ.كنم

 »د؟يال اقل صادق و راستگو هم هست:دييراستش را بگو!ديهست يعجب پدر سوخته ا ل،شمايدرابسك«:و گفت دياز ته دل خند لئو

 سوال داشتم؟ نيا يبرا يچه پاسخ.مطرح كند يسوال نينچ يكرد،محال بود كس يم يكه من در آن زندگ ييايدر دن».شيكم و ب«:گفتم

پس از نابود كردن لوبك خائن از  مونيكه س يهنگام.ميزد يبورجا حرف م يسند محرمانه  يدرباره .به هر حال«:و گفت ديكش يآه لئو

 يوكالتنامه  كيسند مثل  نيد؟ايشو يمتوجه منظور من م.استناد كند يخيمدرك تار نيتوانست و حق داشت به ا يرفت،كامال م رونيگورستان ب

كه به وجود  ل؟هرگاهيسكيدرا يد،آقايستيكرد؛موافق ن يم هيرا توج مونيسند ،كار س نيا ي خچهيتار.امضابود ديچك سف كي مثلو  اريتام االخت

به من  يا رهينگاه خ».دارند ير بر مشوند و سر از گو يدوباره زنده م نيبه كمك آنها محتاج باشد،حشاش ايسيباشد و هر جا كه كل ازين نيحشاش
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 »كل؟يسيدرا يشما چطور؟آقا.من باشد يمورد به عهده  نيدر ا يريگ مياصال دوست ندارم تصم يول«:دادانداخت و ادامه 

 »سند پاپ چه شد؟ عاقبت«

راستش را «:ديرس يبه نظر م يو راضبرادر لئو خوشحال »...ديراستش را بخواه.شود ينگهدار يامن يسند را به شمال فرستاد تا در جا مونيس«

از هم همرزمانم  يكيآن را به من و  - سند را به شمال فرستاد مونيبله،س.به من اعتماد داشت مونيس.من سند را به شمال بردم د،خوديبخواه

نامه به سراغ من آمد  كيبا  سياو در پار.ست كه آن شب همراه سال كوچولو و من در گورستان حضور داشت يا يهمان هلند نظورمم.سپرد

خود را به !بود ييچه سفر پر ماجرا ديدان ياوه،نم...بسته را به شمال ببرم يهرچه زودتر همراه با آن هلند دينوشته بود با.بود مونينامه از س.

 نيا.ميبه هر حال موفق شد يلو.شبانه و دزدانه.ميو به انگلستان رفت ميو با هزار زحمت از كانال مانش گذشت ميدر آورد يتونيبر گرانيلباس ماه

 رهيرفتند،خ يفرو م يكيكه كم كم در تار ايبه امواج در».ميانجام ده تيرا با موفق مونيس يمحوله از سو تيمأمور ميخواست خدا بود كه توانست

 .آورده بود جانيرا به ه روزمند،اويآن سفر پرماجرا و پ يادآوري.شد

صومعه همانند  نيا.است كستوسيسنت س يصومعه  نجاست،دريسند پاپ ا.ميها نجات داد يناز بود كه ما سند را از چنگ بيترت نيبد و«

بوده و  ييساياسناد و مدارك كل ينگهدار يبرا يمطمئن ي،جا ياز قرون وسط يعنيباز ، رياز د يرلنديا يصومعه ها گرياز د ياريبس

به اصطالح  ياياز دن نجايا.شود يم يناد مهم با كمال دقت نگهدارجا از اس نياست كه ا يمتماد يقرن ها.ستما يصومعه  ن،سنتيا.هست

 ».كند ينم دياسناد را تهد يخطر نيمتمدن فرسنگ ها دور است و بنابر ا

 ...!نياز حشاش يفهرست.منجمد شده بود ميخون در رگها»جاست؟ نيا سند«

داند كه سند  يم-به اخر عمرش نمانده يزيكنم چ ياست و تصور م يا سالخورده اريكه مرد بس-»كيپادر«برادر  يعنيما، ويمسئول آرش.بله،البته«

 يم يجا زندگ نيكه ا يچهل سال نيدر طول ا.شود يم ينگهدار كستوسيسنت س يصومعه  وياز آرش يمحرمانه و مطمئن يسند در جا.كجاست

و به  ميكن رونيماجرا را از مغز خود ب نياسن كه ا دهيما وقت آن رس يهردو ياكنون برا.ميما دو نفر مثل برادر.شده ام يميصم كيكنم با پادر

ما  يكه خداوند برا ديهست يشما پاسخ ديشا-...ديآمده ا نجاياكنون كه شما به ا م،امايكار را بكن نيا ميخواست ينم قتيدر حق.ميبسپار يفراموش

شما پاسخ  ديشا يول...مرد ميخواه يبه زود كيمن و پادر.ميكه به نام او انجام داد ييما در مورد صحت كارها يدهايفرستاده است؛پاسخ به ترد

بهتر است .كنم بهتر است سند را به شما بدهم يفكر م«:و ادامه داد ديكش يلئو آه».ميساده و پا به گور رمرديما،دو پ.ديما هست يدعاها و البه ها

كه چهل سال قبل همراه من به شمال  يمگر نه؟مرد.من است ي در مورد سرنوشت سند به عهده ميهرچه باشد،تصم.شما بگذارم اريآن را در اخت

 .زد يباال انداخت و لبخند يشانه ا»...من يمون؟خدايو س.شده است دينا پد شيآمد،از سال ها پ

 »نه؟ ايهنوز زنده است  مونيس ايكه آ ديدار خبر«

آنها امروز  يهردو«:زگفتيبا لحن اسرار آم.شد دايلبش هوبر يلبخن مرموز».سالواتور هم هنوز زنده است.هنوز زنده است مونيس.اوه،بله«

 ».هستند يمهم اريبس يها تيشخص

 يصبر ياز فرط سرما و ب ميصدا»ست؟يك مونيطان،سيبود؟لعنت بر ش يك مونيهستند؟س يافراد چه كسان نيكه ا دييگو يچرا به من نم پس«

 .ديلرز يم

در  گريدو قرن د اي كيسند هم حداكثر تا  م،ويريم يم يو من به زود كيپادر.از دست برود شهيهم يبرا ديسند بورجا را به شما ندهم،شا اگر«
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راستش را ...شما بدهم لياگر آن را تحو يول. نديب يآن را به چشم نم يهرگز كس گريپوسد و د يخورد و بعد م يشبستان صومعه خاك م

 »د؟يبكن ايسيبه كل يخدمت ديحاضر ايد،آييبگو

 »خدمتب؟ چه«

 »د؟يموافق شنهاديپ نيبا ا ايآ.شما بدهم ليآن را تحو د،حاضرمياز طرف من،سند را برگردان يندگيمن و به نما يكه به جا ديقول بده راگ«

 »بدم؟ يرا به كجا برگردانم؟آن را به چه كس سند«

من سند  يبه جا ديده يقول م ايآ.او بود ،سند مال شيچهل سال پ.ديبرگردان مونيآن را به س دياست؟خوب،مسلما با يچه سؤال نيا!يچه كس به«

 »د؟يبرگردان مونيرا به س

 »...كه دييبه من بگو ديصورت با نيا در«

 ».و كجا يبه ك.البته«

 ».برادر لئو ديهست يبيواقعا مرد عج شما«

 »د؟يكن يطور فكر م نيا«

 ».ديشما،بال استثنا مرتكب قتل نفس شده ا يشما به خون آغشته است؛همه  يهمه  دست«

 »...يها يوانگيجنگ،د.شما روشن كنم يآن دوران را برا طيكردم توانسته ام شرا يم فكر«

 ».كشند يدوباره به راه افتاده اند و آدم م نيحشاش يول«

كار  يگورأسا پاسخ ديبا يهركس-از آنها زنده مانده است ياگر كس-هم گرانيو درمورد د.ندارم يكار دخالت نيدر ا د،منينيب يطور كه م همان«

 ».خود باشد

 »ست؟يك مونيگفت كه س ديشما به من خواه پس«

آدم  ايسيبه خاطر كل.كشد يهست كه هنوز آدم م يكس«:شد و بعد با تامل گفت رهيخ ميدراز ،كاوشگرانه به چشم ها يمدت».،در زمان مناسب بله«

 يحركت بر جا يساكت شد و ب».شود يو افسرده م نيسنگ كنم،قلبميهر زمان كه به گناهانم فكر م.بر من ي،وا كليسيدرا يآقا.كشد يم

 ياما چرا راب.كشد يآدم م ايسيشخص هنوز هم به خاطر نجات كل نيا«:گفت-ديقرن طول كش كيكه به نظر من -يپس از مدت.ستاديا

 يست كه واقعا از اوضاع ببزرگ معلوم ا يخدا«:آهسته گفت.كه ناگهان خسته و افسرده شده است ديرس يبه نظر م»خواهر شما؟ وود؟چرايه

 ».خبرم

تا .در حال انفجار بودم جانياما دست خودم نبود،از فرط ه.ترساندم يمرد را م ريپ ديكردم؛نبا يم يگستاخ دينبا.كردم يآرامشم را حفظ م ديبا

 هب.ديبود لئو نام او را به من بگوقرار .هنوز زنده بود مونيس.سؤاالتم در دسترس بود نياز مهم تر يقدم فاصله داشتم؛پاسخ بعض كيهدف تنها 

 .برادر لئو بود اريمعما در اخت نيحل ا طيشرا گريزمان و مكان و تمام د يول...ستيك مونيكه س دميفهميم يزود

 ياز روز.است سيخ ميلحظه بود كه متوجه شدم سر تا پا نيتازه در ا.ميرفت نييپرتگاه ساخته بودند،پا يتند در صخره ها بيكه با ش ييپله ها از

 يم يگريد زيدلم چ.از صومعه ها متنفر شده بودم گريد.دميد يبود كه م يصومعه ا نيدوم نيقتل وال به راه افتاده بودم،ا يكشف معما يكه برا

 يپر از آفتاب و صدا ياطيپرندگان در ح يبرا يگل،ظرف آب يكردم،چمن سرسبز،بوته ها يكه به صومعه فكر م يهنگام شهيمن هم.خواست
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 .نيو هم نيهم. يدر عالم معنو ريو س ،سكوتيآرامش،سبكبال..شد يناقوس در نظرم مجسم م ميمال

و  رهيلحظه،هوا ت نيدر ا.آسا در گرفت ليس يكرد و باران ريو باران زا ما را غافلگ نيسنگ يكه ابرها مياز راه را پشت سر نگذاشته بود يمين هنوز

 .آب بر سر و صورتش روان بود.رداند و به من نگاه كردرفت ،سر برگ يراه م شيشاپيلئو كه پ.تار شد

تند ؛از  بياو از آن ش يدر پ اطيو با احت دميرا باال كش ميو من شانه ها»!ميعادت دار زهايچ نيجا به ا نيما ا.است يرگبار زودگذر«:بلند يصدا با

 خو سنگال كيبار يبه ساحل االخرهي.رفتم نييو لغزنده پا سيخ يگذشتم و از پله ها  زيت يلزج و سنگ ها يخار دار،علف ها يبوته ها انيم

برادرلئو،به  يبا اشاره .از نظرها پنهان بود يبلند ساحل يبود كه در پناه صخره ها يكوچك اريبس جيخل.شد  ينم دهيپرتگاه د يكه از باال ميديرس

 .خطرناك بود اريكه پر از خزه و بس ميگرفت شيرا در پ يكيو راه بار ميمرطوب و خشن گذشت يدنبال او رفتم؛از شن ها

 »د؟ينيب يآن غار را م«:ديرا نشان داد و پرس ييبا اشاره دست جا لئو

اورد،چپقش را چاق كرد و دست  رونيب رشيبادگ بياز ج يا دهيتوتون چروك سهيلئو چپق كوچك و ك.ميغار به استراحت پرداخت يدهانه  در

داد كه  حيتوض مي،برادر لئو برا ديبار ياز آسمان باران م ليما،مثل س يچند متر يدر فاصله  يعنيار،غ رونيكه ب يدر حال.ديرا بهم مال شيها

غارها متعلق به صومعه  نيتمام ا.غار است نيبه هم هيشب ييسرواخ سوراخ و پر از راهروها و غار ها يهلند ريجا مثل پن نيا يساحل يصخره ها

و  يرا تن پرور يطلبگ يدر حجره ها يكه زندگ بوديراهبان انزوا طلب  يغارها پناهگاه و مأوا نيگذشته،ا يبرادر لئو،در زمان ها يبه گفته .بود

 ياما به زود.ساختمان صومعه راه داشتند م،بهيبود ستادهيآن ا يكه ما در دهانه  ياز غارها،و از جمله همان غار يبعض.دانستند يم يطلبراحت 

 .به آن غار آورده بود مرا يخاص ليمعلوم شد كه لئو به دل

 ينكهدار يمخصوص يدر آن ها و در صندوق ها ايسيكل يراه دارد كه اسناد محرمانه  يا يمخف يغار به سرداب ها نيداد كه ا حيلئو توض برادر

 .بود كيبرادر پادر يعنيو،يبالمنازع مسئول آرش يسرداب ها،امپراتور نيا.شود يم

سحر  ي دهيدر سپ ديتوان يد؟ميكن دايغار را دوباره پ نيا ديتوان يم«:ديبا آتش چپق گرم كند،از من پرس را شيدستها ديكوش يكه م يدر حال لئو

 ».است يخطرناك ريد؟مسييايب نييو از صخره ها پا ديكن يم،طيپشت سر گذاشت شيرا كه چند لحظه پ يراه نيهم

 .ميآ يكار بر م نيا يدادم كه از عهده  نانياو اطم به

 ليما سند بورجا را به شما تحو.بود ميمنتظر شما خواه نجايا كيمن و برادر پادر.پس قرار ما فردا صبح زود.ديكن اطياحت يلو.خوب اريبس«

به شما اعتماد  ل،منيسكيدرا يآقا.سپرد ميبعد هم شما را به امان خدا خواه د،ويبكن ديگفت كه با سند چه كار با ميداد و خواه ميخواه

همه سال،باالخره از  نيپس از ا.و من باالخره از فردا صبح آزاد خواهم بود.ه شمارا نزد من فرستاده است،اعتماد دارمك ييبه خدا يعنيدارم،

طور  نيم،ايما گناهكار يهمه «:شد رهيخ ديبار يكه بر صخره ها م يديبه چپقش زد و به باران شد يپك»...چنگ خاطرات گذشته رها خواهم شد

به جز استغفار،توبه،طلب عفو و  ستياز ما ساخته ن يو كار.هم كوچك و قابل اغماض است يو بعض يو نابخشودن از گناهان بزرگ يست؟بعضين

 ».ميخدمت به آن مرتكب قتل شد يو به بهانه  ايسيما به نا كل.به رحمت خدا ديام

دانستم در چهل  ينم.بود ياز دهانش جار ليس كلمات مثل.توانست دهانش را ببندد ينم گريمطلب پرداخته بود،د نيكه لئو دوباره به ا اكنون

هم  يگرياسرارش را با شخص د ايآ.نه ايهم اعتماد كرده بود  يگريگذشت،به كس د يم كستوسيسنت س يلئو در صومعه  يكه از زندگ يسال

اسرار  نيكه ا ديرس يه بود؟به نظر ماسرار اگا نيهم از ا يگريكس د اياما آ.دانست يرا م زيهمه چ كيبود؟احتماال برادر پادر تهگذاش انيدر م
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 .را به من بسته بود دشيلئو اكنون تمام ام.و سنگ صبور او شدم دميرا سالها در قلبش پنهان كرده بود؛تا سرانجام من سر رس

دو گناه  نهايكنم ا يمتصور .ميانداخت ايسيكار را به گردن كل نيا تيو مسئول ميما آدم كشت.دو گناه ايشود  يگناه محسوب م كي نيدانم ا ينم«

روح و جان  د،ازيغسل تعم ي رهيپس از انجام شع نيكنند كه مؤمن يغالبا ادعا م.ليسكيدرا يم،آقايبه ما بگو يزيخواهم چ يم.جداگانه است

 ».كند يم هيكه از روح و جان ما تغذ استيسيكل نيا.دروغ است نيا.كنند يم هيتغذ ايسيكل

كرده  ليهنوز هم آسمان را به شب تار تبد اهيس يمرا به صومعه برگرداند،باران بند امده بود،اما ابراها يه قبلكه برادر لئو از همان را يهنگام

 وبه ا.نديمرا نب يكرد كه بهتر است كس ديكرد،پوزش خواست،اما تأك يم تيكه در ارتباط با حضور من در صومعه رعا يا ياز پنهانكار.بودند

اما .بودند دهيمرا د يساختمان اصل يچند نفر از راهبان از پنجره ها.به گردش در اطراف صومعه مشغول بودم كه ي،هنگام شيپ يگفتم كه ساعت

 يدانم كس يم ديكه بع-مطرح كرد يمورد سوال نيدر ا ياگر كس.ميصورت مجبورم دروغ بگو نيدر ا«:باال انداخت و گفت يبرادر لئو شانه ا

از ارتكاب گناهان كوچك ».مالقات كوتاه دوباره به شهر برگشت كيآمده بود و بعد از  كايه ام از امربه او خواهم گفت كه برادرزاد-ندسوال ك

 .نداشت ييابا

و نان و شراب و چند پتو  ريپن ميقرار شد برا.صومعه به صبح برسانم يرونيب ياز حجره ها يكيتوانم شب را در  يبه من گفت كه م لئو

 نيبد.چند درخت پنهان كردم ريصومعه بودم و آن را ز يرونيب واريرا پشت د لميبه صومعه برگشت،اتومباورد شام  يكه برا يهنگام.اورديب

بود  دهيعسل به هم چسب يكندو يكه مثل خانه ها ييكار به حجره ها نيپس از انجام ا.نبود يآسان ،كاريكيهم در تار ل،آنيوموبات دنيب،ديترت

 .درفتم و منتظر ماندم تا برادر لئو برگرد

 دهيمرطوب و لزج و پوش يها واريكردم اصال به د يسع.مينشست نيزم ياز حجره ها رو يكيدر .با شام و پتو ودو شمع بزرگ برگشت لئو،همراه

و .داد يحاتيمالقات فردا صبح ما توض يلئو دوباره درباره .دميرا سر كش ييشراب روستا ي شهيبرادر لئو در ش.حجره فكر نكنم ياز خزه 

 .را بر زبان راندم يبلند نام يكردو آهنگ رفتن نمود،به صدا يكه از جا برخاست،خداحافظ يگامهن باالخره

 ».هورس من آگوست«

همچنان كه پشت به .نام،مثل مجسمه بر جا خشك شد نيا دنيكم ارتفاع حجره خارج شود،با شن يكه تازه سرش را خم كرده بود تا از خروج لئو

 »د؟يچه گفت«:ديمن داشت،پرس

 »ست؟يمن ن د،هورستينام يم يكه شما او را هلند يمگر نام ان مرد.اكوست هورس من گفتم«

مرد درستكار توقع دارم كه  كيمن از .كليسيدرا يرد،آقايمرا به مسخره بگ ياصال دوست ندارم كس«:به من نگاه كرد دانهيبرگشت و نوم لئو

 »...صادق و رو راست باشد و پشت سر مرا مسخره نكند

 ».فهمم يظور شما را نممن «

 ».ديمرا مثل احمق ها به مسخره گرفته بود يول ديدانست يمدت موضوع را م نيدر تمام ا شما«

 .را كشته است كاريبه او نگفتم كه هورست من،و».انداختم يكيبه تار يريمن فقط حدس زم و ت.ستيطور ن نيا اصال«

ما به اتفاق،سند پاپ را به صومعه سنت .يهورست من هلند.،هورست من بود همراه من به شمال آمد شيكه چهل سال پ يمرد بله،آن«

اصال .بود يمرد شجاع.شدم يماندن كستوسيمن در سنت س يول...شد ديمحو و ناپد هياو همان شب اول ورود،مثل سا يول.ميآورد كستوسيس
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 ».ديترس ينم

 كيحنجره مرطوب و خفه بود؛پانسمان زخمم سرد و سفت بود و به  يواه.مطلوب ،باعث عود درد پشتم شده بود يسرما و هوا يول.بودم خسته

كه  ييخود را در پتوها.ابديگذاشت خواب به چشمم راه  يكه دوباره به سراغم آمده بود،نم يو درد يدرون جانيه.ماند يمرطوب م مانيقطعه س

و  ديلرز يشمع در كوران هوا م يشعله .دميلرز يهمه،از سرما م نيا اسرم انداخته بودم و ب يو كاپشنم را رو چاندهيآورده بود پ ميبرابرادر لئو 

كه  ديكش يدر سكوت شب چنان رعد آسا نعره م ايدر.شد يم ديو ناپد ليمرطوب حجره مستح يخاست،در هوا يكه از ان بر م ياهيدود س

 .بود شانيكنده از افكار پرمغزم آ.كوبند يصومعه مشت م واريساحل بلكه بر د يامواج خروشان نه بر صخره ها ييگو

به صومعه سنت  يعنيرلند،يا يبه سواحل شمال غرب سيدو نفر سند بورجا را از پار نيا.هورست من و لئو.شد يماجرا افزوده م يبر بغرنج دائما

نجات ها  يداده بود سند را از دست برد ناز تيبه ان دو نفر مأمور وسينيورج مونيس.شيچهل سال پ.آورده بودند كستونيس

سوراخ  يجان لوبك در گورستان،و چهل سال بعد،جسد برادر او با جمجمه  يجسد ب...هورست من...سند پاپ.مونيس.نيحشاش.سيپار.دهند

آن ها وجود  انيم ياما چه ارتباط.دو مورد به هم مرتبط است نيمصر؛شك نداشتم كه ا رياش در وسط كو يخصوص يمايشده در كنار هواپ

 ...داشت؟خواهرم وال

سال ...»كلكتور«...برداشته شده بود يتوسط مرد ناشناس پنجم شيكه سالها پ يعكس كهنه ا يو لوبك بر رو يزي،دامبريچليشتر،تورير ريتصو

از  شيكه خواهرم در روز مرگ خود ب يهمان مرد يعنيپدر گوورنو،...و لئو،ترسان و سرما زده در پشت حصار گورستان يهلند شيكوچولو،كش

 ...او بود اديبه  زيهرچ

هورست من .نشده بود دينه،همرزم و همراه سابق لئو،بر خالف تصور او گم و ناپد.بازگو كنم شيرا برا اتينداشت تمام واقع يليدل.برادر لئو و

 .نداشت يا دهيفا چيبه لئو،ه تيواقع نيگفتن ا يول.ديافر يبه راه افتاده بود و وحشت م يطانيروح ش كيدوباره مثل 

 ريلشگر اشغالگر،افكار مرا تسخ كيشوم او،مانند  ريشد و سرانجام هم تصو يمتوجه هورست من م ارياخت يافكارم دائما و ب.من هورست

رفته  سياو قبل از من به پار.من هم آنجا بود،كنار من نشسته بود ستم،هورستيتنها ن يميقد يناگهان احساس كردم كه در ان حجره .كرد

قصد  نستونياو در پر.كار موفق نشده بود نيدر ا يول-كسب كنم ياطالعات نيحشاش يكشته بود تا من نتوانم درباره  را ووديه.بود،منتظر من بود

كه در  دميرس جهينت نيبه ا يهولناك و طوفان زويدر آن شب غم انگ....دانستم كه دوباره هم به جانم سوء قصد خواهد كرد يجان مرا كرد و من م

 .ستياز دستم ساخته ن يكار چيمقابل هورست من ه

دانست كجا  يمطمئن بودم كه هورست من نم.من در ان حجره امن بود يجا.به بدنم چسباندم شتريرا ب دم،پتويخود لرز دم،بهيكش ازهيخم

 .بود كستونيجا ،در صومعه سنت س نيهم قايدق ش،اويچهل سال پ.بود نجاياو قبال ا يول...هستم

 يب تينها ياو قاتل ب يول.به هدف باز دارد دنيدادم كه ترس از هورست من مرا فلج كند و از رس ياجازه م دينبا.شدم يبر اعصابم مسلط م ديبا

و من وجود او را .كشت يآدم م مونيحفظ اسرار س يحفظ اسرار خود،برا يبرا.بود ريگيبود،خونسرد و پ ريناپذ يبود،مصمم و آشت يرحم

 ...دميشن يرا م شيپا يصدادم،يشن يرا م شينفس ها يكردم،صدا ياحساس م

و او  رميرا به عهده بگ ياو،من نقش شكارچ يامكان وجود داردكه به جا نيا ايتوانم نقش خود را با او عوض كنم؟آ يم ايآ:ديبه مغزم رس يسؤال

كنم،به دام  بياو را تعق قادر بودم ايچگونه ممكن بود؟آ يموجود نامرئ كي بيتعق يشود؟ول ميو تسل فتديكنم تا به دام ب بيرا آن قدر تعق
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 يمن ساخته بود؟نم يانسان از عهده  كياصوال كشتن  ايزم؟آيخونش را بر فرنانيو ه ووديو به اتنفام خون وال و الكهارد و ه اندازميب

 .بكشم ديرا با يدانستم كه چه كس يخوب م يليكار از من ساخته بود،خ نياگر ا يول.دانستم

شوم را مانند تمام  ي دهيپد نيمن ا.من قادر به درك آن همه تعصب كور نبودم.از حد تصور من بود ترشيجنون و تعصب هورست من ب يول

كه هر لحظه  يوياست ،د يافسانه ا يويد بيكردم كه تحت تعق ياحساس م يخود را مانند كس.توانستم درك كنم ينم ايسياسرار بزرگ كل

 دياز دود و اتش دوباره ظاهر شود،ضربه بزند و دوباره ناپد يستون انيدلخواه در م ير لحظه كند و ان گاه،د يرا نامرئ خودتواند  ياراده كند،م

دادم و كار  يادامه م ديدادم،با يبه راهم ادامه م رويبا تمام ن دينداشتم،با يگريد يمن چاره  يول.،عبث بود يموجود افسانه ا نيحمله به چن.شود

 .رساندم يجه ميرا به نت

 يكه درباره  ييبود،اما داستان ها يمهربان و صادق رمرديلئو پ.نبود ياو كار اسان يابيارز.داشتم يلئو احساسات متفتوت و متضاد برادر ي درباره

و به منظور حفظ روابط با  يخودخواه ياگاهانه به نهضت مقاومت،آن هم از رو انتيخ.كرد يگفت،مرا منزجر و مشمئز م يم سيپار نيحشاش

 يپاپ پ.جنگ بود يدر سال ها ايسياز موضع كل يقيرفتار،بازتاب دق نيدانستم كه ا يخوب م گريد ياما از سو...قابل قبول بود ريغ يها،برا يناز

را  مونيس نيلئو،ظاهرا ا.بود بيهم عج مونيموضع لئو در برابر س!اخراج كند ايسيكل نيرا از جمع مؤمن تلريحاضر نشده بود ه يدوازدهم حت

بود كه با  يقاتل-سند پاپ بورجا را به دست اورده بود يدانست از چه راه يكه خدا م- مونيس نياز نظر من ا يول.دانست يم سيقد ينوع

خواستم در مقام  يبودم كه م يبغرنج بود و مگر من ك اريدر زمان جنگ بس طيشرا يول.از او بدتر بود يحت دينداشت و شا يهورست من تفاوت

خواستم او را به انتقام خون خواهرم به قتل  يبودم و م يمرد بيكه خود من هم در تعق نينه ا نم؟مگرينشبه قضاوت ب گرانيدر مورد د يقاض

 برسانم؟

 به كجا رفت و چه بر سر او آمد؟ مونيجنگ،س انياز پا پس

 بود؟ يداد ك يكه اكنون به هورست من دستور م يبو؟و آن كس يك مونيس

 ...خواهر م وال بود ريمجسم شد،تصو در نظرم دنيكه قبل از خواب يريتصو نيآخر

 يخون آلود در نمازخانه افتاده بود،صدا يكه با موها ميديوال را د:مرا از خواب پراند رياز حد تصاو شياول،شدت بروز خاطرات و وضوح ب بار

به -آن روز شوم يدر فردا-از پله هاسقوط او را  يتا درد و اندوهش را مهار كند،و بعد صدا ديكوش يزد و م يكه با من حرف م دميپدرم را شن

 يشدم ،از سرما به خود م داريبار دوم كه از خواب ب.كرد داريمختلف مرا از خواب ب يو صداها رياز تصاو يمخلوط وحشتناك.دميشن وشگ

را در  زابتيو بعد ال.رانم كابوس ها را از خود ب ديسرم را به شدت تكان دادم تا شا.سوخت يمعده ام م.عرق بودم سيحال خ نيدر ع دم،امايلرز

 ...اول گمان كردم كه خواهرم زنده شده است يخبر و سرزده آمده بود و من در لحظه  يدوباره ب.دميد نستونيچهار چوب خانه پدرم در پر

سانداناتو را از  ياحساس كردم و صدا ميرا بر گونه ها خي يسرد.كارد را احساس كردم ي دم،ضربهيرا د ينور ماه برق خنجر ريبعد،ز يساعت

 .دميدور شن

 .صبح نمانده بود ي دهيبه سر زدن سپ يزيچ.افتيخواب به چشمم راه ن گريد

 يليخ.ديرس يمتر هم نم كيمن به  ديد.مرطوب به صورتم چسباند يمه را مثل دستمال ظيغل يآمدم،باد سرد،توده ها رونيكه از حجره ب يهنگام

پرتگاه باال  يلبه  يكردم از صخره ها يصومعه را پشت سر گذاشتم و سع يمحوطه  زانيو خ كورمال و افتان.شدم سيزود از سرتا پا خ
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قدم نا به جا  كي اياشتباه كوچك  كي.سرگردانم يدر باتالق مه آلود»سگ باسكروبل«كردم مثل شرلوك هلمز در داستان ياحساس م.بروم

و با تمام  دميترس يبودم،م دهياما شب را نخواب.كرد ينم بميهم تعق يهارالبته من شرلوك هلمز نبودم و سگ .شدن همان ستيهمان و سربه ن

 .نگه دارم اريو هوش داريام را ب انهكردم حواس پنج گ يقوا تالش م

 كه-يشد ،نه پرتگاه يم دهيد ينه صومعه ا.دميد ينم يزيچ ظيمه غل ستم،جزينگر يتمام و قدم به قدم جلو رفتم،اما به هر طرف كه م اطياحت با

 .و نه ساحلي–القاعده اكنون در سمت چپ من باشد  يعل ديبا

مرا  روزيكه بردار لئو د يلزج و مرطوب يپله ها.اورميرا به خاطر ب ريمس يريكردم جهت گ يو سع دميگورستان رس يمخروبه  واريبه د سرانجام

كردم  ياحساس م.دميگرفتم و باالخره به پله ها رس يگاه را پپرت يسمت بودند؟كورمال و آهسته لبه  د،كداميبرد و به ساحل رسان نيياز انها پا

رفتن از  نييدر مه خسته شده بودم و از پا يسرگردان دم،ازيلرزيشده بودم،از سرما به خود م سياز سر تا پا خ.ساعت هاست در مه سرگردانم

 تهبه بو.رفتم نييتمام،قدم به قدم و پله به پله پا اطيبا احتو  دميصخره دست مال ي وارهيبه د.دميترس يبله،واقعا م.دميترس يخطرناك م يپله ها

از جا كنده نشود و مرا به اعماق پرتگاه  يسنگ ايكردم بوته  يزدم و دعا م يسنگها چنگ م يها،به لبه  شهيهرزه،به ر يخار،به علف ها يها

مه مرا كور كرده و باعث  يتوده ها.و خفه كرده بود فيضع لتريامواج را مثل ف يمرا در بر گفته و صدا ميضخ يمه،مانند چادر.سرنگون نكند

 ريز يهر بار كه امواج به صخره ها.شده بود تيام تقو ييدر عوض ،بساوا يول.و جهت حركتم را گم كنم ريبار مس كيبود كه هرجند لحظه  هشد

 .كردم يدستم احساس م ريرا ز يفيزدند،لرزش خف يضربه م ميپاها

 جيتوانم تعادلم را حفظ كنم،سرم گ ينم گرياحساس كردم كه د.برمن غالب شد يخبر،وحشت بزرگ يراه،ناگهان و ب ي مهيدر ن ييبعد،جا و

چسباندم و  يسنگ واريو با سر به اعماق پرتگاه سرنگون خواهم شدنفس زنان خود را به د ديخواهد لغز ميرفت،احساس كردم هم اكنون پا

با سرعت برق،با .سر خوردم.گذاشتم يبعد يپله  يرا رو ميتمام پا اطياب برطرف شود،و بعد،با احتاحساس وحشت و اضطر نيمنتظر ماندم تا ا

سرنگون .در آمد شهيبوته در اثر وزن بدنم آهسته از ر.زده بود ،چنگ انداختم رونيكه از شكاف سنگ ب يالغر يدست راست به بوته 

اما .كنم و خود را نجات دهم دايپ يياتكا ينقطه  ديچنگ زدم تا شا يسنگ وارينه به دمذبوحا.و مثل گربه در هوا دست و پا زدم دميشدم،نعره كش

 .در كار نبود يوجود نداشت و نجات يياتكا ينقطه 

شوك .كتك خورده همان جا نشستم و له له زدم يسگ خته،مثليبا سر و گردن آو.سخت ساحل افتادم يشن ها يشدت و چهار دست و پا رو با

شن  ينفس زنان رو.بودم دهيرس يسنگ واريد يبه پا بايتقر يعنيسقوط كرده بودم، يحداقل از ارتفاع پنج متر.را فلج كرده بوداز سقوط م يناش

 .دادم و قطرات عرق را از صورتم پاك كردم هيتك يسنگ واريها نشستم،به د

را رها كنم و  زيدوست داشتم در همان لحظه همه چ.ه بودطاقتم طاق شد.نميبب يزيتوانستم چ يبود كه هنوز هم نم اديآن قدر ز يمه لعنت غلظت

 .به خانه برگردم

اما .دادم ياعتنا،تن به سرنوشت م ينشستم و ب يم يسنگ واريد يهمانجا پا ديشا.كردم ينشده بود،چه كار م قيرق يدانم كه اگر مه اندك ينم اصال

در همان چند لحظه،در سمت راست خود .چند لحظه از شدت مه كاسته شد يو برا ديباران آغاز گرد.كرد رييبعد،جهت وزش باد تغ قهيچند دق

 .كه كجا هستم دميو فهم دميرا د ينوار ساحل

باران بر .و خون آلود بود دهيپوست كف دستم خراش.كرد يبود و به شدت درد م دهيد بيوار،آسيدر اثر سقوط از د ميزانو.جا برخاستم از
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با .شدم كيو برادر لئو بود،نزد كيكه محل قرار من با برادر پادر يغار يلرزان،به دهانه  يگان و با گام هازد و من لنگ لن يم انهيصورتم تاز

 ارياخت يد،بياحساس خشم سركوفته و درد شد.فرستادم نيفرودخطر ناك كرده بودند ،نفر نيكه مرا مجبور به ا رمرديبه آن دو پ بلند يصدا

 زيشدم،بدون توجه به خنجر ت يكرده بود رو به رو م ليكه خوابم را به كابوس تبد ياهپوشيبا آن شبح س اگر در آن لحظات.راند يمرا به جلو م

از  شتريدانستم كه در آن صورت،احتمال كشته شدن من به مراتب ب يالبته م يول.كردم ياو را قطعه قطعه م يخطر مرگ،با دست خال بلاو و با تق

 .بود اهپوشيقطعه قطعه شدن آن مرد س

به .كه مثل اشباح سرگردان بر فراز امواج در پرواز بودند دميرا د خواريمه،مرغان ماه يپراكنده  يتوده ها انيبرطرف شد،در م جيبه تدر مه

فرود من .مشكوك و مضطرب شدم.اما لئو آنجا نبود .كه برادر لئو چپقش را چاق كرده بود،منتظر ماندم يو در همان نقطه ا دميقار رس يدهانه 

ساعت از  ميتر از ن شيب.نديايب نجايصخره ها به ا ريو لئو قرار بود از تونل ز كيكه پادر يدر حال.بود دهياز حد طول كش شيب يسنگ ي وارهيد از

 بود؟ امدهيپس چرا لئو هنوز ن.گذشت يوقت مالقات ما م

 يكيدانستم تنها تا مرز تار يخودم م.توانم جلو بروم يمكردم تا آنحا كه  يوارد غار شدم و سع نيبنابرا.نداشت يسود دنيو انتظار كش ماندن

 .ستيتر ن شيب يشرويبه پ يازيزود معلوم شد ن يلياما خ.هستم يشرويكرد،قادر به پ يفقط تا آنجا كه نور روز به درون غار نفوذ م يعني،

 .بودبه خواب رفته  ييگو.ديكش ينشسته بود و انتظار م يغار،مرد ي وارهيدر كنار د يسنگ يرو

رخ  يكه دوباره فاجعه ا دميو فورا فهم.شده بود رهيخ ينا معلوم يكه مثل دو هالل ماه به نقطه  دميرا د شيچشمها يديسف.باز بود شيچشمها اما

به مرگم نمانده  يزيدانستم كه چ يم.و تكان نخوردم ستادميا يحركت برجا يبا بدن منجمد،ب. هم تكرار شده بود نجايفاجعه ا.داده است

 ويآن د يپا يداد ،احساس كنم،منتظر ماندم تا صدا يم انيام پا يبه زندگ شهيهم يرا كه برا يدردناك يماندم،منتظر ماندم تا ضربه  نتظرم.است

 ...را تمام كند زيهمه چ زشيو با خنجر ت ديايب رونيب يكيرا از پشت سر بشنوم،منتظر ماندم تا هورست من مثل شبح از تار يمو نقره ا

 .آنجا نبود چكسيه.شد ينم دهيد ياما كس.نمياو را بب ي هيسا ديغار نگاه كردم تا شا يبه ورود.امدين يكس اما

حنجره اش هنوز مرطوب و  يخون رو.شدم و با دقت به او نگاه كردم كيبه تن داشت،نزد يشيسنگ نشسته بود و لباس كش يكه رو يمرد به

 ...بود كيمرد برادر پادر ريپ نيا:دميفورا فهم.شد يم دهيد يرنگ يشاهرگ گردنش خط ارغوان يرو.لزج بود

كردم فقط به درد زانو ،به درد كف دست و به درد زخم  يسع.داد يمرگ م يغار،بو.دميكش يقيدادم و نفس عم هيمرطوب و لزج غار تك واريد به

 دهيخواستم از گردن بر ياستم از آن غار خارج شوم،مخو يم.مغزم فلج شده بود.بدهم يبه افكارم سرو سامان دميمذبوحانه كوش.پشتم فكر كنم

 در انتظارم بود؟ ييغار چه ماجرا رونيب يول.مرگ فرار كنم يو از بو كيپادر ي

 .نميبب يزيرنگ چ يمه الود و خاكستر يكردم دران هوا يو سع دميسرك كش رونيغار برگشتم،به ب يآهسته به دهانه  يگام ها با

 لئو كجا بود؟ برادر

 ر سند پاپ بورجا چه امده بود؟س بر

توده  انيدر م.رفتم يآمدم و به ساحل شن رونيتلو تلو خوران از غار ب.بود و هم خطرناك دهيفا يهم ب نجايماندن در ا.گشتميبه صومعه برم ديبا

خطرناك باال  يسنگ ي وارهيهرگز نخواهم توانست دوباره از آن د يو جسم يروح تيوضع نيدانستم كه با ا يمه سرگردان شدم،م يها

 .كنم يشروينداشتم جز آن كه در امتداد ساحل پ يچاره ا نيبنابرا.بروم
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لحظه،درآب  كيمن .مه سر براوردند يتوده ها انيوحشتناك از م يبتيكوچك را دربرگرفته بود،ناگهان و با ه جيكه ان خل يبلند يها صخره

را پشت خود پنهان  زيمه همه چ يلحظه بعد،توده ها كياما .دميد يزيبودم،چ دهستايكه ا ييصخره ها و جا انيم يو در فاصله  يساحل يها

 ياحساس م.دهم صيبتوانم شكل آن را تشخ ديرا تنگ كردم تا شا ميرفتم و چشمها- ستيدانستم چ يكه نم- »زيچ«به طرف آن  ارياخت يب.كرد

 .افتاده است يكردم اتفاق

 .دميو بعد،دوباره آن را د- را به اب زدم خود

 .در شن فرو كرده بودند لهيبود كه مثل م يبزرگ بيصل

را  ريگيماه»اهاب«هم كيد يموب.كرد يمرا وسوسه م.خواند يخود م يزد و مرا به سو يمه و باران به من چشمك م ياز پشت پرده  بيصل نيا

 ...نحو وسوسه كرده بود نيبه هم

را  ميو چشم ها ديپاش يرا به صورتم م ايبود و باد،آب شور در دميران،مزاحم دبا.دهم صيگذاشت هدفم را به وضوح تشخ ينم يان مه لعنت يول

 .پراكند يمه را م يتوده ها جيزد و به تدر يسوسو م ديمه و باران،خورش يدر دور دست،در پشت پرده .سوزاند يم

 .دميبعد،باالخره با وضوح تمام آن را د و

 .كرده بود سيپا و شلوارم را تا زانو خ ايدر سيآب خ.شتبودم تنها ده متر فاصله دا ستادهيكه ا ييجا از

 ساده و خشن بود كه به صورت واژگون در شن ها فرو كرده بيصل كي،»زيچ«آن

 .به طرف راست خم كرده بود يآن را كم يچوب عمود ايامواج در. بودند

 ياز دستها يكي.مصلوب كرده بودند پايچل نيبر ا خيا مجسد برادر لئو را ب.بود كيهشدار در مذهب كاتول نيتريميقد نيا. واژگون بيصل كي

كه موجب  يصورت برادر لئو كبود شده بود و بدنش در اثر ماندن در آب. خورديجدا شده بود و با حركت امواج، در آب تكان م خيجسد از م

 .ديرسيرنگ و متورم بنظر م يبود، قهوه ا هاش شد يخفگ

اصال قادر به . فكرم فلج شده بود. وحشتناك، مانند صاعقه بر جسم و روحم فرود آمد ريآن تصو. دچار جنون شده بودم يمگيفرط سراس از

داشتم فكر نكردم،  بيكه در ج يبه اسلحها. از دستم خارج شده بود يمهر اسبم بكل. رميبگ يميتصم توانستمينم. نبودم طياوضاع و شرا يابيارز

و  ارياخت يب. فكر كنم توانستمياصال نم. الاقل به صومعه برگردم و ماجرا را گزارش كنم ايكنم  بيتعققاتل ولدالزنا را  نينكردم كه ا فكر نيبه ا

 .بودند بميدر تعق طانيهزار ش ييكه گو دميفرار كردم،چنان دو مهيسراس

 دم،يدو! يĤوريبه بار م ديشاهكار جد كيهرروز  ،يكرد دايكه جسد خواهرت را در نمازخانه پ ياز روز! نيآفر:به خودم گفتم ارياخت يب

ساحل را پشت سر  زانيافتان و خ. شديمصلوب از مغزم دور نم رمرديآن پ ريتصو. دميافتادم، برختم و دوباره دو نيخوردم، به زم يسكندر

م را جمع كردم، كردم، بساط دايحجره را پ. دميرس يالنه زنبور واريبه د _و چگونه يك دانامينم _بالخره. نبودم شيب ييرسودلقك ت. گذشتم

پشت بلند  كياز  وانههايمثل د دم،يمال يرا به صخرها لمياتومب ريگلگ. راه افتادم مهيانداختم، سوار شدم و سراس لياتومب يپشت يسندل يرو

شتناك در وح يزيچ ييگاز دادم، چنان به سرعت راندم كه گو. و مهار نشده بود يحركاتم كامال عكس العمل. دميچيپ ادهگذشتم و به ج يخاك

شده بودم و واقعا هم در آن  يدوران كودك يدوباره دچار همان ترسها و كابوسها. ممكن بود ريكه فرار از دست آن محال و غ يزيبود، چ بميتعق

 .ديترسيم يكيو تار ويبودم كه از د شيآن لحظه همان كودك چهل سال پ درنبودم،  شيب يلحظه كودك
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و با  ستادميكنار جاده ا. آرام گرفت يباالخره اعصابم كم. بود، دو ساعت راندم ريو پردست انداز امكانپذ سرعت كه در آن جاده تنگ يمنته با

به . ديباريباران م نقطعيهم ال نجايا يول. بود يگرمتر از نوار ساحل يكم نجا،يا.دميمانده بود، بلع شبيكه از شئم د يرينان و پن ماندهيولع، باق

پوز قهوه  يقور كينبود،  يقهوه كاف كياما . بنوشم يكوچك توقف كردم تا قهوها ييروستا دانيدر م. داشتمن يتوجه چياطراف ه عتيطب

ناخودآگاه تصور .شدمينم ريس خوردم،يهر چه م... يپخته، نان محل يگوجه فرنگ س،يسفارش دادم؛ تخم مرغ، سوس يو صبحانه مفصل دميسركش

 رونياز كافه ب. كرديم يابرها نورافشان يباران قطع شده بود و آفتاب از البال. من باز خواهد داشت بيخوردن غذا، دشمنانم را از تعق هك كردميم

كه كودكان خود را در  يمادران يچمن پرداختم و به گفتگو يفوتبال بچهها رو ينشستم و به تماشا يمكتين يپارك كوچك رو هيآمدم و در 

 .به آنچه رخ داده بود، فكر كنم توانستمياكنون دوباره م. آرام گرفت جيم به تدرنبض. آورده بودند، گوش دادم گردشكالسكه به 

 كستوسيآورده بود و اكنون دوباره به سنت س نجايسند محرمانه پاپ را به ا شيچهل سال پ. شك نداشتم نبارهيدر ا. كار هورست من بود كار،

برادر لئو به صومعه سنت  دنيد يكه من برا دانستيهورست من م. را دنبال كرده بوداو راد م. برگشته بود و آن حمام خون را به راه انداخته بود

. نظر گرفته بود ريمنتظر مانده و مرا ز اديو به احتمال ز. از او بدست آورده بود ياطالعات وود،يه يحتما قبل از كشتن راب.خواهم آمد كستوسيس

 .من بگذارد، از سر راه برداشته بود اريسند پاپ را در اخت استخويو بعد، برادر لئو را، كه م...كرده بود بيمرا تعق

 چرا هورست من را نكشته بود ؟ يول

 ...شده بود ديدوباره مثل شبح ناپد رمرد،ينظر گرفته بود؛ و پس از كشتن آن دو پ ريمرا ز اديمن به صومعه آمده و به احتمال ز هورست

كه  كردميكشف م نكهيمگر ا. كردميم رونيبه آن را از سر ب يابيفكر دست ديبا نيبنابرا. داشت اريمن اكنون سند بورجا را در اخت هورست

 .دهد ليتحو يهورست من قرار از سند را به چه كس

 قطع كيچرا در غار منتظر من نمانده بود تا شاهرگ مرا هم مثل برادر پاتر يول

از قتل من صرف  ليدل نيبه ا ايآ... هورست من مرا نكشته بود يول. ساده تر بودبار كه  نيتمام گذاشته بود؟ كشتن من ا مهيچرا كارش را ن كند؟

 مه مونيتحت امر س نياسم حشاش ايسند تا چه حد مهم بود؟ آ نيدانست؟ ا يبه سند پاپ، كار خود را تمام شده م يابينظر كرده بود كه با دست

 اضافه كند؟ يديجد ياسام يخواست به فهرست قبل يم يكس ايآهم مهمتر بود؟  نيمسئله از ا ايسند فهرست شده بود؟  نيدر ا

 !يفكر احمقانه ا نه،چه

خبر محسوب  يعاطل و ب يدانستند، موجود يرا م نيحشاش يكه پاسخ معما رمرديپس از مرگ آن دو پ ايشده بودم؟ آ تياهم يآنها ب يبرا ايآ

شده  ليتبد دهيفا يو ب ريحق يو زائده ا تياهم يب يمن به موجود -بودند  اكنون كه آنها سند محرمانه پاپ را به دست آورده ايشدم؟ آ يم

 مصرف را قطع و نابود نكرد؟ يزائده ب نيآخر چرا هورست من ا يبودم؟ ول

 نيممكن بود چن يآخر چه كس يول.هورست من دستور داشت مرا به قتل نرساند ايوجود داشت كه مدافع و محافظ من بود؟ آ يفرد ناشناس ايآ

مسئله  نيو ا. وسينيورج مونيس: داد ينفر وجود داشت كه به هورست من دستور م كيدانستم تنها  يصادر كرده باشد؟ تا آنجا كه م يدستور

 .بود شيمربوط به ده ها سال پ

 يوحت. به او داده باشند ينداشت كه اكنون دستور مخالف يليدل نيبنابرا. بار اقدام به قتل من كرده بود كيهورست من قبال  گرياز طرف د يول

مزاحم و  يكه موجود -بود كه چرا هورست من مرا يسوال باق نيشده بودم، بازهم ا تياهم يانها ب يداشت و من واقعا برا قتياگر تصور من حق
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 .نداشت يسه نفر كه فرق ايكشتن دو  - و اربابان او -هورست من  ياز سرراه برنداشته بود؟ برا -بودم ردسرسازد

از موعد بر سر قرار برادر لئو  رترياز ضربات خنجر هورست من در امان ماندم كه د ليدل نيتنها به ا ديشا. هم فقط شانس آورده بودم ديشا

 گريكديتنها به فاصله چند متر از كنار  ديرفته بود؛ شا رونياز غار ب ظ،يآن مه غل انيكردن من در م دايپ يهورست من برا ديشا. حاضر شدم

به عنوان  -پس چرا هورست من، لئو را  يول... جان سالم بدر برده بودم ليدل نيمن تنها به ا ديبله، شا... ميبود دهيرا ند گريكديما ا ته،گذش

 .رساند ينم ييپاسخ مرا به جا يب يپرسشها نيبزرگ ا يمصلوب كرده بود؟ خدا -هشدار به من 

را كه سرم  يخواست تمام مصائب يبازگو كنم، دلم م شيخواست تمام ماجرا را برا يدلم م. افتاده ام زابتيبعد ناگهان متوجه شدم كه به فكر ال و

 نميخواست در كنارش بنش يدرخشان و سبزرنگش نگاه كنم، دلم م يخواست به چهره شاداب و چشمها يبگذارم، دلم م انيآمده بود با او در م

 .رميرا در دست بگ دستشو 

 .آن روز، تكان خورده بود يها دادياز رو يم در اثر شوك ناشحتما مغز. بود ياحمقانه ا فكر

. راه آهن قرار داشت ستگاهيكردند، ا يم يآن فوتبال باز يكه بچه ها با لباس گرم رو يچمن يدر آن سو. در پارك نشستم يهم مدت باز

را  يقطار. ر طول سالها دودزده و كهنه شده بودو د ديد يبود كه به ندرت رنگ مسافر م يدورافتاده ا ستگاهيا. بود يكوچك يساختمان آجر

 .دوباره به راه افتاد اد،يز يتوقف كرد و سپس با دود و بخار فراوان و سرو صدا قهيدو دق اي كيشد،  ستگاهيكه وارد ا دميد

 فيو ك ستاديمن ا يجلو. من آمد يبه سو مايكردند كنار زد و مستق يم يرا كه فوتبال باز يآمد، از چمن گذشت كودكان رونيب ستگاهياز ا يمرد

 .گذاشت نيزم ياش را رو يسفر

شماهم منتظر اتوبوس . جاست نياتوبوس سنت سبكستوس، ا ستگاهيبه من گفته اند كه ا ":بلند گفت يبه جاده انداخت و با صدا ينگاه

انداخت و  يشانيبه پ ينيكرد، چ ياخم ".ر استبدت يليكردم خ يحال و روز شما از آنچه فكر م ":بعد دوباره رو به من كرد و گفت "د؟يهست

 "!ديطبقه ممتاز و خاندان پرآوازه خود را برده ا يشما آبرو! نديلباس بب نيتوانست شما را در ا يمخصوصتان م اطيكاش خ ":ادامه داد

 "!پدر دان ":نگاه كردم و گفتم شيچشمها به

4 

 ييبايو نور، كه ز هيسا يزد و به باز يو باران زا سوسو م ظيغل يكه پشت ابرها ديشرنگ خور يقطار نشسته بود و به قرص ب كيواگن درجه  در

 يم چينشسته بودند و با لذت ساندو شياو دو كش يروبرو. نداشت ياديقطار مسافر ز. كرد ياطراف را دو چندان كرده بود، نگاه م عتيطب

دوازدهم  يجلسه بارعام، توسط شخص پاپ پ كيدر  شيكه سالها پ -ش راا يميبه آن دو نفر نگاه كرد و سبحه قد يمن مدت هورست. خوردند

 دويسرخ شده بود، مال نكياش را كه در اثر وزن ع ينيگذاشت، استخوان ب بيسپس سبحه را در ج. انگشتانش چرخاند انيم -بود افتهيتبرك 

ساعت ها با برادر . را پشت سر گذاشته بود يو سخت ينشب طوال. را بست و به فكر فرو رفت شيچشمها. گذاشت چشمرا دوباره به  نكيبعد ع

 گر،يكديبه  دهيرا كه چسب ييو آن ساعت ها ياش خاطره آن شب سرد و طوفان يميدوست قد يگذشته گفتگو كرده و برا يلئو درباره روزها

 .كرده بودروباز از كانال مانش گذشته و در طوفان و زوزه باد با هم دعا خوانده بودند، زنده  يقيدر قا

خورده و متعجب  كهيشب، سخت  يها مهياش، آن هم در ن يدر حجره طلبگ يميمترقبه آن دوست قد ريو غ ياز ظهور ناگهان عتايلئو طب برادر

و سپس ترس و  ديخود را به ترد يزود جا يليو تعجب لئو خ يشانيپر. مرده است شيكرد برادر آگوست سالها پ يلئو تصور م. شده بود
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از طرف  يندگيآگوست به لئو گفته بود كه به نما. بافته بود يداستان شياش را آرام كرده و برا يميهورست من دوست قد اام. ده بودوحشت دا

بله، شخص : به او گفته بود. رم، برگرداند يعنيخود،  يو واقع ياصل يامده است تا سند محرمانه پاپ را به جا كانيمحرمانه وات ويآرش نيمسئول

گاه به خانه خود برگردانده  دياز تبع ديبا نيكامال امن است و بنابرا كانيوات ويسند در آرش يبله، اكنون جا. فرستاده است نجايرا به ام مونيس

و حس ششمش، به آن باور  يدرون ليو قابل قبول ارائه داده و باالخره برادر لئو هم قانع شده و برخالف م يمنطق يهورست من داستان. شود

كشف كرده  سيها در پار كيكاتول يانجمن سر يماجرا يقيبه طر ،يوركيويروزنامه نگار دغلباز ن كيهورست من به او گفته بود كه . بودآورده 

است؛ رقابت  انيدر جر يهورست من گفته بود كه اكنون مسابقه و رقابت. مهم را به چنگ اورد اريو به راه افتاده است تا آن سند محرمانه و بس

 ييآبرو يدر دوران جنگ را به فضاحت بكشاند، ب ايسيكه قصد دارد مبارزه كل گريد ياز سو مزيتا وركيويسو و روزنامه ن كياز  ايسيكل انيم

 يقيروزنامه نگار بدسرشت پرداخته و شرح دق نيا فيو بعد، به توص. وارد كند يريلطمات جبران ناپذ كيكاتول يايسيبه بار آورد و به كل يبزرگ

 .داده بود ئهارا ليسكيااز بن در

نشده هورست من چنان اورا  ينيب شيو پ يتوانست آن را باور كند، اما ظهور ناگهان يداستان نداشت و نم نيبه ا يلئو اعتماد چندان برادر

با  -حال هورست من  نيبا ا. است يميراه، اعتماد به آن دوست قد نيكه بهتر ديرس جهينت نيزده كرده بود كه سرانجام به ا جانيو ه ياحساسات

 ...چارهيب رمرديپ: و با خود گفته بود دهياو د يرا در چشم ها ياعتماد يآثار ب -و تاثر فتاس

 .بود ياما ضرور زيغم انگ فهيوظ كيدر صبح روز بعد، درغار اتفاق افتاد انجام  آنچه

حكم مرگ  ديترد نيو هم - ستياش صادق و روراست ن يميست قدبود كه دو دهيرس جهينت نياعتماد شده بود؛ به ا يلئو دوباره مردد و ب برادر

و ماهرانه  عيضربه سر كيكه هورست من با  يهنگام يحت. كرد يم ريس يگريد يايدر دن ييگو ك،يبرادر پاتر يعني گر،يآن مرد د. او بود

لرزانش  ينشسته بودو با صدا يهمچنان رو: سترا خوانده ا يو غزل خداحافظ دهيدانست كه كارش به آخر رس يهنوز هم نم د،يبرشاهرگش را 

 يلئو سع. نبود يسادگ نيكشتن لئو به ا يول. فرو رفت يچند لحظه بعد ناگهان خاموش شد و به خواب ابد يول. كرد  يزمزمه م رلبيز ييزهايچ

با خشم و نفرت  -يشگيو برخالف عادت هم - و هورست من به ناچار. را برزبان آورده بود ليسكيزده و نام بن درا اديكرده بود فرار كند، فر

بود  يا يميمراسم قد ادگاريكرده بود؛  دايكهنه را در غار پ يچوب بيآن صل. را اجرا كرده بود ينييقلب اورا سوراخ كرده و سپس آن مراسم آ

آن  يرا رو يكس امياال ميدر قد ديشا يعنيمشابه بود،  ينييمراسم آ كيهم متعلق به  ديساحل انجام گرفته بود، شا كناردر  شيسالها پ ديكه شا

تفال به  يبود، آن را نوع دهيغار د واريرا در كنار د يچوب بيكه آن صل يهنگام. و كرم خورده بود دهيپوس ب،يچوب صل. مصلوب كرده بودند

بار  كيهم در فرانسه  مونيخود س. مدفه يرا م ينييآ بيتصل نياو مفهوم ا. كند يكار مرا درك م نيا مونيس: بود تهحساب آورده و با خود گف

 ...نحو مجازات كرده بود نياس لو بدهد، به هم - خواست اسرار گروه را به افسران اس يرا كه م يخائن شيبرپا كرده و كش يمراسم مشابه

و از اسرار سند محرمانه پاپ  تيهملئو از ا.كه درآخر كار همه را لو داد و گروه را نابود كرد بهتر نبود يذره هم از آن مرد كي يلئو حت برادر

در  يكش چيآن هارا سوگند داده و ه شيچهل سال پ مونيس يول. قرار دهد گانهيب يفرد اريگرفته بود آن را در اخت ميحال تصم نيآگاه بود و با ا

 ليسكيخواست سند را به درا يو ماما لئ. نگذاشته بود يمورد باق نيكامل در ا يسند و ضرورت سكوت و پنهانكار نيلزوم حفظ اسرار مقدس ا

 .بدهد

 .يدرك رقابليو غ ينابخشودن انتيخ چخ



 

 

 كتابخانه نودهشتيا  تامس گيفورد  –حشاشين                                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٢٢ 

 .نبود يكاف يخائن نيچن يساده و آسان برا يبه مرگ مردن

و خداوند . واژگون بود بيصل يو مردن رو يلعنت ابد يانتيخ نيمجازات چن. شد يمجازات م ينييو آ يميطبق همان مراسم قد ديبا يفرد نيچن

 ...برادر آگوست هورست من قدرت داد تا مراسم را بر طبق سنت اجرا كند ينعيبه او، 

 .توانست منتظر بماند يخواست و نم يو هورست من نم. او پنهان كرد ديرا از د ليسكيدرا ظ،يبدبختانه مه غل اما

 .ليسكيدرا

مه جان اورا نجات داد، وگرنه هورست من . بود طانينوكر و ملعبه ش ليسكيبله، درا. و ملعون بود يجهنم يسگ ليسكيهورست من درا ديد از

 .ديكش يم بيلئو به صل ياورا به جا

 خواست تا ابد زنده بماند؟ يم ايهفت جان داشت؟ آ ايبرد؟ آ يانتقام او جان سالم بدر م غيمرد هربار از ت نيا چرا

خواست جان  يم ريدست تقد ييتو گو. نمرده بود ليسكيااما عجبا كه در. را كشته بود ليسكيدرا نستونيمن در آن شب سرد در پر هورست

 .او رقم زده بود يبرا يگرياورا حفظ كند، انگار دست سرنوشت، عاقبت د

زده لئو  خيجسد خون آلود و  افتنياكنون كجا بود؟ پس از  ليسكيكرد؟ درا يمحافظت م يطانيش نيو سرنوشت از جان چن ريچرا؟ چرا تقد اما

 ار كرده بود؟چه ك ظيدر ان مه غل

 د؟يترس يوحشت زده بود و م ليسكيدرا ايآ

با . ديترس ياما نم. بود يرحم و خدانشناس يگناهكار ب سكسليبله،درا. باشد دهيوحشت كرده و ترس ليسكيهورست من باور نداشت كه درا. نه

كه به خاطر  ياز مجازات و عقوبت ديبا د؛يترس يماز مرگ  ديبا قتيدر حق. ديترس يو روحش پر از گناه بود، از مرگ نم اهيس شيكه رو يوجود

 .ديترس ياما او نم. وحشت داشت ديكش يانتظارش را م ايكه در آن دن يابد ياز لعنت ديبا.داشت يدر انتظارش بود، خوف م اديگناهان ز

 .احمقانه قابل درك نبود يباك يب نيا. بود بيعج يليخ

او مرا؟  ايكنم و يم بيمن اورا تعق. است يشكارچ يشكار و ك يدانم ك ينم: كرد؟با خود گفت يمرا دنبال  ياكنون كجا بود؟ چه رد ليسكيدرا

 كرد؟ ياو به خاطر خدا كار م نكهيمگر نه ا. كرد، اما به خدا توكل كرد شانيسوال؛ فكر اورا پر نيا

 .كس چيه. اط نبودو محت اريكس به اندازه او هوش چيه. نبود ينگران يجا. را جابجا كرد نكشيمن ع هورست

سند  نيا. بود يامن يو اكنون در جا افتهيسند محرمانه بورجا نجات . قرار داشت شيزانو يگذاشت كه رو يفيها رابست و دست ها را بر ك چشم

 ايسيكل يگ هادر ر يواقع نيو خون مومن يو فداكار ثاريبود كه حس ا يجاندار و زنده بود، مثل قلب زنده اما بدون بدن يهورست من شئ يبرا

سند  سيدر پار مونيرا به خاطر آورد كه س يشب... كند زهيو آن را منزه و پاك ديبشو ايسيكل كريآورد تا سرانجام گناهان را از پ يدرم انيربه ج

 يسرگردان و مسافر يو معتكف و اورا به شبح يمنزو يكه لئو را به راهب يتيفرستاد؛ مامور ريخط تيرا به آنها داد و او و لئو را به آن مامور

نجات  يكه دوباره شما را برا ديباش يو منتظر روز ديدعا كن: گفته بود مونيس. افتاد مونيسخنان آن شب س اديبه . كرد ليدر راه تبد شهيهم

 ...بفرستند تيفرا بخوانند و به مامور ايسيكل

نداشت، چون قسمت بم صدا را خوب  يمطلوب تيفيخاست، ك يكه از كاست برم ييصدا. ديچرخ يم كنواختيدستگاه صوت آهسته و  يها حلقه

 .نداشت يصدا توجه تيفيبه ك ياما كس. نكرده بودند ميتنظ
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رفته  شتريكالوس ر يعنيما،  يميدوست قد داريبه د ه،ياقامتش در اسكندر يدر روزها ليسكيدرا. بود هيدر اسكندر شيهفته پ كياو حدود  -

 ...بود

 .ديديترس يم شترير نيكه از ا ديدور؟ شما به من گفت يسالها شتريما؟ همان ر شترير شتر؟ير د،يكن يم يشوخ -

 .است قتيحق نيع نيا. دميترس يمن واقعا از او م. جنابيطور است عال نيهم -

 .صداقت و صراحت شما موجب مباهات است، جاكومو -

از پشت پرده به خط افق، كه پشت درختان  ياگر كس. ديتاب يون اتاق نمبه در يرنگ صبحگاه ينور خاكستر نيبودند و بنابرا دهيها را كش پرده

با  يباغبان. كرد يم ينيبر شهر رم سنگ م،يعظ يكه مانند سرپوش نديرا بب يظيتوانست مه دود غل يكرد، م يچمن پنهان بود، نگاه م يسرو آن سو

 يبه درون اتاق نفوذ م ميضخ يو بم اره از پنجره باز و پرده ها ريپر زبلند و  يصدا. كرد يكنار چمن را كوتاه م ياره موتور دار موردها كي

 .شباهت داشت يالجثه و شرور و خطرناك ميصدا به وزوز زنبور عظ نيا. كرد

 .كرد يپس از مالقات با او خودكش يشخص كم نيا يهم مالقات كرده بود ول يگريبا شخص د ليسكيدرا -

 ؟يك -

 .بود يفروش فرانسو قهيتع كي. جنابيلوبك، عال نيات -

 .به سكوت گذشت يمدت

 ...ووديبه نام ه يريخبرنگار پ. است  دهيبه دست ما رس سيهم از پار يگريگزارش د -

. نداشت رينظ يگساريبود و در م يبيوراج عج. ديپوش يم يپررنگ و زننده ا يكت ها شهيهم. جاكومو د،يحتما اورا به خاطر دار. ووديه يراب -

 چه كار كرده است؟ ووديه يخوب، راب... دارم ادياورا به  قايله، هنوز هم دقب! من يخدا

 .نكرده است دايپ يو سرنخ يمدرك چيهنوز ه سيپل عتاياورا به قتل رسانده و طب يشخص ناشناس. جنابيمرده است عال ووديه -

 "افتاده است؟نوار از كجا به دست شما  نيا! است يباور نكردن! فوق العاده است نيا! ويآنتون"

قرار  وهيو م ينيريو ش چيپر از ساندو سيچند د ز،يم يرو. صبحانه نشسته بودند زيپنج نفر سر م ،يپولت ناليكارد ويآنتون ياليكتابخانه و در

 .داشتند يآن پنج نفر مشكالت بزرگ. داشت

از  دهيمثل بزغاله پوش شيدانست كه دست و پا يبود م دهيد سيبود كه هركس اورا در لباس تن يمرد چهل و نه ساله كوچك اندام و طاس يپولت

 يها لميدر شهر لندن به ساختن ف گرشيكرد و برادر د يكار م خيدر زور ايتاليدر سفارت ا شياز برادرها يكي. و انبوه است اهيس يموها

شصت ساله بود  يانياوتاو ناليكارد موي يولدر آن جلسه ج نياز حاضر گريد يكي. مخصوص و پولدار مشغول بود انيمشتر يبرا حيو وق يآنچنان

بود كه  يدانستند؛ او مرد يها م ناليكارد يشورا ياعضا انيدر م تيشخص نيو متعصب تر نيتر ياورا افراط كانيامور وات نياز ناظر ياريكه بس

 انيج ينفر بعد. دنديترس يهمه از او م گريبه عبارت د. برخوردار بود يادياش، از نفوذ و قدرت اقناع ز يو خشم مثال زدن تينعصبا ليبه دل

شهرتش را  ديكوش يم رويبود كه با تمام ن ياو مرد. شد يمحسوب م كانيوات يها ناليكارد نياز سالخورده تر يكيوتزا بود كه  ناليفرانكو كارد

را در دام توطئه  شيو ساده اند اطياحت ياما بسرسخت  يتوانست رقبا يبهتر م قيطر نيرو حفظ كند، چون از ا انهيمعتدل و م يناليدبه عنوان كار

مادرزاد و ماهر بود كه  ياستمداريشكم گنده و سرحال و س ينام داشت؛ مرد يبالديگار ناليكارلو كارد ،ينفر بعد. كند ريخطرناكش اس يها



 

 

 كتابخانه نودهشتيا  تامس گيفورد  –حشاشين                                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٢٤ 

 انيآقا نيتمام ا. بود يآنتو نلل نالياردك كويو باالخره مهمان پنجم؛ فدر. آموخته بود يزيرا در مكتب دامبر شيو شگردها هااز هنر ياريبس

سوال . بود يقفسه ها به قلم شخص پولت نيا ياز كتابها يبعض -نشسته بودند  يرنگ يارغوان يچرم يمبل ها يكتابخانه بزرگ، رو كيوسط 

 .ديه گوش رساز بلند گو ب ييدر عوض، دوباره صداها. پاسخ ماند يبه نوار كاست، ب يابيدست يونگدر مورد چگ يبالديگار

 .نداشت يرابطه ا فيكث يماجرا نياو كه با ا يول -

 يرابطه ا ديشا. ديمالقات به قتل رس نيچند روز پس از ا ووديو ه.او رفته بود داريبه د سيدر پار قاتش،يدر چهارچوب تحق نيخواهر والنتا -

 ...او و  نيب

 سيرا به پار يمورد كس نيدر ا قيتحق يمن برا. جاماكو د،ياساس ندار يب يو حدس و گمان ها عهيبجز ساختن شا يشما كار نكهيمثل ا -

 .خواهم فرستاد

اتفاقات  نياز ا. ابانيقتل با چاقو در گوشه خ. تصادف صرف بوده است كيحادثه  نيا ديكنم شا يآرزو م تيشخص موفق نيا يپس من برا -

 .افتد يم اديز

 .وجود ندارد يشك چيمورد ه نيدر ا. استيسيكل انياز قربان يكيهم  وودين قرار دارد وهدر معرض حمله دشمنا ايسيكل. ستين ينه تصادف -

 .شد رهيخ نيحاضر كي كيآهسته و با دقت به چهره . را فشار داد "stop" يخم شد و شاس زيم يرو يپولت ناليكارد

 يم. دعوت كردم نجايشما را به ا ليدل نيبه هم قايمن دق ".در معرض خطر قرار دارد ايسيكل " د؟يديشن. جمله بود منيكننده ه نيينكته تع "

 كي قا،يدق نيا. كرد فيو توص انيهمان طور كه هست، ب قاياو ماجرا را دق.  ديرا با گوش خود بشنو كاتويندليا يخواستم كه همه شما گفته ها

نشده نقشه  ريبهتر است تا د ":ه سخنانش ادامه دادو ب ديچهره درهم كش د،يقهوه سرد نوش يجرعه ا يپولت "استيسيحمله به كل. است ملهح

 نياگر به ا. ها ييكايها و آمر يليها و برز يلهستان -خواهد شد  ريسراز تكانيوا يها به سو يخارج ليس يچون به زود م،يكن يخود را عمل

همه شما ! را به دار خواهند زد كانيو وات ايسيكل. ختيمطمئنا همه مارا با آن به دار خواهند او د،يطناب بلند بده كي يخارج يها ناليكارد

 ".كه حق به جانب من است ديدان يخوب م يليدوستان محترم خ

 نيكه ا ديهست يپس شما مدع ":خورد يموقع حرف زدن به زحمت تكان م شيدرشت و قلوه ا يلبها. اجازه سخن خواست يبالديگار ناليكارد

البته اگر از جنبه زشت و  - ويشاهكار است، آنتون كيكار شما واقعا  نيدرست است؟ ا كاتوست،يندليو ا يزيدامبر كستوس،يصداها متعلق به كال

 "مذاكرات كجا انجام شده است؟ نيا د؟يكرد هينوار را چطور ته نيا نميبب دييبگو. مياز پدر مقدس صرف نظر كن يجاسوس يعنيمكروه آن، 

 "در دفتر حضرت پاپ "

 ".مدرن كامال آشنا هستم يها ينوع تكنولوژ نيمن با ا د؛ينه، نه، انكار نكن. ديكار گذاشته ا يمخف كروفونيپاپ مشما در دفتر ! چقدر جالب "

كرد  ياواخر غالبا فراموش م نيا "ديگرفته ا ادي زتانيحتما از برادر عز ":و آهسته گفت دياش كش دهينتراش شيبه ر يوتزا دست ناليكارد

 .را بتراشد ششير

و  "آن برادر فالن كاره؟ اي پلماتيد يآن آقا: است شانياز برادران ا كيمنظور شما كدام  ديد ديبا ":بر لب آورد و گفت يبخند كجل يانياوتاو

 .ديخند رلبيآهسته ز يآثار خشم در چهره پولت دنيبا د

 ".ها ناليكاردتا به  ديشباهت دار شتريگو ب اوهيوراج و  يها رزنيشما به پ ":گفت زيآم ريتحق يبا لحن يپولت
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صدا سمعكش مشكل  ميدر تنظ. زد، به زحمت خود را جابجا كرد و به جلو خم شد يآهسته حرف م اريبود و بس يوتزا كه مرد بلند قد ناليكارد

 يت سازمانهاهمه سفارتخانه ها تحت مراقب نكهيمگر نه ا. كه من چند بار با او تماس داشته ام ميبگو ديبا پلماتيبرادر د نيدر مورد ا ":داشت

 ".نوع كارها خبره باشد نيدر ا يكه برادر پولت ستين ديبع چيه نيآن كشور هستند؟ بنابرا اي نيا يسوسجا

 "د؟يكرد هينوار را چطور ته نيا. ديخوب، نگفت ":سوالش را تكرار كرد يبالديگار

 يفركانس صدا يو فرستنده را كه فركانس آن رو رندهيگدستگاه كوچك  كياو . كند يكار م كانيوات يدورم در بهدار ياز عموزاده ها يكي "

 يپولت "است يشخص كامال قابل اعتماد. حضرت پاپ ، كار گذاشته است ژنيمخصوص حمل كپسول اكس يدست يگار ريشده، در ز ميانسان تنظ

 .و روزمره است يآسان و عاد اريمن بس يبرا زهايچ نيا: ديخواست بگو يم ييپر معنا شانه باال انداخت، گو يبا ژست

اندازه قابل  نيكس تا ا چيه ":زد اديفر يبلند و شكسته ا ياز حد كم كرده است، ناگهان با صدا شيسمعكش را ب يكه معلوم بود صدا وتزا،

ظه هم در در آن لح. ، آن هم در حد افراط بود اتيهفتاد سال استعمال دخان جهيسرفه خشك نت نيا. و بعد شروع به سرفه كرد "!ستياعتماد ن

 .كرد يدود م يگاريس نش،يكوتيانگشتان زرد شده از ن

 نيصاف كرد و بد يا نهيداد، س ياش را نشان م يبود و ظاهرش ده سال كم تر از سن واقع ييپنجاه ساله، تنومند و موطال يكه مرد يآنتونلل

 يكيكه داشت،  يرغم سن نسبتا كم يدرس حقوق خوانده بود و عل يآنتونلل. دهند انيمجادله كودكانه پا نيبه ا ديفهماند كه با گرانيبه د بيترت

 ياجازه م. كنم نوار كاست هنوز تمام نشده است يتصور م ":گفت يخطاب به پولت. بود نالهايكارد يآرام، موقر و با نفوذ شورا يها تيشخص زا

 "م؟يادامه مذاكرات را بشنو ديده

 يكه از بلندگو برم يريز يهمه با دقت به صداها. سكوت كامل بر اتاق حاكم شد. ا فشار دادتكان داد و دكمه دستگاه ضبط صوت ر يسر يپولت

 .خواست، گوش دادند

 ست؟يك يمونقره ا شيكش نيا... يمرد مو نقره ا -

 .دانم يمن نم -

 اكنون كجاست؟ ليسكيدرا نيكه ا دييممكن است بگو يول. كند يواقعا مرا شگفت زده و مهبوت م شهيشما هم يشبكه اطالعات-

 ياز اندازه ا شيب يرويخود، وقت و ن ياصل فهيپرداختن به وظ يبار شما به جا نيا نكهيمثل ا يول. شماست يو مراقبت، كار تخصص بيتعق -

 .يفرد د،يمن صرف كرده ا بيمشاهده و تعق يبرا

 .و خوب نبوده است ياز قرار معلوم كار من چندان هم كاف يول -

 ست؟ين نطوريا. يخودكش كينه قتل و  - مينه قتل روبرو هستما با  بيترت نيبد

كه تعداد قتل ها  ديبگو نانيتواند با اطم يكس نم چيه. ظلمات بر ما حاكم شده. است يو وحشتناك رهياوضاع ت جناب؟يداند، عال يچه م يكس -

 .شد ميروبرو خواه گريبا چند قتل د ندهيو ما در آ... چند فقره است

 .درهم و آشفته يصداها ز،يم اي نيبا زم نيسنگ يئيخفه برخورد ش ي، صدا لحظه سكوت چند

 "د؟يبود كه آخر نوار به گوش رس ييچه صدا نيا":ديوتزا پرس.ضبط صوت را خاموش كرد يپولت

 ".حضرت پاپ دچار سكته شدند ":پاسخ داد يپولت
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و  ياو عال يدانست؛ منابع اطالعات يم قايرا دق اتيخود او تمام جزئ البته "پدر مقدس چگونه است؟ يجسمان تيوضع ،يراست ":ديپرس يانياوتاو

 .دست اول بود

 .نه ايهم از اوضاع باخبر است  يپولت ايخواست بداند كه آ يم فقط

 "در بستر مرگ افتاده است ":زد و گفت يلبخند يپولت

 "...يدانم، ول يكار را كه خود من هم م ينجايتا ا "

موضوع  نيا - ميجمع نشده ا نجايا كستوسيكال يماريما بحث درباره ب يبرا يول. گذراند يقاهت پس از سكته را مدر حال خجاضر دوره ن "

مورد كامال  نيو هرگونه مذاكره در ا دهيبحث به سر رس نيكنم كه زمان ا يم يادآوريفراموش كرده اند،  انياگر آقا! ندارد يتياهم چيه گريد

 "...ميمذاكره كن يتا در مورد پاپ بعد ميهم آمده اگرد  نجايما ا. ده استيفا يب

جلسه، روشن كردن  نيزنم كه هدف شما از ا يو من حدس م ":به صدا درامد و گفت. و گوژپشت بود افهينقش، بدق زير يكه مرد ،يانياوتاو

 ".است ياو در انتخابات پاپ بعد تياز شانس موفق يابينامزد مورد نظرتان و ارز تيوضع

. از دهانش خارج نشود ييسخن نابجا اطيرا به هم فشرد تا برخالف احت شيلبها. شد رهيخ يانيو بعد به اوتاو ستينگر نيجمع حاضر به يپولت

دوست . داند يمصرف م يتحمل و ب رقابليو غ ريپ جيافل كيكه از او متنفر است و اورا  ديدوست داشت به آن مرد گوژپشت صراحتا بگو يليخ

كند و همه  كيدر مغزش شل ياست كه گلوله ا نيانجام دهد ا كانيوات يها ناليكارد يتواند برا يكه م يخدمت نيبهتر ديبگو يانياوتاوداشت به 

كه خود هم از  افتيروبرو نگاه كرد و با كمال تاسف در واريد ييقاب طال نهيخود در آ ريبه تصو ياما بعد، لحظه ا. ديرا از شر وجودش راحت نما

باز  سيو تن مقاميعال خيش نيو برآمده بود؛ ا زيو گشتالو و چانه اش ت ميضخ شيمو، لبها يسرش كوچك و ب: نبرده است يندانبهره چ ييبايز

حوصله و توان  ز،يتلخ و غم انگ تيواقع نيروبرو شدن با ا يبرداشت برا نهيبه سرعت نگاهش را ازآ. شباهت داشت  شتريب مونيبه م كانيوات

 .نداشت يكاف

با توجه  دياست كه با يتلخ تيواقع نيا. مياظهار كرد، ما مورد حمله هست يبه درست كاتويندليا ناليهمانطور كه كارد ":گفت نيحاضر به خطاب

 "...مياورا دار ياز نامزد تيكه قصد حما يمرد ميتوجه كن ديبا. ميقرار ده يآن را مورد توجه جد د،يالوقوع پاپ جد بيبه انتخابات قر

آنقدر  شيكرده است، چون صدا اديسمعكش را ز يصدا نباريمعلون بود ا "ديزن يحرف م استمدارانيشما مثل س ":گفت زيغم انگ يبا لحن وتزا

 .شد ينم دهيآهسته بود كه عمال شن

پاپ با انتخاب  ديكن يمگر فكر م د؟يدار يگريمگر توقع د. است استيموضوع هم س نيا ز،يعز يفرانكو انيج ":با حوصله گفت يبالديگار

 "رد؟يگ يانجام م يبيتوجه به درخواست خدا وبر اساس الهام غ

 ".است استيس زيآخر همه چ ليكه در تحل ميشو يمتوجه م مياگر خوب به مسائل توجه كن ":گفت يآنتونلل

 ".است يدرست به اندازه قدمت جوامع بشر استيو قدمت س. احسنت ":تكان داد وگفت يسر دييبه نشانه تا تيپول

عجوزه وراج  نيا ايآ ز،يدوست عز ":ديپرس يكرد از پولت ياشاره م يانيكه با سر به اوتاو يرا بهم زد و درحال شينوك انگشت ها يبالديگار

كه آنها هم  ديتوقع دار گرانياز د ايو آ ديرينامزد خاص را به عهده بگ كي يمبارزه انتخابات يرهبر ديخواه يشما واقعا م ايآ د؟يگو يدرست م

 "كنند؟ تينامزد حما نيا از
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 "را مطرح كنم يخواهم نامزد خاص يمن م. بله درست است "

 ".ديحرف بزن ست؟ينامزد ك نيا. ديمارا شكنجه نكن نيتر از ا شيپس ب ":گفت وتزا

داد صاحب آن  يكه نشان م ييصدا د؛يديشن يآمرانه و محكم و مطمئن يصداها، صدا انيو در م. ديهمه شما به نوار گوش داد ":گفت يپولت

 "...را ايسيتواند كل يكند و م يدرك م يرا به خوب يكنون رياوضاع خط

 "!خود پاپ بود دييگو يكه م نيا يول "

 "شوم ينگران حال شما م يام من واقعا گاه يميو قد زيدوست عز! ستين كستوسيمنظورم كال. نه طان،يلعنت بر ش "

 "؟...ويمگر نه آنتون. شده است پاپ بود كه گفت ظلمات بر ما حاكم نيا يول "

در معرض حمله  ايسيبود كه گفت كه كل كاتويندليا نيا. بود كاتويندليصدا متعلق به ا نينه ا ":كه به زحمت بر اعصابش حاكم بود گفت يپولت

 "دشمنان قرار دارد

 .سمعكش پرداخت يصدا ميو دوباره به تنظ "...يبه صدا هيشب شتريصدا ب يول د؟يمطمئن ":ديپرس يبا لجباز وتزا

 ".بود كاتويندليصدا متعلق به ا. ديفرانكو، باور كن انيج ":ملتمسانه گفت يپولت

به دستگاه  ييدوئويو نيدورب كي كروفونيم يبهتر نبود عموزاده شما به جا ايآ يول ست،ين يحرف ":كه مثل بچه ها لج كرده بود گفت وتزا

تواند  يعموزاده شما نم ايآ ست؟ين نطوريباشند، ا يممكن است متعلق به هر كس... صاحب يبنامشخص و  يصداها نيكرد؟ ا يوصل م ژنياكس

 "...كه ميدر دست دار يمدرك نصورتيدر دفتر پاپ كار بگذارد؟ در ا ييدئويو نيدورب كي

 ".ه را نداشتمكودكان ينوع نق زدن ها نياعتراف كنم كه از شما اصال انتظار ا ديبا. ميمدرك دار يما به اندازه كاف "

 ".نداشتم يو نمك نشناس يقصد ناشكر. ويخواهم، تون يمعذرت م ":گفت يبا ناراحت وتزا

 "...كنم يتعجب م يليبابت خ نيمن از ا ديو راستش را بخواه ديستيقائل ن يتالش من ارزش يدهد كه اصال برا يشما نشان م يبهانه ها يول "

بابت  نيو همه ما از ا. ويتون د،يما قرار داد اريدر اخت يمتيق يشما اطالعات فوق العاده ذ ":كرد و گفت را قطع يآرام سخن پولت يبا لحن يآنتونلل

 كاتويندليا يكه از نامزد ديشما از ما توقع دار دم؟يدرست فهم ايآ: و اما در مورد اصل مطلب. ديمورد اصال شك نكن نيدر ا. ميونيبه شما مد

 "است؟ نطوريهم. ميكن تيحما

در اوضاع و  كاتويندليا. سپاسگذارم اريبابت از شما بس نيو من از ا. كويفدر د،يدرك كرد قايشما منظور مرا دق":و گفت ديكش ينفس راحت يتپول

 ".انتخاب است نيروزها بهتر نيمانند ا يسخت طيشرا

 رد؟يند به عنوان نامزد مورد بحث ما قرار گتوا يوجود دارد كه م تيمرد با صالح كياست كه تنها  نيمنظور شما ا ايآ ":گفت يانياوتاو

 ديواقعا توقع دار ايآ ست؟يمطرح ن يگريد اريمع چياوضاع نابسامان ه نيو بجز ا م؟يبر يبه سر م ياضطرار طياست كه ما در شرا نيمنظورتان ا

 "جناب؟يعال تسيموضوع چ نيدوست دارم بدانم منظور شما از مطرح كردن ا يليخ م؟يحرفها را باور كن نيكه ما ا

 "دادم حيمن كه منظورم رامفصال توض ":نشده بود گفت يانياوتاو يواقع تيمتوجه ن شهيكه مثل هم يپولت

 ".ميبنشان سيتخت پطروس قد يب را رو.گ.سازمان ك سياست كه رئ نيانتخاب او درست مثل ا كاتو؟يندليا ":گفت وتزا

را تنها پاسخ  كاتويندليكند؟ من انتخاب ا يم جاديشما ا يبرا يامر مشكل نيمگر تصور ا خوب؟ ":به او انداخت و گفت يزيرآمينگاه تحق يپولت
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 ".ميبر يبه سر م يجنگ طيما در شرا. دانم يم يدرست به چالش ها و معضالت كنون

 م؟يرا انتخاب كن يژنرال ستيبهتر ن ايآ ميبر يجنگ به سر م طيجنگ؟ اگر واقعا در شرا ":ديبا همان لحن آرام و موقر خود پرس يبالديگار

 "مثل سنت جك؟ يژنرال

 "م؟يبنام يزيدامبر يعني شيو اورا به نام واقع ميمرحوم را راحت بگذار نيسيقد ستيبهتر ن. كنم يخواهش م ":و گفت ديكش يآه يپولت

به نظر من او هم . مينام يم يزيخب اورا دامبر اريبس ":و گفت ديدرهم كش يمبل جابجا كرد از درد چهره ا يقوز پشتش را رو يانياوتاو

 "...است يمرد درونگر. رديمورد توجه قرار گ دياست و با يتيباصالح تيشخص

نان مقدس،  يبه جا كشنبهي يروزها ديها با شياو باشد، كش لياگر به م د؟يترس يكلمه م نياست؛ چرا از گفتن ا يبراليمرد ل ":گفت يپولت

 "د؟يآ يكار خوشتان م نيشما از ا. كنند ميتقس نيمومن انيم يكاندوم و قرص ضد حاملگ

 "د؟يچه گفت ":ديشگفت زده و مبهوت پرس وتزا

 "يكاندوم و قرص ضد حاملگ ":گفت زيآم طنتيش يبا لبخند يبالديگار

 "ست؟يبزرگ، منظورتان چ يخدا ":آهسته گفت وتزا

: گريد يها بتيمص يليو خ. به مردم بدهند زهايچ نياز ا يانپس از مراسم عشاء رب كشنبهيهر  ديها با شيپاپ بشود، كش يزياگر دامبر "

 "...هم جنس باز يها شيمونث، كش يها شيكش

كه اگر  ديشما واقعا معتقد ايآ يول. دميد ياديهم جنس باز ز يها شيكش يمن در طول زندگ. خوب، بله ":گفت يو نگران ديبا ترد وتزا

گفته است كه مرا هم دچار شك  ييزهايخواهد داد؟ بله، البته ، جاماكو چ يو قانون يجنبه رسم ييها يكثافت كار نيپاپ بشود، به چن يزيدامبر

 "...كند يم ديو ترد

 ":او بزند ديمعتقد است حرف آخر را با يكامال معلوم بود كه آنتونلل. او قطع كرد اديسخنان وتزا را با حفظ احترام نسبت به سن ز يآنتونلل

 شيگرا يزيبود كه دامبر نيا ناليمنظور كارد. كند يم يرو ادهيز يكم -البته با عرض پوزش  - ده است و در سخنانش ز جانيه يپولت ناليكارد

 "و؟يمن از سخنان شما درست است، آنتو ريتفس. به بارآورد يميعواقب وخ نيدارد كه ممكن است چن يخاص يفكر ياه

 "ديكرد انيكالم ب نيواتريوجه ممكن و با ش نيمورد خاص به بهتر نيشما موضع مرا در ا. كامال كامال درست است؛ دوست من "

از مشكالت  ينسبتا جامع ليبه تحل ميتوان يم م،يبحث قرار ده يرا مبنا ويآنتون يكاست ضبط صوت و گفته ها ياگر سخنان رو ":گفت يآنتونلل

قرار  تيرا به عنوان نامزد مشترك خود مورد حما كاتويندليا يكه همگ ديموافق ايآ ست؟يچ ويآنتون شنهادينظر شما در مورد پ. ميموجود برس

 ".ستين ديدر انتخاب پاپ جد يدست شيقصد من پ م؟البتهيده

ندارد؛ از دشمن  ييابا چياز دست زدن به اقدامات خشن و تند ه. است يمقابله با مشكالت بزرگ مرد مناسب يبرا كاتويندليا ":گفت يبالديگار

 "...ام دهيمرد شن نيدر مورد ا ياديز يمن داستان ها. ترسد يخود نم يبرا يتراش

 ياست و مزاح نم يآدم خشك كاتويندليا. ميا دهيداستان ها را شن نيهمه ما ا ":را قطع كرد و گفت يبالديخسته و خواب آلود سخنان گار وتزا،

 "...فهمد

 "د؟يدان يا مرا از كج نيشما ا ":ديشد و پرس رهيخ رمرديو عبوس به پ نيخشمگ يپولت
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به  كاتويندليا. ندارم يمن با او مخالفت. است قتيحق كي نيا. رديگ يم يدرعوض كارش را جد يول... ":ادامه داد يتوجه به گفته پولت يب وتزا

 ".ام دهيد يناليآنها را در لباس كارد ياست كه من در طول زندگ يياز آن دغل بازان و احمق ها ياريمراتب بهتر از بس

 "ست؟يباره چ نينظر شما در ا ؟يانيشما چطور، اوتاو ":ديپرس يلآنتونل

 "م؟يها را نامزد كن ييكايآمر ايها  ياز ژاپن يكي اي م؟يرا انتخاب كن ييقايآفر كيچطور است  ":ديزد و با طعنه پرس يچشمك يانياوتاو

 "ديباش يكنم جد يخواهش م! مادر مقدس اي ":گفت يپولت

بامزه بكند  يها يتواند شوخ يم يهم گاه ناليكارد كيشود كه  يوتزا متوجه م ايآ نميخواستم بب يفقط م ":زد و گفت يبه وتزا لبخند يانياوتاو

 "نه اي

 "د؟يچه گفت ": ديپرس وتزا

 يانسان افهيق يدانم كه تنها از نظر ظاهر ياز احساس م يخشك و عار نيماش ميرا  كاتويندليا ناليكارد يمن در مجموع مانفرد ":گفت يانياوتاو

 "...هست كه يزيدر وجود او چ. دارد

 "ستيكه نظرتان درباره او چ دييبگو حيرك وصر. ديخجالت نكش ":گفت يآنتونلل

تمام  سيآمده بود، رئ ايبه دن ياگر در قرون وسط. به او پشت كنم اياست سربرگردانم  ستادهيكه او ا ييكنم در جا يمن هرگز جرئت نم "

 ".است يآل دهيمرد ا س،ينشستن بر تخت پطروس قد ياو برا: ميساده و مختصر بگو... شد يم تورهايزيانك

 "د؟يموافق كاتويندليا ياست كه شما هم با نامزد نيمنظورتان ا ":ديشد و پرس رهيبه او خ يپولت

نه من . احراز مقام پاپ ياش برا يا نامزدمن با صدور حكم اعدام او موافقم؛ نه ب. كنم موافق باشم يگفتم كه موافقم؟ نه، فكر نم يمن؟ من ك "

بدون شك  يزيدامبر. است شيخو سميپراگمات يزندان. است يزده و ماد ايكامال فاسد و كامال دن يمرد يزيدامبر. دهم يم حيرا ترج يزيدامبر

 يمثل مرا به وجد م يپرداز هر شطاح طعنه يپاپ نيچن تيو تصور مقبول. مشهور يا شهيمثل هنرپ... و محبوب خواهد شد يپاپ مردم كي

 ".آورد

هم از پنجره  يآنتونلل. خود به خانه رفتند يرسم يها نيموزيسوار بر ل يبالديو گار يانياوتاو. ديرس انيها به پا ناليپنج نفره كارد اجالس

 يكه به سخنان درهم و برهم پولت يالوتزا به كمك عصا لنگ لنگان و درح. تكان داد و دور شد يدست يپولت يبرا شيگرانبها ينيالمبرگ لياتومب

 كيدانست كه هر  يكرده بود چون از قبل م ميحداقل تنظ يسمعكش را رو يياو در تمام طول جلسه، قدرت شنوا. آمد وانيداد، به ا يگوش م

 يقو اريبس يحافظه ا. وتزا هفتاد و چهار ساله بود. و ممنافع خود چه خواهد گفت وچگونه موضع خواهد گرفت تيبر اساس شخص نياز حاضر

 كانيو همه كس وات زيدر مورد همه چ. آورد اديبه  اتيرا با تمام جزئ شيشصت سال پ اي شيخاطرات پنجاه سال پ يحت انستتو يداشت و م

عتقد بود كه م رايز. تمام خواهد شد يكرد اوضاع به سود چه كس ينم يفرق چيواقعا ه شيبرا... يزي،دامبر كاتويندليا. داشت يقياطالعات دق

سرانجام خواست و اراده خود را  بيبه هر حال و به هر ترت -آنها بود  يعضو رسم شيكه خود او هم از چهل سال پ - كانيتدربار وا واتساالرانيد

 يتوطئه هابود كه توانسته باشد در برابر  دهيند ياو هرگز پاپ. بود وانساالرانيد نيدر دست ا شهيهم يقدرت اصل. خواهد نشاند يبه كرس

شاهدش بود،  يداريب مهيخواب و ن مهيكه او آن روز صبح در حالت ن يتمام مذاكرات. رديبگ شيرا در پ ياست مستقليمقاومت كند و س كانيوات

 يها يشركت كرده و انواع توطئه ها و بلندپرواز يجلسات نياو بارها و بارها در چن. آمد يتوطئه كوچك به حساب نم كيدر حد  يزيچ
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 ميافراد واقعا تصم نياگر ا. برخوردار بود يخاص تياز اهم يحضور آنتو نلل ليجلسه به دل نيا لبتها.همكارانش را تجربه كرده بود شانهيكش

 نيشتريبرخوردار بود و ب تيموقع نيپاپ از بهتر يبه كرس دنيدر مسابقه بر سر رس يكنند، مانفرد تيحما كاتويندليا يگرفته بودند از نامزد

از كار افتاده است  شيها هيپزشكان گفته بودند كه كل شيسه ماه پ. نداشت يعالقه و توجه خاص وضوعم نياما وتزا به ا. را داشت يروزيپشانس 

كه  يگريو با توجه به مشكالت د نيبنابرا. ديرس يفرا م كستوسيزودتر از كال يعمرش نمانده بود و چه بسا كه مرگ او حت انيبه پا يزيچ.

 .رفت ينم رونيموضوع توجه اورا به خود جلب كرده بود و از فكرش ب كياما . نداشت يتياهم چيه شيبرا ديپاپ جد داشت؛ نام

منتظر اتوبوس مرسدس . بردند يلذت م د،يوز يتپه م يكه از باال يخنك ميبودند و از نس ستادهيا اليو يجلو يشن ابانيدر كنار خ يو پولت وتزا

 .كرد اديسمعكش را ز رندهيوتزا قدرت گ. ديايب اليبردن وتزا به و يابودند كه قرار بود بر يبنز

كه  دمياز صحبت ها شن ييدر جا ميداد يشما را گوش م يامروز كه نوار قاچاق. دارم يخوب من، از شما سوال ي ويآنتون ":گفت يبه پولت خطاب

 "بودم؟ دهيدرست شن -به نه فقره قتل اشاره كرد  يكس

 "موضوع اشاره كرد نيدس به ابله، شخص پدر مق "

روشن شدن مطلب  يبرا دياما بگذار. نشده ام اتياز جزئ يمتوجه بعض ديشا نيبنابرا. است نيسنگ ميهستم و گوش ها يريالبته من مرد پ "

و  نستونيدر پر نينتاخواهر وال يعني ،ييكايما الكهارد، آن راهبه آمر يميو دوست قد فرنانيه ياند: ميموارد قتل را مرور كن گريبار د كي

. بودم دهياسم را تا امروز اصال نشن نياعتراف كنم ا ديهرچند كه با - لوبك در مصر  نيات نيا يو بعد هم خودكش. سينگار در پار وزنامهر ووديه

اگر حساب من . ديمن كمك كنرا از قلم انداخته ام؛ به  يمورد اي يخواهم اگر كس يو حاال از شما م. ميدار يخودكش كيما چهار قتل و  نيبنابرا

 "اند؟ يچه كسان ماندهيپنج نفر باق د؟يكن يم هيموضوع را چگونه توج نيا. ميباشد، ما پنج فقره قتل كم دار ستدر

 هينگفتگو تا چند ثا نيخدا را شكر ا ":آنها در حركت بود، نگاه كرد و با خود گفت يشده بود و به سو اليكه وارد و يرنگ اهيبه مرسدس س يپولت

 .داشت يبيمهارت عج - رمترقبهيو غ يآن هم بطور ناگهان -حساس و خطرناك  يوتزا در مطرح كردن پرسش ها. ديخواهد رس انيبه پا گريد

 "هستند؟ يپنج نفر چه كسان نيا. و از كار افتاده ات كمك كن ريهمكار پ نيبه ا! زودباش بگو و،ينباش آنتون سيخس ":دوباره گفت ريپ ناليكارد

 ".دانم يواقعا نم. جنابيدانم عال ينم ":تكان داد و گفت يسر يلتپو

از ذهنش به خاطر  يدر گوشه دور. نبود يزنگ واقع ياما صدا دهيرا شن واريزنگ ساعت د ياز فرسنگها دور، محو و مبهم صدا كستوسيكال

اواخر شب ها فعال تر از  نيا. شب است كيدن كشعوض ش ادآوريزنگ ساعت  ياست، ساعت دو بامداد است و صدا دهياورد كه در تخت خواب

. ديد يم يگريد زيمغزش كه هنوز در خواب بود، چ ياما آن قسمت نود درصد. كرد ياحساس م يشتريب تيامن ييو تنها يكيروز بود؛ در تار

 يبود كه از دره م يباد سرد. ديشن يكلبه را م يوارهايبرخورد ذرات برف بر پشت بام و د يباد و صدا يبه وضوح صدا ديشن يم يگريد يصدا

 .داد يپوشش برف كمر خم كرده بودند، تكان م ريرا كه ز يو درختان ديوز

باد سرد . صورتش را پوشانده بود يتحتان مهيگردن و ن يميضخ يبود شال پشم ستادهيا يمونا، در چهارچوب در آن كلبه جنگل يسال د يعني او،

 ديبجز سف. زده است خياز سرما  شيدست نگاه كرد، احساس كرد كه تخم چشمها نيير مهتاب به كوره راه پاكه در نو يهنگام. ديوز يم نقطعيال

درخت ها، : بود رگونيو ق اهيس گريد يزهايو همه چ ديبرف، سف. نمانده بود عتيطب يدر رگ ها يخون ييگو. شد ينم دهيد يرنگ چياه، هيو س

كرده  يو بررس نهيرا معا لير اهيو س كيبرف تا دامنه تپه و سپس تا نوار بار يرو يزير يها هيند بخافراد كه مان يپا يها، جا هيصخره ها، سا
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 .ختير يكرد و به دره م يم يرا ط رشيمس يو خمها چيرودخانه به موازات راه آهن پ. بودند

 يهم در پرتو شعله لرزان شمع كتاب م يزدند و بعض ياز آنها چرت م يبعض. شش نفر بودند. ستيكلبه برگشت و به همراهانش نگر به

گذاشت و  بيبرخاست، كتابش را در ج يصندل ياز رو مونيس. خوند يلب دعا م ريچرخاند و ز يدر دست م ياز افراد سبحه ا يكي. خواندند

 رونياز كلبه ب "است يشب دراز ":گذشت گفت يكه از كنار او م يمونا نگاه كرد ، لبخند زد و درحال يسال د يمهابه چش. آتش زد يگاريس

. شد رهيدو كوه دهان باز كرده بود خ انيكه م يبه دره ا. ديرس يبه نظر م رياستوار و شكست ناپذ يمانند كوه تنومند قو: ستاديدر ا يآمد و جلو

 .شد يم ديو چرخ زنان ناپد ديقصر يدر باد م گارشيدود س

 يمسلسل روغنكار يخود را به بو يكرده و جا رييپس از ورود افراد تغ يود، ساعتكلبه را پركرده ب يكه فضا دهينا و چوب مرطوب و پوس يبو

 يشده، بدن ها

هوا هم داغ بود . نمانده بود يباق يزيخاكستر و زغال گداخته چ يداده بود كه اكنون از آن ها جز مشت يشعله ور يها زميو عرق كرده و ه گرم

 يز ميافراد آن را قهرمانانه و افتخارآم ةبلندپروازانه كه هم ةاز آن نقش. كردند يم ريس ايدر رؤ ييگو. نبود يو واقع يعاد زيچ چيه. و هم سرد

خواستند خود را به  يافراد وحشت زده و هراسان بودند كه م يآنان اكنون گروه. نمانده بود يباق يزيقهرمانانه و افتخارآم زيچ چيدانستند، ه

 يرماناز شجاعت و قه ياثر چينه، ه. تنگ بگذرد ةگردن نيصبح با قطار از ا يةقرار بود در ساعات اولرا بكُشند كه  يآب و آتش بزنند و مرد

و زانوانِ لرزان  دهيچيبه هم پ يبود، خوف و وحشت بود، معده ها اتيو اضطراب بود، ترس از عمل يمانده بود، نگران ينمانده بود؛ آنچه باق يباق

 .بود

داشت با  فهياو وظ. به او اسلحه نداده بودند. كه در قطار نشسته بود هم كارِ او نبود يكشتنِ مرد. قتل نرسانده بودرا به  يمونا هرگز كس يد سال

 يم يبررس ابود كه اطراف كلبه ر مونيس نيسه تن از افراد گروه بود؛ ا اريتفنگ ها در اخت. را منفجر و قطار را مجبور به توقف كند لينارنجك ر

آهن را  ليمتر از ر صديتوانست به وضوح حدود س ينقطه م نياز ا. قرار داشت، برگشت يخود كه پشت سنگ يبه مقر نگهبان مونا يسال د. كرد

و  مونيس يمانده بود، ول يخاست، باق يآن برم ويكه از لكوموت يشدن ستون دود دايقطار و هو دنياز دو ساعت به رس شيهنوز ب. مشاهده كند

 .ننديبنش كاريتوانستند ب يتند بخوابند و نه متوانس يمونا نه م يسال د

آن  يمونا، كه ب يو سال د د،يكش يم گاريداده بود و س هيتك واريكلبه به د يكه تو مونيبجز س - افراد به خواب رفته بودند ةساعت بعد، هم كي

 .شده بود رهيخ شيبه كتاب دعا هودهيب ند،يبب يزيكه چ

 .انگشت سبابه و اشاره اش خاموش كرد انيشمع را در م ةمونا رساند و شعل يخم شد، خود را به سال د كرد، زيرا ت شيگوش ها مونيس ناگهان

 ».ديآ يپا م يصدا. هست ييكلبه خبرها رونيب« : به سال گفت آهسته

هم  يمرد هلند. ه مماس بود كشاندتند تپ ةبا دامن باًيكلبه تقر يروانيكه سقف ش ييجا يعني ،يسال را گرفت و او را همراه خود به درِ پشت يبازو

 ةديبر يها باز چو يگذشتند و خود را به پشته ا يطارم رياز ز اطيبا احت دند،يكلبه خز رونِيهر سه نفر به ب. وستيشده بود، به آن ها پ داريكه ب

 .رساندند يجنگل

 يتفنگ ها، صدا نِيفوالد ةو لول يفلز به قنداقِ چوببرخورد  ةآهست يصدا. سربازان بود يپا يصدا. ديبه گوششان رس ييسكوت شب، صداها در

چند لحظه بعد،  يول. سربازان هنوز پشت درختان پنهان بودند. دنديرا شن يآهسته ا ينجواها يو صدا نيسنگ يچكمه ها ريفشرده شدن برف ز
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عجله . مطلع نبودند يظاهراً از وجود در پشت. تندرف يكلبه م يِدر اصل يبه سو. آمد نيينفره از جنگل خارج شد و آهسته از تپه پا دهگروه  كي

 .نداشتند يا

 .مونا خورد ياز سربازان منعكس شد و به چشم سال د يكي نكينور مهتاب در ع» .هستند يآلمان« : آهسته گفت مونيس

 »... آخر چطور يول «

 ». ما را لو داده اند. معلوم است. چطور ندارد «

 دهياز پشت كلبه د گريشان د هيشده بودند كه سا كيكند، اما سربازان اكنون آن قدر نزد داريرا ب گرانيت تا دبه كلبه برگش زيخ نهيس مونيس

دو . بود كه قدرت تفكر را از او سلب كرده بود اديآن قدر ز دادهايسرعت رو يكند، ول يابيتا اوضاع را ارز ديمونا كوش يسال د. شد ينم

 .فشرد يم شيهورست من مسلسل را در مشت ها. ه بودپنهان كرد شيپالتو بيدر ج جكنارن

متر در برف ها  ستيبه راه افتادند، هنوز ب. گفت يزيسال زد و آهسته چ ةبه شان ياز درختان انبوه بود اشاره كرد، دست دهيتپه كه پوش يباال به

كلبه  يدر برابرِ درِ ورود يزيسپس چ. ديوش رسبرخورد فلز با چوب به گ يصدا دند،يشن يينكرده بودند كه دوباره سر و صداها يشرويپ

 .دينعره كش يكس. برخاست يبه زبان آلمان ييشد، صداها رمنفج

 .تپه پناه بردند يو سال نفس زنان به پشت درختان باال يتفنگ و رگبار مسلسل برخاست؛ هلند كيشل يصدا

 .نقشه ها نقش بر آب شده بود ةهم

و  يريخورد، اهل جنگ و درگ يكارها نم نياصالً به درد ا: دانست يفرستاد، خودش خوب م نيخود نفر بار به نيهزارم يمونا برا يد سال

 .نبود يزيخونر

 .دردآلود به آسمان برخاست يو نعره ها اديفر يصدا د،يانفجار دوم و سوم به گوش رس يبرخاست، و بعد هم صدا يانفجار يصدا

كلبه برگشت؛ دستش در هوا قوس  يو به سو ستاديبعد، ا. ديدو يدر برف ها م زانيد؛ افتان و خش داريدر پشت كلبه پد مونيتنومند س اندام

 يانفجار يسپس صدا. شد ديافتاد و ناپد نييكلبه به پا نيشيپ ةپشت بام كلبه افتاد، قل خورد، از لب يبه پرواز درآمد، رو يزيكرد، چ يط يبلند

 .دنديچند نفر نعره كش د،يبه گوش رس

 .ديتپه رسان يبه سرعت خود را به باال مونيس

هم به درك واصل  يچند آلمان. در حال مرگند ايمرده اند،  ايهمه « : به زحمت گفت. از نفس افتاده بود د،يو سال رس يكه به هلند يهنگام

از  ديبا د،يزود باش د،يزود باش« : تبه دوستانش گف. كلبه پرتاب كرد يو به سو ديسپس نارنجك ها را از سال گرفت، ضامن آن ها را كش» .شدند

 .كلبه را به هوا فرستادند ينارنجك ها منفجر شدند و قسمت پشت» .مين جا دور شويا

 .دنديشن يرا م يسربازان آلمان يها و نعره ها اديفر ينكرد، اما تا مدت ها همچنان صدا بيآن ها را تعق يكس

به موقع . كه قرار بود آنان را به شهر برگرداند، سر برسد يونيزده منتظر ماندند تا كام خيو خسته و  يو عصب دنديسحر به جاده رس ةديسپ در

 .بودند ديرس

 .بود دهيرس انيبه پا زيهمه چ يآن سه نفر هنوز زنده بودند، ول. تن از همرزمانشان مرده بودند چهار

 .ديا از خاطر بزداتوانست آن مناظر وحشتناك ر يكرد، نم يانفجارِ نارنجك را حس م يبو هنوز
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 .كه قرار بود او را بكُشند اصالً در آن قطار نبوده است مقاميعال تيآن شخص دنديفهم دند،يرس سيكه به پار يروز بعد، هنگام صبح

خود  ينيانفجار نارنجك را در ب يو هنوز بو ديلرز يمثل سرمازده ها به خود م يعرق بود ول سيكه در اتاقِ خود از خواب برخاست، خ يهنگام

 احساس 

كه پس از پرت كردن  ديد يرا م مونيو س ديد يمنعكس شده بود ، به چشم م يآن سرباز آلمان نكيع يها شهي، نورمهتاب راكه در ش كرديم

 ....وندديبپ يمرد هلند هيآمد تا به او و به  ينارنجك ، در برف از تپه باال م

 »؟ ديجا نشسته ا نيا ي؟ از ك ديكنيجا چه م ني؟ ا ديجاكومو؟ شما هست «

 يم كستوسيخبر از وقوع طوفان داشت ؛ اما كال ييبود كه گو يو عبوس زيآم ديپگاه تهد. را روشن كرده بود  كانيشهر وات يرنگ يخاكستر فلق

ود و جاده ها ب يهم عبوس و طوفان يادماندنيخاطرات گذشته است ؛ چون صبح آن شب به  يادآوريو  ايآن رو جهياحساس ، نت نيدانست كه ا

 نياز آخر يكي. نداشت  يتفاوت چندان ريچهار دهه اخ يبود كه با روزها يصبح معمول كيكه صبح امروز ،  يدرحال.زده و لغزنده بودند  خي

 .بود  كستوسيعمر كال ماندهيباق يروزها

ساعت  كي بايتقر. هم كمتر  يخوابم ،گاه ينمچهار ساعت  يتر از سه ال شيسال است كه شب ها ب نيبرد ، چند يخوابم نم« :گفت  يزيدامبر

به پا  يراحت يها ييبه تن و دمپا ينيشميابر يژامايپ» با شما حرف بزنم  ديبا. جنابيمشغول است ، عال زهايچ يليفكرم به خ. آمدم  نجايبه ا شيپ

آن  يپاپ رو ازيمورد ن يو داروها ژنيول اكسگذاشته بود كه كپس يچرخدار يقفسه گار ينشسته و پاها را رو يمبل ي؛ كنار پنجره رو داشت

 »حال شما چطور است ؟« : دياز پاپ پرس. قرار داشت 

درد . عرق بود  سيباالتنه لباس خوابش خ. گذاشت و نفس زنان منتظر ماند  نيزم يرا رو شيتخت نشست ، به زحمت پاها يرو كستوسيكال

 .درد دست و پنجه نرم كرد مذبوحانه با  يزيدر برابر چشمان دامبر.داشت  ياديز

شدن او در  هوشيب يبه ماجرا يزيدانست كه سوال دامبر يم. و سرفه كرد  ديخند كستوسيكال» حال من چطور است ؟ حال من چطور است ؟ «

دانم چرا هنوز  يالبته اصال نم. نبود  يخوشحالم ، چون آن حمله ، سكته قلب« :گفت  يزيبه دامبر. گشت  يدر دفتر كارش بر م شيچند روز پ

همه  نياز ا. از داروها بوده  يكي يبه هر حال ظاهرا آن حمله در اثر عوارض جنب... دارم  يا ندهيباز هم آ ييام كه گو دهيچسب يدگبه زن يطور

 ».،جاكومو دهيدوا و درمان جانم به لب رس

 ».است  يماريكه درمان سخت تر از ب يعنيآهان ، «

مدت . هستم  يشوخ نيا يو من قربان. ماند  يتلخ و احمقانه م يشوخ كيحاصل به  يب يتالش ها نيت من ، تمام اوجود ندارد ، دوس يدرمان «

حال ! كس چيبه فكر من است ؟ ه ي؟ چه كس ديفهم يدر فكر سالمت من است ؟ م يك. كنم  يمطرح نم يام سوال يماريب تيهاست درباره وضع

 ».است  تياهم ياو كامال ب يالقل از نظر خداوند و نقشه ها. ندارد  يتياهم چيه. ندارد يتيگر اهميو روز من د

و نكبت  زينقشه غم انگ نيكنم كه ا يمن باور نم. كنم  ينه ، من باور نم« :تكان داد  يسر يزيدامبر» نقشه خداست ؟  نيا ديكن يتصور م يعني «

 :آتش زد و ادامه داد يگاريس» .بار كار خداست 

 ».مورد با شما حرف بزنم  نيمشب نزد شما آمده ام تا در هماتفاقاً ا يول «

 »سرنوشت انسان به دست خود اوست ؟ ايكند  يرا دنبال م يخداوند نقشه خاص ايمورد كه آ نيدر ا «
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من آمده ام تا به . به آن ندارد  يارتباط چياست ، اما حرف من ه زيانگ جانيجالب و ه اري، بس يبحث فلسف نيكه ا يبا وجود« :گفت  يزيدامبر

داً به يمانده است ، ما شد يچند ماه از عمر شما باق ايكه چند هفته  نيصرف نظر از ا. جنابي، عال ميدار ازيكه ما هنوز به وجود شما ن ميشمابگو

 ». ميبا هم حرف بزن ديبا.  ميدار ازيوجود شما ن

. كه هنوز زنده ام ، خوشحالم  نياحمقانه است ، اما از ا« :با خود گفت . ه رسانداز جا برخاست و عمداً بدون عصا خود را به كنار پنجر كستوسيكال

.  ما ينعمت كوچك هم راض نيباشد ، اما من به هم نيو لذت بخش تر از ا باتريخواهد گشود ، ز ميرا به رو شيدرها يكه به زود يجهان ديشا

ر كردن به مرگ ، مسموم و آلوده بود ، باز هم از زنده بودنش خوشحال بود و لذت و خاطراتش از فك اهايكه روزها و شب هاو رو يبله ، با وجود

؛  ودآنها پس از گذشت چهل سال هنوز هم از خاطره اش محو نشده ب اديهمه جسد كه  ،آنيآن همه قربان: و تار بود  رهياما افكارش ت. برد  يم

را  گريمرگ هنوز هم چند نفر د هيدانست كه سا يو تنها خدا م... بودند ،آن نه نفر كشته شده  رياخ يكه در هفته ها و ماه ها يو تمام آن كسان

 نيتوانست علت و منشا ا يم يدهد ؟ چه كس انيها پا تيجنا نيتوانست به ا يم يچه كس. كرد  يم ديتهد

 ي؛ و هر روز صبح از خواب بر م شدياند يم آن ماجرا انيبه قربان ايآن را بخشكاند ؟ هر شب ، در فكر و در رو شهيكند و ر دايها را پ قتل

تر و  فيدانست كه روز به روز ضع يخب م ولي –پرداخت  يروز مره اش م فيخواند و با هزار زحمت به وظا يكرد ،نماز م يخواست ، دعا م

 .شود يم رناتوان ت

نداشت  يو چرا كه نه ؟ اشكال. قوع او آماده كرده بودندالو بيمرگ قر يهمه خود را برا. به مرگ او نمانده است  يزيدانست كه چ يم ايدن همه

 قپاپ و ظواهر پر طمطرا ياز كرس شيتر از روز پ شيمبتال شده ، هر روز ب يالعالج يماريبود به ب دهيكه فهم يبود ، اما روز كستوسياو كال. 

 مونا ، يسالواتوره د يعنيخود ،  هياول تيشد ، كم كم دوباره به هو يم كينزد يواقع يآن دور و به زندگ

 ...گشت  يبرم

 ناليكارد يآورم كه روبه رو يو به خاطر م ميآ يبه خود م يجاكومو؟ گاه ديدان يم.  ديبا من حرف بزن ديخواه يپس م« :گفت  يزيدامبر به

 ني، ا ديم ؛ و راستش را بخواهكن يمهم عصر ماست ، گفتگو م يها ياز شخص يكيو  ساياز مردان بزرگ كل يكينشسته ام و با او كه  يزيدامبر

كه به عهده  يريخط فيو شما را از انجام وظا رميگ يكه وقت شما را م ستميمگر من ك ميگويبه خود م. كند  يدستپاچه و مضطرب م رافكر م

 »؟...هستم  يمن ك يول...  ديهست يزيشما دامبر.  ميگو يم يكامال جد. ،جاكومو دنخندي –دارم  ي، باز م ديدار

 ». خواهم با شما حرف بزنم  يبله ، پدر مقدس ، م.  ديو رهبر ما هست سيشما رئ« :را قطع كرد و گفت  كستوسيسخنان كال يزيمبردا

 »؟ ميكن يم يزندگ يرحم يكه ما در زمانه خطرناك و ب ديستيمتوجه ن ايجاكومو ، آ «

 ».رحمند يهمه زمانه ها خطرناك و ب« :و گفت  ديخند يزيدامبر

، بهتر است مذاكراتمان را در آپارتمان شما  دياست كه اگر موافق باش نيمنظور من ا. است  يگريد زيحق با شما باشد، اما منظور من چ ديشا «

كنم  يتصور نم ولي. كار گذاشته باشند – زهايجور چ نيو ا يمخف كروفونمي –استراق سمع  ليجا وسا نيا انيآقا يممكن است برخ. ميادامه ده

 ».كار بگذارند  كروفونياد جرئت كنند در خانه شما مافر نيا

 »كدام افراد ؟ «

 ». ميرو يبه آپارتمان شما م د،يفتيجلو ب« :را برداشت  شيو عصا ديرا پوش شيژامايپ كستوسيكال» ! ديخودتان حدس بزن «
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 :و گفت  ستاديناگهان ا كستوسيكال يول. از جا برخاست تا همراه پاپ از اتاق خارج شود يزيدامبر

 دياوريدستگاه را با خود ب ديكنيلطف م« :اشاره كرد و ادامه داد يو سپس با سر به گار» . ميرا هم باخود ببر ژنيفكر كنم بهتر است دستگاه اكس «

 ».كشند  يجا گذاشته ام ، مرا م نياگر دكترها بفهمند دستگاه را ا.  ميندار يگريكنم چاره د ي؟باعث زحمت است ، اما فكر م

 ياز راهروها دند،يكش يم يرا در پ ژنيكه دستگاه اكس يو گران بها ،درحال كيش يژاماهايدر پ ا،يسيدو غول بزرگ كل: بود  يبيعج منظره

 .رفتند  يزيصبح گذشتند و به آپارتمان دامبر كيگرانبها و نگهبانان شگفت زده كش ي، از كنار تابلوها كانيوات

هنرمندانه آن چشم را  يها ي، كه خراط يغذاخور يو گرانبها نيسنگ زيكنار م يزيخود بستند ، دامبر كه در آپارتمان را پشت سر يهنگام

 . نديآن بنش يداشت ، جلو آورد و به پاپ كمك كرد تا رو يبلند يچرم يرا كه پشت يها ياز صندل يكي،  ستاديكرد ، ا يم رهيخ

و  نياتاق، دلنش» باروك«جو. اتاق را غرق در نور كرد يمتيق يو تابلوها بايز يالو ق ديبه درون اتاق تاب ديكمرنگ خورش ياشعه ها نينخست

 .به وجود آورد يميحال موقر و فخ نيزنده و در ع طيمح نيخود چن منينتوانسته بود در اتاق نش اريرغم تالش بس يعل كستوسيكال. مطبوع بود 

اعتراف كنم  ديو با. مانده ، آماده است تا به سخنان شما گوش كند  ينچه از من باقآ ميبهتر است بگو اي. دهم  يخوب ،جاكومو ، گوش م اريبس «

 ». ديكن يخود را آشكار م يبه ندرت نگران ايسيشما را نگران كرده است ؟ شما در ارتباط با مشكالت كل يكه كنجكاوم چه موضوع

 »... ستيكنم سخن شما چندان منصفانه ن يتصور م «

موضوع  ايچه شده ؟آ. زند  يموج م ياما امروز در چهره شما نگران د،يده يخود را نشان نم ينگران يا نهيزم چيما در هش د،ييگو يراست م «

ماجرا  نيدوست داشت عاقبت ا يخل. روشن شده بود يديبارقه ام كستوسيدر وجود كال» ؟ ديبابت نگران نياست ؟ از ا رياخ يمربوط به قتل ها

 نياز ا. حواسش را پرت و ذهنش را كدركند ،يكه تومور مغز ديترس يمانده بود ؟ سخت م يباق شيبرا يوقت كاف اياما آ.نديرا به چشم بب

 .دهد صيتشخ اتيو خاطره را از واقع ايآخر عمر نتواند رو يكه مبادا در روزها ديترسيم

 »... ، قبل از شروع جنابيعال «

كه  ميهست يميو قد ريما دو سرباز پ.  ميهست يك ميدان يخوب م يليما خ يهر دو. ر كن عنوان صرف نظ نيكنم از ذكر ا يجاكومو ، خواهش م «

 ».ديخوب ،خاال شروع كن« :زد يزيبه دست دامبر يدستش را دراز كرد و دوستانه ضربه ا». ميرا بر بدن دار ياديز يزخم نبردها

. برساند انيبه پا يو سرفراز تيكره خاك، با موفق يشما را بررو ينروحا تيمامور توانديبا شما حرف بزنم كه م يخواهم درباره موضوع يم«

معنا و پراكنده  يخواهم مقدمتاً عرض كنم ، به نظر شما ب يكه م ياگر مطلب نيبنابرا. داشت ديخواه يمهم وقت كاف نيانجام ا يمطمئنم كه برا

كه من چرا و چگونه به موضع  ديمتوجه باش قايدق ديقبل از آن با يلو. ديرس ميبه اصل مطلب خواه يبه زود.  ديرياز قبل پوزش مرا بپذ د،بو

به قدرت و .  ديهست يك ديفراموش نكن. دي، شما پاپ اعظم ديهست il papaشما :  ديداشته باش اديبه . ، سالواتوره  يبردبار باش. ام  دهيرس يكنون

 ».دي، فكر كن ديرخوردارپاپ از آن ب يقبا دنيپوش لينفوذ و اعتبار و شكوه خود، كه به دل

را از ده ها  يزياو دامبر. فراموش كند  -اش بود يشگيهمراه هم گركه اكنون دي –تا درد را  ديداد و كوش هيتك يصندل يبه پشت كستوسيكال

 خياز كتاب تار ييخواست او را به گذشته ببرد و گوشه ها يم يزيدامبر.  ستيسخنان چ نيدانست كه منظور او از ا يشناخت و م يم شيسال پ

مطبوع و  يسفر ، اگر نه سفر نيدانست كه ا يم كستوسيكال. او بود يسفر ، راهنما نيدر ا يزيدامبر. چشمان او باز كند  شيپ را ايسيكل

 يياضاو آخر سر از او چه تق ستيچ يزيدامبر يدانست كه هدف اصل ياما اصال نم. سازنده و آموزنده خواهد بود يدلچسب ،اما بدون شك سفر
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 .خواهد داشت 

اما .  ميشهر سخن بگو نيخواهم در مورد ا يو من امروز م. عالقه مندم  ونينيكه من تا چه حد به شهر آو ديدان يشما خوب م« :گفت يزيدامبر

به  يعنيقرن چهار دهم ، خواهم شما را به  يمن م.  ميشناس يم يرا به خوب ونينيآو يها يدنيما د يآن ؛ هر دو يها و جاذبه ها ييباينه درباره ز

شده بود و ما در محاصره شاهان  ليتبد يا رانهيما به و يايدر آن ز مان دن. منتقل كرد ونينيببرم كه پاپ مقر حكومت خود را از رم به آو يدوران

شدن در مسند پاپ  دهيس از برگزبالفاصله پ ازدهم،ي كتيبد. رحمانه به جان هم افتاده بودند يكه ب ميقرار داشت ييو شاهزادگان و خانواده ها

 نانو من با اطمي –گفت  اتياز رم فرار كردو در بهار سال بعد ، در شهر پروجا بدرود ح مهي،از ترس جان سراس1303در سال  يعنياعظك ، 

جرم  رك، مد ميند اعتماد كنرا نوشته ا تيبندك نامهيكه زندگ ياگر به گفته كسان. او مسموم شد. نبود  يعيكه مرگ او طب ميگو يكامل به شما م

. نداشت  يچندان تياهم ايسيكل يانسان برا كي يدر آن زمان ، زندگ. بودند ختهيدر آن ر يتازه بود كه زهر مهلك ريپر از انج الهيپ كي

 كي،  ديتخاب پاپ جدان يبرا يمجلس بعد... ثروت ، قدرت ، نفوذ: انسان به مراتب مهم تر و گرانبها تر بود  يوجود داشت كه زندگ ييزهايچ

 .ماندگار شد  ونينيرم در شهر آو ياو به جا. كرد يتاجگذار وني، پاپ كلمنت پنجم در شهر ل1305و سرانجام در سال  ديبه درازا كش سال

آنچه بود  و از ديگرد ليحكومت فرانسه تبد يها استيدر خدمت س يا لهيبه وس ايسيكل. پاپ به فرانسه منتقل شد  يمقر حكمران بيترت نيبد

 .بود دهيگرد يخود ته يو روحان يمعنو تيشده و از ماه ليتبد ياسيس يا دهيواقعا به پد گريد ايسيكل. تر شد يويتر و دن يماد

به رم پشت كرده و از آن رو برگردانده  گريد ايسيشدند ، اما كل ياو محسوب م نانيبود و پاپ ها جانش سيپطروس قد يمقر حكومت روحان رم

بود كه مردم را غارت و به عرض و  دهيگرد ليتبد ينيو سارق اني، آدم دزدها ، قاچاقچ نيشده و به جوالنگاه قاتل رانيشهر مقدس رم وو .بود 

 در روز بخصوصي. به تاراج رفت  –گرانبها  ي، تابلو ها قهيمجسمه ها ، آثار عت -  ايسيكل يهمه ثروت ها. كردند  يآنان تجاوز م سنامو

مقبره پر از علف  نيزم. در كار نبود  ياما مقبره ا. دعا كنند  سيحدود پنجاه هزار زائر به رم آمدند تا در برابر مقبره پطروس قد،1305سال  از

 .گاو و استر بود  نيخاك مقدس قبر پطروس پر از سرگ.  دنديچر يهرزه بود و گاوها در آن م يها

كاخ پاپ ! كرد  يداريطال خر نيرا به مبلغ هشتاد هزار فلور ونينيكلمنت ، شهر آو. ..دوازدهم ،كلمنت ششم  كتيو دوم ، بند ستيب يوحناي

 يو تابلوها قهيخود را با آثار عت يساختند ، خانه ها  يمجلل يو قصرها الهايخود و يكلمنت برا ناليبه دستور او ساخته شد ؛ كارد ونينيآو نينش

هزار  ستيپنجم مرد ، دو ليكه اور يهنگام... شدند ليتبد يبه شاهزادگان دربار. داختند پر يو نوش و خوشگذران شيگرانبها پر كردند و به ع

حرص و آز و طمع ثروت و  جهيدر نت ايسيكل. نبود ، از دون فاسد شده بود  سيپطروس قد يايسيآن كل گريد ايسيكل.طال ثروت داشت  نيفلور

اكنون . شده بود  رهيچ تيبر روحان يشده بود ؛ ماده پرست دهي، از درون تباه و گند يتاپرسيو دن يرفاه و تجمل و در اثر كفرو الحاد،فساداخالق

 كهباور بودند  ني؛ انگار همه بر ا يو نه حساب و كتاب ي، نه آمرزش ي، نه گناه يامتيهست ، نه ق يينه خدا ييكه گو كرديم يچنان زندگ ايسيكل

 ».است  انيپا يو ظلمات ب يسراسر خال ابد ايدن

 يم كستوسيكال. اش گذاشت  نهيانداخت و چانه را بر س نييسر را پا.  ديشد و سپس خاموش گرد ليتبد يآهسته ا يبه نجوا ناليكارد يداص

، اما  ستيسخنان چ نيا انياز ب يزيدانست هدف دامبر ينم. شود  دي، ناپد زيآن سخنان سحرآم يكند ، جادو يبر زبان جار ياگر كلمه ا ديترس

و  وانيپس از چند لحظه به خود آمد ، دست دراز كرد ، ل ناليكارد. شده بود  رهياو خ يبه لب ها ارياخت يكه افسون شده باشد ، ب يسمانند ك

كرد و  يم يبه علت مصرف دارو ، دائما احساس تشنگ كستوسيكال. داد  كستوسيپر كزدو آن را به كال يوانيبرداشت ، ل زيم يپارچ آب را از رو
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 .دانست  يرا م نيا يزيدامبر

، مدرسه الحاد  ايدن لهيخانه نفرت ، غار گناه ، مز ونينياو ، آو ريبه تعب. دانست  يم يرا قلعه رنج و بدبخت ونينيآو "پتراركا  "« :گفت  يزيدامبر

 ».بود  نيزهر آگ يكاران ،گهواره دروغپردازان و گودال مارها تيو معبد بت پرستان بود ، بابل معص

 »بابل ديدر تبع لياسرائ يمانند قوم گناهكار بن« :لب آهسته گفت  ريز كستوسيكال

به مركز زنان بدكاره و شراب و  ونينينوشته است كه آو نيپتراكا همچن« : خشك شده بود شيتكان داد؛ لب ها يسر دييبه نشانه تا يزيدامبر

نا  هيس سهي، قد ناياز كاتر. و بت زنا  يبت شكمبارگ:  دنديپرست يرا متنها دو بت  ييشده بود كه گو ليتبد ييها شيسازه و آواز و به خانه كش

 »".خفه شوم  ونينيگند جهنم آو ينمانده بود از بو يزيچ "«جمله نقل شده كه  نيا

 »؟ ستيداستان ها چ نياما منظور شما از گفتن ا. واقعا سپاسگذارم  يخيدرس آموزنده تار نيجاكومو ، من از ا «

وقت تنها به  يتنگ نيو ا. وقت تنگ است  ادي، چون به احتمال ز ميگو يداستان ها را م نيا« :پاسخ داد  يو خشن دهينخراش يدابا ص يزيدامبر

خود به  يكه با پا ديقرار دار ايسيو شما حضرت پاپ، در راس كل. شود  يدوباره تكرار م... در بابل  ديدوران تبع.  ستيشما مربوط ن يماريب

متعفن و پر  يتوان گفت مشتاقانه خود را به مزبله ا يم يكه آگاهانه و حت ديقرار دار ييايسيرود ، شما در راس كل يو پر گناه م كافرانه ديتبع

فه ياكنون وظ« :ادامه داد  يزيدامبر. شد  اريبه خود آمد ، ناگهان كامال هوش د،يدرخش كستوسيدر چشمان كال يبرق» !كرده است  ليگناه تبد

خدمت به خدا  يبرا يا لهيآن را دوباره به وس...  ديكن تي، ان را به راه راست هدا ديرهنمون شو منيا يما را دوباره به واد يايسيلشماست كه ك

 ». ديكن ليو خلق خدا تبد

 ».،سالواتوره  دياقدام كن دياست و فرصت دار يتا هنوز وقت باق« :زردش را نشان داد و گفت  يزد ، دندان ها يلبخند

 »... فهمم منظور  يمن «

 ».به شما خواهم گفت  «

آورد و  رونيب ژامايپ بيرا از ج شيو ناخودآگاه خنجر فلورانس ديبلع» بتابلوكر « قرص  كينگه داشتن فشار خون ،  نييبه منظور پا كستوسيكال

 اريهش "داشت و اما ذهنش كامال يختصررعشه م. كاغذ بود يو چروك و پوست بدنش به نازك نيپر از چ شيدست ها. ديآن را در دست چرخان

 .رد كرد تيرا با قاطع شنهاديمحكوم به مرگ پ رمردياستراحت داد، اما پ شنهاديپ يزيدامبر. جمع بود "و حواسش كامال

 يدوباره زندانما  يسايكل. ميپرداز يتلخ و نگران كننده م تياكنون دوباره به مرور چند واقع. خب اريبس« :بم و خشن گفت يبا صدا يزيدامبر

. و شهوات پست شده است يماد يايدن رياس. شده است ليتبد يروحان ريو غ ييسايكل ريغ يايبه برده دن سايكل. برد يبه سر م ديشده و در تبع

ب .گ.كاو  ايس يزندان م،يشده ا يدست چپ يو نهضت ها يدست راست يكتاتورهايد ريما اس د؟يفهم يم "واقعا ست؟يمنظور من چ ديفهم يا ميآ

ده ها سازمان  يما زندان. ميسراسر جهان هست يو بانكها يو مشكوك يمخف يو سازمان ها يفراماسونر يبلغارستان و لژها يمخف سيو پل

به . ميمنقول هست رهياعم از منقول و غ كان،يكران وات يب يثروت ها يها و اسقف ها و زندان ناليكارد يخودخواهانه  افعمن يزندان ،يخارج

پرسم  ياز خود م يگاه! قدرت، فدرت و بازهم قدرت. ميهست شتريبه قدرت ب يابيدست يشهوات و طمع خود برا يو زندان ريما اس گريت دعبار

به قدرت  ازين افتنيبود، چون  دهيچيسوال بغرنج و پ نيافتم كه پاسخ به ا يم يدوران اديكند، به  يرا دنبال م يهدفخواهد و چه  يچه م سايكل

. دانم يقبل از سوال، پاسخ آن را م ياما امروز حت. و شر داشت رياز خ قيمشخص و دق يفيو ارائه تعر يريگ مينظر صائب، قدرت تصم ،يداور
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 »!خواهد يم شتريبازهم ب رد،ياست، هرچه بگ صيحر سايكل! شتريب: هدخوا يم زيچ كيتنها  سايكل

كه سكته كرده بود، همراه  يدستگاه، از روز نيا. انداخت ژنيه دستگاه اكسب ينگاه "عاياش احساس كرد سر نهيدر س يناگهان فشار پاپ

با . خطر رفع شده بود. ديو حالت خفقان برطرف گرد نهياما چند لحظه بعد، فشار س... داشت ازين ژنيبه اكس "اكنون واقعا ديشا. بود شيشگيهم

و  ايرا به راه دن سايكل ياز هر انسان زنده ا شيجاكومو، خود شما ب يول «:گفت يزياش را پاك كرد و سپس خطاب به دامبر يشانيپ رقدستمال ع

 ديسطح است كه ما با نيچون در ا د،يهماهمنگ كن يواقع يايمدرن، با دن يايرا با دن سايتا كل ديدياز هر كس كوش شيشما ب! ديكشانده ا اتيماد

كه از تمام قدرت و تفوذ خود استفاده  ديشما بود نيا. ميخود بجنگ اتيمه حبه خاطر ادا ديكه با نجاستيو در ا ميخود را اتخاذ كن ماتيتصم

پول و  تيريجاكومو، سالهاست كه مد. جهان سوم يدر غرب، در بلوك شرق، در كشورها. ديكن ليتحم سايو نظرات خود را به كل ديتا عقا ديكرد

 طيشرا نيكه در بدتر ديشما بود نيا. ديتصور رساند رفابليغ ياندازه  نيرا به ا سايكه ثروت كل ديشما بود نيا. به دست شماست سايثروت كل

 يمورد كه شك نيدر ا. ديمختلف صاحب نفوذ و صاحب قدرت مذاكره و معامله كرد يمشكالت و مسائل شا گروه ها نيو در مورد حساس تر

 »شما چه كار كنم؟ يبايسخنان ز نيمن با ا ست؟يچ ماپس منظور ش. وجود ندارد

پوستش آنقدر نازك و شفاف بود . گچ بود يديرنگ صورتش به سف. نقش بسته بود كستوسيكال يو تشنه  دهيخشك يبر لب ها يمحو دلبخن

 .شد يم دهيساختار جمجمه اش د اتيكه از پشت آن جزئ

من از سالها كار  يريگ جهيفته ها، نتگ نيا. سالواتوره د،يكن يتلق رمرديپ كيتلخ  يو پرماجرا و تجربه  يطوالن يزندگ كيمرا دستاورد  سخنان«

به آن  ودعمر خ انيكار من و آنچه من تازه در پا ي جهياز نت ديتوان يكه م ديهست ياما شما اكنون در مقام. دياست كه شما نام برد ييها نهيدر زم

 ينشانه ا نيچن ياست كه من در زندگ يبار نينخست نيو ا. سالولتوره م،يهست يبيغ ينشان كيو . است يهنوز وقت باق. ديام، بهره ببر دهيرس

 يو حاشا م كارنشانه را ان نيا يواقع يما معنا يول.... كند تيخواهد به ما هشدار دهد و ما را هدا يكه م ميروبرو هست يتيما با آ. شوم يروبرو م

 »!ميكن

 .شده بود رهيبه او خ ياز دو احساس ترس و كنجكاو يبا مخلوط كستوسيكال. ديكوب زيم يبا مشت رو يزيدامبر

 يقتل ها نشانه و حجت نيا. جنابيعال د،يدرك كن "قايكنم كه شما سخنان مرا عم يبه درگاه خدا دعا م... قتل ها نيا« :آهسته گفت يزيدامبر

 اريدر اخت يريظن يفرصت ب جناب،يشما عال. ظاهر شد نياست كه هنگام غروب آفتاب، در آسمان بر كنستانت يبياست، درست همانند همان صل

 فيرا به انجام وظا سايكل ديتوان يشما م. نداشت اريدر اخت ييفرصت طال نيقبل از شما چن يپاپ چيه. ديرا به راه راست برگردان سايكل ات ديدار

 نيرا كه پشت ا يقتيحق و ديكن ريتعب يرا به درست يبينشانه غ نياست كه شما ا سريم يمهم تنها هنگام نيو ا.... ديو مقدس خود وادار كن يواقع

 .ديها پنهان است، بشناس قتل

 يزيدهد، آن چ يكه ظاهر آن نشان م ستين يزيآن چ ست،ين ييسايكل يقتل ها، قتل ها نيا. سالواتوره ست،ين يمقدس يقتل ها، قتل ها نيا«

. ميداد يو به خود پر بها م ميما متكبر بود. ميز بودكور و عاج م،يديد يم ديآنچه با دنياز د م،يما احمق بود. ستين م،يكرد يما تصور م ديكه شا

از خود ما  يكيعامل آنها  ديهر چند كه شا. ستين ييسايچالش درون كل كياز  يوحشت زده و نگران كرده است، ناش نيقتل ها، كه ما را چن نيا

 .ميخود ساخته ا ياست ك برا يياياز دن ياعمال ما و جزئ يمنطق جهيقتل ها نت نيا! باشد

از  يكياند،چون خود ما به  يو ماد يويقتل ها، دن نيا. ميدشمن كرده ا ريخود، خود را اس يقابل اجتناب است، چون ما با پا ريها غ يآدمكش نيا«
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ئه ها و را در توط سايما كل. اشتباه بزرگ از ما طلب مبكند نيبابت ا ايقتل ها، باجا است كه دن نيو ا... ميشده ا ليتبد يماد يايد يچرخ ها

اعمال خود را  نيا يبها ديو اكنون با م،يآلوده كرده ا يباز استيو س تيخود را به جنا م،يكرده ا ريدرگ يرسوا و آزمندانه ا يمال يها سهيدس

 »!ميبپرداز

 بيخود را فر قتيدر حق م،يكنند، اما اگر سخنان را باور كن يپرداز عهيشا نيدر خفا و پچ پچ كنان درباره حشاش يبله، ممكن است عده ا اوه،«

 جناب،ياما شما عال. ميمجازات خلق كرده ا يهستند كه خود ما آنها را برا يا لهيوس ستند،ينماد ن كيجز  يزيچ نيحشاش م؛يما كور بود. ميداده ا

 » ....ديتوان يقط شما مف... ديكن يريجلوگ شتريب عياز وقوع فجا ديتوان يشما م د،يباش سايكل داريو وجدان ب اريچشم هش ديتوان يشما م

نبرده بود،  ياز عرفان و افكار عرفان يكه هرگز بهره ا كستوسيكال "توانم بكنم؟ يبكنم؟ چه كار م ديآخر چطور، جاكومو؟ من چه كار با يول"

 ايگفت؟ آ يمرد سخن م نيخدا با ا ايآ. او نشسته است يروبرو يزيدر قالب دامبر حياز رسوالن مس يكي ديفكر افتاد كه شا نيبه ا يبه طور جد

او در تمام . ديفهم ينم چيه - آن ريو چه غ يچه اله-از معجزه  كستوسيگرفت؟ كال يم يبيو پشتوانه او بود، الهام غ يحام يكه روز رمرد،يپ نيا

او سالها شاگرد ... همه نيرا هضم كند؟ با ا يبيعج دهيپد نيتوانست چن يبوروكرات چگونه م كيو . و بوروكرات بود ستيپراگمات ،يزندگ

پوسته  ريواال، همچنان ز ريكم نظ تيو آن شخص. كرد ياو را با رگ و پوست خود احساس م تيقدرت و نفوذ شخص... بود يزيدامبر ناليكارد

 .كرد يم يو نورافشان ديدرخش يم رمرد،يآن پ يخشن اما ظاهر

 ".ديهست يكه شما ك دياوريب اديبه "

 "هستم، جاكومو؟ يمن ك"

 ".روشن خواهد شد تانيبرا ديرا كه به عهده دار يا فهيوظ د،ينام را انتخاب كرد فكر كن نيكه ا يپاپ نياگر به نخست. ديهست كستوسيكال شما"

 "...دانم يواقعا نم"

 .را در بر گرفت كستوسيكال يبازو يفوالد يا رهيناگهان همچون گ يزيبزرگ دامبر پنجه

 "!ديباش يوو ق... كستوسيكال د،يبه من گوش كن"

شب بود؛  قهيساعت ده و ده دق. بود كيو تار يخال هيريدفتر تحر. گذاشت ريتحر زيم يداد و پاها را رو هياش تك يبه صندل زابتيال خواهر

ان خودكار ارز. بود دهيدوباره بهع بن بست رس. كرد كه قهوه معده اش را سوراخ كرده است يفراموش كرده بود شام بخورد و اكنون احساس م

خودكار  دنيغلت يصدا زابتيبه هدف نخورد و ال ريباطله نشانه رفت؛ اما ت به طرف سطل كاغذ هاي –آن رو به اتمام بود  كه مغزي –را  متشيق

 .رديبگ ازيبسكتبال سه امت يباز نيبارها امتحان كرده بود، اما هرگز نتوانسته بود از ا. ديرا در گوشه اتاق شن

 بود؟ چرا وال نام او را در فهرستش نوشته بود؟ يكسلر ك شيار نيا! طانيبر ش لعنت

به  يگريد يكسلر جا شياگر نام ار. و كارشناس احضار روح نرفته بود بگويفقط به سراغ غ. همه راه ها را بايتقر. همه راه ها را رفته بود زابتيال

. قيدق يليبود، خ يقياما وال دختر دق. ندارد ياصال وجود خارج يمرد نيكه چن ديرس يم جهينت نيگمان به ا يجز فهرست وال ذكر شده بود، ب

در . در ارتباط است نياز انحا با مقتول يوجود دارد و نام او به نحو يكسلر شيمعناست كه حتما ار نيذكر نام كسلر در كتابچه وال به ا نيبنابرا

 ريسا ابلكه وال مق يهنوز زنده است، چون اعداد اديسلر به احتمال زداد كه ك ينشان م نيذكر نشده بود و ا يخيتار ايبرابر نام كسلر، عدد 

 كجا بود؟ يكسلر لعنت نيآخر ا يول. ماه و سال قتل آنها بود خينوشته بود، تار ياسام
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 توانست بكند؟ يچه كار م. وجود نداشت يراه چيه. بست كامل بن

 .بود ريتحر زيم يهنوز رو شيپاها. شد داريشب از خواب ب مهين حدود

و . بود يصبحگاه دنيبه خود آمد كه وقت ورزش و دو يزد و هنگام يچرت. برد يرا ترك كرد و به خانه برگشت، اما خوابش نم هيريتحر دفتر

 .بكند ديدانست چه كار با ياكنون م زابتيشد و ال يآغاز م ديجد يپس از آن روز

 "...شوم واقعا متاسفم يكه مزاحم شما م نياز ا. جنابيهستم، عال زابتيمن خواهر ال"

 "از دست من ساخته است؟ يچه كار. زمياست، عز يچه حرف نيا"

 "...ربع ساعت كيفقط . جنابيبا شما حرف بزنم، عال ديبا"

 "ساعت چهار، در خانه من؟. خوب، امروز بعدازظهر پ اريبس. متوجهم"

 .ديامن يم "خانه من"را  كانيوات شهيهم ،يزيدامبر ناليكارد يعنيجك،  سنت

 د،يد زابتيال يكه برق تعجب را در چشم ها يهنگام. بود دهيپوش يو پرطمطراق يلباس كانال رسم. بود زابتيدر دفتر كارش منتظر ال يزيدامبر

كنم مرا به  يفكر م. است يجلسه بار عام شركت كنم كه مخصوص جهانگردان خارج كيدر  ديبا": داد حيبر لبانش ظاهر شد و توض يلبخند

فربه اش  يرا برداشت، با انگشت ها يشده ا يخراط يجعبه چوب "ست؟يمشكلتان چ. خواهر د،ينيبنش. حضور پاپ انتخاب كرده اند يدكين عنوا

 .كرد، آن را گوشه لب گذاشت و آتش زد دايرا پ اهشيس يگارهاياز آن س يكيو سرانجام . به جستجو پرداخت

در كتابچه اش فهرست كرده بود و همان  نياست كه خواهر والنتا يكسان يمربوط به اسام. موضوع مربوط به همان قتل هاست": گفت زابتيال

 ".اند دهيهمه آن ها به قتل رس ديدان يطور كه م

 "...ديداشته باش يديكه مطلب جد نيمگر ا. ميباره مفصال حرف زد نيكنم در جلسه قبل در ا يفكر م يخواهم، خواهر، ول يمعذرت م"

او  يخود را به جا ديكن يسع. ماجرا جان خود را از دست داد نيوال به خاطر ا. ديفكر كن نيبه خواهر والنتا! جنابيعال كنم، يخواهش م"

 "...آن قدر مهم كه آنها مجبور شدند او را بكشند يموضوع مهم بوده، موضوع كيكامال مشخص است كه او در استانه كشف . ديبگذار

قبل  يبه سال ها سكليمن با خانواده درا يسابقه دوست. ستيو تذكر ن يادآوريبه  يازين نين به خواهر والنتاخانم محترم، در مورد احساسات م"

 ديباو ضمنا  ميرفت يما غالبا با هم به كنسرت م. كرد با او آشنا شدم يكار م ايسيكل يدر رم برا ليسكيودرايكه ه يمن موقع. گردد ياز جنگ برم

. 97ماژور، اپوس  يشماره هفت بتهووندر س يويتر. بود روزيد نيانگار هم. شدم يمعرف وينسرت ها بود كه به هك نياز هم يكيكه در  ميبگو

 يول... كرد كيرا به هم نزد ليسكيبود كه من و درا ييموضوع ها نياز نخست يكي يقيموس. بود ليسكيدرا وياز آثار مورد عالقه ه يكي ويتر نيا

اقرار  ديبا يخانواده را دوست دارم، ول يتمام اعضا. خانواده را دوست دارم نيخواهر، من ا. ندارد يما ربطاست و به بحث  يگريمطلب د نيا

 يداند چه ماجراها يو آن چترباز ها و خدا م "يدفتر خدمات راهبرد" يسر يها تيو آن مامور ويه. سرند رهيكنم كه همه آن ها لجباز و خ

 يكوبد و خدا م يسر به در بسته م يو بن كه با لجباز... جا و خطرناك كه باالخره هم باعث مرگ او شد يب يها يو آن كنجكاو نيوالنتا... گريد

 ديو با. مخصوص خودم يها وهيهستم؛ به ش قيمن در حال تحق. كنم دايرا پ نيگرفته ام قاتل والنتا ميمن تصم. در سر دارد يداند چه افكار

دردسر دارم، اصال دوست ندارم كه  يخواهر، من به اندازه كاف. انجام دهم گرانيو بدون مزاحمت د ييهاكارم را به تن لميكه ما ميبگو اصراحت

كه  لميمن ما. ستين حيصر يبه اندازه كاف ميگفته ها ديدوباره تكرار كنم؟ شا اي ستيمنظور من چ ديمتوجه شد... بن هم باشم اينگران جان شما 
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هم  يليدل. يو نه اجازه ا ديمورد دار نيدر ا ينه حق دويندار يتيگونه مامور چيمورد ه نيشما در ا. ديبكش كنار هيقض نيشما كامال خود را از ا

 دهيفهم قايمرا دق يكه گفته ها دييو به من بگو ديمن نگاه كن يبه چشم ها زابت،يخواهر ال. دياصال حق ندار. ديماجرا ندار نيا بيادامه تعق يبرا

 ".ديا

 ".جنابيعال دم،يشما را فهم يحرف ها": آهسته گفت زابتيال

 ".ديبه گوشم رس تانيدر صدا يكه اما و اگر نيمثل ا يول"

 يمن برعكس شما احساس م. فهمم چرا اجازه ندارم كار ناتمام وال را به انجام برسانم يكه اصال نم ميبگو دياحترام، با يبا عرض پوزش و ادا"

 "جنابيتوانم احساساتم را انكار كنم، عال يمن نم... من... من. من است فهيوظ يحت نيبلكه ا كار را دارم، نيكنم كه نه تنها اجازه ا

اقدام در . كنم، عمل شماست يكه درك نم يزياما چ. بهره نبوده ام ياز احساس ب يمن هم در زندگ. كنم، خواهر يمن احساسات شما را درك م"

 ".ديواگذار كن گرانيمورد را به د نيا

 "و..اند و ييايسيمتعلق به محافل كل "گرانيد" نيا! كشند ياند كه آدم م ييهمان ها گرانيد - ستند؟يك گرانيمگر د جنابيعال يول"

لطفا حل مشكل را هم  نياست؛ بنابرا ييايسيمعضل كل كي ن،يا د،يكار دست بردار نياز ا. خواهر د،يو به حدس و گمان اكتفا نكن دينساز عهيشا"

 ".ديكنواگذار  ايسيبه كل

 "د؟ياز من بخواه يزيچ نيچن ديتوان يچطور م"

استدالل است،  نيبهتر نيدر مورد شما، ا. به تن دارم يناليچون من لباس كارد": آتش زد و گفت يگريد گاريبر لب آورد، س يلبخند يزيدامبر

بر  يناليكارد يبود كه قبا نيمثل ا. مت از جا برخاستو با زح ".زميبروم، عز ديشده است، با ريواقعا د": به ساعتش نگاه كرد و افزود ".خواهر

 .كرد يم ينيدوشش سنگ

 "ست؟يكسلر ك شيار. كسلر شيار": گفت زابتيال

 .شد رهيبه او خ يبيبا نگاه عج يزيدامبر

وجود  يفرد نياصال چن يياما گو. نشده ديمرگ ق خياست كه در برابر آن تار يتنها نام نيا. است نياسم در كتابچه والنتا نيكسلر آخر شيار"

 "كسلر است؟ شينقشه مرموز، ار نيدر ا يبعد يقربان ايآ ست؟يكسلر ك. ندارد يخارج

 نيو از ا ديلطف كن: كنم يتكرار م. ندارم ياصال اطالع. دانم، خواهر ينم": بسته اش به او نگاه كرد و گفت مهين يچشم ها ياز ال يزيدامبر

 .ماند، اما لحنش آمرانه و پرمعنا بود يآهسته بود، به نجوا م شيصدا "ديماجرا كنار بكش نياز ا خود را! ديدست بردار يكارآگاه باز

بدان معناست كه  نيو ا... كشته شده اند ليافراد چرا و به چه دل هيداند كه بق يصورت او حتما م نيكسلر است، در ا شيار يبعد ياگر قربان"

وال . خواهم رفت سيمن به پار": شود رينمانده بود اشكش سراز يزيچ د،يلرز يم شيدست ها ".داند يما را م يكسلر پاسخ تمام پرسش ها

 ".كرد يآن جا كار م. بود سيپار رمدت ها د

 ".خدانگهدار، خواهر": در اتاق را باز كرد و گفت يزيدامبر

 ".خواهر": گفت.  از جا برخاست زابتيال دنيبا د. نشسته بود يريتحر زياتاق انتظار سانداناتو پشت م در

فرستاد و دعا كرد كه همه آن ها در  نينفر يلعنت يها شيبه همه آن كش. از كنار او گذشت و به راهرو رفت نياعتنا و خشمگ يب زابتيال اما
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 .آتش جهنم كباب شوند

 "د؟يكن دايكسلر را پ شيار ديهنوز نتوانسته ا ده؟ينرس يخبر تازه ا ترو،يپ": ديرو به سانداتو كرد و پرس يزيدامبر ناليكارد

 ".مشكل است اريمرد بس نيكردن ا داياز قرار معلوم پ. ميندار يديهنوز خبر جد جناب،ينه، عال"

 ".ديبه جستجو ادامه بده. ديوقت را تلف نكن"

 نيشركت در ا ياز او برا شيهمكارانش از مدت ها پ. فرقه به شام دعوت داشت يآن شب، در سالن بزرگ ساختمان مركز زابتيال خواهر

و  –بود  يجو مجلس، آرام و به دور از هر تنش. گذاشته بودند زيم يگرانبها و قاشق و چنگال نقره رو ينيظروف چ. دعوت كرده بودند افتيض

منعكس  الستيكر يها وانينور شمع در تراش هنرمندانه ل. داشت ازيبه آن ن زابتيال دينوم هيبود كه اعصاب خراب و روح يزيهمان چ قايدق ناي

شغلش به عنوان روزنامه نگار، كم  ليبه دل زابتيال. ديرس يبه گوش م يخنده نرم يهم صدا يآرام و گاه يآهسته، گفتگوها يشد؛ صداها يمم

 مجلس شده ريجاذبه و جو دلپذ رياما آن شب اس. نداشت يمجالس نيبه چن يكرد و معموال هم عالقه چندان يها شركت م افتينوع ض نيتر در ا

ورود به  يمهم او با لياز دال يكي ريدلپذ يفضا نيپس از مدت ها دوباره به خاطر آورد كه هم. مطبوع لذت ببرد يگرفت از آن فضا ميتصم. بود

قلب و  نهيموجب سك من،يا يهمچون بندر ،يناآرام و مواج و طوفان يايهمدل و همزبان خواهران فرقه، در آن دن ،جمع آرام. فرقه بوده است

 .مش جان بودآرا

و  دهيفهم يدوستانه، انسان ها يخواهران مودب و مهربان، گفتگوها: را آرام كرد زابتيروح و جان ال ييآن شب مثل مرهم معجزه آسا افتيض

 ود؛ندان آسان نبچ ايسيكل يزنان فعال و بافرهنگ برا نيتحمل ا. نبود يته هيكه البته از انتقاد و كنا... ايسيپر مغز درباره كل يبحث ها خته،يفره

و  سميدگمات ريگيپ نيسرسخت و مخالف نياز آنها جزو منتقد يكه تعداد رايبودند، ز ايسيدر چشم كل يخواهران خار نيتوان گفت كه ا يم يحت

. بودند فرقه كنار هم نشسته يسنت اهرنگيس يو اكنون همه آنها در لباس ها. شدند يمحسوب م كانيوات ريخشك و انعطاف ناپذ يمحافظه كار

خواهران همدل،  نيمجلس و ا نيا. كردند يفرقه را به تن م يلباس سنت ييمناسبت ها نيتنها در چن زابت،يو از جمله ال ن،ياز حاضر يمفرچند 

و  بايجهان ز كي گرفيد يمذهب يايدن كي ن،يشوم حشاش هيسا يو در ورا كانيوات يوارهايد يرا مطمئن كرد كه در آن سو زابتيال گريبار د

 مانيپر از نظم، پر از ا ييايدن ،يرسم اكاريپرطمطراق اما ر يايسيكل يكرد كه در ورا يجلسه ثابت م نيا. هم وجود دارد ييايسيمعصوم كل

  ييايهم وجود دارد، دن تيپر از عصمت و خضوع و مملو از روحان ،يواقع

خواهرانش نشسته  انياكنون كه در م. ستين يا يويو دن يفشار ماد چيو ناآرام آن، مجبور به تحمل ه يعصب نيو ساكن كانيبرخالف كاخ وات كه

جمع  نيكه وجود چن كرديداد، احساس م يافكار و احساسات آن ها گوش م انيو ب اتيبه گزارش ها، تجرب مانه،يصم يبود و به گفتگو ها

پراز وحشت و خون  يايسرسبز است كه او را در آن دن يو واحه ا منيا يا يبرهوت، واد ريمتالطم و در آن كو يايدر آن در يدلهمرنگ و پاك

 .كند يمحافظت م هيو توط

افتاد و به خاطر آورد كه چه  نيوالنتا اديبه  د،ينوش يقهوه م يگرانبها فنجان يتابلو ها ريكه در سالن ساختمان فرقه و ز يبعد، در حال يساعت

وال  اب يزياگر دامبر:با خود گفت... وال چارهيب. بود دهيخود قهوه نوش يان همفرقه سالن نشسته و با خواهر نيهمراه او در ا يدراز يساعت ها

 يبه جا ليسكياگر بن درا: ديو بعد از خود پرس. سؤال ساده نبود نيداد؟ پاسخ به ا ياز خود نشان م يكرد، او چه واكنش يخشن برخورد م نيچن

 تگفته بود بهتر اس يزيدامبر يبه خاطر آورد كه بن درباره . لبخند زد ارياخت يداد؟ لبش را گاز گرفت و ب ينشان م يمن بود، چه واكنش
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 ...گورش را گم كند و به جهنم برود

 افتياثر آرامبخش ض. كرد يهم خداحافظ زابتيال. سالن را ترك كردند يگريپس از د يكيو خواهران فرقه  ديرس يوقت خداحافظ سرانجام

 .رفت يم اديشد و از  يكم كم محو م ،يمربوط به دوران كودك و يميقد يدور عكس يمانند خاطره 

در  يزيبا دامبر داريد يكه از لحظه  ياما خشم. اش را به دست آورد يدوباره آرامش درون ديتا شا ديمذبوحانه كوش د،يبه آپارتمانش رس يوقت

 ريرفتار سرد و خشن و غ نيچن يزين روز هرگز از دامبرتا آ زابتيال. كرد يوجودش شعله ور شده بود، دوباره سر برداشته بود و غوغا م

 .بود دهيند يكيپلماتيد

 ...خواهم برد يمشكالت خود به خود حل خواهد شد، باالخره، هر طور شده به كنه ماجرا پ يهمه : با خود گفت. دهد يكرد خود را دلدار يسع

 .نمانده بود يهم باق ديام يبارقه  كي يتح! يحل خواهند شد؟ آن هم خود به خود؟ چه فكر احمقانه ا مشكالت

 .شد رهيدرخشان حمام خ يها يوان را پر از آب كرد، در وان نشست و به كاش. گرفت با آب داغ حمام كند ميتصم زابتيال

به خانه، پرده  دنيز رسپس ا. خورد يتكان م يشبانگاه ميكه در باد مال ديدياتاق را م يراهرو پرده ها ي نهييدر آ. حمام را باز گذاشته بود در

دو روز . خورد يدر باد تكان م ،يزيرو م يگوشه ها د؛يد يبالكن را م يرو يآهن زيم. باز كرده بود مهيبالكن را تا ن ييهارا كنار زده و در كشو

لحظه  نيهبه اش در آخردوست را يول. كرده بود ييرايپذ يبالكن را آماده  يرو زيمناسبت م نيازدوستانش را دعوت كرده و به هم يكي شيپ

 ودمانده ب زيم يرو ينقره ا نيسنگ يو جاشمع ستاليكر يها وانيهنوز ل. كرده بود يعذرخواه زابتيال يمجبور به سفر شده و از آمدن به خانه 

 ...روشن بود يغاتيتبل يها ونيها و ن ليچراغ اتومب ييروشنا ابان،يبالكن آپارتمان از نور خ. خورد يو خاك م

 ييكرد و آرزو يم يمفرط ياحساس خستگ. فركش كرد جياش به تدر يدرون جانيدر آب داغ كم كم آرام گرفت و ه زابتيال يخسته  عضالت

 ...نداشت قيبه جز فرورفتن به خواب عم

در آپارتمان  يناگهان احساس كرد كه حركت مشكوك. گذشت يكه آهسته از كنار قرص ماه م ستينگر يابر يبه لكه  يياعتنا يو ب يتنبل با

 .است دهيد كشيتار مهين

جز حركت پرده ها در باد و بالكن خانه كه در نور  يزيچ ست،يو آپارتمانش نگر نهييتر به آ قيرا باز كرد و دق شيكه خوب چشمها يهنگام

 .زديافتاده بود و برق م زيم ي شهيش يرو ينقره ا يجاشمع ي هيسا. ديفرورفته بود، ند يميمستق ريمرموز و غ

 .نظر گرفت و منتظر ماند ريرا ز نهييآ

آپارتمان  يكيباز بالكن به اتاق آمده و اكنون در تار مهياز در ن يخفاش ايآ. ديترس يم تينها ياز خفاش ها ب زابتيخفاش بود؟ ال كي ديشا

 سرگردان بود؟

 .بود يشبح محو. دهد صيشخت يزيبود كه نتوانست چ عيآن قدر سر هيسا نياما حركت ا د،يد نهييدر آ يا هيسا دوباره

 .افتاده بود ياتفاق زابتيآپارتمان ال در

بردارد، از جا  نهييآن كه چشم از آ يآهسته و ب. شود ياست و بدنش مور مور م ستادهيپشت گردنش راست ا ياحساس كرد موها ناگهان

 برخاست، لباس حمامش را

 .ديتپ يوار م نهوايو قلبش د ديلرز يزانوانش م. آمد رونيو از وان ب ديپوش
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پناه بردن به اتاق خواب . ماند، با دست خود، خود را به تله انداخته بود ينه، اگر در حمام م يول. رديفكر افتاد كه در حمام سنگر بگ نيبه ا اول

ه او گفت كه آنچه ب زابتيو حس ششم ال. لگد بشكند كينازك در اتاق را با  يتوانست تخته  يپسر بچه هم م كي يحت. نداشت يا دهيهم فا

 .پسر بچه كيخفاش بود و نه  كيبود، نه  دهيد نهيدر آ

 ...كاش اتاق حمام تلفن داشت يآپارتمان، ا يدر ورود: راه فرار وجود داشت كي تنها

اعترافات  ن،يحشاش يماجرا ،يبله، خستگ. هستم يفقط خسته و عصب. ستين يخبر چيه. دچار توهم شده ام نكهيمن، مثل ا يخدا: خود گفت با

غم  يها داديرو نيتمام ا.... يزيبا دامبر يريدرگ ن،يوالنتا اديخاطره و  ل،يسكيبه خاطر بن درا يآپارتمان، نگران نيسانداناتو در هم ورهينيمونس

 .بود نيماجرا فقط هم. را تحت فشار قرار داده بود زابتياعصاب ال زيانگ

 .بود ياطياحت يراغ بكرد؟نه، روشن كردن چ يچراغ را روشن م ديبا ايآ

 ؟يچه خطر ؟يا هيچه سا. ها همه توهم بود نيا

اگر چه؟ به ...از خود دفاع كند، اگر ديبا يا لهيدانست چگونه و با چه وس ينم. در آپارتمان رفت يآهسته در راهرو به راه افتاد و به سو زابتيال

به كارد و  يتا دسترس يعني _و تا آشپزخانه. فتديثل احمق ها در تله بآپارتمان بماند و م يدر قسمت پشت يعني نجا،يخواست ا يهر حال نم

 .مانده بود ياديراه ز _ساطور

فقط . شد ينم دهيد يحركت مشكوك چيه. مبل، آباژور و گلدان ها، شبح گونه و ترسناك بود ي هيقرار داشت و سا يكيآپارتمان در تار در

ها،  هياما سا. ديرس يبه گوش م كيتراف فيضع يهم صدا ابانياز خ يعني ن،يياز پا. داد ين مبالكن را تكا يكه نرده  ديشن يباد را م يصدا

 .بود زيآم دياه و تهديو س بيمه

 .و گوش داد ستاديرفت و بعد ا شيوسط اتاق پ تا

 ده بودسرد و گزن يباد شبانگاه. خوردند يپرده ها هنوز هم در باد آهسته تكان م. داده بود بياو را فر نهيآ ديشا

 .البته كه نبود. كس در اتاق نبود چيه

فكر  ي جهيها همه تصورات و اوهام بود، نت نيا. جابه جا نشده بود يزيچ چيه. باز بود مهيبالكن هنوز هم تا ن ييدر كشو. طرف بالكن رفت به

 .آشفته و اعصاب خراب بود

شهر واضح تر شده  يبلندتر و همهمه  ابانيخ يسر و صدا. شمعدان نگاه كردها و  وانيو ل يآهن زيرا كامال باز كرد و به بالكن و م ييكشو در

 ن،يعابر. ديها را د ليصف اتومب »اونتويو «ابانيپنج طبقه باالتر، در خ. تكان داد و به بالكن رفت يسر تيرضا ياز رو د،يكش يقينفس عم. بود

 يراه م ابانيصد ها رهگذر شبگرد در خ نيينه، آن پا! يچه فكر احمقانه ا .بود امدهيكس به آپارتمان ن چيه. تيواقع... ،يجهانگردان، زندگ

 .برود منيبرگشت تا به اتاق نش. بود نيا تيواقع. بردند يلذت م يو از زندگ دنديخند يرفتند، م

 .بود ستادهيمرد در چهارچوب ا آن

 .متر آن طرف تر پنج

 .كرد ينگاه م هب او رهيبود و خ ستادهيحركت ا يب. بود يبلند قد مرد

 زابتيمنتظر بود تا ال ييگو د،يرس يكامال آرام به نظر م. به تن داشت ياهيخرقه س د،يد يرم م يها ابانيكه هر روز در خ يشيهزاران كش مانند
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 .امدين رونياز دهانش ب ييتكان خورد، اما صدا شيو بعد، لب ها. ديبگو يزيچ

كه رو به بالكن و  يهنگام من،يدر اتاق نش ايدفاع در وان نشسته بود،  يب زابتيكه ال ي، هنگامرا در حمام تشيهنوز منتظر بود؟ چرا ماور چرا

 .ديد ياكنون او را به وضوح م زابتيپشت به او داشت، انجام نداده بود؟ ال

 .زد اديفر. ديپشت آن را د يديچشم او و سف زيو نفرت انگ يخال يحدقه  زابتيال. آمد ييروشنا به

 .همزمان به راه افتادند زه،يهان و به فرمان غردو، ناگ هر

 .برداشت زيم يرا از رو يو شمعدان نقره ا ديداد و خود را كنار كش يجاخال زابتيال. اندخت زابتيال يناشناس خود را رو مرد

 .ماند رهيچشم به او خ كيمرد . كرد، بند لباس باز شد ريگ زابتيمرد مهاجم در لباس حمام ال يها دست

. هنوز باز بود شيكرد، دست ها يمكث. لحظه پرت كرده بود كي يمهاجم را برا شياو، حواس كش انيبدن عر يو مشاهده  زابتيبلند ال دايفر

 .پرت كند ابانيخواست او را از بالكن به خ يم

چشم دوباره حمله كرد و با  كي شيكش.دفاع اماده شد يبه خود آمد و برا -بود هياز ثان يفقط كسر دكه شاي–فرصت كوتاه  نيدر هم زابتيال

چشم او را  يديسف.ديمرد مهاجم، به صورت او كوب يدست ها انيرا از م يشمعدان نقره ا زابتيال.انداخت زابتيال يباز خود را رو يدست ها

 .استخوان خوردبه  يزينفرت انگ يآن پوست و گوشت را شكافت و با صدا يشمعدان شكست و نقره  يبلور ياستوانه .بود فتهنشانه گر

و با استفاده از تمام وزن بدن  رويخود را با تمام ن يبار ضربه  نيا. داد و دوباره ضربه زد هيتك يآهن زيبه م زابتيال.ديكش يخفه ا ينعره  شيكش

 هكرد و كورمال بدوباره دست ها را دراز .شده بود ليتبد يرا باال برد، صورتش به نقاب مملو از خون شيمرد ناشناس دست ها. فرود آورد

 ينرده  يناشناس تلوتلو خورد، رو شيكش. بار به پشت گردن او ضربه زد نيا زابتيخورد و خم شد و ال يپرداخت، سكندر زابتيال يجستجو

. ده استش ديرنگ، ناپد ياقوتياز خون  ييايدر ريكه صورت او در ز ديد يبه روشن زابتيو برگشت، و ال ستاديبالكن افتاد ، به زحمت سر پا ا

 ...آمد ينم رونياز ان ب ييدهانش باز بود، اما صدا. زد يخون برق م انيدر م ،يبلور، مانند الماس بدل يتكه ها

 .او نگاه كرد يمحتضرانه  يعقب نشست، به مرد مهاجم و دست و پا زدن ها زابتيال

 .ستينگر يم زابتيبه ال ييكمر راست كرد، گو گريبار د كيناشناس  شيكش

 .به حالت البه به دو طرف باز بود شيها دست

 .بالكن افتاد ينرده  يبعد،آهسته رو و

خورد از بالكن سقوط كرد،بدنش در حال سقوط  يكه در باد تكان م ياهيس يباز و خرقه  يبا دست ها. بود ابانيشاهد سقوط او به خ زابتيال

 ...زد ياتش برق م يبود كه غرق در خون، مانند شعله  يجان يو ب زيچشم نفرت انگ د،يد زابتيكه ال يريتصو نيو آخر د،يچرخ يآهسته م

 چهارم بخش

1 

 :ديگو يم ليسكيا در

دست  يبودم و كس يبيدر آستانه سقوط به پرتگاه مه ييگو. نجات داد يو ناامن ييبرگرداند و از ترس و تنها تيواقع يايدان مرا به دن پدر

 .بود دهيپرتگاه باال كش ياز لبه من دراز كرده و مرا  يخود را به سو گرياري
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. قلبم آرام گرفت دم،يفوتبال مشغول بودند، د يكه تحت نظر مادران خود به باز يكودكان انيپارك و در م يهمان لحظه كه او را در آن سو در

 .وره به جانم افتاده بود، نجات دادكه همچون خ يبود؛ مرا از افكار دردناك و عذاب وجدان ييو خردگرا نهيعقل و طمان يايدان، نماد و مظهر دن

 نيا. وجود نداشت يبرگرداندن آب رفته به جو يبرا يامكان چيمثل ترسو ها فرار كرده بودم، و ه. خورده و افتضاح به بار آورده بودم شكست

. من جان خود را از دست دادند ياطياحت يب ليبه دل رمرديبردم، وآن دو پ كيمن بودم كه هورست من را به سراغ برادر لئو و برادر پادر

در امان مانده  ميها يوانگيدانم چرا خود من تا به آن روز از عواقب د ينم يت مرگ آن دو نفر هم مانند مرگ لوبك به گردن من بود، وليمسئول

 يب ياقل سه تن از آنان قربانمردند؛ ال يم گرانيداد اما د يمرگ نجات م يداشتم كه هر بار مرا از آستانه  ينگهبان يفرشته  ييگو. بودم

 .و حماقت من شده بودند ياطياحت

وحشت  وانيبود كه رفتارم به ح ختهياحساس را در من برانگ نيدر من به وجود آورده و ا يشرم آور راتييتغ كستوسيسنت س يصومعه  عيوقا

دانستم چه  ينم گريد. كند يهدف فرار م يت و بخون آلود و خطرناك سرگردان اس يهزار تو كيو كور، در  مهيماند كه سراس يم يزده ا

 كيخود  ،يهر شكارچ. يمرد و هم شكارچ يكرد، چون در آخر كار هم شكار م يهم نم يشكار؟ و ظاهراً فرق ايام  يشكارچ. مكن يم فايا ينقش

هورست من  بيكردم به تعق يساس ماح يكرد؛ گاه يم رييام دائماً تغ هيروح. بود نيدر كم يگريد يشكارچ شهيو هم.و شكار بود يقربان

را گم كرده  رميدر هر حال هفت ت. كردم يدست بسته او احساس م يهم خود را قربان يگاه ياو را شكار خواهم كرد؛ ول يمشغولم و به زود

 .گم شده بود به هر حال اسلحه ام يمرا درمان كند، ول ياز دردها يتوانست درد يم ريالبته اصالً مطمئن نبودم كه هفت ت. بودم

 ييبردم و چه بسا كه بال يتا مدت ها با اعصاب خراب و افسرده رنج م اديبود، به احتمال ز امدهيمترقبه به سراغم ن ريدان ناگهان و غ يآرت اگر

 هجودم النه كرددر و يتينها يو ب ميترس عظ. نبود يسادگ نيكه فقط دلم به حال خودم بسوزد؛ نه، مسئله به ا نينه ا. آوردم يبه سر خود م

من دراز كرده بود و  ينه كابوسِ مادر كه دست خود را به سو -كابوس نبود نينه، ا.نمانده بود خفه شوم يزيو وحشت چ يمگياز فرط سراس.بود

 اياحل دركدام با آن چه امروز صبح در س چيسوخته و غرقه به خون ، ه يو نه كابوس خواهرم وال، با آن موها ديبه من بگو يزيخواست چ يم

 ياندام باد كرده و غرقه به خون برادر لئو كه با چهره  يعنيوحشتناك،  يدانستم كه تا آخر عمر، آن منظره  يم. نبود سهيبودم، قابل مقا دهيد

 ...خواهد كرد بيكهنه، مصلوب شده بود، مرا تعق يچوب يپايكبود و بدنِ واژگون بر آن چل

 .به جهانِ زندگان برگرداند نياطيارواح و ش يايزود مرا از دن يليو او خ. آسمان نازل شده بود دان انگار از يشكر خدا اكنون آرت اما

سخنانِ دان افق ...ميو حرف زد ميراه ساعت ها حرف زد نيو در ب م؛يشو سيپار يتا از آن جا راه ميبرگشت نيمن به دابل يا هيكرا لياتومب با

و  ميكردم كامالً تنها يبه راه افتاده بودم احساس م نستونيكه از پر ياز روز. گشود يديجد يق هااف يتر كرد و چشم مرا به رو عيمرا وس ديد

كامالً تنها و  ،ينيزم ستگاهيماه، بدون امكان تماس با ا يكره  كيكردم كه در قسمت تار ياحساس م يكس را ندارم، خود را مانند فضانورد چيه

حاصل  ييها شرفتيرخ داده و پ يدادم، متوجه شدم كه پشت سر من هم اتفاقات يه سخنان دان گوش ماما اكنون كه ب. كس گرفتار شده است يب

 .است هشد

 .ستيچ رلنديآمدنش به ا ليدل دميدان پرس از

به ماه  ووديه ياو با راب ييداد كه آشنا حياما دان توض. كرد رتيپاسخ مرا غرق در ح نيا -برود ووديه يآمده بود تا به سراغ راب سيبه پار دان

 ووديبود كه ه هيرس جهينت نيبه ا عاًيدان هم سر. آمده بود سيبه پار ينظام شيگشت كه به عنوان كش يبرم ييبه روزها يعنيآخر جنگ،  يها



 

 

 كتابخانه نودهشتيا  تامس گيفورد  –حشاشين                                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٤٧ 

ه از شك نداشتم ك! پاترنوستر چارهيب.كرده بود دايپاترنوستر را پ ويزود كل يلخي –مثل من  -به دست هورست من كشته شده است و او هم

 .ناخوانده و كنجكاو سخت شگفت زده بود همانيآن همه م دنيد

داده  حيدان توض يبرا -سفر را نيا ليو دل - رلنديسفر به ا يآمده ام و بعد هم ماجرا سيهر حال، پاترنوستر به دان گفته بود كه من به پار به

چرا؟ . دآمده بو رلنديكردن من به ا دايپ يسپرده و برا يوقتاً به فراموشرا م سيخود از آمدن به پار يداستان، اهداف اصل نيا دنيدان با شن. بود

 .شناسم يهورست من را م يعني وود،يچون پاترنوستر به او گفته بود كه من، قاتل ه

جان  يطر بزرگبه دان گفته و او فوراً متوجه شده بود كه چه خ ييها زيهم چ نيحشاش يعالقه و توجه خاص من به ماجرا يدرباره  پاترنوستر

خواست  يبه اروپا آمده بود و چرا م يچه منظور يكه در اصل برا دميگفتم و پرس كيخردمندانه را به تبر يدورنگر نيمن ا. كند يم ديمرا تهد

 .را مالقات كند ووديه

 يكسلر م شيفكارم دائماً مرا به ارماجرا فكر كردم و رشته ا نيبه تمام ا ياديز يمن ساعت ها. كنم دايكسلر را پ شيخواستم ار يم«:گفت دان

 ينامه  تيكه وص يهنگام. كسلر است شيار ادينفر به احتمال ز كي نينفر باشد كه پاسخ تمام سواالت مرا بداند، ا كياگر تنها . كشاند

كه كسلر  يالبته به شرط. كنم دايپ هر طور شده كسلر را ديكه با دمفوراً فهمي –رو به رو شدم  يمستعارِ لعنت ياسام نيو با ا - دميرا د يزيدامبر

 ».هنوز زنده باشد

كار خود  يتوانستند از عهده  يبه زحمت م نيماش يدر گرفت برف پاك كن ها يكه ناگهان باران فوق العاده تند ميبود دهينرس نيبه دابل هنوز

 هتراذعان كنم كه من ابن زبان نا آشنا را به مراتب ب دياب يول.ديرس يبه گوش م ك،يبه زبان گل ،يمحل يقيموس يصدا لياتومب يوياز راد. نديبرآ

 بود؟ يك گريكسلر د شيار نيا! طانيلعنت بر ش: كردم يگفت، درك م يكه پدر دان م ييها زياز چ

 يبهتر از همه م را زيهمه چ شهيها هم كياو در مورد كاتول. كسلر برساند شيتوانست ما را به ار يم ديشا ووديه يراب«:به سخنانش ادامه داد دان

 »...دانست 

 »است؟ كيكسلر كاتول شيار نيا«:دميپرس

 ».باشد كيكنم كاتول يفكر نم. نه«:با تعجب به من نگاه كرد و گفت دان

 ».آورم، پدر يحرف ها سر در نم نياصالً از ا د،يرا بخواه راستش«

به  يكننده ا دواريلبخند ام» .آورم يرا در م هيقض يزود ته و تو اي ريو د. كنم يموضوع كار م يمن رو يول. ستيبهتر از شما ن يليمن هم خ وضع«

 .احساس بود يسرد و ب شهيرنگش مانند هم يخاكستر يلب آورد، اما چشم ها

البد اگر از شما بپرسم،  د؟يزن يحرف م ياصالً معلوم هست راجع به چه موضوع -كسلر شيو بعد هم ار يزيدامبر ينامه  تيوص«:او گفتم به

 »...ديدان يپاپِ بورجا را هم م يقرار داد محرمانه  اتيام جزئتم

و كاله  ديچيآستردارش پ يخود را در باران» .ميرا پر كن ياديز ديصفحات سف ديما هنوز با. دانم، بن ينم يچيمن ه«:و گفت ديكش يآه دان

تئاتر آن ها  ميمسئول گر ييبود كه گو شانيرر پر پشت و پراش آن قد يفلفل نمك يابرو ها. ديكش نييابرو پا يرنگش را تا رو يتونيز يشاپو

را  شيو بعد دست ها »د؟يكن شتريابوقراضه را ب نيا يبخار ديتوان ينم«:و گفت دياز سرما به خود لرز. صورتش كاشته بود يرو يگريناشرا با 

اوالً كه  د؟يو كجا رفت ديچه كار كرد د،يبه راه افتاده ا نستونيكه از پر ياز روز ديكنينم فيتعر ميچرا برا«:ديو پرس ديگرم شدن به هم مال يبرا
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است كه از چند  يكس هيظاهرتان شب. شود كه پشت فرمان خوابتان نبرد يحرف زدن باعث م اًيدوست دارم داستان شما را بشنوم و ثان يليخ

 ».چشم بر هم نگذاشته است شيهفته پ

عكس  انيكوچك در م يخال يداستان آن جا نيهمچن. گفتم شيرا برا شتريبا كالوس ر دارميد يماجرا.گزارشم را شروع كردم بيترت نيبد و

داخلِ طبلِ اتاق بچه  يمن در فضا يبود كه خواهرم وال آن را برا يدادم كه آن عكس، همان عكس حيرا هم بازگو كردم و توض شترياتاق ر يها

دادم كه به  حيگفتم و توض شيرا برا كيلو ليداستان گابر. داد ينشان م سيرا در پار يچليو تور يزيلوبك، دامبر شتر،يبود و ر دهكر يها مخف

 ريآثار درگ نيغارت شده در زمان جنگ و معامله با ا يقاچاقِ آثار هنر در ماجراي –لوبك  نيات يعني -و پدرش شتري، ر ليگابر يگفته 

ها شروع شده بود و هنوز  يتحت اشغال ناز سيها استوار بود و از پار يو ناز ايسيلك انيمتقابل م ديكه بر اساس شانتاز و تهد يمعامله ا -بودند

 »ست؟يك كانيدر وات يرابط فعل«:ديدان ناگهان سخنان مرا قطع كرد و پرس. هم ادامه داشت 

 .ها كامالً مطلع بود يازو ن ايسيكل انيم فيكث يآن معامله  يتمام ماجرا ازييمطرح كرد كه گو يدان سوالش را طور» .دانم ينم من«

 سيدادم كه نام هورست من را از زبان رئ حيبازگو كردم و توض شيصومعه را برا سيبا رئ ميو گفتگو ها يريكو يسفرم به صومعه  داستان

انجام  يانده و برارس انيبه سر برده و بهد به دستور رم، اقامتش را به پا» جهنم«گفتم كه هورست من دو سال در زيو ن. بودم دهيصومعه شن

 نيسرنوشت ات شيو بعد برا. دهد كه مرگ خواهر من با رم در ارتباط است ينشان م تيواقع نيت به راه افتاده افتاده بود و گفتم هميمامور

ه لوبك سخت كرده بودم و گفتم ك يدادم كه من آن مرد بد بخت را وادار به خودكش حيرا گفتم و توض ابانياو در ب يخودكش يلوبك و ماجرا

لوبك را ورق زده و  ادداشتيو كتاب  ميتقو ليبه دان گفتم كه من و گابر. كرد رم مرا به سراغ او فرستاده است يگمان م ونبود، چ دهيترس

 ...ميبود دهيرا د گريد يها زيچ يليمستعار و خ يها و اسام ادداشتي

 !جهنم ماجرا به كجا ختم خواهد شد؟ به نيبر سر ما خواهد آمد؟ ا چه

 !، دوك اعظم ستوسيپاول، كر ،يگوريگر مون،يس: مستعار يبعد هم آن اسام و

 تينابود كردن شانس موفق يعكس برا نيا ايآ. زنده مانده بودند يزيو دامبر شتريازآنها فقط ر. شدند يم دهيكه در عكس د يچهار مرد آن

 عكس را گرفته بود؟ نيا يگرد هم آمده بودند؟ و چه كس يه منظورچ يبود؟ آن چهار نفر برا يكاف يدر انتخابات پاپ بعد يزيدامبر

سه روز قبل از ورود من  ووديه يدادم كه راب حيتوض. را گفتم سيسفر به پار يماجرا. گزارشم را ادامه دادم. داد يبادقت به سخنانم گوش م دان

اسناد هم دوباره با نام آن شخص مرموز،  نيكردم و گفتم كه در ا فيرا تعر يچليبعد، داستان جستجو در اسناد تور. كشته شده بود سيبه پار

و بعد گفتم كه پاتر نوستر . روبه رو شده بودم _ستيدانستم چ يكه نم _ز،ينفرت انگ ي هيتوط كي« و با نيحشاش يبا مقوله  زيو ن مون،يس يعني

كرده  لدنبا يوال را با چنان دقت يمن ردپا. است نبودهيحشاش يعنينها، از آ يكي ويل نيداده بود كه ا حيگفته و توض ويبرادر ل يدرباره  ييزهايچ

 .كرد يم يبا اطالعات وال برابر بايتقر ميبودم كه اكنون دانسته ها

 دايچه خوب كه من شما را پ. ديبا خطر مرگ روبه رو هست نيمعناست كه شما هم مثل خواهر والنتا نيبد نيو ا« :خشك و سرد گفت يبا لحن دان

 ».پسرم ديدار ازيمحافظ ن كيشما به . ردمك

 ».داشتم ازيواقعا به وجود شما ن ايبله، امروز صبح در ساحل در «

 يها وهيش نيشد كه من عاقل تر از آنم كه از چن ديشناخت و متوجه خواه ديزود مرا بهتر خواه اي ريد. هستم ريجور كارها پ نيا يبرا من«
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شما  ياريكس جز من به  چيو ه ديدار ازيكنار شما خواهم بود كه واقعا به وجود من ن يمن در آن لحظه ا. استفاده كنم يزيخشن و نفرت انگ

افسوس و صد افسوس . و مرموز است زياسرار آم ياديتا حد ز دادهايرو نيبله، تمام ا« :و ادامه داد ديكش يا ازهيخم» .ديباش نيمطم. نخواهد آمد

 ديشا! ميديفهم يرا م مونيس تيبزرگ بود اگر هو يشما بگذاردو كمك اريرا در اخت مونيس نيا يواقع تياند هوتر زنده نماند تا بتو شيب ويكه ل

كه سرما خورده  يمثل كس» ...گذرد يافراد مرده اند و سال ها از مرگشان م نيهم تمام ا ديشا يول. توانست مارا به دوك اعظم برساند يم وا

و مشكل ما . ديگو يهست كه به ما دروغ م يماجرا كس نينه؟ در ا اي ديدانم متوجه شده ا يبن، نم« :كرد و سپس گفت يديشد ياست سرفه 

به  يشناسد، ول يرا خوب م نيريو هم سا مونيداند، هم س يرا م زيفرد همه چ نيا. ستيدروغگو ك نيكه ا ميدان ياما متاسفانه ما نم. است نيهم

 »...ديگو يما دروغ م

 يخود دروغ م يپشت پرده  يها در مورد گناهان و خطا ها كيكاتول يهاست و همه  كيماجرا با كاتول نيسروكار ما در ا. پدر ،ديكن ياشتباه م «

 ».است نياند و مشكل ما هم هم نيها چن كيكاتول. ندارديخود را به خطر ب يمنافع شخص ستيكس حاضر ن چيه. نديگو

 ».كميكه من هم كاتول ديفراموش نكن« :گفت دان

 ».مواظب شما باشم نياز ا شتريب ديبا. ديخوب شد كه گفت «

 ».بن يهست يواقعا كه جوان پررو و گستاخ «

 يخود من هم روز. كنم يبه آن نگاه نم ينيخوش ب نكيمن برخالف شما با ع يول. دارد ييبودن چه معنا كيدانم كه كاتول يم قايمن دق «

 »...بودم كيكاتول

 يدست» .بود ديخواه دياز ما خواه يكيهم  شهيو هم. دياز ما هست يكيدر اعماق قلبتان هنوز هم . زميپسر عز د،يهست كيشما هنوز هم كاتول «

بحران حل  نيا د،ينگران نباش يول. ديشده ا يدتياست كه دچار بحران عق يفقط مدت كوتاه« :را نوازش داد و گفت ميدراز كرد و پدرانه بازو

 ».شد هدخوا

 ».و پنج سال است ادامه دارد ستياست كه ب يكوتاه مدت يدتيبله، بحران عق« :گفتم يبدجنس با

. نشده رينجات روح شما د يهنوز هم برا. دينگران نباش« :كرد و ادامه داد نيآورد، ف رونيدستمالش را ب. و بعد به عطسه افتاد ديدان خند پدر

 تانمنظور د؛يشما نام بورجا را برد _دارم يكه به موعظه بگردازم، سؤال نيل از ااما قب. كه لطف خدا شامل حال شما هم خواهد شد ديباش نيمطم

 »چه بود؟

 قتيوجود داشته باشد، در حق يسند نيبازگو كردم و گفتم كه اگر واقعا چن شيآن سند محرمانه و مرموز را برا يدرباره  ويبرادر ل سخنان

قرن از  نيدر طول چند يانجمن سر نيا نيرد خون يو به طور كل... هاو تيمحل مامورنام افراد، : است نياز گروه حشاش يمستند ي خچهيتار

 . ايسيتارخ كل

. متعلق به قرن نوزدهم است يِسند ساختگ كي دي.شا. است يو تصنع كيدرامات يذائقه من تا حد يداستان برا نيا«:تكان دادو گفت يسر دان

را از صحت اعمالِ وحشتناك و نفرت  گرانياستناد به آن، هم وجدان خود را آرام كند و هم دآن را عمداً ساخته است تا بتواند با  يكس ديشا

 ياز باال يبيمه يجت با صدا يها مايهواپ. ديدرخش يم ديباران بند آمده بود و خورش. ميبود دهيبه فرودگاه رس باًيتقر».مطمئن سازد زشانيانگ

 ».شما با معلومات من منطبق است يحال، گفته ها نيبا ا«:دان به سخنانش ادامه داد. گذشتند يسر ما م
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 »د؟يدان يم يزيسند محرمانه چ نيا يدرباره  شما«

 »است؟ يبه نظر شما عبارت پر طمطراق. نامم يم» نامه تيوص«نوشته را  نيالبته من ا. به آن شده است يياشاره ها يزيدامبر ينامه  تيوص در«

 »موضوع از چه قرار است؟. ستيمه چنا تيوص نيدانم ا ياصالً نم من«

كند، در اتاق كار پدرتان به رشته  يتا با شما باز ديصبرانه منتظر خروج او از خانه بود يكه شما و وال ب ييسند را در همان روزها نيا يزيدامبر«

را  لمياتومب. را نشانم داد يا هيكرا يها ليومبات. را نشانم داد يا هيكرا يها ليدست دفتر آژانس اتومب يدان با اشاره ».در آورده بود ريتحر ي

داستان را  يو بعد من سرِ صبر همه . ميكن هيته تيبل سيبه مقصد پار يبعد مايهواپ يبرا دييايب«:پدر دان دست مرا گرفت و گفت.پس دادم

 ».كنم يم فيتعر تانيبرا

 »د؟يدان يرا م اتيجزئ نيشما از كجا ا! بود نيمنظور شما در تمام مدت هم پس«

 ».را خوانده ام يزيدامبر ينامه  تيمن وص. عجله نكن، بن«:شد و گفت رهيرنگش به من خ يخاكستر يبا چشم ها دان

 »د؟ينامه را خوانده ا تيشما وص د؟يگفت چه«

 .در چنته داشت بيعج يها زيچ شهيهم. بود يپدر دان عجب موجود مرموز نيا. بود ينكردن باور

 يسو و آن سو م نياتاق به ا يمن و وال پشت پنجره .1945سال  زييدر تابستان و پا ليسكيدرا يسته اتاق كارِ خانه ب يپشت در ها يزيدامبر

 چياما ه. ميبكش رونيخود را از اتاقِ كار ب يدوست داشتن يتا همباز ميكرد يهمه كار م م،يديكش يشكلك م م،يكرد يسر و صدا م م،يديدو

به انجام آن همت  يشخص ليبه دال يزيبود كه دامبر يكار نيا. رساند يم انيكار روزانه اش را به پا ديبا زيقبل از هر چ. نداشت يا دهيفا

به دانستنشان نداشت،  يليم چيها، كه از اول هم ه زيچ يخواست وجدانش را از بعض يم ديشا. خاطرات گذشته بود يِبررس يگمارده بود؛ نوع

او هر چه بود، ظاهراً  ي زهيانگ. توانست آن ها را فراموش كند ينم يزيو خواست او رخ داده بود و دامبر ليخارج از م عيوقا آنپاك كند، چون 

او در . در آورد ريتحر يآن سال ها را به رشته  اتيتحت اشغال آلمان ها و تجرب سيدر پار يزندگ يكرد خاطرات روز ها يم فهياحساس وظ

 يجدا م گريكديها و نهضت مقاومت را از  يو ناز سايكار كرده بود كه كل ير آن مرز حساستنگ و د يآن محدوده  ردوران جنگ د سيپار

 يبرا يها بود و امكان دادي،به ناچار شاهد تمام رو يچليتور يبه عنوان همكار رسم. در آن محدوده نداشت تيجز فعال يگريكرد؛ او چاره و راه د

 يسوال همچنان باق نيالبته ا. اورديكاغذ ب يرا رو زياش همه چ ييدوست آمركا يبود در خانه گرفته  ميتصم نيبنابرا. مقابله با آن ها نداشت

 ديناگهان ناپد يزيكرد؟ و بعد هم دامبر يخواست و چه م ياو بود، چه م يو هم ناج قيكه هم رف ل،يسكيودراياصوالً در خانه ه يزيبود كه دامبر

 قتيكه آمدن و رفتن او چه معنا داشت و او در حق ميديوال و من اصالً نفهم. كه او رفته است ميديفهم م،يبرخاست خوابوز صبح كه از  كي. شد

نوشته و آن را به  يا»نامه تيوص«ما  يدر خانه  يزيكه دامبر دميفهم -پس از چهل سال يعني -و من تازه امروز. خواست يبود و چه م يك

خاك خورده و  ساينوشته چهل سال در انبار كل نيو ا. كند يمخف يامن ينوشته را در جاداده و از او خواسته بود كه  يسنت مر يسايكل شيكش

 يببرد و به فرموش اديآن كه آن را از  يچه؟ برا يبرا -كرده بود ينوشته و آن را مخف يسند مهم اريبا تالش بس يزيدامبر. فراموش شده بود

دهم؟ دائماً  صياصل موضوع را تشخ يلعنت يماجرا نيتوانستم در ا يكجا بود؟ چرا نم هيقض ريآخر گ يول. بودن يتصور اصالً منطق نيبسپارد؟ ا

توانست به سواالت من پاسخ  يدستاورد ها هرگز نم نيآوردم، اما ظاهراً تمتم ا يبه دست م يديكردم و اطالعات جد يكشف م يدياسرار جد

 ميهم فقط برا ديكشف جد نيا يول -مطلع شده بودم يزيدامبر» نامه تيوص« از -رو شده بود يديجد يمحرمانه  يو اكنون دوباره ماجرا. دهد
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 .پاسخم افزوده بود يب يمطرح كرده و بر تعداد سوال ها يتازه ا يپرسش ها

با  يارهمك يدوازدهم او را برا يپاپ پ يو صعود از نردبان شهرت و مقام بود كه روز يبا سرعت در حال ترق كانيدر وات يزيدامبر ورهينيمونس

ها ، اوضاع را كامال دگرگون  يتوسط ناز سيِ ارتش آلمان و اشغال پار يشرويپ.فرستاد سيو به عنوان رابط او با رم ، به پار يچلياسقف تور

حك در م يزيِ دامبر كيپلماتيد يها يياكنون توانا.گشوده بود ايسيدر برابر كل ريخط يها تيو مسئول فياز وظا يديو صفحه كامال جد كرده

 يها ، تعادل ي، نهضت مقاومت و ناز يچليتور يعنيكامال متفاوت ،  يرويسه ن انيداشت م فهيقرار گرفته بود چون او وظ شيآزما نيسخت تر

فرا  يو بعد ، روز.گذاشت يم هيكرد و از جان ما يروز و شب كار م يزيدامبر.كند جاديو قابل قبول ا يعمل يو شكننده و سازش حساسو  فيظر

 .كه همه كارها به مراتب مشكل تر شد ديرس

 يِ واقع تيشد اما مامور يمحسوب م يچليتور يخصوص يمرد منش ني، ا ياز نظر رسم.آمد سيپدر مقدس به پار ياز سو يندگيبه نما يشيكش

هم فقط  زياسرارآم يماجرا نيبه ا يزيدامبر يشدن پا دهيكش.بود دهيو شن دهيتا به آن روز د يزيبود كه دامبر ياسرار نياز مرموزتر يكياو 

پناه آورد و پس  يزيتازه وارد ، چنان وحشت زده و هراسان شده بود كه به ناچار به دامبر شيگزارش ِ كش دنياز شن يچليتور:اشتد ليدل كي

 .گذاشت انيِ مطلق ، ماجرا را با او درم ياز گرفتن ِ سوگند ِ راز دار

 تيآورده بود كه تمام اقدامات و فعال يهمراه خود سند كاني، از وات دينام يم مونيراتش او را فقط سدر خاط يزيِ تازه وارد كه دامبر شيكش آن

،  ايسيِ كل نيفهرست با پرونده حشاش قتيدر حق يداشت كه در آن نوشته شده بود سند اصل يا مهيسند ، ضم نيا.داد يجلوه م ياو را قانون يها

حاضر به هر  فهيانجام وظ يكشتند و برا يآدم م ايسيو به دستور كل ايسيكل يبرا شيكه از قرن ها پاست  يهمان مردان وفادار و شجاع يعني

شناختند ؛  يسند را به نام م نيا يتنها تعداد معدود.ديرس يقبل از آن م يمذكور در سند به دوران رنسانس و حت يها خيتار.بودند يگونه فداكار

 -  ييايتاليا يخاندان ها نيو ثروتمندتر ني، قدرتمندتر نياز مشهورتر يكيبود كه  يزمان ادگاري -» ورجاقرارداد محرمانه ب« يعني -نام  نيو ا

 لهيسبه و -الكساندر ششم  يعني -پاپ  نيخانواده خود را بر تخت پاپ اعظم بنشاند ، و ا ياز اعضا يكيموفق شده بود  - خاندان بورجا  يعني

 نيبد.بسته بود كه هدف از آن نابود كردن دشمنان پاپ بود ييايسيكل ريو غ ييايسياز نخبگان ِ كل يهخود و گرو انيم يسند ، قرارداد نيا

گرفت و به  يقرار م نيحشاش اريدر اخت -از دوران پاپ ِ بورجا به بعد  يعني -پاپ ها  يبود كه از سو يرسم يسند در واقع مجوز نيا بيترت

نام فهرست شده بود كه با  ياديسند تعداد ز نيا. بردارند اني، دشمنان را از م ايسيخدمت به كل يداد به دستور پاپ و برا ياجازه م آنها

و اوضاع  يبحران طيكه در شرا يينام و نشان صومعه ها نيهمچن.شد يراه گذاشته بودند آغاز م نيكه پا در ا يكسان نياول يعنيِ متقدم ،  نيحساس

فهرست : گريبه عبارت د اي - سند محرمانه بورجا .در سند ذكر شده بود زيگرفت ن يقرار م نيحشاشخطرناك به عنوان پناهگاه مورد استفاده 

فهرست هم مشخص  ليمناسبت ِ تكم.و به روز شده بود ليبار تكم نيآخر يبرا ستميِ قرن ب يو س ستيدهه ب يدر سال ها - نيحشاش ياسام

 انيو اتحاد م يانيهمپ قتيقرارداد كه در حق نيا.بود» قرارداد التران«موسوم به  ياردادهادر كار تدارك ِ قر ايسينامبرده ، كل يهادر سال : بود

به  كاني، وات ازيامت نيا يدر ازا.مستقل منجر شد يكشور پادشاه كي، به عنوان  كانيكشور وات سيرا به دنبال داشت ، به تاس ينيو موسول ايسيكل

سند عمالً به  مهيدر نامه ضم.شد ليتبد ييايتاليا يها ستيِ فاش يو جاسوس يتيامن يسازمان ها يراب يمنبع ِ اطالعات نيو سرشارتر نيتر مهم

 انيم يروابط حسنه ا«،  اتشانيعمل جهيكه در نت رديبه كار بگ يرا از نو زنده كند و آنها را به نحو نيدستور داده شده بود ، گروه حشاش يچليتور

 نيِ گروه حشاش فياز وظا گريد يكي.روباط پابرجا بماند نيبرقرار شود و ا »گريد يو نهضت مقاومت از سو ايسيسو و كل كيو آلمانها از  ايسيكل
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را كه  يميغنا ريگرانبها و سا ي، تابلوها قهيعت اءيداشتند اش فهيوظ نيحشاش گريبه عبارت د.بود يجنگ مياز غنا ايسيو حفظ ِ سهم كل ي، جمع آور

ثروت هنگفت و باد آورده ، گروه  نيا يدر ازا.و به رم منتقل كنند يدادند ، جمع آور يقرار م يچليتور اريدر اخت ايسيها به عنوان سهمِ كل يناز

 .را به انجام برساند ژهيو يها تيمامور يها ، بعض يموظف بود به خواست ناز نيحشاش

 يگوش داده و با عذاب وجدان و از رو مونيس حاتيراه به توضاك يبا متنها چارهيِ ب يچليكرده بود كه تور دينامه اش ق تيدر وص يزيدامبر

 يها تيشاهد فعال كينوشته بود كه از نزد شيها ادداشتيدر  يزيدامبر.به عهده داشت ، موافقت كرده بود مونيكه س يديجد فياجبار با وظا

 يروهاينفرت ن يروزافزون مورد خشم و حت ينحوو به  جيبه تدر مونيبود كه چگونه س دهيبود و د نيگروه حشاش يسازمانده يراب مونيس

ها از او و افرادش توقع داشتند ، منزجر  يكردند تنفر داشت و از آنچه ناز ياز تمام آنچه آلمان ها م مونيس -قرار گرفت  ياشغالگر آلمان

برد و از اعمال  يم ياو پ يو مش تلريسبت به هپاپ دوازدهم ن يبه توجه و عالقه قلب شياز پ شتريهر روز ب مونيبود كه س تهنوش يزيدامبر.بود

، عدم استفاده از قدرت  تلريه هيعل حي، امتناع او از اعالم موضع سر يناز ميرژ انِيقربان گريو د انيهوديبا  يپ يدشمن: شد  ياو آگاه م ستيناشا

ها و  يناز يها يگريمتناع او در اعالم مخالفت با وحشو ا انيجهان يبرا حيمس نيد ياعالم موضع اخالق يخود به عنوان پاپ برا يمادو  يمعنو

 ني، گروه حشاش مونيكه س دينكش يطول نيبنابرا.كرد يدور م كانيرا روز به روز از وات موني، س تيبشر هيرحمانه آنها عل يحمالت سبعانه و ب

داد كه  يم نانيخبر اطم ياز همه جا ب يچليدائما به تور ونميحال س نيدر ع يگرفتند ، ول يكرد كه تنها از او فرمان م ليمستقل تبد يوهرا به گر

 انيروابط م جهيو در نت -  يچليو تور نيحشاش انيموفق شد تمام روابط م مونيباالخره س.ِ گروه در تطابق با خواسته ها و اوامر پاپ است تيفعال

 كيخدمت كنند ، به  ايسيكه دور هم جمع شده بودند تا به كل يانروح ريها ، راهبان و افراد غ شيكش.را به طور كامل قطع كند -و پاپ  نيحشاش

شدند كه تنها بر طبق خواسته ها و دستورات او  ليتبد مونيس يبه عبارت بهتر به ارتش خصوص اي،  ييايسيكل ريو غ يويمسلح كامال دن يروين

 .كردند يم ملع

و صرفاً به منظور ِ  ياضطرار طي، آن هم در شرا يكرد كه تنها گاه ليبدت يستيگروه ضد فاش كي، ارتش كوچك خود را به  جيبه تدر مونيس

پاپ  يشده از سو نييو اهداف ِ تع فيبر خالف ِ وظا قاي، دق نيحشاش.كرد يها اقدام م يمورد درخواست ِ ناز يها تيحفظ ظاهر ، به انجام مامور

رساندند و  ينفوذ داشتند ، به قتل م ييايسيها را كه در محافل كل يناز يها نيزدند ، طرفداران و خبرچ يم يِ ضد آلمان اتيبه عمل ست، د

 .كردند يدادند و پنهان م يو صومعه ها پناه م اهايسيو افراد نهضت مقاومت را در كل انيهودي

 يشگيمرسوم و هم وهيشفرمان هم به  نيالبته ا.آمدند يچليبه سراغ اسقف تور ميو مستق حيصر يها با دستور يكه ناز ديفرا رس يبعد روز و

 يبرداشته م انياز م دياشغالگر شده بود ، با يروهايكه به طرق مختلف موجب دردسر ِ ن يشيكش.ديرس يچليها ، سربسته به اطالع تور يناز

طفره  ايسيكل او و ياز دستورها مونيو تازه آنجا بود كه اسقف متوجه شد س.منجر شد مونيو س يچليتور انيم يعلن يريبه درگ رمانف نيا.شد

 .كند ياو عمل م ميمستق نيبرخالف فرام يرود و حت يم

مهم و  اريبس تيشخص كيسوء قصد به جان  يبرا ينقشه ا مونينامعلوم كشف كرد كه س يقياز طر يچليدر همان روزها بود كه تور بايتقر

 كيلو رفتنِ نقشه تنها  ير شده فورا متوجه شد كه برااز نقشه محرمانه او باخب يچليتور افتيدر مونيكه س يهنگام.كرده است يطراح يديكل

با چشم بسته  شهيهم مونيبود كه س ياز همان افراد يكيخائن  نيوجود داشت و ا يخائن نيافراد گروه حشاش انيدر م.انتيخ.اردوجود د حيتوض

 .و با تمام وجود به آنها اعتماد داشت
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ِ  نيآماده شده و چرخ و دنده ماش زينداشت ؛ همه چ يگريانتخاب و چاره د:كند يبرنامه عملتا نقشه سوءقصد را طبق  ديكوش مونيحال س نيا با

 ريمس قيو از طر ژهيقطار و كيمورد نظر قرار بود در  تيشخص.ممكن بود ريغ گريد يسوءقصد به راه افتاده بود ، موكول كردن برنامه به زمان

 ديكه برنامه اجرا شد معلوم گرد يهنگام يول.آماده بود زيداركات انجام گرفته و همه چت.برود سيگذشت به پار يآلپ م يكه از كوه ها ياصخ

بخش .بود يكوتاه و سطح يزينامه دامبر تيفاجعه در وص نيفصل ِ مربوط به ا.از نقشه سوءقصد مطلع بوده اند شيكه آلمان ها از مدت ها پ

و آنجا بود .برگردند سيموفق شدند فرار كنند و به پار مونياز جمله شخص س افراد و يدر محل سوء قصد كشته شد ؛ بعض مونيس هاعظم گرو

را متقاعد كند  مونيتوانست س يكه از شدت ترس در حال موت بود مورد بازخواست قرار گرفت ول يچليتور.كرد دايفرد خائن را پ مونيكه س

را به عهده  - انتيخ يعني -  يزيكار نفرت انگ نيِ چن تيمسئولحاضر نبود  يطيشرا چينقشه سوء قصد ، تحت ه اي يرغم مخالفت جد يكه عل

 يداد كه شخص خائن را نم نانياطم مونيو لو رفتن ِ نقشه سوء قصد به س انتيخ ياز چگونگ يخبر يعالوه بر ابراز ب يچليتور.كند دييتا اي رديبگ

زده و كوچك ،  خيبود كه لئو در آن گورستان  يشيئن همان كشفرد خا.كند دايسرانجام موفق شد فرد مورد نظر خود را پ مونيس يول.شناسد

بر سر  يعاتيشا -  يزيبنا به نوشته دامبر -را منحل كرد ، چون  نيپس ز اعدام لوبك گروه حشاش مونيس.لوبك يگ: بود دهيقتل او را به چشم د

 نيدانست ، آخر يم يزيتا آنجا كه دامبر.فرستاده است سيبه پار هيقض اتيكشف جزئ يرا برا »يكارآگاه« كانيگفتند وات يزبان ها بود كه م

 نيا.بود كستوسيبه صومعه سنت س يعنيدو تن از افراد گروه به سواحل ِ شمال ،  اي كيفرستادن  نيبه عنوان رهبر گروه حشاش مونياقدام س

 .ِ امن صومعه پنهان كنند ويرا در آرش اداشتند سند محرمانه بورج فهيافراد وظ

نوشابه اش را سر  وانيداد و ل هيتك يصندل ي، به پشت دينكته رس نيبه ا يزينامه خارق العاده دامبر تيوص حيتشر انيكه پدر دان در جر يهنگام

مطرح شده بود كه هر دو  ميبرا گريدو سوال مهم د.مينشسته و شام خود را تمام كرده بود 727 نگيبوئ يمايهواپ كيدر قسمت ِ درجه .ديكش

 .گشت يبر م -برادر لئو بود  يگفته ها ديكه ظاهرا مو - يزيمه دامبرنا تيوصبه 

 را نجات داده بود؟ يجان چه كس -لوبك  يپدر گ:  قتيدر حق اي - ستوسيبود؟ كر يكرد ك يكه با قطار سفر م يتيآن شخص:  اوالً

را از كجا به دست  نيدر مورد حشاش قيهمه اطالعات دق نيا يزيدر آورده بود؟دامبر ريداستان را به رشته تحر نيتمام ا يزيچرا دامبر:  اًيثان و

 ياتيزئج نيبه چن يابيدست يبرا تيدو خصوص نياما ا.برد يبه سر م شيبود و در آن روزها در پار يمقاميعال يآورده بود؟بله ، البته ، او روحان

 يزيچرا دامبر ؟ويليبه چه دال يول!ستان ها را مكتوب كرده بوددا نيتمام ا يخاص ليبدون شك بنا به دال يزيدامبر: و از مهم تر .نبود يكاف

 فراموش كرده بود؟ يالظاهر ، به كل يگذاشته و ، عل كايرا در آمر يسند مهم نيچن

ز برادر آنچه ا يعني - به معلومات ِ من  ياديز زيآن چ يمحتوا قتيدر حق يول.مرا شگفت زده كرده بود »ينامه ا تيوص« ني، البته ، وجود چن بله

 آنهمه  باًيبود كه من تقر نيا تيواقع يپدر دان نبود ، ول اتيمنظورم كاستن از ارزش كشف.كرد ياضافه نم - بودم  دهيلوبك شن ليلئو و گابر

 يت كه مجردانس يبود و م»  يتوطئه ب« يشاهد زنده اجرا يزيبود كه دامبر تيواقع نيمن ا يبرا ديتنها نكته واقعا جد.دانستم يداستان ها را م

 .خود را از سر گرفته بود تياست كه به دستور پاپ فعال يهمان گروه يعني،  نيتوطئه گروه حشاش نيا

 .شد رهيبسته اش به من خ مهين يپلك ها يكج كرد و از ال يبا حوصله تمام به سخنانم گوش داد و سپس سرش را كم دان

ماند و  سيدر پار يپس از آن ماجراها باز هم مدت يزيدامبر»جرا تمام شده است؟مگر من به شما گفتم كه ما.دوست جوان من دينكن عجله«

 1944بهار ِ سال .دنبال كرد-بودند  كانيوات نيها و مامور يناز بيكه اكنون همزمان ، تحت تعق - را  نيشورش گروه حشاش يسرنوشت اعضا
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فرار كردند ، هر چند كه  ياشغالگر آلمان يروهايآزاد شد و ن نيمتفق يهارويبه دست ن سيو تابستان هم گذشت ؛ در ماه اوت پار ديرس انيبه پا

 .شد يم ختهير ياديز يهنوز خون ها ديمدت با نيجنگ مانده بود و در ا انيهنوز نه ماه به پا

توزانه  نهيساسات تلخ و كآمد و اح يمردم به زحمت به دست م حتاجيما ري، دارو و سا ييمواد غذا.پر هرج و مرج و آشفته بود سيدر پار يزندگ

 انهيجو يكرده بودند ، از ترس اقدامات ِ تالف ياشغالگر همكار يروهايكه با ن يافراد.شهر را مسموم كرده بود ي، فضا ياعتماد ي، نفرت و ب

 .بودو روزمره  يعاد ي، امر سيدر پار نيخون يقتل و انتقام ها.بردند يبه سر م يدر ترس و وحشت دائم» انتقام تهيكم«

ِ  انيو عص يلوبك ، نافرمان ي، مرگ ِ پدر گ قاتيتحق نيموضوع ِ ا.خود را آغاز كرد قاتيتحق كانيوات ژهيمسموم بود كه فرستاده و يفضا نيا در

 يم كانيتوا ندهي، نما گريبه عبارت د.برود سيبود كه قرار بود با قطار به پار يتيكشتن شخص يو تالش نافرجام برا مونيافراد ِ تحت امر ِ س

 .صادره توسط پدر مقدس را كشف و اثبات كند نياز فرام نيحشاش يچيسرپ يو چگونگ ليخواست دال

خود را تنها به دست اسقف  يدانستند و گزارش ها يم» ها يخود«از  ياو را تنها تعداد معدود تيو هو كرديكار م يكه پنهان كانيوات كارآگاه

هم  - يزيدامبر يعني -  گرينفر د كيگزارش ها را به سمع و نظر الاقل  نيا يچلين و پدر دان ، توركه البته به گمان م( داد  يم يچليتور

 ي، سنگدل و ب يخونسرد ، موذ ورهينيمونس كي، ) همه اطالعات را از كجا به دست آورده بود؟ نيا يزيصورت دامبر نيا ريچون در غ.رسانديم

او بود كه از نظر  تيناظر به فعال ينامگذار نيا.دندينام يم يمامور جمع آور اي»ُكاكتور«ه او را فقط ، هم يزياحساس بود كه ، بنا به نوشته دامبر

از .نداشت يتفاوت چندان -  ديمدارك ، شواهد و اطالعات ِ مف يجمع آور يعني - يو اطالعات يجاسوس يسازمان ها نيو محتوا با كار ِ مامور وهيش

مظهر و تجسم ِ خشم پاپ » كلكتور«تفاوت كه  نيبود ، با ا سهيمشابه و قابل مقا نيبا گروه حشاش» لكتورك«و كار ِ  تي، شخص يزينظر دامبر

نفرت و .كنند يچيبا آلمان ها سرپ يبر همكار يافراد جرات كرده بودند از دتسور پاپ مبن نيبود ، چون ا مونينسبت به گروه ِ تحت امر س

نامه  تيو دان وص.بود كه دان به من گفت يزيچ نيالاقل ا.او كامال ً محسوس بود يدر نوشته ها» كلكتور« نينسبت به ا يزيانزجار ِ دامبر

 .را خوانده بود يزيدامبر

 يو در روز روشن مطرح م يو علن حيرا صر شيشناخت مصاحبه كرد ؛ او پرسش ها يلوبك را م يكه گ يبا هر كس يمتماد يماه ها »كلكتور«

 نيداد ممكن است در مورد حشاش يرفت كه احتمال م يم يبه سراغ كسان انهيمخف.پرداخت يم قيو در پنهان به تحقهم شب ها  يكرد ، اما گاه

 .داشته باشند يِ مهم اطالعات تيكشتن آنها شخص يآنها برا رثم يو تالش ب

 ياطالع چيادعا كرد كه از نقشه توسئه ه و بدون تزلزل تيبا قاطع مونيس.است ي، كار دشوار مونيمعلوم شد كه به تله انداختن ِ س يزود به

، در ارتباط بوده  ميمستق ريغ اي ميتوطئه ، مستق ينتوانست ثابت كند كه شخص او با ماجرا چكسيه.نداشته است و سرانجام هم موفق شد

را به » كلكتور«؛  امديمورد كوتاه ن نيدر ا پاپ.با ارتش آلمان بود يبر همكار يمبن كانيطفره رفتن از دستور وات ماندهيتنها اتهام باق نيابنابر.است

 .رم فرا نخواند و حاضر نشد پرونده را مسكوت بگذارد

كلكتور در  يها يي، از بازجو يچليو رابطه تنگاتنگش با اسقف تور نيدرباره حشاش عشيو وس قياطالعات ِ عم ليهم ، به دل يزيدامبر شخص

تر از شش ساعت به طول  شياز آنها ب يقرار گرفت كه بعض يخشن و خطرناك يها ييمورد بازجو شتريهم ب دياز ده بار ، شا شيب.امان نماند

آنها ، بارها و بارها مورد بحث و  نيتر تياهم يو ب نيزترير يدوران جنگ ، حت يدادهايمربوط به رو اتيجلسات تمام جزئ نيدر ا.ديانجام

و شخص  -  كانيفشار وات ريروزافزون ز يمتوجه شد كه كلكتور به نحور جي، به تدر 1945سال  زييدر اواخر پا يزيدامبر.قرار گرفت يبررس
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كردن قاتل لوبك و كشف ِ اسرار ِ پشت پرده آن  دايپ يخواست و كلكتور به ناچار برا يم يزيآم تيموفق جهيرم از او نت.تقرار گرفته اس -پاپ 

و كاسه و كوزه ها را بر سر  كرديم دايپ يمجرم ديبه هر حال و باالجبار با.زد يم ين ترو خش دتريدست به اقدامات ِ شد داًيتوطئه نافرجام ، متزا

صورت تنها خدا  نيكه در ا.فرستاد يو او را به عنوان مجرم به رم م كرديم دايپ يتوطئه گر ديبا: داشت تياهم زيچ كيتنها .شكست يم يكس

 .بود يمجرم بدبخت نيدر انتظار چن يدانست چه سرنوشت شوم يم

 .ديرا ند مونياز آن روز به بعد هرگز س يزيدامبر.شد ديمترقبه ناپد ريناگهان و كامالً غ مونيبعد س و

را تحت فشار قرار داد ، چون به هر  يچليمانده است ، تور جهينت يب شيو تالش ها ختهيبه هم ر شيكه كلكتور متوجه شد حساب ها يهنگام

 يليخ يزياما دامبر.واگذار كرده بود يچليرا به تور نيگروه حشاش تيفرستاد ، مسئول سيز رم به پاررا ا مونيكه س يحال پدر مقدس هنگام

توانست  يباز و كاركشته بود كه با مهارت تمام م استي، س ليمح ياو مرد.استيسيو كهنه كار كل ركياز مردان ز يچليكه تور نستدا يخوب م

از آن  يچليتور.ديايب دانيد ، منتظر ِ فرو نشستن ِ طوفان بماند و سپس در لحظه مناسب دوباره به مدر لحظات ِ خطر ، خود را در الكش پنهان كن

مهم نبود كه طفره او به  چيه شيبود ؛ برا يو نجات جان خود ، حاضر به انجام هر كار تيبار مسئول ريكردن از ز يشانه خال يبود كه برا يكسان

 .افتاد يم يبه گردن چه كس نيِ خودسرانه حشاش اتيشد و گناه عمل يتمام م يمتيچه ق

كه مصرانه  - كانيوات ياهويروشن شد كه اسقف ، به منظور ساكت كردن ِ ه يزيدامبر يكامالً برا يهنگام ژهيبه و يچليِ تور تيخصوص نيا

 يقربان كيكردن  دايبه فكر پ -داد  يدامه ما قاتشيبه تحق ريگيكه سر سخت و پ - به منظور رها شدن از دست ِ كلكتور  زيو ن - ديطلب يانتقام م

خطرناك نامزد كرده  يباز نيشدن در ا يقربان يرا برا يچه كس يچليشد كه تور يمتوجه م شياز پ شيهر روز ب يزيافتاد و دامبر اسبمن

محرم اسرار او  يزيدامبر.منظور انتخاب كرده بود نيا يرا برا يزيدامبر يعني... خود كيو نزد يمياو دست ِ راست و همكار قد: است

 يزياز دستورات رم با دامبر مونيگروه س يچيو وحشت خود را در مورد سرپ ينگران يچليتور.دانست ياو را م زيهمه چ باًيتقر يزيدامبر.بود

 .بود يآل دهيا يقربان يزيدامبر.گذاشته بود انيدر م

را در آن  يكيحركت تاكت نيكرد و نخست يشدستيدهد ، پ ليوان متهم به كلكتور تحو، قبل از آنكه اسقف بتواند او را به عن يزيدامبر نيبنابرا و

 .شطرنج ِ خطرناك انجام داد

در  يزيدامبر.رفت ييكايآمر ياز افسران اطالعات يكيدادنِ گزارش به رم فراخواند ، به سراغ  ياو را برا كانيكه وات يهمان شب يزيدامبر

 نياز چن ديو آدم عاقل نبا.نداشت يبه مسكو تفاوت يافسرد مغضوب روس كيواندن ِ او به رم با فراخواندن ِ نامه اش نوشته بود كه فراخ تيوص

 كايارتش آمر يسازمانِ جاسوس يبود كه در طول جنگ برا يزيدامبر يمياز دوستان قد يكي ييكايآن افسرد آمر.اطاعت كند يخطرناك توردس

 يموفق شد خود را مخف يافسر اطالعات نيبا كمك ا يزيسرانجام دامبر.به او اعتماد داشت يزيدامبرانجام داده بود و  يخطرناك يها تيمامور

 .شد ديخبر از صحنه ناپد يناگهان و ب مونيهم مانند س يزيدامبر بيترت نيبد.كلكتور جان سالم به در برد هكند و از تل

شده خارج كرد و  رانيو ياز اروپا -مقتول در جنگ  يها شياز كش يكيگذرنامه با  يعني - ي، او را با گذرنامه جعل يزيدامبر ييكايآمر دوست

 .برد يوجرسيِ ن التيدر ا نستونيبه شهر پر

 .نبود ليسكيدرا ويجز ه يكس عتاًيطب ييكايدوست آمر نيا

 .نامه اش پرداخت تيبه نوشت ِ وص نستونيدر پر يزيدامبر و
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داستان تنها فصل  نيدانستم كه ا يهنوز نم.او را در ذهنم مرور كردم يبه فكر فرو رفتم و گفته ها،  ديرس انيكه سخنان پدر دان به پا يهنگام

 يزيدامبر ناليكارد:روشن بود زيچ كي.در حل معما كمكم كند تواندياست و م يِ خاص تيحائز اهم نكهيا اياز كل ماجراست  يگريِ د تيكم اهم

توانستم او را به سخن گفتن درباره  يمن چگونه م نكهيا يول.داسنت يم - سواالت مرا  نيز مهمترا يو از جمله پاسخ ِ تعداد -  ياديز يزهايچ

 يزيدامبر ايكه آ نيكنم و ا بيترغ -شده بود ليها تشك يبه منظور كمك به ناز ايسيكل يكه از سو يآن هم در مورد گروه آدمكش - گذشته 

 .كند ينيب شيتوانست پاسخ آن را پ يكس نم چيبود كه ه يگرينه ، مطلب د ايش كند مستعار را فا يآن اسام يواقع تيبود هو اضراصوال ح

آوردم  يلوبك را به حساب م ليهم از سه منبع ، اگر كه گابر ديو شا -متوجه شده بودم كه من و پدر دان از دو منبع مختلف و كامالً مستقل  تازه

شدن آن  ياز علن كرديتالش م يمشخص و قابل درك ليبه دال ايسيكه كل ميبرده بود يها پ يتوسط ناز سياز دوران اشغال پار ييبه ماجرا -

 .برساند يسكوت را بشكند و موضوع را به افكار عموم واريگرفته بود د ميماجرا را كشف كرده و تصم نيو خواهرم وال ا.كند يريلوگج

در پس پرده  يمهمتر يزهايهنوز هم چ ايبود؟  يصدور فرمانِ قتل كاف يبرا هيفرض نيا ايآ كرد؟يم هي، كشته شدن وال را توج يتئور نيا ايآ

 پنهان بود؟

 بودند؟ يآن اشخاص ناشناس چه كسان و

 كلكتور؟

 برود؟ سيكه قرار بود با قطار به پار يتيشخص آن

چه شد و چه بر سرش آمد؟ مونيس عاقبت 

لوبك ظاهرا دوك اعظم را  نيبود؟ات امدهين انيبه م ينام چيه»دوك اعظم« يعنيِ مرموز و مهم ،  تياز آن شخص يزينامه دامبر تيچرا در وص و

هم دوك اعظم را آن قدر مهم  يچليتور يو حت.بگذارد(!)  ينداشت كه در برار او عالمت تعجب يليدانست وگرنه دل يم مونيمهم تر از س يحت

 ...را مهار كند مونيتواند س يفقط او م.به او پناه برده بود ياضطرار طيشرا نيكه در بدتر نستدا يم

 .دوك اعظم يبه استثنا -مرموز  تيآن شخص يبه استثنا -اشاره كرده بود  زيبه همه چ باًيتقر يزيدامبر

 .ميبود دهيرس سيبه پار.از نور گسترده شد ييايما در يپا ريدر ز ناگهان

رنگ و رو  يچتر افتاب. ميكافه نشست يريحص يها يصندل يرو. نوتردام داشت يسايكل يكه رو به سو ميكرد دايپ يروز بعد كافه كوچك صبح

ماه نوامبر، گرم و  يها مهين يعنيهوا به نسبت فصل،  يو دما يآسمان صاف و آب. بود يصبح درخشان. خورد يسر ما در باد تكان م يباال يرفته ا

. ثبات و نگران كننده است يحال ب نيكننده و در ع دواريزننده، ام كه هوا هم، مثل اوضاع خود ما، گول ديرس يحال به نظر م نيبا ا. . مطبوع بود

 .نوتردام سر برآورده بود يايسيكل يكوهستان، از باال يمثل قله ها ز،يآم ديتهد يبه نحو د،يسف ياز ابرها يبزرگ يتوده ها

و  بايدادم و از آن منظره ز هيتك يصندل يبه پشت. بود نيريقهوه مخصوص، داغ و ش. ميسفارش داد ريپن.  هيصبحانه املت با كره فراوان، ادو يبرا

از او  يسرفه ا. گاه غرغر  يكرده بود و فقط گاه و ب يمخف بونيروزنامه هرالد تر يپدر دان سرش را پشت برگه ها. آرامش بخش اذت بردم

و  ستيب يعنيصبح،  روزيد نيم باور كنم كه همتوانست يهنوز نم. به خاطر آن لحظات آرام و لذت بخش از خدا سپاسگزار بودم. شد يم دهينش

رفت و  يم نييجان او كه همراه امواج باال و پا يچهار ساعت قبل، وحشت زده و مبهوت به جسد مصلوب و غرقه به خون برادر لئو و به دست ب

و دست از جان شسته  مهيهولناك سراسآن منظره  دنيتوانستم باور كنم كه پس از د يشده بودم؛ نم رهيخواند، خ يخود م يمرا به سو ييگو
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 شبيافكار، كه د نيا يادآوريبا . بودم دهيجان دو يكرد، تا پا يم بيمرا تعق -به گمان خودم؟  اواقعا ي –كه  يفرار كرده و از ترس شبح هولناك

اس كردم كه قلبم گرفته و روحم منجمد به سراغم آمده و آزارم داده بود، دوباره احس ،يدار يدر خواب و ب ثيخب يمانند روح رهابارها و با

 .شده است

سردتر و گزنده تر شد، پدر دان دست از روزنامه اش برداشت و آن را با دقت تا  يكه باد صبحگاه يساعت، هنگام كيپس از گذشت  باالخره

 "د؟يديخوب خواب شبيد. سوزد يم يبدجور ميگلو. سرما خورده ام": و گفت ديسپس دماغش را باال كش. گذاشت بيكرد و در ج

 ".شانس آورده ام يليپهلو نكنم، خ نهياگر س يول. دميخواب شبيبهتر از پر"

طعم تند آب نبات، . زبان گذاشتم ريضد زكام پدر دان را برداشتم و ز ياز آب نبات ها يكي ".زبانت بگذار ريآب نبات ها را ز نياز ا يكي ا،يب"

 .برد نياز ب يمزه مطبوع قهوه را به كل

 "ست؟يكسلر ك شيار نيخوب، باالخره ا": دميدان پرس زا

 .نگفت يزيلبه فنجان قهوه اش نگاهم كرد و چ ياز باال دان

 "اندازه مهم است؟ نيشما تا ا يچرا كسلر برا": دميپرس دوباره

اش پر از  نهيدانست؛ س يم يادير زاسرا. كرد يم يزندگ يدر خفا و به دور از انظار عموم شهيبود كه هم يكسلر از كسان... كسلر شيخوب، ار"

 ".دوم بود يآلمان در جنگ جهان ينابغه به تمام معنا و مغز متفكر سازمان جاسوس كيكسلر . راز زنده بود كياسرار بد، خود او هم 

: دميهده داشت؟ پرسبه ع يما چه نقش يدر ماجرا يمرد نيداشتم؟ چن يمگر اصوال چه انتظار ولي –را نداشتم  ياطالعات نيچن دنيشن اتظار

 "بود؟ يناز"

مغز متفكر  نيتر ركياما او ز. كرد يبه منفع شخص خود فكر م زيقبل از هرچ. او فقط و فقط به شخص خود پابند و وفادار بود. دانم يرا نم نيا"

دان  ".آلمان بود يمان جاسوسساز سيرئ يعنيگهلن،  زيوعز يكسلر، دست راست و سوگل. بود "گهلن نهارديرا"ژنرال  يافسانه ا التيدر تسك

مختلف  يافراد و سازمان ها يگهلن برا": و سپس ادامه داد. سخنان او را درك كرده ام تيشد و صبر كرد تا مطمئن شود كه اهم رهيخ منبه 

و  بيترت نيبه هم قايدق ،ياز نظر زمان. آلمان فدرال يسازمان جاسوس يو برا ايس يبرا ،يدفتر خدمات راهبرد يبرا تلر،يه يكرد؛ برا يكار م

دان به  ".در مكتب گهلن آموخته بود و كسلر درس خود را به خوبي –بود  يو فرصت طلب ريانعطاف پذ رك،يز اريگهلن مرد بس. همپشت سر 

 .اورديدوباره قهوه ب مانيگارسون اشاره كرد تا برا

 "د؟يعاقبت كار كسلر به كجا كش"

او تمام پرونده ها و اسناد . ديزود متوجه شد كه عاقبت جنگ به كجا خواهد كش يليكسلر هم مانند گهلن خ. ميدان يم قايرا دق نيا. او زنده ماند"

شگاه يپاال تيدشمن، ظرف يو تانك و توپ، برآورد استعداد اشكرها مايهواپ ديآمار تول: شناخت يرا م نيمتفق يروهاين يجنگ ييمربوط به توانا

متوجه  1942ها به پرل هاربر در سال  يپس از حمله ژاپن ژهشك ندارم كه او از همان اواسط جنگ و به وي– رهيو غ رهيسوخت و غ ديتول يها

كفه ترازو ب سود  كا،يآمر يجنگ نيدانست كه با به راه افتادن ماش ياو خوب م. در جنگ نخواهند بود يروزيشده بود كه آلمان ها قادر به پ

... نبود تلريادولف ه يشخص ييجز ماجراجو يزيبه بعد چ 42دانست كه جنگ، از اواسط سال  يا هم مر نيو كسلر ا. خواهد شد نيسنگ نيتفقم

و خروج مفتضحانه او از صحنه  تلريدانست كه سقوط ه يم: مطمئن بود زيچ كيكسلر از  شيبه هر حال، ار. يروان ماريب كيخونبار  يوانگيد
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خد دست به كار  ندهيآ نيتام يشود برا ريبه موقع و قبل از آن كه د ن،يبنابرا. خواهد كشاند يرا هم به ورطه نابود -كسلر  يعني –او  ،يجهان

نجات جان خود از مهلكه : هدف متمركز شد كي يتنها رو ياو به عنوان كارشناس مسائل اطالعات يياز آن لحظه به بعد، تمام دانش و توانا. شد

 "..بود شيكه در پ يا

 يسيها و انگل يارتباط برقرار كند؛ او به فرانسو سييدر فرانسه و سو نيمتفق يمهارت كامل موفق شد با شبكه اطالعات تمام و با اطيبا احت كسلر

 كهبود  ديآن قدر شد تلريسوم جنگ ه شيگرفتار جنگ بودند و نفرت آنها از را ياز حد از نظر احساس شيدو ملت ب نياعتماد بود، چون ا يها ب

و تنفر و رقابت له و نابود  يباز استيس يچرخ ها ريز اديگرفت، به احتمال ز يتماس م يفرانسو اي يسيانگل يجاسوس ياگر كسلر با سازمان ها

به  اي – ياز جاسوسان دفتر خدمات راهبرد يكياش با  ياز دوستان دوران جوان يكيها دل بست و توانست با كمك  ييكايكسلر به آمر. شد يم

دانست كه دانش او  يداشت و م نانيكه به صداقت كسلر اطم ييكاجاسوس آمري. تماس برقرار كند –دانووان  ليب ياز كابوها يكيگهلن، با  لقو

مشغول  يبعد به عنوان رابط كسلر با دفتر خدمات راهبرد يو در ماه ها رفتياو را پذ شنهاديخواهد بود، پ ديمف كايآمر يسازمان جاسوس يبرا

 .شد ربه كا

قرار  نيمتفق اريآلمان در اخت يسازمان جاسوس يها تيدر مورد سبك كار و فعال يمتيق يها، اطالعات ذ ييكايآمر قياز طر، 1943از سال  كسلر

جنگ روشن بود و اطالعات مربوط به سازمان  يينها جهچون در آن زمان نتي –بود  نيمورد توجه و عالقه متفق زياز هر چ شياما آنچه ب. داد

 يسازمان ها يهمكار يكسلر ازر روس ها و چگونگ قيو شناخت دق عياطالعات وس - نداشت  يكننده ا نييتعنقش  گريآلمان د يسجاسو

 يسازمان ها نيخداشناس خواهند بود و بنابرا يها ستيارتباط با كسلر از جنگ، كمون نيمامور. خود بود نيكشور با متحد نيا ياطالعات

 نيبد. سودمند و گرانبها بود اريبس نهيزم نياطالعات كسلر در ا. كردند يبله با آن ها آماده ممقا يخود را با نوناز هم اك ديبا يغرب يجاسوس

عمل كرده  بيترت نيبه هم زيگفت گهلن ن ديكه البته با. خود گذراند يشغل ندهيو آ يجان تيجنگ را در تدارك امن يكسلر اكثر سال ها ب،يترت

اطالعات  ،يشورو يجاسوس يكارشناس مسائل سازمان ها نيو زبده تر نينگ، به عنوان بهترپس از ج يسال ها دركه گهلن  ميدان يبود و م

 .گذاشت ايسازمان س اريدر اخت ييگرانبها اريبس

اما آنچه كسلر را از . اروپا فعال بود يشد كه به صورت محرمانه در همه جا ليتبد ييكايآمر يجاسوس رسم كياز خاتمه جنگ، كسلر به  پس

. ا قيكرد، اطالعات فوق العاده و عم يم زيها درآمده بودند، متما ييكايكه پس از جنگ به خدمت آمر يا يآلمان يجاسوس ها ريز ساو بن ا خيب

به  –از صاحب نظران  ياريبس. كيكاتول يسايكل: نمود يم يرعاديو غ بيعج ياديتا حد ز يجاسوس حرفه ا كي يبوذ كه برا يا تهدر رش

 ييپرونده ها. است شتريب يگرياز هر انسان زنده د ،يجنگ جهان يدر سال ها ايسيكل تكه اطالعات كسلر در مورد فعاليمعتقد بودند  – درستي

و . ديبه شهرت رس "كسلر ويآرش"محافل خاص تحت عنوان  يكرده بود، در بعض يدر زمان جنگ جمع آور ايسيكل تيعالكه كسلر در مورد ف

كرد و آن ها را ال  ليتبد لميكروفيخود را به م يكسلر پرونده ها. ها شد ييكايو آمر كانيوات انيم يديدش يها يريپرونده ها باعث درگ نيهم

خود را  يكسلر پرونده ها. كرد يمخف سيبانك سو ياز گاوصندوق ها يكيفرستاد و در  خياز افرادش به زور يكيزنانه، توسط  ريلباس ز يبه ال

مجبور بود به هر  كانيوات: كرد شنهاديمبلغ را به او پ ايسيكل عتايطب. فروش عرضه كرد يعد آنها را برادست نخورده گذاشت و ب يچند سال يبرا

 .نبود يچندان تيها حائز اهم ييكايآمر يكسلر برا يكه پروونده ها يدر حال آورد،اسناد را به دست  نيا ،يمتيق

و  سين انيخود، در فاصله ن "يمازرات"و  يشكار ليكسلر در اتومب كان،يسناد به واتانتقال ا كانويپس از گرفتن معامله و انتقال اسناد به وات يكم
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جان  دفتصا نيمعجزه آسا از ا يكسلر به نحو. تصادف كرد ندازد،يب نييداشت او را از پرتگاه پرتگاه به پا يكه سع ،يگريد ليموناكو با اتومب

به كسلر نداشت و به  يازين گريكه د ايس اي شه؟يهم يبستن دهان او برا يبرا كان؟يقصد جان او را كرده بود؟ وات يچه كس. سالم به در برد

كامل عامل و سرچشمه سوءقصد را  نانيكسلر هم هرگز با اطم يبود؟ حت يو ناراض رياز او دلگ كانيعالوه به خاطر فروش پرونده ها به وات

او . خود صرف نظر كرده بود "ويآرش"از  يكپ كي هياز ته ،يامعلوم و احمقانه ان لياو، به دال. و متاسف بود مانيپش اريكسلر بس. كند ييشناسا

كند  تمجازا يو او را با لگد جانانه ا رديدوست داشت از عامل سوءقصد انتقام بگ يليخ. ديقابل جبران هرگز نبخش رياهمال غ نيا ليخود را به دل

 .نبود سريم يكيزيف ليكار به دال نكه البته اي –

سال  كياز  شياو ب. گذراند يچرخدار م يصندل يعمر خود را رو يباق ديكرده بود كه به اجبار با ليمعلول تبد جيافل كياو را به  لياتومب تصادف

 راخود  يگرفت دوران بازنشستگ ميانتقال داد و تصم ليپس از بهبود، محل سكونت خود را به برز. بود يفرانسه بستر يها مارستانياز ب يكيدر 

 ولي. رفت –بود  ميقد يها ياز ناز ياريبس كه محل زندگي – رسيداد و به بوئنس آ دهيعق رييبود تغ يكند؛ اما چند يسپر رويودوژانيردر 

ژرمن ها به صحنه  روزمندانهيچهارم و بازگشت پ شيرا زيافراد را كه هنوز خواب رستاخ نيمزخرفات ا دنيكسلر تاب تحمل و حوصله شن

كسلر با كره  يبرا اياما استرال. رفت "نيب سيبر"شهر  يعني ا،يبار به استرال نيمكان داد و ا رييتغ گريبار د نيبنابرا. نداشت ،دنديد يرا م يجهان

 .كشور به سر برد نيرا در ا يكسلر چند سال. ژاپن بود ،يبعد ستگاهيا. پس دوباره بساطش را جمع كرد و به راه افتاد. نداشت يماه تفاوت

 يكيتر در تار شيتر و ب شيرفت، ب يم يگريد يو هر بار كه به جا. خود بود تيمراقب امن زياز هر چ شيال و هر جا كه بود، ببه هر ح اما

داد  يخود را از دست م يشد، چهره واقع يم ليتبد يدور اما فراموش نشدن ياسطوره، به خاطره ا كيبه  شياز پ شيرفت، ب يگذشته ها فرو م

حال هنوز هم بودند كسان كه با همه  نيبا ا. شد يپنهان م خيدر پشت پرده تار شتريگذشت، ب يهر چه زمان م د؛يگرد يم ليتبد هيسا كيو به 

 بيگفتند تعق يبر سر زبان ها بود كه م يعاتيكه دشمنان كسلر سرانجام رد او را گم كردند، باز هم شا يبا وجود. قصد جان او را داشتند روين

هم دشمنان كسلر  ديشا يول. كردند؛ مجبور بودند يم داياو را پ دياو دست برنخواهند داشت، چون با افتني يتالش برا هرگز از سلركنندگان ك

نداشت جز آن كه  يحفظ جان خود چاره ا يبود، چون او برا يكردن كسلر كاف رينگيزم يبرا عهيشا نيبودند كه پخش هم دهيرس جهينت نيبه ا

 ... .بماند يبود باق دهيكه خز يسوراخ ماندر ه شهيهم يبرا

شال گردنش را محكم به  ".دميد سيبعد از جنگ، بارها كشلر را در پار يدر سال ها": گفت د،يمك يكه آب نبات ضذ زكامش را م يدر حال دان

نوتردام چهره  يايسيلك. را پوشانده بودند؛ هوا سردتر شده بود ديابرها قرص خورش. آستردارش را به تن كرد يو باران ديچيدور گردنش پ

من . همه جا حاضر بود شهيبود، چون هم رممكنيغ بايكسلر تقر دنيدر آن روزها، ند": دان به سخنانش ادامه داد. گرفته بود خودبه  يعبوس

ت، هر چند كه داش يجالب و قابل توجه اريدر مورد جنگ موضع بس. بود يجالب اريمرد بس. مختلف مالقات كردم يبار اب او در كافه ها نيچند

از  يولنگار و جوان شيكش كيجز  يزيكه من چ يبه من عالقه مند بود، در حال. بود ياو كارد دشوار ينينظرها و جهان ب قطهسر در آوردن از ن

 يآبرو يازو بازس ياخالق عاتيضا ميترم يبعد از جنگ را برا يايسيكل يدانست كه تالش ها يم ياز آن كسان يكيظاهرا مرا . نبودم يخود راض

كسب اطالعات در مورد  نهيصادقانه اذعان كنم كه در زم ديالبته با. كسلر كامال درست بود يابيارز نيو ا. گرفتند ينم ياز دست رفته خود، جد

از من چند  شهيهم شيار. كرد يم ياطالعات هيكسلر بود كه با مهارت مرا تخل نيكردم، بلكه ا يم ضيمن نبودم كه از كسلر كسب ف نيا ا،يسيكل

اما . كه او را گم كردم ديفرا رس يباالخره روز يول. گرفت يچالند و تمام اطالعاتم را م يآبدار م يمويآبل كيمرا مثل  شهيهم. قدم جلوتر بود
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و  عهيخبر، هر شا بعد، هر يو در تمام سال ها. تا مدت ها به فكر او بودم. فراموششان كند يزود نيتواند به ا يبود كه انسان نم يكسلر از كسان

 يخبر نيآخر. بود يها مرد جالب و مهم كيما كاتول ياو برا. كردم و به خاطر سپردم يشد جمع آور يبه سرنوشت او مربوط م كهرا  يهر مدرك

 ن ماجراهايو تممام آ – يزينامه دامبر تيو بعد، وص. از آن بود كه كسلر دوباره به اروپا برگشته است يكه درباره او به دست آوردم حاك

مطالب در سطح افكار  نيرا كه قصد طرح ا يهر كس ايسيشك ندارم كه كل. است يخواندم؛ مطالب واقعا حساس و جالب را – نيمربوط به حشاش

 يريمختلف، تصو يكنم و از اجزا دايپ يكردم سرنخ ينامه سع تيبه هر حال، بعد از خواندن وص. داشته باشد، از سر راه برخواهد داشت يعموم

 اجياحت هيقض نيكشف ا... خوب. است شيكش كيقاتل آنها  ميدان ياند، و تا آن جا كه ما م دهيبه قتل رس فرنانيه ووال و الكهارد . جامع بسازم

شود، آن هم  يم دهيدو دوره كامال متفاوت د انياست كه م يبيكرد، رابطه عج يآن چه مرا مشكوك و شگفت زده م ينداشت، ول يبه نبوغ خاص

جنگ اطالعات  يتواند در مورد سال ها ينفر وجود دارد كه م كيمن تنها  دهيدارند و به عق يهم فاصله زمان بااز چهل سال  شيكه ب يدو دوره ا

 يحت ست،يراهب ن اي شيداند؛ به عالوه، كش يرا م زيدر مورد همه كس، همه چ شهياو هم. كسلر شيار: به من بدهد يموثق و قابل اعتماد

برعكس، اگر كسلر در ارتباط با آن سوءقصد . ندارد يخاص يآن ها، منافع شخص يو عدم افشا طالعاتدر حفظ ا نيو بنابرا ستيهم ن كيكاتول

دارد كه با  يخوب اريبس ليصورت دال نيخود بداند، در ا يدائم تيمعلول يرا بان ايسيباشد و كل نيمشكوك و بدب ايسيز هم نسبت به كل.هن يميقد

 .ضربه بزند ايسيبه كل واندت يخود، تا آن جا كه م يسته هادان يافشا

 كنم؟ دايتوانستم كسلر را پ يچگونه م يول

 نيا ايآ يول. ندارد يحال و روز خوب يجسمان يگفتند كسلر به اروپا آمده و از نظر سالمت يبودم كه م دهيشن يعاتيهمان طور كه گفتم، شا خوب،

 نيكردن اطالعات غلط، رد خود را گم كند؟ چن عيخواست با شا يكسلر بود كه م شيار يز كلك هاا يكيهم  نيا ايصحت داشت؟  عاتيشا

 ديشا يدارد و حت يتر قيمورد اطالعات دق نيدر ا وود،يه يراب يعني كار،يو ديفكر افتادم كه شا نيبه هر حال به ا. نبود ديكسلر بع زا يا لهيح

... را هم كشته بود كاريقاتل، و شيآن كش. دميآمدم و آن خبر وحشتناك را شن سيبه پار نيبنابرا. هنوز هم رابطه اش با كسلر قطع نشده است

 شما  اديبه احتمال ز يبعد يبود كه قربان نيترس من از ا. ديآمده بود سياز من به پار قبلو شما 

 ويكل شيانتها يشبختانه خداوند با آن لطف و كرم باما خو...شدينقش بر آب شده بود و اوضاع لحظه به لحظه بدتر م ميتمام تالش ها.ديهست

كسلر كردم و  افتنيرا مامور  ويمن فورا كل.مطلع بود كاريو يتر دانسته ها شياز ب رمرديپ نيو ا.را از مرگ مصون داشته بود ريپاترتوستر پ

 ...))با جسد شما روبه رو خواهم شد رلنديودم كه در امطمئن ب.بودم دهيدر تمام عمرم تا آن حد نترس! من  يخدا....شما پرداختم بيبه تعق مخود

كرده  رهيرا ت سيآسمان پار ينيو سنگ يخاكستر يابرها.شروع شده بود، به وعده اش وفا نكرد بايكه چنان درخشان و ز يروز.اغاز شد باران

 .ديرسيبه نظر م زيبود و شهر ، اكنون كدر، عبوس و غم انگ

كهنه و كتاب  يها يتوگرافيو ل ميكرديم يها توقف يجا و آن جا در مقابل كتاب فروش نيا م،يانه سن به راه افتادرودخ يزنان در بلوار ساحل قدم

 .كرد يرودخانه را متالطم م يشست و آب ها يدرخت ها را م يزييپا يباران، برگ ها.ميزد يرا ورق م يميقد يها

 ميپشت ساختمان عظ چيدر پ چيتنگ و پ يدر كوچه ها. ميديابجو نوش يوانيلو  ميخورد سيسرخ شده و سوس ينيزم بيكوچك، س يرستوران در

 يفروشگاه اسباب باز كيدر برابر  -كند يعرضه م يدرس يدانشگاه سوربن كتاب ها انيدانشوجو يكه عمدتا برا -ژون  لبريژ يكتاب فروش

اند وسون  تياسم(( مشهور  رياز هفت ت ديگفته پدر دان ، به تقل بود كه به ياسباب باز ريهفت ت كيآن هفته،  ژهيو يحراج يكاال. ميتوقف كرد
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شباهت داشت،اصال معلوم  يسالح واقع كيفوق العاده به  يكيپالست ياسباب باز نياما ا.ساخته شده بود كا،يامر سياسلحه سازمان پل يعني، ))

 .است يباز اسبابو  ينبود كه قالب

گاوصندوق  ميتوان يم يبه سادگ ياسباب باز نيبا ا ست؟يطور ن نيفوق العاده است، ا: (( ه كرد و گفت اشار يكيپالست ريبا انگشت به هفت ت دان

 .))ميكن يبانك را خال كي

در )) كسل  نيگر(( خود ساخته كه آن را با واكس كفش رنگ كرده بود از زندان  يچوب ريهفت ت كيهم با )) لنجريجان د.(( درست است(( 

 .))كند يرا باور م زيانسان در حالت ترس همه چ. ر كردفرا اناينديا التيا

 .))حق با شما باشد ديشا(( 

 .))من است ياثبات تئور يبرا ليدل نيبهتر سايكل.پدر د،يشد يم كاريطور نبود كه شما ب نياگر ا. البته كه حق با من است(( 

 .))،بن ديهست يشما واقعا جوان گستاخ(( 

 .))گفتيمن مرا به  نيهم شهيپدر هم هم(( 

 ))ست؟يطور ن نيا د،يگم كرده ا رلنديسالحتان را ا ديگفت نكهيمثل ا(( 

 .كردم ديياشاره سر سخن او را تا با

 .))است يا دهيچيحساس و پ اريبس يداستان، ماجرا نيا(( 

هورست من ، :  ستميآن هم مطمئن ن دانم، كه تنها از صحت يرا م زيچ كيمن تنها . نديگو يهمه دروغ م.نديگو يدروغ م يادم ها.دانميم(( 

 .))دارند يواحد تيدو نفر هو نياواخر مطمئن بودم كه ا نيتا هم يدر حال.ستين مونيس

 ))ست؟ينظر شما چ.بن م،يبهتر است مسلح شو كنميفكر م د،يراستش را بخواه(( 

 ))ر؟يهفت ت نيبا ا: ((  دمياشاره كردم و پرس نيتريپشت و ياسباب باز هيسر  با

 .))كند ينم يالاقل صاحب خود را زخم. است يعال يليخ ياسباب باز نيا ((

 .))با آ نباشد كيكه انسان مجبود به شل ياست، اما فقط به شرط يبله عال(( 

 ))و كشتن مردم است؟ كيبه فكر شل يبزرگ، مگر كس يخدا(( 

به  ستيكه حاضر ن يو كس. داشته باشد ريهفت ت دينبا ست،يز سالح نكه حاضر به استفاده ا يمن كس دهيبه عق. فكرم،پدر نيبله، خود من در ا(( 

 .))بكشد رونيرا از غالف ب رشيهفت ت ديماشه سالحش را بچكاند، هرگز نبا بيقصد كشتن رق

 ))؟ ليسكيدرا د،ياالن اختراع كرد نيگفته پرمغز را هم نيا(( 

 .))و من به ان معتقدم.است يضرب المثل معروف نينه، ا(( 

 .))شباهت دارد ديدك يليب يعنيبه سخنان قصار ان ششلول بند معروف (( 

 .))اوست يمثل از گفته ها نيهم واقعا ا ديشا.بله(( 

 .))يبان ليب(( 

 .))يبان اميليو.كامال درست است(( 
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 .))جوان مرد يليخ يليبود و خ يمباالت و گناه كار يب يانسان يليب يول(( 

 .))پدر مرد،يم يها نيزودتر از ا يلياستفاده كرده بود، خ ياسباب باز يرهايهفت ت نياگر از ا يبله، ول((

 .))ايهمراه من ب.بن ا،يب:(( را باز كرد و گفت  يدر فروشگاه اسباب باز دان

 .زديخوب حرف م يليزبان فرانسه را خ دان

 .))ميخواهيها م نيدوتا از ا: (( بان فرانسه گفت را به دختر فروشنده نشان داد و به ز نيتريداخل و يكيپالست رياشاره دست، هفت ت با

 ))د؟يخواهيم ياسباب باز ريدو هفت ت: (( گفت  يسيبه زبان انگل دخترك

 .سر تكان داد دييبه نشانه تا دان

 ))كنم؟ ميهم تقد يترقه ا يجعبه گلوله ا كي(( 

 ))ل؟يسكيدرا ست،يطور ن نيا. مياندازيسر و صدا راه ب ميما اصال دوست ندار. نه(( 

 .))من كه اصال سر و صدا را دوست ندارم(( 

كرده است، لبخند  فيتعر يبامزه ا يشوخ ييكه گو يو بعد ان طور.)) بدون گلوله. ريفقط دو هفت ت: ((خطاب به دختر فروشنده گفت  دان

 .بر لب اورد يزيام طنتيش

را در  نيا: (( زد و گفت  يرا به من داد، چشمك يكيپالست يرهايفت تاز ه يكيدان .شد دتريباران شد م،يامد رونيكه از فروشگاه ب يهنگام

 ))د؟يكن ينم تياحساس امن. است يعال: (( ديدان پرس. گذاشتم ميباران بيرا در ج ريهفت ت.)) به درد بخورد ديشا. ديبگذار بتانيج

 .))زيعز شيكش ديمعما شده ا ميشما برا: (( گفتم  اهسته

محافظت  يبرا. به لب داشت يدان لبخند كودكانه ا. دميرا شن رياهسته چكانده شدن ماشه هفت ت يصدا.فرو كرد شيباران بيرا در ج دستش

كردن  ياز باز: (( گفت  جانيبا ه. قرار داشت نييرو به پا پيكه سر پ يرا بر عكس در دهان گذاشته بود، طور پشياز باران، دسته پ پيتوتون پ

 .))عالقه مندم يو افسانه ها ريذاتا به اساط. ديا يششلول بند خوشم م شينقش كش

 .))است ياسباب باز كيفقط  نيا يول(( 

 .))است اليس اريبس تيتوهم و واقع نيكه مرز ب يبدان ديدوست جوانم، با(( 

 .))ميپاترنوستر برو ويبه سراغ كل ديبا. ديزود باش.ساعت چهار است:(( به ساعتش انداخت و ادامه داد  ينگاه سپس

اب  ريز دانيتمام م.ديكونتر اسكارپ رس دايرا پشت سر گذاشت و به م ييسرباال اديز يبود، با زحمت و سر و صدا يميقد يپژو كي ،كهياكست

 .ديتاب يم رونيبه ب يكتز نور گرم ياز پنجره كافه تب. زدند يكنار اتش نشسته بودند و گپ م شهيفرو رفته بود، اما ولگردها همچنان و مثل هم

تكان  يعظم الجثه اش به نحو خطرناك نكيكرد كه ع يتند نيچنان ف فشيدر دستمال كث.نشسته بود يزيپاترنوستر كنار پنجره، پشت م ويكل

ما از جا  دنيبه محض د.بود زانياو يخيسرش به م يكهنه پاترنوستر باال يكال شاپو.و زكام بود يفصل، فصل سرماخوردگ. خورد و جابه جا شد

 .ا دست دادم ابرخاست و ب

 .ديد يبه راه انداختند كه چشم، چشم را نم يرا چاق كردند و چنان دود شانيچپق ها ويدان و كل. ميسفارش داد اكيكن

 ))ست؟يطور ن نيا د،يبن را به تور زد رلنديپس در ا:(( به پدر دان گفت باترنوستر
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 .))برگرداندم سيبله و او را زنده به پار(( 

 ))خوب است؟ د؟حالشيكرد دايبرادر لئو را پ د،يكن فيخوب، تعر:(( فت رو به من كرد و گ ويكل

حالش خوب :(( باالخره گفتم . بدهم يدانستم به سوال پاترنوستر چه پاسخ يمكث كردم، نم ارياخت يب....)) كردم دايبرادر لئو را پ. اوه، بله(( 

 نياز ان در ا شتريخواستم او را ب ينم. كردم يدر قبال پاترنوستر احساس مبود كه  يا فهيدروغ به خاطر احساس وظ نيا.)) ستيبد ن اديز. است

 .كنم ريدرگ فيكث يماجرا

 ))بود؟ زيام تيموفق تانيشما چه طور ؟ جستوجو:((  ديپرس ويدان از كل پدر

ظاهرا من هنوز هم روابطم را از .دهد يرخ م يمعجزه ا يهنوز هم گاه د،يكن يباور نم:(( با غرور به من و پدر دان نگاه كرد و گفت  پاترنوستر

تلفن  وزيو ان زنگ زدم كه ف نيگرفتم و به ا يام را پ يميقد يروابط و تماس ها. كرد يزنده بود، به من افتخار م كارياگر و.دست نداده ام

و  بيداستان عج شانيبرا.ننديزم يرو يانسان ها نيم،رازدارتريگو يكه م ييادم ها نيا.دينه، نه، اصال نگران نباش.سوخت و كابل ان اتش گرفت

 .))كسلر كجاست شيار دانميمن م.بله، پدر...كردم هيبافتم، اطالعات همه ان ها را تخل يبيغر

 .))ديكن فيخوب؟ تعر:(( شد  دهيد جانياز گرما و ه يبار برق نينخست يدان برا يدر چشمان سرد و خاكستر.)) دوست من ن،يافر(( 

 .))ستياو چ دينام جد دانميست و هم مكسلر كجا دانميهم م(( 

 .نام داشت)) آمبروس كالدر (( كسلر اكنون  شيار

 .رديحاضر شده بود ما را به حضور بپذ نيپدر دان را فراموش نكرده بود، هنوز به او اعتماد داشت و بنابرا كسلر،

 .صادر كرده بود يديو اك قيمالقات، دستورات دق نيا يسازمانده يبرا

 .رديبپذ يخطر نيحاضر نبود كوچك تر. هم ابا داشت سكير نيلدر از كوچك تركا آمبروس

اقامت وال در  يداشت كه در روزها ياپارتمان ايخانه  سيالكهارد در پار سيكورت ديشا: بود  دهيبه فكر پدر دان رس وركيويفكر در ن نيا

وال در  كردميكه تصور م ليدل نياحتماال به ا.بود دهيبه مغز خود من نرسفكر  نيدانستم چرا ا ياصال نم. او قرار گرفته بود اريدر اخت س،يپار

با دفتر الكهارد  وركيويبه هر حال، دان در ن.كرديم يزندگ ونيسوعيفرقه  يساختمان مركز ياز اتاق ها يكيدر  س،ياقامتش در پار يوزهار

در مورد قتل الكهارد را چنان  قاتشيموجود و داستان تحق تيوضع او. كرده بود يمعرف سيكورت كياز دوستان نزد يكيتماس گرفته و خود را 

را به  سياپارتمان الكهارد در پار يمرحوم شرح داده بود كه او نه تنها نشان سيدفتر كورت سيرئ يبرا يو با چنان مهارت و اب و تاب هقانع كنند

 و  قهيبا توجه به سل -همان طور كه .ن را هم به او داده بوداپارتما يدهاياز كل يكي لياطالع پدر دان رسانده بود، بلكه با كمال م

 يفرع يها ابانياز خ يكيدر  س،يپار يمحله ها نياز گرانتر يكيتوقع داشتم، اپارتمان مورد نظر در  - الكهارد يو توان مال قهيتوجه به سل با

و هتل  كايسفارت امر يكيجمهور فرانسه و در نزد يمتگاه رؤسااقا يعني زه،يان طرف تر از كاخ ال يسن اونوره، كم -فوبور ابانيبه خ يمنته

كرد و پس از  دايپ يريدرگ ستوليهتل بر تيريبا مد يليپدرم به دال شيچند سال پ. بود يفراموش نشدن يهتل ستول،يبر.قرار داشت ستوليرب

را دوست  ستوليحال هنوز هم ته دل بر نيبا ا.ديگرد ريبه هتل ژرژ پنجم سراز ستول،يهتل بر يبه جا ليسكيخانواده درا يآن بود كه پول ها

 ليسكيدرا ويمثل ه يثروتمند ياز مشتر يحت اورد،يانكه خم به ابرو ب يتوانست ب يخود م يشهرت جهان ليبود كه به دل يهتل ستوليبر. داشتم

 .بسپارد يهم صرف نظر كند و او را به فراموش
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سوار .شديسوال معلوم م نيپاسخ ا گريساعت د كيبه هر حال تا  يول.نه ايكهارد استفاده كرده بود كه وال از اپارتمان ال ميدانست ياصال نم ما

 يچليهنوز به خاطر داشتم كه اسقف تور. مياز پل رودخانه سن گذشت يبوئت ابانيبعد از چهار راه خ يكم.ميو ادرس را به راننده داد ميشد يتاكس

 ،يناب فرانسو ينيريبار، دو نان ش نينخست ي، برا19شماره  ،يبوئت ابانيخ يعني ابان،يخ نيهم يقناددر  س،يسفر من و وال به پار نيدر نخست

به بعد  وزگرم و پر از كره انقدر به دهان من و وال مزه داد كه از ان ر يآن نان ها.داد هيبه ما هد سيمشهور پار يها)) كرواسا(( از همان  يعني

 افت،ي يشهرت جهان سندهيكه بعدها به عنوان نو يساله ا زدهيجوانك س شيپ يز به ما گفت كه سال هااسقف ان رو. ميدائم آن شد يمشتر

 را يچليگفته تور نيمن بعدها ا. ان ذوق زده شده بود ذياشنا شده و مثل ما از مزه لذ يفرانسو يو كرواساها يقناد نيبار در هم نينخست يبرا

اما بعدا معلوم شد ان . بودم دهياز او نشن يبود كه من تا ان روز نام يفرانسو سندگانياز نو يكيفرد،  نيمنظور او از ا كردميتصور م. گرفتم يپ

 يكيبود كه من خواندن اثار او را  ييكايامر كياو . نبود يفرانسو كرد،يم يزندگ سيدر پار 1857و  1856 يساله كه در سال ها زدهيپسرك س

 ريس ينوجوان يهنوز در خاطرات دور روزها يدر حال. نبود)) مزيج يهنر(( جز  يكس ،يچليورد نظر تورم سندهينو. دانستمياز افتخارات خود م

 يشدم، برا ادهيپ ياز تاكس. ميديو خواهرم وال بودم، به مقصد رس يفرانسو يكرواساها ،يبوئت ابانيخ يقناد مز،يج يكردم و در فكر هنر يم

دوباره خاطرات او روزها در ذهنم زنده شد، دوباره اسقف .شدم رهيخ يميقد ابانيا باال زدم و به ان خام ر يباران قهيمحافظت از سرما و باران، 

سال از ان روزها  ياكنون س. چشمم مجسم شد شيخوشمزه و خواهر كوچكم با ان لباس كوتاه و سرخ رنگش در پ يكراواساها ر،يپ يچليتور

 يهنر يبود، چون من حت ابانيخ نيهم يقناد يها ينيريمانده بود،نان ش يان دوره هنوز باق در يزيتنها چ ديخواهرم مرده بود و شا ذشت،گ يم

تنگ  ميخواهر كوچولو يمن، چقدر دلم برا يخدا.سپرده بودم يرها كرده و به فراموش)) ييجام طال(( را هم در اواسط كتاب مشهورش  مزيج

 .شده بود

 نيا.ديرس يو پول فراوان به مشام م تيتجمل، اشراف يكه از چهار ستون ان بو ميبود دهستايا يرنگ و مجلل يبرابر ساختمان خاكستر در

برتر از زمان، برتر از .قابل معاوضه نبود ايدن يدر دل داشت كه با تمام پول ها ياسرار ييگو. السلطنه بود تينا ايشاهزاده  كي ستهيساختمان شا

وال  دياما شا. هم مرده بود نياما الكهارد مرده بود، و والنتا. ديرس يبر در امدبه نظر م اتياداره مال يبرتر از صورت حساب ها يو حت گمر

 .كرده بود يخانه زندگ نيدر ا يروز

 ريكه ز ينمود و سپس در حال يرا خبر كرد و خود را معرف داريساختمان را باز كرد، وارد شد، سرا يو سپس در ورود يدان ابتدا دروازه اهن پدر

دور  چيپلكان ساختمان را به صورت مارپ. اما مجلل بود يمياسانسور قد. كرد تياسانسور هدا يكرد، برگشت و مرا به سو يزمزمه م ياهنگ بيل

 .دان دكمه طبقه اخر را فشار داد و در اسانسور را بست. ان ساخته بودند يعمود طول

تازه، موكت نرم و  يپر از گل ها يگرد با گلدان زيم كي: بود  يمجلل يراهرو.ميامد رونياز اسانسور ب م،يديكه به طبقه باال رس يهنگام

 هيطبقه متعلق  نيا ياز اپارتمان ها يكيو . هر طبقه دو اپارتمان داشت. و فاخر بود يانياع زيهمه چ...يواريتمام قد د نهيرنگ، آ يخاكستر

 .الكهارد بود سيكورت

باال انداخت و  يبه من كرد، شانه ا يدان نگاه. شد يم دهياز شكاف در منظره داخل اپارتمان د در اپارتمان الكهارد باز بود و: بود  بيعج يليخ

به صورتم خورد،  ياپارتمان باد سرد يدر راهرو. در را باز كردم و وارد شدم. لب گذاشت يرو اطيانگشت اشاره اش را به نشانه سكوت و احت

كه  ميديرس منيو به اتاق نش مياز راهرو گذشت. از پنجره ها را باز گذاشته اند يكيعلوم بود كه م. ديرسيان به مشام م يباران به گوش و بو يصدا
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 ني،چندييبه قاب طال ييها نهيآ)) روكوكو(( به سبك  يواريد يبخار كيلوستر بزرگ و گرانبها،  كي: شده بود  نييتز يخوب اريبس قهيبا سل

شدم كه از درز در  يناگهان متوجه نور كدر. ميديرس منيبه وسط اتاق نش. ا پارچه پوشانده بودندرا ب شانيكه رو يبزرگ يو مبل ها بايز يتابلو

 .و گوش خواباندم ستادميا. ديتاب يم رونياز اتاق ها به ب يكي

قطرات  شزيبود كه زمزمه ر ينيتنها و غمگ تينها يب يصدا. شد يم دهيخفه اش به وضوح شن يهق هق ها يكرد، صدا يم هياهسته گر يكس

برج  ياز پنجره باز اتاق و از فاصله دور، نورها. جا اتاق كار اپارتمان بود نيا. به طرف در رفتم و ان را اهسته گشودم. افزود يباران به حزن ان م

شد كه نور  يم دهيد يريتحر زيدر گوشه اتاق، م.خورد ياهسته در باد تكان م ن،يپرده ها لخت و سنگ. شد يم دهيبه صورت محو و كدر د فليا

 .نداشت يتوجه چيبه اطراف خود ه. كرد يم هينشسته بود و اهسته گر يكس زيپشت ان م. ان را روشن كرده بود يزيچراغ روم كيكم رنگ 

نه تند و وحشت  شيحركت دست ها.به راه اندخته بودم، چون ان شخص دست ها را از صورت برداشت و به من نگاه كرد ييسروصدا ظاهرا

 .ديترس ينم زيچ چيشده بود و از ه رهيبر ترس چ ييبود، گو هيالسو يعل شيبرا زيهمه چ ييكه كامال اهسته و ارام بود، گوزده، بل

 .نميب يخواب م ايلحظه تصور كردم دچار اوهام شده ام  كي يبود كه برا يمترقبه و باور نكردن ريچنان غ ميچهره او برا دنيد

 .بود زابتيخواهر ال اون

 ر،ياخ يكنم ؟ در ماه ها فيتوانم توص يچگونه م د،يدر درونم زبانه كش زابتيال دنيرا كه با د يسركش احساسات متضاد يله هاشع فروزش

فكر او را از سر برانم و  دميكوش يم يرا داشتم و گاه دنشيد يارزو يگاه.اديز يليفكر كرده بودم، خ زابتيبه ال اديز دارمان،يد نيپس از اخر

شده بود،  رهيبر من چ نستونيدر پر يخاطرات ان خشم سركوفته و كور كه در ان روز لعنت. با او روبه رو شده بودم رمترقبهين و غناگها ن،اكنو

و  زابتيتوزانه ال نهياوردم، موضع ك اديتلخ و خشن را به  تيلحظه، دوباره واقع كي يخود را به گرما و محبت داد ـ اما فقط برا يجا ارياخت يب

 .اوردم اديرا به  ياو از كمك و همراهامتناع 

صاف و چشمان  يبلند، ابروها يشانيكه پ يپشت سرش جمع كرده بود، طور رهيبلندش را با گ يقهوه ا يموها. فرقه را به تن داشت يسنت لباس

 .صورتش غرق اشك بود. اندخته بود ريتحر زيگوشه م يرو يدياش را با الق يباران. كرده بود دايپ يخاص يدرشت و سبز رنگش برجستگ

پر بكشم و او را در  شيرا فراموش كنم، خاطرات تلخ گذشته را به خاك بسپارم، به سو يميقد يها يريتوانستم درگ يبود اگر م ريدلپذ چقدر

 تينها يب زابتيمن، ال ياخد يول...بود تيواقع نيامد، هم يكه به حساب م يزياز آن ها بود، و تنها چ يكينه او راهبه بود، او  يول...رمياغوش بگ

را پاك كرد، به من نگاه كرد  شيبود، سرش را كج كرد، مثل دختر بچه ها با پشت دست اشك ها نيو چقدر غمگ يكس يچقدر تنها و ب. بود بايز

 يبروم، م شيبه سو خواستم يم - محسوس بود .بود ياحساسات صادقانه بود، واقع نيا. من كامال اشكار بود دنياش از د يخوشحال. و لبخند زد

 شهيهم يدانستم اگر به او دست بزنم، برا ياز دست خواهم رفت، م يغفلت كنم، به كل يدانستم اگر لحظه ا ياما م رم،يدستش را بگ ستمخوا

 .بود قتيحق نيا يايو تجربه كرده بودم سند گو دهيام، تمام انچه د يتمام زندگ. من مرده بود يبرا زابتينه، ال. گرفتار خواهم شد

چه  نجايشما ا!  يبيپناه بر خدا، چه تصادف عج: (( نگاه متوجه اوضاع شد و گفت  كيمانده بودمكه پدر دان به اتاق امد، با  رهيبه او خ هنوز

 )) زابت؟يخواهر ال ديكنيم

 يپهن يچوب يف ان را با الوارهاكرده و سق نييتز ييرستوران را به سبك روستا. بود يكيشناخت كه در همان نزد يم يدان رستوران كوچك پدر

معطر به مشام  يو سس ها هيو ادو ريس يبو. ديرقص يم واريد يرو نهيشوم يشعله ها يها هيشمع گذاشته بودند، سا زهايم يرو. پوشانده بودند
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و  يا گرم كرد و شگفتمدت سرم ر نيشراب در كوتاه تر. گرسنه و خسته بودم. باگت تازه و گرم و شراب اورد مانيگارسون برا. ديرس يم

 .سپرد يبه فراموش زابتينشده ال ينيب شيو پ رمترقبهيغ داريمرا از د يناراحت

 افتهيكه انگار از هفته ها قبل خواب به چشمش راه ن ديرس يان قدر خسته به نظر م.لقمه غذا هم نخورده بود كي ياز صبح ان روز حت زابتيال

 داريبعد از ان د. شديم دهيد يسرخ و كبود يحلقه ها شيچشم ها ريرا نداشت، ز يشگيهم و سالم و شاداب يعيصورتش ان رنگ طب.است

دان ما را به رستوران برد، . جلسه به عهده پدر دان بود يبار اصل م،ينزده بود يكار اپارتمان الكهارد، به جز چند كلمه، باهم حرف اقدر ات يناگهان

دان از . ميدار شيدر پ يمعلوم بود كه شب دراز.كرد يش داد برنامه جلسه ان شب را طراحشراب و غذا سفار مانينشاند، برا يصندل يرو

 افتهيهنوز ارامش خود را باز ن. داشت يبود و مقدمه باال بلند يطوالن زابتيال حاتيتوض. دهد حيرا توض سيامدنش به پار ليتا دل تخواس زابتيال

 يغذا.شد يبر علت بود و موجب و مكث و قطع شدن سخنان او م ديهم مز ييبرنامه غذا. زد يجمالتش وران نبود، نارسا و شكسته حرف م. بود

از ان هم جالب تر  زابتيبود، اما داستان ال يجالب يغذا...گوشت گوساله كيدار، است ريس يماكارون ر،يخوراك قارچ با س از،يپ وپس: بود  يمفصل

 .بود

كرده بودم، جلو  يكه بر اساس اطالعاتم سرهم بند يبغرنج كييموزا ختنيبودم تا از بهم ردر تالش  دادم،يكه به سخنانش گوش م يحال در

در  د،ياطالعات جد نيداد و مجبور بودم باتوجه به ا يم رييخود ساخته بودم تغ يرا كه من برا يريدائما تصو زابتيال ياما گفته ها. كنم يريگ

غذاها را  ريناپذ يريس يبا اشتها: شد  يشگيو هم يميقد زابتيو دوباره همان ال افتيد را بازكم كم ارامش خو زابتيال. نظر كنم ديتجد اتمتصور

من  ليدوباره ف. و هوش سرشار شده بود يو اعتماد به نفسش را به دست اورده بود، دوباره پر از انرژ نانيفرستاد، دوباره اطم يبه خندق بال م

پناه بر . دادم يلگام احساستم را از دست م دينبا. كردم اطياحت يول. زن را دوست داشتم نيچقدر ادانست كه  يتنها خدا م: هندوستان كرد  ادي

 خواستم يم ايا! خدا 

 بيو دلفر بايز ينما نيكه در پشت ا يمگر فراموش كرده ا:راهبه كنم؟ به خود گفتم كي رياحساسات شوم و خود را دست بسته اس ميتسل

 هان است؟پن كيكاتول يسايكل ي ندهينما

هانس . ويآرو نيسباست.لبريكلود ژ. آغاز كرد نياز والنتا مانهيباق يآن پنج نفر در پرونده ها يكشف اسام يداستانش را با ماجرا زابتيال

ز آن پس ا يدر سال ها ايدر دوران جنگ  ايآن ها  يهمه . پنج نفر كشته شده بودند نيا يهمه .استون يجفر.فولر دليب سيبرا. مولر گيلودو

 يهمه  ينا معلوم، برا يليو خواهرم وال، به دل. سر و كار داشتند كيكاتول يساياز آنجا با كل يآنها به نحو يهمه . در ارتباط بوده اند سياربا پ

 .قائل بود يخاص تيآن ها اهم

 يتا سال ها شيرا از قرن ها پ يانجمن سر نيو بعد، رد ا. را كشف كرده بود نيوال گذاشته و مثل او ، سازمان حشاش يپا يپا در جا زابتيال

 يجنگ جهان عيوقا انيموفق شده بود م زابتيال. گرفته بود يپ -كرد دايپ يسر و سر ينيسازمان با موسول نيكه ا يزمان يعني -ستيب يدهه 

هم  ينقاط ضعف زابتيال يبله، البته، تئور. برقرار كند يوقابل قبول يمنطق يرابطه  گر،يد يآن ها از سو نيسو و قتل آن پنج نفر و قاتل كي زدوم ا

فوقالذكر را به هم  يها داديكرد كه رو يرا وادار م يهر كس ،يجنب عيوقا ريوقوع آن پنج فقره قتل، پرونده ها و سا يعني ات،يداشت، اما واقع

آن پنج قتل  ي زهيانگ:هم برخوردار بود يخاص تيهممورد كه تصادفاً از ا كبجز در ي –متقن و مستدل بود  زابتيال يتئور. مرتبط و وابسته بداند

 چه بود؟
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نكته را گوشزد كرده و  نيهم قاًيو سانداناتو هم دق يزيداد كه اتفاقاً دامبر حيتكان داد و توض يسر زابتيسوال را مطرح كردم، ال نيكه ا يوقت

 .بودند دهيسوال را پرس نيهم

 »د؟يبه آن دو نفر داده ا يشما چه جواب و«

قرار دارد  كانيو وات سايدر دستور كار كل يدر حال حاظر چه موضوع: دييخودتان بگو. دينيب يرا نم يروشن نيبه ا يزيكنم كه چرا چ يم جبتع«

به راه خواهد افتاد؟  يچه قمار بزرگ كينزد ي ندهيآدم هم بكشند؟ در آ يحت« ها حاظرند به خاطر آ ياست كه بعض يتيچنان اهم يكه دارا

 »...كستوسيكال نيانتخاب جانش: است وممعلخوب، 

 دارد؟ يچه ارتباط يپنج فقره قتل با انتخاب پاپ بعد نيا يول«:ديلبخند زد و پرس زابتيبه ال يبا مهربان دان

ر آدم و اگ -به پاسخ دارند ازيمن فقط چند سوال مطرح كردم كه ن. دانم يسوال را م نيمن ادعا نكردم كه پاسخ ا«:گفت يصبر يب زابتبايال

كننده،  نييبه قول وال، عامل تع. ورد زبان وال بود شهياست كه هم يعبارت نيا. دينخواهد رس جهيمطرح نكند هرگز به نت يسواالت درست

فهرست  نيهم در ا ياسم ششم.دوباره به فهرسته وال برگردم دياجازه بده. پاسخ درست در بطن آن ها نهفته است قتيسواالتند، چون در حق

در برابر  يول. مياورياو به دست ب يدرباره  ياطالع نيكوچك تر ميما نتوانست. ندارد ياصالً وجود خارج يفرد نياما ظاهراً چن. خورد يم به چشم

 يدبع يمعتقد بود كه او قربان ايكشته شده بود؟  گرانيمرد قبل از د نيبود كه ا دهيرس جهينت نيوال به ا ايآ. شود ينم دهيد يخ مرگينام او تار

 »...كسلر است شيمرد ار نينام ا. كسلر شياست؟ ار

وال نام كسلر را از ! اورميمقدسات سوگند كه سر در نم يبه همه «:دميو بعد رو به دان كردم و پرس»!ديكن يم يحتماً شوخ«:زدم اديفر ارياخت يب

 »كرده بود؟ دايكجا پ

و سپس به من  زابتيو بعد ابتدا به ال» .كرده بود دايوال نام كسلر را پ: ديآ يممهم است و به حساب  زيچ كيتنها . ستياز كجا مهم ن«:گفت دان

 يرا م قتيكسلر تمام حق ديشا! طانيلعنت بر ...كه چرا به جان او سوء قصد شده بود ميدان يم اًيو اما در مورد كسلر ما دق«:نگاه كرد و ادامه داد

 »...داند

 »ست؟يكسلر ك ديدان ياست كه شما م نيمنظورتان ا نميبب ديصبر كن«:ديو پرس ستيما نگر به يزيو شگفت انگ رهيبا نگاه خ زابتيال

 يو هماهنگ م سهيمقا گريكديخود را با  يها و دانسته ها افتهي ديمثبت، با جهينت كيبه  دن،يرس يبرا. آغاز شد يطوالن يشب بيترت نيبد و

داستانش را مفصالً و با  گريبار د كيخود بپردازم،  يستم قبل از آن كه به شرح ماجراخوا زابتياز ال ،ياز سردرگم يريبه منظور جلوگ. ميكرد

 يبود و برا جانيو پر از ه يدوباره مثل گذشته پر از شور زندگ. من جواب مثبتداد يبه خواسته  ليبا كمال م زابتيال. بازگو كند اتيجزئ مامت

دور  نستونيكه در پر ييدرست مثل آن روزها -دان و من، جمع ما دوباره جمع شده بود زابت،يال. شناخت يسر از پا نم اتشيبازگو كردن كشف

 .ميكرد يو بحث م مينشست يآشپزخانه م زيم

 ياز آن رو تمام داستانش را برا زابتيال. سانداناتو رسانده بود يعنيدر همه جا حاظر او،  ي هيو سا يزيخود را به اطالع دامبر يها افتهي زابتيال

 انستد يم. بود نيوالنتا يمورد احترام و عالقه  گريد ييسايكل تياز هر شخص شيب يزيدامبر ناليدانست كارد يو بازگو كرده بود كه مآن د

او  ينگرفته بودند، تئور يرا جد زبتيآن دو نفر اصالً ال يول. دوست داشت مانهيشناخت و او را صم يم يرا از دوران كودك يزيكه وال، دامبر

كهنه، ضد  يغاتيرا تبل يانجمن سر نيمربوط به ا عاتيمسخره گرفته و شا تيو به دور از واقع يليتخ يبه عنوان داستان نيحشاش يدرباره 
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آخر،  دارِيد نيدر ا ناليرفته بود و كارد يزينزد دامبر گريبار د كيسماجت به خرج داده و  زابتياما ال. اساس خوانده بودند يو ب يكيكاتول

و  ديايب سيگرفته بود به پار ميو سرخورده تصم نيخشمگ دار،يپس از آن د زابتيا. از خود رانده بود يسابقه ا يو خشونت ب يبا تندرا  زابتيال

در  ش،يچند روز پ نيهم يعني -اما بعد. كند يبازرس -كرد يم يدر آنجا زندگ سياقامتش در پار يكه وال در در روزها - آپارتمان الكهارد را

 وبگسرد و به سخنان ا يرا جد زابتيباالجبار ال يزيحادثه باعث شده بود كه دامبر نيرخ داده وا يمعمول ريو غ بياتفاق عج زابتيآپارتمان ال

 .توجه كند

 »افتاد؟ يمگر در آن شب در آپارتمان شما چه اتفاق«:دميپرس

 .عالقه مند بود نيحشاش يعني ،يافسانه ا ويد نيدر مورد ا يزيدامبر يگفته ها اتيبه جزئ زياز هر چ شياو ب. پدر دان سخن مرا قطع كرد اما

جو  كي نيو ا. استوار است تيجو واقع كياست كه تنها بر  يا مارگونهيب يها يالبافيداستان ها، خ نيگفت تمام ا يزيدامبر«:داد حيتوض زابتيال

. گرفت ينم يكس او را جد چيكرد كه ه يمعرف يخرفت رمرديفولر را پ -دليب ،يزيدامبر. رفت نينابود شد و از ب شيهم صد ها سال پ تيواق

 ستيبله، شك ن: رد كرد و گفت تيفولر را با قاطع-دليقتل آن پنج نفر و نابود شدن اسناد و مدارك ب يمن درباره  يها يتمام تئور ناليدكار

 چيها تصادف صرف بودند و ه نيا يهمه . وجود ندارد يوزو مرم زياسرار آم يجنبه  چيها ه داديرو نياتفاقات رخ داده است، اما در ا نيكه ا

 شيبه نام ار ينام كس يگفت كه حت يزيدر كار است، دامبر ينيدارد و نه حشاش يماجرا نه اسرار پشت پرده ا نيا. نداشتند گريكديبه  يباطارت

 ».است دهيكسلر را هم نشن

 يزيدامبر يول. واقعاً متاسفم. سخنان متاسفم نيا دنياز شن«:را پاك كرد و گفتبشقابش را كنار زد، با دستمال سفره لبش  د،يكش يآه دان

 »نه؟ اي رديگ يم يشما را جد ناليكارد اياست كه آ نيگذارد، مگر نه؟ سوال من ا يشخص شما را كه قبول دارد و به شما احترام م

 يزيو دامبر. گرفته بود يشك ندارم كه وال را كامالً جد -ردينگ يو اگر هم جد. رديگ يم يمرا جد ناليكارد«:تكان داد و گفت يسر زابتيال

 ».تمام او را به انجام برسانم مهيخواهم كار ن يكنم و م يوال كار م قاتيداند كه من بر اساس تحق يخوب م

 ».است كه شما را از خطر كشته شدن مصون بدارد نيا يزيهدف دامبر ديشا«:گفتم

 نيكنم اگر چن يفكر م. شاسم يمن او را م. ستين يزيدامبر ليتنها دل نيبدون شك ا يول. ديدانم، شا ينم«:و گفت باال انداخت يشانه ا زابتيال

هرگز به من  ناليكارد. كار بردارم نيكرد مرا متقاعد كندد كه بهتر است دست از ا يم يگفت و بعد سع يبه من م قترايداشت، اول حق يقصد

 »...كنم احترام قائل است يكه م يكار يرامن و ب ياو برا. ديگو ينم وغدر

 كانيوات يعنيرم،  يسايما در مورد كل. است ناليكارد يزيدامبر. ديكن يشما اشتباه م يخواهم شما را ناراحت كنم، ول يخواهر، نم«:دان گفت پدر

من اكنون به عنوان «:و چروك شود نيچكه به لب داشت، باعث شده بود كه صورتش پر از  يزد و لبخند يدان پدرانه حرف م».ميزن يحرف م

كه دوست داشتن شما كار  ديدان يو خودتان بهتر م. شما را دوست داشته باشد يزيممكن است دامبر. ميگو يسخن م سايكارشناس كل و شيكش

و  د،يشما راهبه هست. بد است يليخ نيو ا د،يشما زن هست. كارتان يشما و نه برا ينه برا ست،يشما قائل ن يبرا ياما او احترام. ستين يدشوار

 يرييشده و بال تغ نييتع شياز پ يارهايمغزتان پر از سوال و اصول و مع د،يها، شما روزنامه نگار نيا يو عالوه بر همه . است دترب يليخ نيا

آن ها را محك بزند و  يندارند كساز مردم اصالً دوست  ياريبس يول... ديسنج يو م ديزن ياست كه شما بر طبق عادت، انسان ها را باآن محك م

. آورد يدهد و زنگ خطر را به صدا در م يمثل شما، به صاحب خود هشدار م يگونه افراد، به محض رو به رو شدن با كسان نيمغز ا. كند يابيارز
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او كامالً آگاهانه به شما دروغ گفته  د،يحرف مرا باور كن. و به خاطر خود شما اطياحت يبه شما دروغ گفته است، البته فقط از رو يزيخواهر، دامبر

 ميكهنه كار و دغلباز را از صم رِيپ نياذعان كنم كه من ا ديالبته با. ديشو يمحسوب م يعيدشمن طب ينوع يزيمثل دامبر يافراد يشما برا. ستا

 »...قلب دوست دارم

هرگز به  ناليكارد -يول. حرف ها درست باشد نيا يهمه  ديشا«:در چشمان دان نگاه كرد و گفت ميمستق اورد،يآن كه خم به ابرو ب يب زابتيال

 ».ديگو يمن دروغ نم

 ».كه به شما دروغ گفته است ديمطمئن باش خواهر،«

 ».ديكن ثابت«

 »وس؟ينيجيريو مونيس د؟يبرخورده ا مونيبه نام س قاتيشما در تحق ايآ«

 ».فولر- دليب سيدر دستنو بله،«

بودند،  كيبه هم نزد يليخ سيآن روزها، در پار وسينيجيريو مونياو و س. لديز يليخ. دارد يادياالعات زاط نيدر مورد حشاش يزيدامبر«

دوازدهم از رم فرستاده  يبود كه پاپ پ يشيكش وسينيرجيو مونيس... هم سرو كار داشت نيبا حشاش يزيدامبر. داشتند يتنگاتنگ يرابطه 

 »...بود

 ».يتوطئه پ«:آهسته گفت زابتيال

 يداشتند با آلمان ها همكار تيبود كه مامور نياز حشاش يگروه ياو سازمانده تيمامور. فرستاده بود سيبه پار يچلياو را نزد تور يكه پ.. .«

 مياز غنا ايسيحال از سهم كل نينظر داشته باشند و در ع ريو نهضت مقاومت را ز ايسيكل انيم يداشتند رابطه  فهيگروه وظ نيافراد ا. كنند

او را  يواقع تيكه البته هو -مونياما س. ، مواظبت كنند-مصادره كرده بودند يفرانسو انِيهوديها از  يكه ناز يا يو هنر قهيآثار عت يعني -يگجن

 »...اس آدم بكشد -گشتاپو و اس يكرد و حاظر نشد برا يچيصادره سرپ نياز فرام -ميشناس يهنوز هم نم

 »د؟يدان يها را از كجا م نيشما ا«:ديزد پرس يوج مدر آن م ديكه ترد ييبا صدا زابتيال

 يبعد از خاتمه  يكم. كاغذ آورده است يرا رو زهايچ نيتمام ا يزيدامبر خود«

 چيه يدر اورده، اما در صحت نوشته جا ريمطالب را به رشته تحر نيا يزيكه چرا دامبر ميدان يما نم. است يبيداستان عج. نستونيدر پر جنگ،

 .))دانميرا م زياست كه همه چ ليدل نيبه ا. كاغذ اورده، و من نوشته هاس او را خوانده ام يرا شخصا رو زهايچ نيتمام ا يزيامبرد.ستين يشك

 

 يزيكرد ارام باشد و چ يسع. بر خود مسلط شود دياما كوش. احساسات شد انيان شب پرداخت، دچار غل يدادهايبه شرح رو زابتيكه ال يهنگام

كه در اثر  يچشم ديو سف يحدقه خال: ديلرز يم شيژنده پوش، پرداخت، صدا شيان مرد، ان كش فيكه به توص يوقت يول. دازدرا از قلم نن

بود او را بكشد و او  دهيشرح داد كه ان مرد چگونه كوش زابتيال. ديدرخش يم عيما اقوتيپر خون شده و مثل  يجا شمع يا شهيش هضربه استوان

ونتو نقش بر  ابانيتر بر اسفالت خ نيينرده بالكن اپارتمان سقوط كرده و پنج طبقه پا يده بود و ان مرد چگونه از روچگونه از خود دفاع كر

 ...شده بود نيزم

هم در  ياحساس خشم تاسف ياحساسات شد، حت انينه دچار غل ختينه اشك ر. و بس نيهم. كه سخنانش تمام شد، لبش را گاز گرفت يهنگام
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فكر در سر داشتم، چرا  كيدر ان لحظه تنها : (( شد و گفت  رهيبه چشمانم خ مايبار در طول شب، مستق نينخست يبرا.شد يمن دهيچهره اش د

چرا او هم مثل من متوجه خطر نشد و در ان نماز خانه از خود . او مرد يچرا من زنده ماندم ول افت؟يدفاع از خود ن يبرا يفرصت نمثل م نيوالنتا

 ))دفاع نكرد؟

را  نيا.دياگر هورست من به اپارتمان شما امده بود، شما هم مرده بود. بود يگريكه در نمازخانه وال را كشت كس د يچون مرد:((او گفتم  هب

 خياز ب يكه چه خطر ديتصور كن ديتوان ياصال نم.شما بوده است اريكه اقبال  دانديخدا م:(( به شدت خشك شده بود  ميگلو.)) زابتيال د،يباور كن

 .))گوشتان گذشته است

 )) ست؟يهورست من؟ هورست من ك:((  ديپرس زابتيال

 ...))گذشت كه  يما م ابانياز خ يسانداناتو كامال تصادف ورهيتيمونس: (( گفت  زابتيال

به پنجره  ابانياز خ ار،يكنم سانداناتو گرفتار در كمند عشق  يبوده، بر عكس، برعكس تصور م يكنم حضور او تصادف يفكر نم:(( او گفتم  به

 .))شده بود رهياپارتمان شما خ

 .))بگذارد ياحمقانه باق يها يشوخ نيا يبرا ييتر از ان است كه جا يموضوع جد. ديا يحرف ها خوشم نم نياز ا:(( شد و گفت  سرخ

 .))ديادامه بده ست،يمهم ن. ندارد يا دهيحرف ها كه فا نيا يول. كنم ينم يشوخ:((  گفتم

 .))ديكنم دعوا نكن يبچه ها، خواهش م:(( كفت  دان

هزار . فكر و ناراحت بود شانيپر دايشد رياخ يروزها و هفته ها يدادهاياز رو. بود ابانيكه ان ماجرا رخ داد، سانداناتو در همان خ يهنگام(( 

نگران  يها يرياپ، در روز و در شب، درگبا پ يزيمكرر دامبر يدارهايپاپ، د يماريمرموز، ب يان قتل ها -فكر نگران كننده در سر داشت 

. مشرف به موت است يو خستگ يسانداناتو از فرط نگران...يدر انتخاب پاپ بعد تيموقع نيبه بهتر يابيدست يبرا ياحتمال ينامزدها ندهكن

زد كه ناگهان متوجه شد به  يه مها پرس ابانيهدف در خ يدر ان شب، ب. كمر خم خواهد كرد نيبار سنگ نيا ريز يكنم كه به زود يفكر م يگاه

ماجرا  نيمن و سانداناتو چند روز قبل از ا.و با من حرف بزند دياينزد من ب يا قهيچند دق يگرفت برا ميتصم. است دهيمن رس ارتماناپ يكينزد

 يها مهيو اغلب تا ن ميشديان م ريكه در گذشته، من و وال غالبا درگ يياز همان نوع بحث ها م،يبحث كرده بود سايمفصال در مورد مسائل كل

 ...))ديكش يم اشب به دراز

 .))خواهرم با سانداناتو نباشد سهيقصد شما مقا دوارميام:((  گفتم

 نيشود كه ا ياول متوجه نم. شنود يم ياديفر يبه هر حال، سانداناتو صدا:(( بگذارد، به سخنانش ادامه داد  يمن وقع هيانكه به كنا يب زابتيال

و  د،كن يساختمان اشاره م يبه طبقات باال يعني ،يكياست و با انگشت به تار ستادهيا يكيكه در همان نزد نديب يرا م يبعد زن يول ،ستيصدا چ

پارك كرده بود افتاد  ابانيكه كنار خ يليسقف اتوموب يرو...خواست مرا بكشد، از طبقه پنجم سقوط كرد يكه م يان مرد يعني ش،يبعد، ان كش

 اصال ديداند، شا يچه م يكس...نبود سرياو م تيصورتش چنان له شده بود كه احراز هو. نماند ياز او باق ياديز زيچ...پرت شد ابانيخو به وسط 

 ...))نگران بود دايبعد سانداناتو دوان دوان خود را به اپارتمان من رساند، شد. نبود شيكش

از بالكن اپارتمان شما سقوط  قايقرار بود دق شيدانست كه ان كش يانداناتو از كجا مسوال مطرح است كه س نيحال ا:(( تكان دادم و گفت  يسر

 .))كند
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 ...))است فتادهين يمن اتفاق يخواست مطمئن شود كه برا يفقط م. دانست ينم يزياو چ. جا چياز ه:(( گفت  زابتيال

تصور . فرستند يكردم كه ان ها فقط هورست من را به شكار م يصور متا امروز ت. تواند خود را از دست ان ها پنهان كند يكس نم چيه:((  گفتم

 يول. رساند يرود و انان را، قبل از انكه من بتوانم با ان ها گفتگو كنم، به قتل م يفقط هورست من است كه به سراغ افراد رابط م نيكردم ا يم

 .))ميما تحت نظر يهردو. نظر ندارند ريكه ان ها فقط مرا ز ميدان يحاال م

من هم تحت  ديشا. منجالب گرفتارم نيو شما تا خرخره در ا زابتيمن هم مثل ال.زيدوست عز د،يمرا فراموش كرده ا نكهيمثل ا:(( گفت  دان

 .گارسون رو فراخواند و دوباره قهوه سفارش داد.)) نظر هستم

دهد؟ فرمان  يافراد دستور م نيبه ا يچه كس يول. ما هستند بيقاتل مامور تعق نيكه چند ميفرض حركت كن نياز ا ديبه هر حال با:((  گفتم

كشته شود؟ پدر دان، قتل  ديداند و با يم اديز زابتيبود كه خواهر ال دهيرس جهينت نيبه ا يشود؟ چه كس يصادر م يچه كس يقتل افراد از سو

 ))دارد؟ يه ارتباطچ كستوسيكال نيماجراها با انتخاب جانش نياست؟ و تمام ا يبه سود چه كس زابتيال

داد كه  حيكرد و توض فياو تعر يدانست برا يدان، تمام انچه را كه م. ميدانيكسلر مرموز چه م شيخواست بداند كه ما درباره ار يم زابتيال

 ردهها از پس پ يو ناز سايكل انيدوباره رابطه م. ميبا او مالقات كن يكرده و قرار است ما به زود دايپ ونينياو كسلر را در آو انياز اشنا يكي

 .))خوب بود، خواهر يها ياز ناز يكيكسلر  يول:(( دان كفت . سربراورده بود خيتار

 .))ماجرا گذشته است نيكردم هزاران سال از ا يفكر م...بد يها يخوب، ناز يها يناز:(( تكان داد و گفت  يسر زابتيال

 يم ازهيخم يبودند و با دلخور ستادهيا يدر گوشه ا يبود، گارسون ها دسته جمعشده  يخال بايرستوران تقر م،يساكت شد يكه همگ يهنگام

 .شب بود يها مهين كينزد. شده بود ليخاكستر و چند قطعه ذغال گداخته تبد يبه مشت ياتش بخار. دنديكش

 اديبه احتمال ز ستوليبر. كرفته است قرار داشت ـ اتاق ابانيتر در همان خ نييكه صد متر پا - توليدر هتل برس زابتيشد خواهر ال معلوم

بزرگ و  نيموزيل كيكه  ميبود دهينرس ستوليسقف دار هتل بر يهنوز به ورود. نقطه شهر قرار داشت نيدر بهتر.بود سيهتل پار نيگرانتر

 يالماس م يدانه هامثل  نيموزيالك درخشان ل يقطرات باران رو. توقف كرد يو مقابل در ورود ديچيهتل پ يورود ابانياز خ اهرنگيس

 .دنديدرخش

 .كرد يرا از ما پنهان م يراز ييبه لب داشت، گو يزيام طنتيلبخند ش.)) ديصبر كن:(( با اشاره دست ما را وادار به توقف كرد و گفت  زابتيال

به  ياهيس يمرد اول كه باران. ل ان ها امدبه استقبا يو بزرگ اهيهتل با چتر س انيدر. شدند ادهيپ ليدر عقب را باز كرد و دو مرد از اتوموب راننده،

 يقو امسافر دوم ، مرد نه چندان بلندقد ام.مرد دوم دراز كرد يبه سر داشت، برگشت و دست خود را به سو يو لبه دار اهرنگيتن و كاله س

به چهره اش افتاد، صورت  يودنور حال ور. زد يهتل برق م ينور چراغ ها ريز اهشيس يبود و كفش ها دهيپوش شيبود كه لباس كش يكليه

 .انداخت ابانيخ يرا در اگو اهرنگشيس گاريشدن، ته س ادهيبه محض پ. داشت يبزرگ و غبغب فربه ينيپهن، ب

 .سانداناتو ورهينيو مونس يزيدامبر ناليكارد

 ))ت؟جا چه خبر اس نيا طان،يلعنت بر ش:((  دميو پرس دميرا گرفتم، او را به طرف خود كش زابتيال يبازو

. كنم قيانجام داده بود، تحق سيكه وال قبل از كشته شدن، در پار ييو در مورد كارها ميايب سيخواهم به پار يمن به ان ها گفتم كه م(( 

به  ديبا يياروپا يكشورها ييدارا ياز وزرا ياروپا و بعض هياتحاد نيمالقات با مسئول يناراحت بود، اما از انجا كه خود او هم برا يليخ يزيدامبر
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حتما رم  دياصرار داشت كه با يزيكه به جان من شد، دامبر يبعد از سوقصد. كنم يسفر او را همراه نيكرد در ا شنهاديامد، به من پ يم سيپار

 يزهايچ كشف يالبته در پ....كند دايرا كه به جان من سوقصد كرده بود، پ يكس تيهو ب،يگرفته است كه به هر ترت ميخود او تصم. را ترك كنم

 ...))ميامده ا سيما با هم به پار. رفتميرا پذ شنهادشيبه هر حال من پ.هم هست يگريد

 ...))ستين م،يكرد يكه ما تصور م يساده و مهربان يان روحان ر،يپ زيسنت جك عز نيا. به خاطر خدا مواظب خودتان باشد زابتيال(( 

باشد،  نيبه من دروغ گفته است ـ كه تازه اگر چن نيدر مورد حشاش ديشا يزيدامبر:  ميدان يرا م زيچ كيلحظه فقط  نيتا ا:(( گفت  زابتيال

است كه خود  يحيتوض نيا. باز بدارد قاتيخواسته مرا گمراه كند و از ادامه تحق يم...كار را كرده است نيمن ا تيفقط به خاطر حفظ جان و امن

 مينوشته بود برا سنتونيدر پر يزيرا كه دامبر ينامه ا تيشما داستان وص:((كرد و ادامه داد پدر دان  يرو به سو...)) و شما. بن د،يارائه داد شما

اظهار ندامت  كي نيا.خواهد به خاطر گناهانش توبه كند ياست كه م يتالش مرد ن،يا: معنا دارد  كيكار تنها  نياز نظر من ا - ديبازگو كرد

رفت؟  يكنان نزد پاپ م هيگر ديكرد؟ با يچه كار م ديبا ان همه دانسته ها و اطالعاتش با يزيبربه نظر شما دان:  دييخود شما بگو.صادقانه است

است،  گفتهبه من دروغ  ليدل نيبه هم يدامبرز ديشا! ماجراها خود پاپ بوده است  نيو سلسله جنبان تمام ا يادعا كرده كه بان يزيخود دامبر

كار  نيتوانستم، خودم داوطلبانه ا يدارد؟ اگر م يچه اشكال نيخوب، ا. ماجرا را رها كنم نيو ا شوم ميكند كه من تسل يخواسته است كار ديشا

من . است ريد گريحاال د يول. زدم يكار نم نيگذاشته ام، اصال دست به ا يخطرناك ريدانستم كه پا در چه مس ياگر از اول م. كردم يرا رها م

 .))خواست مرا بكشد يم ف،يكث يمادر به خطا كيمرد ناشناس،  كيو بعد هم . توانم برگردم ينم گريباتالق فرورفته ام كه د نيانقدر در ا

 .ساكت شد كبارهيبرزبان اورد و بعد به  ارياخرش را با خشم بس جمله

 .و سانداناتو وارد هتل شدند يزيدامبر

 .مينها ماندچند لحظه ت يبرا زابتيو منو ال. صدا كند يتاكس كيچند قدم جلوتر رفت تا  دان

و . ميبرگرد اتيو به واقع ميكار دست بردار نيكه بهتر است از ا ديشما به من گفت م،يكه باهم حرف زد يبار اخر. دارم يسوال:(( او گفتم  به

. نبود، خواهر يو خوشحال كننده ا مانهيصم يگفتگو...ديدفاع كرد سايرا به مشاركت در قتل خواهرم متهم كردم، شما از كل سايكه من كل يهنگام

مصون و  ييگناه و از هر خطا يمعصوم و ب سايهنوز هم به نظر شما كل ايا د؟يكنيهنوز هم همانطور فكر م ايمطرح استكه ا ميسوال برا نيو حال ا

 ))مبراست؟

من  د؟يخواهيشما از من چه م .دانم ينم:(( خطاب به من گفت .ديطلب يكمك م يياز جا اي ياز كس ييبه اطرافش نگاه كرد، گو يكيدر تار زابتيال

را درك  تيواقع نيا دوارميام.من است يزندگ سايكل.كنم ميبه مقدساتم توه ديكش يرا به كثافت م سايكه شما كل يتوانم به همان اسان ينم

مطلب تا  نيكه اذعان ا ديبفهم ديكن يسع يول. خوب، بله، ظاهرا كه حق با شماست:((دوباره گفت . چندان مطمئن و محكم نبود شيصدا.)) ديكن

 سايو اهل كل يافراد روحان نيا ديمرتكب شده اند، بله، شا يوحشتناك اتيكه جنا ميهست يكسان يما در جستوجو. من دشوار است يچه حد برا

)) بن؟ ست،يطور ن نيا م،يسوال ببر ريو به ز ميرا لعنت كن سايچند نفر، كل كل يبه خاطر خطا ميكه ما حق دار ستين يبدان معن نيا يباشند، ول

با شما را  يريمن اصال قصد دعوا و درگ ديباور كن:((  ديشد و دستش را پس كش مانيدوباره پش رد،امايرا بگ ميدستش را دراز كند تا بازو -

 يول. فكر كنم ديگفت ميدر مورد انچه امشب برا يچند ساعت ديو حاال با... ميو در سوگ او عزادار ميما وال را از دست داده ا يهردو...ندارم

 ...))ديتفاهم داشته باش يكم د،ينباش يكنم از دست من عصبان يخواهش م
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 .شوم يپشت كردم تا سوار تاكس زابتيبه ال. من باز گذاشت يدان سوار شد و در را برا. رو امد ادهيبه كنار پ يتاكس

 .ر نامم را به زبان اورده بودبا نينخست يبرا ييداشت، گو يبيعج نيطن شيصدا -.)) بن:(( گفت  زابتيال

 ))بله؟(( 

پدر گوورنو چه بود؟ چرا  يماجرا د؟يا دهيمورد شن نيدر ا يديجد زيرچياخ يماه ها نيدر ا ايا. كنم رونيتوانم فكر پدر گوورنو از سرم ب ينم(( 

 نيوال در اخر

 »بود؟ يچه راز يبط كرد؟وال در جستوجوبقرنج مرت يماجرا نيتوان قتل او را با ا يعمرش در فكر او بود؟چگونه م ساعات

 »مورد ندارم نيدر ا ياطالع نيلحظه كوچكتر نيدانم تا ا ينم«: گفتم

 »حال پدرتان چطور است؟ يراست«

قلدر چماق  نيتواند ا ينم زيچ چيه.دوباره سالم خواهد شد.شناسم يمن پدرم را م.دوباره روبراه خواهد شد.دانم ينم ديراستش را بخواه پدرم«

 .داده بود هيتك يدان چترش را بسته و آن را به در تاكس.نشستم يدر تاكس»كند ستيسر به ن يسادگ نيرا به ا

 .كند يو به ما نگاه م ستادهيرو ا ادهيدر پ زابتيال خواهر

 »چه گفت؟ زابتيال«:ديپرس دان

وال به .مينفهم ميدان يتر از آنچه فعال م شيهرگز ب ديشا.دانم يمورد نم نيدر ا ياديز زيمن كه چ يول.مورد پدر گوورنو سوال كرد در«

 »ندارد يا دهيفا چيحرفها ه نيا گريحاال د يداشت،ول يسرنوشت گوورنو توجه خاص

 .سيپار يشبها.كرد ينشسته بود و از پنجره به مه و باران نگاه م يتاكس يصندل يدانفساكت رو پدر

 ».كشد يمرا مسوزش گلو بالخره  نيا«:كرد و گفت يسرفه ا بالخره

كردم  يگفت،و من سع يزيدراز كرد و آهسته به من چ ميرا به سو شيدستها. بازگشت مياهايبه رو جهينت يناكام و ب شهيدوباره و مثل هم مادرم

 ايرو كيفقط  نيا.ديرا خواهم شن شيمتمركز كنم صدا شتريتالش كنم،اگر حواسم را ب شتريب يكردم اگر كم ياحساس م.كلماتش را بفهم

 يمادرم را نم اميچرا پ.رخ داده بود قتايآوردم كه حق يرا به خاطر م يزيدر خواب چ. ستين ايدانستم كه فقط رو يكامل م نانينبود،با اطم

 دم؟چرا؟يفهم

عرق  سيصبح زخمم را عوض كرده بودم،پانسمان خ روزيتازه د.كرديمرتعش از خواب برخواستم زخم پشتم درد م يعرق و با بدن سيخ

و مثل  ديخار يم.خوب شده بود بايزخمم تقر.از جا برخاستم به حمام رفتم و پانسمانم را عوض كردم.اتاق سرد بود يپنچره ها باز و هوا.بود

 .سابق ترشح نداشت

 

 .دميزنگ تلفن را شن يباران و صدا يگذشته بود،به هر حال ناگهان به خود آمدم و صدا يدانم چه مدت ينم

 .تواند صبر كند يقدر عجله دارد و نم نيكه پدر دان ا.افتاده است يخود گفتم البد اتفاق را برداشتم و با يگوش

 .زد يهتل زنگ م يسرسرا يعني نييپشت خط بود از پا زابتيخواهر ال يول

م داشت به ما كمك كسلر كه اكنون آمبروس كالدر نا شيار يبرود و در جستوجو ونيتيخواهد همراه ما به آو يبه من اطالع داد كه م زابتيال
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 چيه نيكسلرشروع كرده بودم و بنابرا افتني يمن قبل از شما برا.قاعده السابقون السابقون برخوردارم يمن ازحقوق عرف«:گفت زابتيال.كند

 ».رميپذ يرا نم ياعتراض

2 

 :ديگو يم ليسكيدرا

 يدر ماه نوامبر بود و بو يبعدازظهر گرم.ابر و مه قرار داشت يوصله دار اما غرق در نور بودكه در محاصره توده ها يقال كيمانند  ونينيآو

 .افزود يآن روز درخشان م باسسيدهد بر ز يمشام را نوازش م ديشد يكه معموال پس از باران ها يو شاداب يزگيپاك

 .قرار داشت»رن«رودخانه يساز شهر در كنار ساحل شرق ديو جد ياصل بخش

 يبيبه ارتفاع تقر ميعظ يصخره ا يو.چون قلعه بزرگ شهر كه هشت برج داشت و ر ديو محقر رس تيماه يبه نظرم كوچك و ب ونينيآو خود

پاپ به  ديبود كه در دوران تبع ينيدژ همان قصر پاپ نش نيا.تحت الشعاع قرار داده بود يبزرگ شهر را ببه كل يمتر قرار داشت،مثل غول كصدي

نشسته و نگاه  يميعظ يسنگ يسكو يآورد كه رو ياما خسته و خواب آلود را به خاطر م ومندريمستبد ن كيقصر پاپ .شده بود ختهفرانسه سا

قصر در نور آفتاب مغرب به  يوارهايد.كمر خم كرده اند شگاهشيكامل در پ ميدوخته است كه در تسل يوحشت زده ا يايخسته اش را به رعا

 .ديدرخش يم يرنگ نارنج

 

 تيشخص يروز ها بود كه بغرنج: در سر داشتم ياما امروز افكار كامال متفاوت. بودم دهيان گردشگر دبه عنو شيرا سال ها پ ونينيآو من

 زابتيساده و قابل درك هورست من قرار داشت و به عالوه، احساسات متضادم نسبت به ال تيكه در تضاد كامل با شخص دميشياند يم يزيدامبر

 ةچيدر مورد تار شيافتادم كه سال ها پ يمطالب اديبه  زيقبل از هرچ دم،يكه شهر را دوباره د اما در آن لحظه. هم فكرم را مشغول كرده بود

كرده بود، كار  فيرا توص ونينيآو» پتراركا«آن طور كه  يعني، »فساد و ارتشا ةمزبل«به عنوان  بايشهر ز نيتصور ا. و خوانده بودم دهيشن ونينيآو

 يحال شك نيبا ا. وابسته به دربار فرانسه است يها نسبت به پاپ ها ياز نفرت رم يبازتاب ف،يتوص نيادانستم كه  يالبته م ينبود، ول يآسان

كه در  ييايبال ريها هرگز از برجسته كردن طاعون، وبا و سا ييايتاليا. و اساس هم نبود هيپا يوجود نداشت كه اتهامات پتراركا و امثالهم، كامال ب

دار را  ريواگ يها يماريب نيا وعيمردم رم، ش. شدند ينم ريشد، س ينازل م ونينيبه طور مستمر بر شهر آو يفرانسو يپاپ ها تيدوران حاكم

 يدر امان م يماريب وعيشهر از ش يو اگر هم گاه. خبران بود يگناهان آن از خدا ب ةستيدانستند كه شا يم يخشم خدا و مجازات بر حق ةنشان

گذشتند،  يم »مين«پهناور ةكه غارت كنان و آدم كشان از جلگ ديرس يم يكار يمزدوران مسلح و ب يعني ها،رينوبت به غارت و چپاول روت اند،م

خواستند به  ياز پاپ م يكردند و هم با كمال گستاخ يغارت م _كه به وفور در دسترس بود _شهر را يبرند و هم طالها يم ورشي ونينيبه آو

دست و دل باز ودند، چون غارتگران مسلح در  اريمزدوران، بس نيدر عفو گناهان ا ونينيآو يپاپ ها و. امرزديدهد و گناهشان را ب ركتآنان ب

 .ندينما كسانيكنند و آن را با خاك  دايپ يگريشهر د گريد ييدادند تا در جا يكردند و به راه خود ادامه م يعفو، به غارت شهر اكتفا م نيا يازا

 انيها جر ابانيكردم در خ ليساز و آواز به آسمان بلند؛ س يبرپاست و صدا يعموم يكه جشن ميوجه شدمت م،يديكه به مركز شهر رس يهنگام

آن چشم هر  يدستور شاختشان را داده بودند، هنوز م بر پا بود و برج ها، دروازه ها و كنگره ها ونينيآو يشهر كه پاپ ها يميقد واريد. داشت

مشهور شهر، پل سن سنزه بود كه ساختمان آن هرگز تمام نشده بود و  ياحيس ياز جاذبه ها گريد يكي. كرد يم رهيرا خ يتازه وارد ةننديب



 

 

 كتابخانه نودهشتيا  تامس گيفورد  –حشاشين                                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٧٥ 

ماند كه  يم يتمام شد، به نان باگت مهين 1680آن در سال  يساختمان يكه كارها يپل در نقطه ا. آن تنها تا وسط رودخانه ادامه داشت يدهانه ها

. است ادياز حد ز شيرودخانه در آن نقطه ب انيبودند كه شدت جر دهيرس جهينت نيعماران پل به ام. آن را از وسط نصف كرده بودند دبا كار

 يشده بود كه هر كودك يابد يتمام در ترانه و آهنگ مشهور مهيپل ن نيا يماجرا. خورد ينم يدرد چيبه ه خ،يپل، بجز ثبت در تار ةچهار دهن

 .شناخت يرا م ندر فرانسه آ

جان « آوردم كه  اديبه  يحت. خاطرت دوباره در ذهنم زنده شد نيرفتم، تمام ا يرا م ونينيآو يو آشنا يميقد يها بانايكه در خ يحال در

 لسوفيف نيا. كرد يم يزندگ ونينيدر آورده بود كه در آو ريتحر ةبه رشت ييرا در سال ها »يآزاد ةدربار« مشهور خود  كتاب»لياستوارت م

بار به عنوان  نيمن ا يول. به خاك بسپارند ونينيكند كه جسد او را در گورستان آو يشهر را راض نيبود مسئولموفق نشده  ينحو هنامدار ب

به  _من باشد بيكه هورست من هنوز هم در تعق يدر صورت يعني ديفكر بودم شا نيبودم، هرچند كه ناخودآگاه در ا امدهيجا ن نيگردشگر به ا

 .دينائل خواهم گرد ليجان استوارت م ارتير گورستان شهر زكسره خواهد شد و ديدر كارم  يزود

. شده بودم ليتبد يزيدانستم به چه چ ينه، خودم هم نم...كيبه  ستيتور كياز . فرق كرده بودم يبه كل شميبا چند سال پ. شده بودم دگرگون

 .مردد بودم نديناخوشا تيوضع نيا ينام برا نييدر تع

 شده بودم؟ ليتبد يكيپالست ريت هفت كيمسلح به  يشكارچ كي به

 كار خود است؟ انيشده بودم كه فقط در انتظار پا ميتسل يقربان كيبه  اي

 .اسم خاص نداشت كيبه  يازياصال ن تيوضع نيا ديشا

تلفن را برداشت  يپدر دان فورا گوش. ميشد ادهيوحشتناك پ ةمسافر خان كيبود، به ناچار در  يو خارج يآنجا كه شهر پر از گردشگران داخل از

كار، دوباره نزد ما  نيدان پس از انجام ا. ميهست يو منتظر دستورات بعد ميآمده ا ونينياو اطالع دهد كه ما به آو ةندينما ايتا به آمبروس كالدر 

 ياما دان م. شده است كسلر نام داشت، فراهم شيار يكه روز يبا مرد _فقط او، نه ما _مالقات او  يآمد و اطالع داد كه مقدمات الزم برا

. ميو در جلسه شركت كن ميچند ساعته به محل اقامت او برو ةفاصل كيبا  ميخواست در صورت امكان موافقت كالدر را جلب كند تا ما هم بتوان

 ".توانم از او خواهش كنم يبا اوست، من فقط م يينها ميالبته تصم ":دان گفت

 "كند؟ يم يكجا زندگ ":ديپرس زابتيال

. ديبزن يفاصله در شهر گشت نيدر ا ديتوان يشما م. مخصوص به آنجا خواهند برد ليمرا با اتومب. نگفت يزيچ نيتر از ا شيب. شهر ةر حومد "

شده بود، به او  زابتيدر صورت ال شيو تشو يدان كه متوجه بروز آثار نگران ".بفرستم ياميپ ايشما خبر  يبرا ديشا. ديجا برگرد نيبعدا به هم

زد و  يشخنديبه من نگاه كرد، ن ".خوب و قابل اعتماد است يكسلر ما از آن بچه ها. نخواهد افتاد ياتفاق چيمن ه يبرا د،ينگران نباش ":تگف

 ".باشد نيكه چن دوارميالاقل ام ":گفت

 .ديجمله او را نشن نيدان ا يول "ست؟ياز كجا معلوم كه كسلر همان دوك اعظم ن ":آهسته گفت زابتيال

نشده، ناگهان با او تنها مانده  ينيب يپ طيشرا ةجيبا رفتن پدر دان و در نت. كردم يخود را فوق العاده ناراحت احساس م زابتيجوار خواهر ال در

 ه،ندزن اريبس زابتيدانستم كه رفتارم با ال يخودم م. كردم كه در اردوگاه دشمن به دام افتاده است ياحساس م يبودم و خود را مانند سرباز

كه داشت و از  ياز قدرت دم،يترس ياز او م. نبود، مسئله بر سر زنده ماندن من بود يكوچك ةمسئل. سرد و همراه با اكراه بود، اما دست خودم نبود
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. دميترس يمكه نسبت به او داشتم  ياز احساس شتر،يو از همه ب دم،يترس يقدرت مرا برنجاند و قلبم را مجروح كند، م نيتوانست با ا يم نكهيا

بود،  دهيپوش يا رهيت يرنگ و پلوور آب يدامن خاكستر. توانستم از او چشم بردارم يراندم، اما نم يبر زبان م يساكت بودم، به ندرت كلمه ا

 مانيپش ونينيواو را آمدن به آ ديبا يدانستم كه من و پدر دان به نحو يم. به شانه انداخته بود يبزرگ فيبه پا داشت و ك يبلند چرم يچكمه ها

 يمثل وال، كشته م نكه،يمگر ا. كه گرفته بود، آسان نبود يمياز تصم زابتيبازداشتن ال يول. ميآورد يم نجاياو را با خود به ا دينبا م؛يكرد يم

 .شد

ر داشت و مملو از قصر پاپ قرا ةالچث ميعظ واريد نييكه پا ميديرس يدانيباالخره به م ت،يزنان و خسته از فشار مردم و ازدحام جمع نفس

سر به آسمان  يبزرگ سنگ يقصر مثل صخره ها يها واريد. هوا ناگهان سرد شد. پشت خط افق غروب كرده بود ديخورش. بود تيجمع

 يو ب ميگرفتار بود تيدر انبوه جمع. روشن شده بود د،يتاب يم واريمتصل به د يرنگ يكه از نورافكن ها يرنگارنگ ينور ها اب دانيم. برداشته بود

 نيكردند، اما من در ا يم يزندند و مثل بچه ها شادمان يمردم قهقهه م. ميرفت يسو و آن سو و به جلو و عقب م نيهمراه با مردم به ا ار،ياخت

 .كردم يو ترسناك احساس م زيآم ديتهد يزيها چ يخنده ها و شاد

 انيدر جر» 1دل آرته _ايكمد« از نوع يياهويو پر ه يجنجال شيه، نماصحن نيا يرو. بر پا كرده بودند يبزرگ شينما ةصحن دانيم يسو كي در

زدند و با  يم زيجست و خ دند،يكش ينعره م تيجمع ميدر برابر انبوه عظ ،يكمد شينما يها تيشخص ريو سا) دكتر( "دوتوره ليا ". بود

 يمترقبه به آسمان بر م ريرعد، ناگهان و غ ةمردم مانند نعر ةبار، خند كيهرچند لحظه . به پا كرده بودند ييالبداهه غوغا يف اتحركات و كلم

در دو  يبزرگ يمشعل ها. بود دهيو سبعانه بخش ينيماوراء زم يها توجه داشتم كه به آن ها ظاهر شهيهنر پ يخاست، اما من فقط به نقاب ها

كامال متفاوت، بر  شينما كيمتعلق به  زيوحشت انگ ترسناك و يها تيها، مانند شخص شهيهنر پ يةكرد، سا يم ينوافشان شينما ةصحن يسو

. كردم يو شرّ و نكبت و خطر احساس نم يزيدر فكرم و در مغزم چ. و در اطراف سر گردان بود ديرقص يپشت صحنه م كيتار مهين يها واريد

 .وجود نداشت يو خنده دار نديخوشا زيچ چيمن ه يبرا

 كرد دايپ يكوچك خال زيم كيكافه ها از  يكي يجلو يرو ادهيدر پ زابتيال خواهر

_________________________________ 

1.commedia_dell_arte :ياجرا م ييو بداهه سرا ييكه عمدتاً بداهه گو 18تا  16 يقرن ها ةژيو ييايتاليا كيو فلكلو يكمد يها شينما 

 .شود

كه بود توجه گارسون را به خود  يبيبه هر ترت م،ينشست زيپشت م. ر داشتكرده بود، قرا نييرو را تز ادهيكه پ يسرخ و زرد يچراغ ها ريز كه

 .اورديقهوه ب مانيتا گارسون برا ميو منتظر ماند ميپرداخت شينما يو در سكوت به تماشا ميجلب كرد

قهوه  يجرعه ا زابتيال »م؟يه انشد كيقدر بد است؟ مگر به پاسخ سواالت خود نزد نيواقعا وضع ما ا ايآ. بن د،يرس يبه نظر م ديناام يليخ «

 يبه من نگاه نم. ديسيآن را با لذت ل شه،يمثل هم زابت،يگذاشت و ال يدر پشت لبش باق يديسف ليسب شه،يقهوه، مثل هم يرو يو خامه  دينوش

 .دنديكشيصحنه، سرك م يرو يها شهيهنرپ دنيد يمشغول بود كه برا يمردم يبه تماشا د،كر

 دايترسم كشته شوم و تازه اگر هم زنده بمانم و بتوانم پاسخ سواالتم را پ يم. ترسم يو م. بزرگ، من خسته ام يخدا د؟يناام. دانم ينم« :گفتم

گوشم گذشت، و  خيجان سالم به در بردم، مرگ از ب گريبار د كي رلنديدر ا. ترسم يم قتياز روبه رو شدن با حق. ترسم يكنم، باز هم م
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بودم كه آگاهانه به  يواريد بيكردم، با دست خود در حال تخر يم يرو ادهيحرفم را قطع كردم، دوباره ز» ...دميد رلنديكه من در ا ييزهايچ

حق با شماست، . بود يبد اريبس اريبس يتجربه . مورد است يباره، ب نيسخن گفتن در ا يول« :حرفم را عوض كردم و گفتم. بودم دهيدور كش

 ».ام يصبناآرام و ع

 ».خارج است ياز توان هر كس ديا دهيكه شما كش ييها يناراحت« :گفت زابتيال

و هراسان و  ديشما مثل من ناام يول... ديشما هم شاهد مرگ آن مرد بود د،ينمانده بود كه كشته شو يزيشما هم چ. ستين نينه، موضوع ا «

آن بدن باد كرده و ... مصلوب را فراموش كنم يويادر لبر يتوانم منظره  ينم. و نابود شده است بيدر درونم تخر يزيچ. ديستيوحشت زده ن

شوم،  يتر م كيماجرا نزد انيهرچه به پا... خواند يخود م يمرا به سو ييرفت و گو يم نييموج ها باال و پا يكه رو يو آن دست... خونغرقه به 

 _ست،خواهريجز رم ن ييگودال مار جا نيكه ا ديباور كنو _شوم يتر م كيكه تمام پاسخ ها پنهان است، نزد ييبه آنجا ،يكيهر چه به قلب تار

به هر حال  يول. نه ايترسم  يدانم هنوز هم از كشته شدن م ينم. شود يتر م شيشوم، ترس و وحشتم ب يتر م كيبه آخر كار نزد چههر  ،يآر

او . نميبابت مطم نيكرده بود، من از ا دايرا پ قتيوال حق. ترسم يكنم م داياز آنچه ممكن است در آخر راه پ. ستيبابت ن نيمن از ا يترس اصل

تنها . اصال مهم نبود يقهوه زبانم را سوزاند، ول. دميداغ سر كش ياز قهوه  يتكان دادم و جرعه ا يسر» ...ق را كشف كرده بوديحقا يهمه 

 توانستم احساساتم را مهار كنم؟ يچرا نم ،طانيلعنت بر ش. بود كه دهانم را ببندم و به اعترافاتم خاتمه دهم نيا تياهم زيموضوع حا

شما . و فشار است تيروح و جسم شما به آن همه فعال يعيمفرط، پاسخ طب يخستگ نيا. هم روح شما خسته است و هم بدنتان. ديشما خسته ا «

 ».استراحت مطلق: ديدار اجياحت زيچ كياكنون تنها به 

 »مگر نه؟ د،يدان يرا م نيشما هم ا. جاست نياو ا. جاست نياو ا «

 »جاست؟ نيا يك ؟يك« :ديشد و پرس رهيهاج و واج به من خ زابتيال

 ».نجاستيكه هورست من ا نميمن مطم. هورست من «

 ».ديحرف را نزن نيتو را به خدا ا «

 رديگ ياو را در پناه خود م شهيمحترم شما هم ي ايسيكل نيا. ديقبول كن. من آگاه است يكار ها اتييهورست من از تمام جز. دارد قتيحق يول «

اخبار و  نيآخر مايهست كه دا يكس. خواهر ست،يتنها شانس و اقبال ن نيا. گذارد يم ارشياطالعات را در اخت نيو تازه تر نيتر قيدق مايو دا

 ».زند يپرسه ماطراف  نيلحظه؛ در هم نيهم. جاست نياوه، بله، او ا. دهد ياطالعات مربوط به مرا به او اطالع م نيتازه تر

دستم را  ارياخت يب. دست من گذاشت يدستش را دراز كرد و رو زيم يدر سكوت كامل به سخنان خشم آلودم گوش داد و بعد از رو زابتيال

 »است، بن؟ يماجرا در دست چه كس نيسرنخ ا ديكن يو فكر م« :ديپرس زابتيال. دميپس كش

 »...است كه يزيدامبر نيا ديشا. دروغ گوست يزيمن از كجا بدانم؟ دامبر طان،يكار خود پاپ است؛ لعنت بر ش ديدانم شا ينم «

 .تكان داد يسر تيبا قاطع زابتيال

هرچه باشد شما  يخواهر، ول ديمرا ببخش. ديطرفانه قضاوت كن يو ب ينيع ديتوان يشما نم. است، خواهر يشداوريوجود شما پر از پ« :او گفتم به

 يكنم، م يخواستم دق دلم را خال يم.زدم يبه اطراف مشت و لگد م يكيمحابا، در تار يو ب ليدل يب: دانستم يم مخود» .ديياز آن ها يكيهم 

 ام را آرام دانهيخشم كور و نوم واستمخ
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هم راهبه كه خواهر خود شما  ديمگر فراموش كرده ا م؟يمورد با هم بحث كن نيدر ا ميتوان يچرا نم م؟يباره نزن نيدر ا يچرا ؟ چرا حرف(( 

 حساسا -مثل االن  - او هم  دنيبا د ايا د؟يشما از وال هم متنفر بود ايا. ستيفهمم مشكل شما چ يبه نظر شما او انسان نبود؟ من اصال نم ايبود؟ ا

 .))شما پر از احساس نفرت است يكه چشم ها نميب ياوه، بله، خوب م د؟يچندش و اكراه كرد

 .))ديكنخلط مطلب ن. وال خواهر من بود(( 

 يم. باره حرف بزنم نيدر ا خواهميمن م:((پروا به من دوخت و گفت  يسبز درخشانش را چالشگرانه و ب يچشم ها. دست بردا نبود زابتيال اما

 دگاهياز د. ..زابتيبن و ال دگاهياز د م،يبه مسئله نگاه كن يگريد دگاهياز د ميتا بتوان ميبردار انيمشكل را از م نيا گريكديخواهم كه به كمك 

 .))دارند يمتفاوت ديدو دوست، هرچند كه عقا

به  يمن عالقه ا.)) ستيشما مطرح ن يبرا زيچ چيه ساياست كه به جز كل نيمشكل ا. شماست يسايمشكل، كل. ميگو يخب، پس به شما م اريبس

مسئله :(( برود  رونياحساساتم و از خاطراتم ب ياياز دنام،  يخواست از برابر چشمانم دور شود، از زندگ يدلم م. بود دهيفا يب. بحث نداشتم نيا

من  يول. دميرس دم،يرس يم ديكه با يا جهيمن سال ها قبل به نت. دهم رييافكارم را تغ كبارهيتوانم به  يمن نم. است كه گفتم يسادگ نيهم هب

 يو چ ديهست يفراموش كرده بودم كه شما و امسال شما ك. ديكهنه ام باز كرد يو زخم ها ديشما امد نكهيرا فراموش كرده بودم، تا ا زيهمه چ

روح  ديتون يچگونه م د؟يخدمت كن يدستگاه وحشتناك نيبه چن ديتوان يشما چگونه م. ديدار هست ريواگ يماريب كيهمه شما مثل ...شما. ديسته

دارد،  يريتاپذ يريس ياشتها - ستين ثارگريفداكار و ا ساياوه، نه كل ست،يپاك و منزه ن سايكل د؟يكن ميو جسم خود را تا اخر عمر به ان تقد

 ييمحتوا يكشد و از انسان جز پوسته ب يم رونيو جان را از كالبد ب يمكد، زندگ يخون ان ها را م ميخفاش عظ كيبلعد، مثل  يها را م سانان

خود را وقف  يزندگ ديتوان يشما چگونه م... طلبد يرا م زيرحمانه همه چ يو ب. دهد ينم يزيهرگز چ يطلبد، ول يم شهيهم. گذارد ينم يباق

من .خود را شكوفا كند يواقع تيتواند شخص يدر انجاست كه انسان م ساست،ياز كل رونيدر ب يواقع يزندگ د؟يكن ياكارير ستگاهد نيچن

 )...)كرد ديرا نابود خواه تيشخص نيخود، ا يراهبگ يكردم، اما شما با زندگ يم نيشما را تحس تيشخص

را تحمل  ختهيلجام گس يتب الود و ان ناسزاها يها انيچگونه توانست دوام اورد و با ارامش كامل ان هذ زابتيدانم كه ال يهم نم خودم

بود كه خداوند گاه و  يياز همان درس ها يكيهم  نيا -.راهبه بود زابتيال: وجود داشت  حيتوض كيتنها  زيبر انگ نيتحمل تحس نيا يبرا.كند

ها و  نيتوه نيداد تا بتواند چن يقدرت م زابتيبه خدا به ال مانيو ا سايان بود كه كل تيبله، واقع - اموخت  يبه من م ت،يه، ان هم اوج معصگا يب

و  ههوق مانيمنتظر ماند تا گارسون دوباره برا. تر از ان بود كه فورا به من پاسخ دهد دهيفهم زابتيال. را در كما ل ارامش تحمل كند ييرهايتحق

هم انتظار داشت به خاطر  ديشا. كنم به سخنان خود فكر كنم و متوجه شوم كه چقدر احمقم دايهم منتظر بود تا من فرصت پ ديشا. اورد چيساندو

 .كرد يصبر م امتيتا روز ق ديداشت، با يانتظار نياگر چن يول. كنم ياز او عذرخواه ميناسزاها

 نياز سخن من چن ديشا.ستيحرف درست ن نينه، ا...به تن دارم يلباس راهبگ دميهان چشم باز كردم و دناگ. از اول قصد نداشتم راهبه شوم(( 

دقت  تميو شخص يزندگ طيبرعكس، اگر به شرا. ستين نيكه اصال چن يدر صورت. دانم يم يسانحه تصادف يكه راهبه شدنم را نوع ديبرداشت كن

گرفتم  ميسال ها تفكر تصم يكامل و پس از ماه ها و حت يمن با اگاه. اجتناب بود رقابليغ يشد كه راهبه شدن من امر ديخواه توجهم د،يكن

 ...پردازم يم اتيفقط به كل. اورميبه درد ب اتيخواهم سر شما را با شرح جزئ ينم. كنم سايام را وقف كل يراهبه شوم و زندگ

مؤمن و معتقد و نسبتا  ييها كيكاتول نميوالد. داشت ييها يژگيان چه وكه ان دور ديدان يو حتما م. بزرگ شدم زنهاوريمن در دوران ا(( 
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پدر بزرگ و مادربزرگ، پسرعموها و . كرد يم سايوقت ازاد خود را صرف خدمت به كل هيپدرم پزشك بود و مادرم هر ثان.ثروتمند بودند

نام  ن،يكنم ا ياداورديضمنا  -كوكران  سيبرادرم فرانس. بودند كيشناختم، كاتول يكه م يهمه كسان بايو تقر... انيو اشنا دوستاندخترخاله ها، 

 يحرف ها م نياز ا - و همه دخترها -البته ان زمان ها همه جوان ها . شود شيگفت كه قصد دارد كش يبارها م -من است، كوكران يخانوادگ

 .گذار بود دهيپد كي ن،يالبته ا يول. كردند يم يا طخدمت به ان ر يبرا اقيو اشت سايدوره خاص از عالقه به كل كي هاهمه جوان . زدند

 كاگويش يكيدر ان روزها ما در نزد! يمن چه جشن يخدا. ديرس يجمهور استيبه ر - كيكاتول كي يعني - يكند.اف.ده ساله بودم كه جان(( 

در سركوب تظاهرات مردم، در  انهيحشحد و و يب يبود كه با خشونت ها كاگويخواه ش يشهردار جمهور)) يليد((  نيو ا ميكرد يم يزندگ

در كاخ  كيكاتول كي. ميشده بود روزيپ يبود كه در جنگ بزرگ نيمثل ا ميبود يهمه ما غرق شاد. بر گرداند يسود كند هلحظه ورق ب نياخر

 يدارد، در حال ديبا كاخ سف يكيپدر شما رابطه نزد -دانم يتا ان جا كه م -احساس را داشت، به خصوص كه  نيخانواده شما هم حتما هم! ديسف

بعد، ان فاجعه رخ داد و تمام  يول.ما اغاز شده بود يو درخشان برا باينو، ز ييايرسد كه دن يبه نظر م. بود يمعمولپزشك  كيكه پدر من فقط 

 .كرد رييتغ زيما بر باد فنا رفت، همه چ يارزوها

ساله در ان روزها  زدهيدختر س كي ديدان يم. كرده بودند ريرا تسخ يقيموس يايدن. دها بو تليدوره ب. ديبه قتل رس يساله بود كه كند زدهيس(( 

 يمار ش،يحش ،يو نهادها و سازمان ها اجتماع مينسل قد تيحاكم هياستونز، شورش جوانان عل نگيرول.بود يعيوقا نيچن ريتا چه حد تحت تاث

 كي يول. زدند يكه دخترها و پسرها باهم الس م دميرس يو من به سن ديرا رسف تناميها و تظاهرات ضد جنگ و يپيو بعد هم دوره ه.. واناج

و بعد هم . ميشد يزدند دچار عذاب وجدان م يباره حرف م نيدوستان ما در ا يوقت يحت. پناه بر خدا...حرف ها كجا نيكجا و ا كيدختر كاتول

 يو ان شعرها)) لونيباب د((  يدانشگاه كنت، كنسرت ها انيجوامد، تظاهرات دانش شيپ نگيلوترك نيو مارت يرابرت كند قتل يماجرا

 ....ضربه باتون نوش جان كردم كيكه من هم در ان شركت داشتم و  1968در سال  كاگويتظاهرات مردم در ش هي سيحمله پل ،يانقالب

 دميرس جهينت نيامعه و حكومت نگاه كردم و به اخود و رفتار ج يدرست به موقع بالغ شده بودم، به هر حال به زندگ دياحمق بودم، شا ديشا(( 

 نخواهم، چو يمعذرت م - و اعتقاد و اعتماد بودم و  مانيا ازمنديخواهم، ن يم ييدارم، احساس كردم نقطه اتكا ازيخاطر ن شيو اسا تيكه به امن

 يعشق م سايمن به كل. مردم خدمت كنمخواستم به خدا و  يم. بكنم يريخواستم كار خ يم - ديا يحرف ها خوشتان نم نيدانم از ا يم

 يديو الق يجوانان و از ولنگار اديكردم و از رشد مصرف مواد مخدر، از اعت يكوچكم احساس گناه م يها تيبودم،از معص يدختر جوان.دميورز

 نيدهه پنجاه از ب يسال ها انين با پامورد عالقه م ياياذعان كنم كه دن دينگرم، با ياكنون كه به گذشته م...  دميترس يم يجنس طان ها در رواب

بزرگ و  راتييپر ماجرا را، كه دوران تغ ياز جوانان، ان سال ها ياريبله، البته، بس. من فقط ناظر اوضاع بودم... دهه شصت يدر سال ها. رفت

البته . ستمينبوده و ن انياهل شورش و عصمن ذاتا  -با مذاق من سازگار نبود  اهويان غوغا و ه. من نه يول.جوان بود، دوست داشتند لشورش نس

شهر  يشدم، ول دهيكش يبود كه به جنبش دفاع از حقوق مدن بيترت نيكه با ان موافقم و بد ستيگريد زيچ رييتغ جاديكار كردن در جهت ا: 

او ذاتا و فطرتا . بود يگريد زيچ نياوالنت يول. و شورش نبودم اميهمان طور كه گفتم، من اهل ق. عقب افتاده بود اريلحاظ بس نياكوچك ما از 

 .بود يو شورش انگريعص يدختر

رخ داد، مرا  1963انچه پس از سال . از ان بهره مند بودم يخواستم كه در ده سال اول زندگ يرا م يو گرما و محبت تيمن همان امن -و اما من (( 

 يان دوران در اعتماد و اعتقادم به خوب يها دادياز رو چيه يرار كنم، ولاق تيواقع نيالبته در ان سال ها هرگز حاضر نبودم به ا. ترساند يم
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 ياوردند، از زندگ يبه مواد مخدر رو يچند نفر دند،يبر ساياز دوستان من در ان سال ها از كل ياريبس. وارد نكرد يخلل سايبه كل مانميو ا نيوالد

نوع  نياز ا نم. من نه يول...و جامعه انداختند نيخود را به گردن والد يو گمراهكردند و گناه شكست  يشانه خال تيو از قبول مسئول ختنديگر

 .افراد نبودم

به ان ها خو گرفته بودم،  يخانوادگ تيترب جهيكه در نت ييو تمام باورها يارزش يارهايتمام مع. بود يكه در حال فروپاش دميد يرا م ييايمن دن(( 

 يزندگ وحركت  ريكه در گذشته مس يجيو را))  يعاد((  يراه ها. مردود و مطرود شده بودند يبه كل ايفته مورد سوال و انتقاد قرار گر يبه نحو

خود  اليو ساده لوحانه اش، به خ يكه با ان اعتقادات سنت س،يو برادرم فرانس. ديرس يقابل عبور به نظر م ريداد، بسته و غ يمردم را نشان م

 نيا نفراموش كرد يو من برا. كشته شد نتاميدر و)) تت((  ديحمله روز ع انيبه جنگ رفته بود، در جر) )يهنيم يدفاع از ارزش ها((  يبرا

 يخوب هيرا توج سيهدف فرانس يو ب دهيفا يامده بود، مرگ ب يگريبال سر كس د نياگر ا ديشا. را گذارندم يسخت يروزها و ماه ها بتيمص

 يشوم، م رهيچ بتيمص نيگرفتم بر ا ميمن تصم. من نه يول. شد يو جدا م ديبر يم سايو از كلاورد  يبه حساب م يمعنا بودن زندگ يب يبرا

 يبشر تباه و ب يو زندگ هودهيمعنا نبود كه وجود انسان ب نيبه ا سياز نظر من مرگ فرانس. كنم دايپ يحيخود توض يبرا متيبه هر ق تمخواس

هر  يكار هم برا انيهست و در پا يو شر ريهست، خ يدارد، حق و باطل ييه زندگس معناراسخ داشتم و هنوز هم دارم، ك مانيمن ا. هدف است

 ازين يو من در تمام عمر، هرگاه كه به پاسخ -است  دهيمفهوم و معنا بخش يخداوند به زندگ.هست يياعمالش پاداش و جزا يدر ازا يكس

كه  تيواقع نيو ا. داشت يا ژهيو تيمن اهم يو برا. بهتر و پاك تر بود ياجتماع يها نهيگز گرياز تمام د سايكل. رفتم يم سايداشتم، به سراغ كل

 يزهايتمام چ. كرد يو مطمئن م داديم نيمرا تسك....مثل كوه استوار و برقرار بود و هنوز هم هست مه،يو آس ريمتغ نيچن نيا يدر جهان سا،يكل

نباشد،  نيكه چن دوارميزنم، نه؟ ام يحرف م))  حيمس روانيپ(( فرقه  يمثل اعضا. ديرس يو ابتر م تياهم يبه نظرم ب سايكل اي سهيدر مقا گريد

 يپاپ و شورش يقيها و موس يپيتوانستم فرهنگ ه يكه نم يو مهم بود، در حال ينهاد جد كي ساياز نظر من كل يول. ستميچون واقعا از ان ها ن

 يو موافق كسان دميپسند يرا م يريپذ تيبوم، من حس مسئول تناميمخالف جنگ و من. رميبگ يبو، جد يو تو خال شهير يهم ب قتيرا كه در حق

 يدادم و صفحه ها يراك گوش م يقياوه بله، من هم به موس. ميرياعمال خود را بپذ يامدهايو پ ميعمل كن ارانهيهش ديبا ندبودم كه معتقد بود

به نظرم  زهايچ نيتمام ا يول. رفتم يم ابانيتظاهرات به خ يو برا دميپوش يمان دوره لباس  يمن هم مثل دخترها دم،يخر يها را م تليگروه ب

 يجد ينهاد سايكل. دهد يخود ادامه م يدوهزار سال است كه به زندگ ساينه؟ كل اي ستيمنظورم چ ديشو يدانم متوجه م ينم... فرار و گذرا بود

 .و مهم است

و تشنه  اريچنان هش يبود اما ذهن يريخانم پ شناختميرا م ريراهبه فوق العاده و كم نظ كيمهربان و اريبس شيچند كش انمياطراف انيدر م((

بود انسان واقعا  يسليپر سياز طرفداران پر و پا قرص الو ديكنيمن باور نم يخدا...بود يو دوست داشتن زيبرانگ نياموزش داشت كه تحس

هم  ياسيس تيمدرسه بود از فعال رهياموزگار و مد بردياز هر لحظه ان لذت م قتاياش چنان مملو از صفا و عشق بود كه حق يزندگ بود يخوشبخت

كرد  قيزن بودكه مرا تشو نيبود هم يزن فوق العده ا ميبده يدرس خوب كانيوات يكله گنده ها نيبه ا ديبا: گفتيم شهينداشت و هم يواهمه ا

بتوانم  دياجازه بدهد شا طيكرد وبه من گفت كه اگر واقعا بخواهم و اگر شرا حيتشر ميرا برا يراهبگ يبه وجود اورد او زندگ زهيو در من انگ

كه  دانستميبن؟من از اول م ديفهمينشوم م مانيپش ياز لذات شهوت جنس زيپره. در عصمت  يو از زندگ ميمايراه را انتخاب كنم و تا اخر بپ نيا

 ...را بگذرانم ديخوب با معنا و مف يزندگ ثاريا نيا يبودم هستم كه درازا دوارياز لذات محروم خواهم بود اما ام ياريبس از يدر زندگ
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من هم  يصومعه برا كنميبله انكار نم ديدانيو مردود م ديفهميان را نم اي ديكنيو درك م ديفهميموضع مرا م نيا اياست  دهيفايباره ب نيبحث درا((

پنهان  انهسند كه بتوانند خود را در  يامن يها در جستجو شيتقدند كه راهبه ها و كشازمردم مع ياريبس.فرار از خطر بود يبرا يپناهگاه و مكان

 يو اكثر مردم هم برا. بن نطورنديهمه ا يپنهان شدن داشته باشد هر كس يبرا ييدوست دارد جا ياست چراكه نه؟هر انسان يتيواقع نيكنند و ا

 كننديم دايپ يپناهگاه ينيخود چ

همسر و فرزند و خانه و كارت  يبه جا كيكاتول يدخترها كهيبه من افتخار كردند هنگام نميدر صومعه پنهان كردم و والدمن تا مدتها خود را ((

 تاس ياز حس افتخار و نگران يكه مخلوط ديا يم ديپد يانها حالت نيدر جهره والد كننديرا انتخاب م سايرفتن به صومعه و خدمت به كل,ياعتبار

 يدختر كوچولو.بودند ديحال كنجكاو نگران و پراز تر نيو درع كردنديمن هم به من افتخار م نيبله والد ديشناسيت را محال نيوشماهم حتما ا

 ...شومياز خنده روده بر م فتميان روزها م اديبه  يمن وقت يماند؟خدايباكره م شهيهم يبرا گريما د

 د را در صفا و ارامش و خدمت و عبادت بگذرانمخو يو زندگ. به خدا خدمت كنم به مردم خدمت كنم خواستميم من

 فيتعر يموجود انسان كياز زن بعنوان  خواهديها در حركت است و م يكاست ميو ترم يدر جهت تعال سايكه كل ديرسيبنظر م نيان سالها چن((

 ...كند يبازنگر سايخود درباره نقش زن در خدمت به كل دگاهيارائه دهد و در د ينينو

 ))مگه نه؟,بن ستين نطوريا. رسدينم شيبه همه خواسته ها شهيكرد؟انسان هم شوديم خب چه يول((

دورتر از ان  يبا حت يمشتر ارهيمتعلق به س يموجودات.است نيا قتيحق. ديهست ينيزم يبه موجودات ماورائ هيشب يزيشما و امثال شما چ((

دروغ .ستين شيب يتوهم نياما ا..ديظاهرا از ما هست... ديكنيم يانسانها زندگ انيو م نيكره زم يرو ديدر امده ا زاديشما به شكل ادم. ديهست

و حواس او را  شانيكه روح انسان را پر ديرنگ و بو هست يب يشما مثل گاز. ديدروغ را پنهان ك نيا ديتوانيتا انجا كه م ديكنيم يشما سع واست 

 .كنديفلج م

 ياكاريخود را پشت ر ديشويروبرو م يمشكل انسان كيو هر بار كه با  ديكنيه پنهان متوهم است چون شما چهره خود را پشت پرد كي نيا

 ...ديابا ندار ينوع دغلباز چيو از ه ديتراشيخود بهانه م هيتوج يبرا ديكنيپنهان م تانيها

لحظه به  كي ينت خدا بر من اگر حتمن است و لع يزندگ يو محتوا يناج سايكه من راهبه ام؟ كل ديمن راهبه ام مگر فراموش كرده ا: دييگويم

م راهبه ام جنس من خالصتر و بهتر از شما ...((ديشويموضوع خسته نم نيبر ا ديوقت از تاك چيو ه))شمينديفكر خود باشم و به شخص خود ب

تا كنون هرگز  ديفتچقدر خوشحال شدم كه گ ديدانيمن نم يخدا))...شناسميخود را خوب م يها يوبرتر ازاتياست من امت يمعمول يادمها

 راحت شد الميخ!به شما نخورده است يدست مرد

 ...))ديگو هست اوهيشما دغلباز و دروغگو و  ديترسياست كه شما م نيا تيواقع,خواهر يول((

 ))گو بود؟؟ اوهيوال هم دغلباز و دروغگو و  ايوال چطور؟ا((

 ...))گذاشتياش م دهيو جانش را بر سر عق گرفتيم ميمستقال تصم شناختيم يواقع يبود زندگ ينه وال دغل باز ودروغگو نبود او زن شجاع((

 نياگر مرده بودم ان وقت مراهم مثل وال تحس ايانداخته بود ا نيياگر منهم كشته شده بودم اگر ان مرد ناشناس مرا از بالكن پا((

 ))د؟يازمن متنفر.است؟چون كشته نشده ام نيشما ا د؟مشكليكرديم

 ))ستميتنفر نمن از مشا م((



 

 

 كتابخانه نودهشتيا  تامس گيفورد  –حشاشين                                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٨٢ 

را  سايكل ديكنيچون فكر م ديمتنفر سايو از كل ديمتنفر سايچون از كل ديبنظرم شما از من متنفر ديدار يمشكالت بزرگ.بن ديشما مساله دار((

 وانهياز من هم د يحت.ديا وانهيشما د... ديسرخورده ا ديوا داده ا ديشكت خورده ا ديكنيچون تصور م.ديكرده ا ديپدرتان را نوم ديكرده ا دينوم

 يشما مناسب نبود شما برا يبرا يسوعيبعنوان راهب  يزندگ!نه شخص خود را.  ديكرده ا ديرا نوم ساينه كل. ديشما شكست نخورده ا.ديتر

خود را  يدل كمر شما را شكسته است وحاال شما دق يناكام نيظاهرا ا يول.راهب شوند تواننديهمه نم ستيفاجعه ن نكهيا.ديخلق نشده بود نكاريا

ما باهم تفاوت داشت  يو نقطه نظرها ديعقا.دوست او بودم  نيكنريو نزد نيو من بهتر دياخر چرا؟خواهر شماهم راهبه بود.ديكنيم يم خال رس

باه قبول دارم كه اشت د؟منيمرا عفو كن ديتوانينم د؟چرايدهيبه من نم يفرصت شود؟؟چرايشمارا جه م...ميديجنگيجبهه م كياما هردو در 

شما  م؟مشكليحد باهم فرق دار نيمن و وال تا ا ايا...وال ومن كنميخواهش م.ديمجادله ان روز را فراموش كن كنميخواهش م نيرابناب.كردم

 ))د؟يبردار يلجباز نيدست از ا ديتوانينم ست؟چرايچ

ام من شما رو دوست دارم  وانهيمن حتما د زابتيال حق با شماست...من عاشق شما شده ام..بله..بله..است كه شمارا دوست دارم نيمشكل من ا((

 اشما دونفر واقع ياست عشق واقع نيبه شما چه گفتم؟شما و سانداناتو ا نستونيدر پر ديايم ادتاني...ديستيعشق من ن ستهيشما اصال شا كهيدرحال

 ))ست؟يطور ن نيا ديگريكديبرازنده 

شما مرتكب اشتباه !خوب اريبس: ((شد  رهيشرربار به من خ ييانداخت و با چشمها يبه كنار اش را يصندل ديمثل فنر از جا پر نيخشمگ زابتيال

 اريورفتارتان با من در حد اعال بس ديشده ا يشما در مورد من مرتكب اشتباه بزرگ.دياشتباه بگذران نيعمر خودرا با ا يباق ديوبا ديشده ا يبزرگ

و در  ديخوش باش تانيجا يو با ان اشتباهات و ان نفرت ب ديبرو!ليبا كمال م!ارخوبيبس ديخواهيم نطوريحال كه ا.است شرماهيو ب زيام نيتوه

 ..))ديكنيمورد من و از همه بدتر درمورد شخص خودتان اشتباه م سادريشما درمورد كل!ديكنيباشد كه شاتباه م ادتاني يول...ديريگناه بم

از . گشود  يخود راه يها مشغول بود برا شهيهنرپ قيكه به تشو يتيجمع انيه و ارنج در مبا شان نيسهمگ يرا كفت و مثل گردباد نيا زابتيال

 يزيچ اي يتا خود را از دست كس ديزد ودست و پا زنان كوش غيج ستاديگم نكرده بودم كه ناگهان ا تيجمع انيمن دور شد هنوز او را درم

 .ما فاصله انداخته بود انيمتر م نيقطر چند به يانسان واريد كي.از دست من ساخته نبود يكار دخالص كن

و با دست و سر و  داديكمرش را تكان م ساختيشكلك م.كرديم زيجست وخ زابتيكه دربرابر ال دميرا د شيدلقك گروه نما يعني نويارلك وبعد

تا خود را از  ديه پشت به او كرد و كوشدوبار زابتيال زديو نعره م ديخنديم انهيبه صورت زده بود وحش ياورد نقاب يصورت ادا و اطوار در م

دست  زابتياز ال نويكند باالخره ارلك زياورا وادار به رقص و جست و خ كرديم يرا گرفته بود و سع زابتيال يكند اما دلقك دستها خالصدستش 

مردم از خنده روده بر  كهيدرحال زابتيال.رفت يپشت و كمرش را تكان داد و از او رو برگرداند و به سراغ نفر بعد حيقب يبرداست و با حركت

 .شد ديناپد يكيخود راه گشود و درتار يبرا يامواج انسان انيبا دست وارنج در م كردنديو اورا مسخره م دندشده بو

م بود مسل زيچ كي كردميفكر م زابتيال ينشسته بودم وبه گفته ها يصندل يحركت مثل مجسمه رو يب.شد يمثل برق سپر دادهايرو نيا تمام

اگر  كرديرا دوا نم ميرا از دردها يهم فعال درد نيبودم اما سرزنش و نفر ييو ناسزا نيرا باخته بودم مستحق هر نوع نفر يباز زابتيدربرابر ال

 يبرا دير باتا اخر عم زابتيفرصت داشتم تا خود را سرزنش كنم و افسوس بخورم به قول ال يبه انداز كاف بردميماجرا جان سالم به در م نيااز 

 .دادميرا پس م يسوعيرو بعنوان راهب  يزندگ يو تاوان سالها بردميجبران اشتباهاتم رنج م

 شيبود كه از قرنها پ يميقد يها ياورده بودند از ان گار شيصحنه نما يرا جلو يدر بسته ا يچوب يصحنه رفتند گار يها دوباره رو شهيهنرپ
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گردشگران ومردم  يسر وصدا و خنده ها.كنار صحنه خاموش شده بود ياز مشعل ها يتعداد.گرفتير مدوره گرد قرا شگانيمورد استفاده هنرپ

نور  خورديهنرمندان تكان م قيتشو يبودكه برا ييرنگارنگ و مختلف و دستها ياز كالهها ييايدر دميديم كهيزيتنها چ.كرده بود شفروك يبوم

 اغاز شده بود يمتمركز شده برنامه بعد يچوب يگار يصحنه رو يفكنهانور ا داديچشم را ازار م يعكاس يها نيفالش دورب

پرداختم چه ابراز احساسات  زابتيال يبه جستجو كردميافكارم را مرور م كهيزدم و درحال تيجمع ليرفتم خود را به س ابانيجا برخاستم به خ از

دوست  كيمثل  تيميدر كمال صم زابتيال يرير مودبانه و قابل تقدو چه رفتا!  يچه اعتراف خنده دار....من شمارا دوست دارم: ياحمقانه ا

فرصت  نيداده بود و من احمق از ا حيتوض ميرا برا ونيسوعيورود خود به فرقه  يبه من اعتماد كرده و در كمال صداقت چگونگ كيخوب و نزد

و از او پوزش  كردميم داياو را پ ديبودم با وانهيمن د.حق داشت زابتيال...كنم  يرا سر او خال ميال استفاده كرده بودم تا تمام عقده ها دهيا

 ....او راهبه است فراموشش كن!شو ميتسل تيبه واقع,كليسيبن درا.بله,كردمياو را فراموش م شهيهم يو بعد برا...دميطلبيم

ها و زوزه باد در شاخه درختان را  شهيهنرپ يمردم نعره ها يخنده ها يصدا گشودميم يخود راه يبرا تيجمع انيبه زحمت در م كهيحال در

 دميشنيم

 .افكندم يكجا رفته بود؟به اطرافم نظر زابتيدر افكار خد بودم ال غرق

 ....يبودم ول زابتيال يانكه اصال انتظار انرا نداشتم من در جستجو ليانهم به دل,باور نكردم دميرا كه به چشم د يزيوهله اول چ در

در  زيسامرها. نداشتم  نجايحضور او در ا يبرا يحيتوض چيه.  دميرا د زيسامرها ويدر تيجمع ليدورتر از س ي، كم دانياز م يگوشه ا در

گذراند  يم گشيگربه ها ودوستان كاتول اني، در م وركيويپنجمِ ن ابانيدر خانه اش ، در خ ايزمستان را  يكرد ؟ او معموال ماه ها يچه م ونيتيآو

خود  يگذشته برا يرفت كه در طول سال ها يباهاماس م ريمجللش در جزا ياليپا به و ايبرد  ياش لذت م يزمستان و باغ بايز ياز فواره ها و

خود را به  يحيتفر ي، كشت يِ زمستان التيتعط انيدر جر كايجمهور آمر ياز روسا ياريبس ريسال اخ ستيدر ب: به دست آورده بود  يشهرت

 .او به سر برده بودند  يدر خانه  يچند ساعت ايو چند روز  برده زيسامرها ياليو يخصوصلنگرگاه 

 .بود  ستادهيا ونينيشهر آو دانيجا ، در م نيشق و رق و با كمر صاف ، ا شهي، مثلِ هم زياكنون سامرها يول

بز رنگ و پردارِ س يها ياز آن كاله نمد يكيآن مرد . گفت  يزيبود چ ستادهيكه كنارش ا يكج كرد و به مرد يسرش را كم زيسامرها

توانستم  ياز راه دور نم. آن را باال زده بود  ي قهيو  دهيپوش يا رهيكاپشن ت. را به سر داشت  شياطر »رولِيت« التيا انِييمخصوصِ روستا

 .دهم  صيتشخ يش تريب اتيجزئ

 ... زيسامرها ويدر

در  قايدق زيسامرها نيا. از حد احمقانه و ساده لوحانه بود  شياحتمال ، ب نياست ، اما تصورِ ا يحضور او تصادف ديفكر افتادم كه شا نيبه ا اول

ز در يحضور سامرها ليپس دل. هرگز . نبود  يتصادف يدادي، رو ميآمده بود كه كسلر ، پدر دان و من هم آن جا جمع شده بود ونينيبه آو يروز

 جا چه بود ؟ نيا

 كار نيا يول.  رمينظر بگ ريكردم تا بتوانم او را بهتر ز كينزد زيبه سامرهاآمدم و خود را  رونيب انيانبوه تماشاچ انيم از

 بودم كه اشتباه كرده ام و دواريام ديشا. دانم  ينزد او نرفتم و با او حرف نزدم ؟ خودم هم نم مايداشت ؟ چرا مستق يا دهيفا چه

 .كرد  يرا از آنچه بود هم بغرنج تر م يلعنت يجراما نيدانستم حضور او ا ي، چون م ستين زيبودم ، سامرها دهيكه د يمرد
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 نگاه نيو آن را لگد كردم و چند نيا يباز كردم ، چند بار پا يراه تيجمع انيزدند ، به زحمت در م يو دست م دنديخند يم همه

 وجود يشك چيون هرساندم و اكن زيسامرها يلب را تحمل نمودم و بالخره خود را به پانزده متر ريز يِو چند ناسزا نيخشمگ

 چنان آرا. زد  ي، دست هم نم ديخند ينم. بود  دهيپوش ييو گرانبها كيلباس ش شهيمثل من هم. بود  زيآن مرد سامرها:  نداشت

 همراه كاله به سر او ، آهسته ،. در اعماق وجودش النه داشت  ياعتنا و ساكت بود كه انگار جوهرِ مرگ و آرامش ابد يب و

 و ناگهان ارياخت يب. بود  يزيچ اي يكس يدر جستجو يينظر داشت ، گو ريرا ز تيجمع. كرد  يحركت م اطيو با احت قيدق

 ما بود ، دوست معتمد يبود ، دوست خانوادگ زيبزرگ ، او سامرها يخدا. بروم و با او حرف بزنم  زيگرفتم نزد سامرها ميتصم

 خود يبرا تيجمع انيشوم ، به راه افتادم و با هزار زحمت در م مانيپشرا گرفتم و قبل از آن كه دوباره  مميتصم! من  يحام و

 .گشودم  يراه

 لحظه به مميتصم. شدم  خكوبيخود م يسر جا ارياخت يبودم كه دوباره ب دهيآن دو نفر رس يبه هشت متر بايپشت سر تقر از

 .بود  دهيگرد ليتر شده و بالخره به عكس خود تبد فيضع لحظه

 كردم ؟ ياعتماد م زيبه سامرها ديآمده بود ؟ چرا با ونينيبه آو زيچرا سامرها: مطرح شد  ميوال نگران كننده براسئ نيا دوباره

 ييگو. شدم  يروبه رو م ديجد يشگفت كيوجود داشت ؟ هر روز و هر ساعت با  يماجرا اصال انسان قابل اعتماد نيدر ا مگر

 زينفرت انگ يكانال صدا يبود ، در گوشه ها دهيام رس نهيو متعفن به س فيو كثبودم ، آب آلوده  ستادهيا يكانال فاضالب وسط

 .توانستم از جا تكان بخورم  ينم يول دميشن يو سوت موش ها را م غيج

شد  يسو خم م سو و آن نيدست او به ا يكال ، همراه با حركت نوسان يپرها. زد  يمرد كوتاه قد كالهش را برداشته بود و خود را با آن باد م آن

چنان  شياز گونه ها يكي. داشت  يرنگ يتونيبود و پوست ز ينكيو ع لويبيس.  دميو بعد ، مرد ناشناس سرش را برگرداند و من صورتش را د

 يزينگو نفرت ا قيزخم عم ياما بدتر از گونه ، جا. استفاده كرده بودند  يراندازيو الش بود كه گوسس در گذشته از آن به عنوان هدف ت شآ

مرد مشكوك با  نيا... بزرگ  يخدا. بود  دهيگردنش را بر يگريبا ناش يكس ييگو. شد  يم دهيچانه تا گره كرواتش د نيب يبود كه در فاصله 

 يحانرو ريافراد غ نيو با نفوذتر نياز قدرتمندتر يكي يعني،  زيسامرها وي، كنار در زينفرت انگ يزخم ها يو صورت وحشتناك و آن جا رس نيا

 . گرنديكدي يميقد يداد كه دوست و آشنا يبود و رفتار آن ها نشان م ستادهيا كيكاتول ي سايكل

جسد مصلوبِ برادر لئو  يبا مشاهده  كستوسيسنت س يكه در ساحلِ صومعه  يشدم و دوباره همان احساسِ ترسِ فلج كننده ا رهيآن دو خ به

 يگريد زياما چ. كرده بودند  قيتزر ميكرد ، انگار با آمپول ، احساسِ ترس را به رگ ها خكوبيخود م يشده بود ، مرا بر سر جا يبر من مستول

 نيا يپرها... كرد  يرفت و به من اشاره م يم نييدست برادر لئو كه بر امواج ، باال و پا: را تكان داده بود كه با ترس رابطه نداشت  ودمهم وج

 ستياحساس چ نيدانستم ا ينم. كردم  ياحساس را درك نم نيمفهوم ا... شد  ين مرد خم و راست مكاله مسخره كه همراه با حركات دست آ

 ...خواستم به آنجا بروم  يمقصد هر جا كه بود ، نم نيا يول. خواهد برد  كجاو مرا 

 ...دراز منتظر ماندم  يمدت

مرد كوتاه قد فورا از باد زدن خود دست برداشت ، چون . خت فورا مرا شنا زيكرد و سامرها يبا هم تالق مانينگاها. برگشت  زيسامرها

دوباره .  ديان چند لحظه به نظر من چند قرن طول كش. شده بود  رهيهمچنان به من خ زينگاه سامرها. بود  دهيكاپشنش را كش نيآست زيسامرها
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كردم  يسع. مانده بود  رهيخ زيسر سامرها يو به اشاره  ديشك يكاپشن را م نِيكه آست يانتها گرفتار شده بودم ، نگاهم به دست يب در برهوت

نام مرا صدا كرده  زيسامرها ايآ. كردم  ياتفاق را درك نم نيبود ، اما من ا نيكه در شرف تكو ياتفاق. توانستم  ياما نم. كنم  يابياوضاع را ارز

 ياز آنجا دور م ديرفتم ، با ياز آنجا م ديبا: دانستم  يرا م زيچ كيا تنه.  زيچ چيو ه دميفهم يم يزيو نه چ ميشند يم يي؟ اما من نه صدا بود

 .تر  عيهر چه سر. شدم 

 ي شهيكه ش يبا خشم وبه من ناسزا گفت و دست يكس. مردم را لگد كردم  يو آرنج مردم را كنار زدم ، پا نهيخود آمدم ، برگشتم ، با س به

را پشت  يانسان واريبه سرعت از كنار او گذشتم ف بالخره آن د يول.  ختير نميآست يشراب رو را گرفته بود ، چنان به من ضربه زد كه يشراب

به پشت سر انداختم و متوجه شدم مردم  ينگاه. شدم  ياز آن جا دور م ديبا. پناه بردم  يكيو به تار ختميگر يي، از نور و روشنا ذاشتمسر گ

 .كرد  يم بيبه سر داشت مرا تعق يكه كاله نمد يآن مرد.  نديگو يهمچنان نا آرامند و ناسزا م

 .هنور آن جا بود . ام را در آن گذاشته بودم ، دست زدم  يكيپالست ريكه هفت ت يبيج به

 ...كردم ، فرار  يفرار م ديشدم ، با ياز آن جا دور م ديبا

و  دميچيپ يكيبار يانداختم ، به كوچه  يبه پشت سر نگاه مهيتوقف كردم ، سراس يفرع ابانيدر خ. زد  ينفس افتاده بودم و قلبم به شدت م از

گوناگون به  يالوان و ماسم ها يبود كه با لباس ها ييهم پر از گردشگران پر سر و صدا يفرع يها ابانيخ يحت. چسباندم  واريخود را به د

اما ناگهان درست دربرابر صورتم . را بستم  ميظه چشم هاچند لح يبرا. تازه كنم  يو نفس ابميكردم آرامشم را باز  يسع. رفتند  يم دانيم يسو

پنهان كرده و درست روبه  يافتاد كه سر و صورت خود را باشلق يبرّاقِ مرد يكه چشم باز كردم ، نگاهم به چشم ها يو هنگام دميشن ييصدا

 ميچنگال مانندش را مثل داسِ مرگ به سو يهادست . كردم  يصورتم احساس م يرا رو زشينفسِ متعفن و نفرت انگ. بود  ستادهيا من يرو

 .به مرد ناشناس ناسزا گفتم . خورد  واري، پشت سرم محكم به د دمي، خود را پس كش ديرا به صورتم مال شيانگشت ها. دراز كرد 

مرگ . مرگ نبود  تيمرد ، عفر نيا. بود  دهيرا پوش يبود كه لباس راهب ييگدا. دراز كرد  ميگفت و دوباره دستش را به سو ينامفهوم ي كلمه

حركت سر  يلحظه ب كي يكه او را ترسانده بودم ، چون برا نيمثل ا. دستش را كنار زدم و او را به عقب راندم . بود  امدهيهنوز به سراغم ن

 .كرد  ينينشكوچه عقب  يباشلق پنهان بود ، به طرف ورود ريكه همچنان سر و صورتش ز يكرد و درحال ي، عقب گرد ستاديا شيجا

 »! گم شو ! از سرِ راهم كنار برم « :زدم  اديفر

فكر افتادم  نيكردند و ناگهان به ا ي، كه آن ها هم لباس راهب ها را به تن داشتند ، به ما نگاه م گريچند نفر د. تنها نبود . نگاه كرد  ابانيخ به

آن در دو  يضاآن ها برقرار است و اع يگفتند هنوز هم فرقه  يران بودند كه متوبه گ يفرقه  ياز اعضا ديشا. افراد واقعا راهبند  نيا ديكه شا

 يموجودات وحشتناك و عبوس: بودم  دهيآمدم ، ان ها را د ونينيآن بار كه به عنوان گردشگر به آو. كنند  يم يزندگ ونينيآو يميقد يسايكل

ها  نيا. زدند  يها پرسه م ابانيكرد ، در خ يوصورتشان را كامال پنهان مكه سر ييخشن و باشلق ها يبرهنه و با خرقه ها يبودند كه با پا

از شاهان  يبعض يبودند كه روزگار گذشته حت يهمان توبه گران متعلق به قرن چهاردهم بودند ، راهبان معتكف ، مرتاض و خودآزار نانِيجانش

دزد ، به  ايراهب  ادل آرته بودند ، ي – ايكمد ي شهيدانستم هنرپ ي، كه نم مردان نيبه هر حال اكنون ا. فرانسه را هم به خود جذب كرده بودند 

 . دنديكش يشده بودند و انتظار م رهيمن خ

خشن و  اريبس يبه آنان جمله ا. دوستانش كه راه را بند اورده بودند ، رفتم  يدست دراز كرده بود ، كنار زدم و به سو ميرا كه به سو يمرد
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به دست . كوچه صف بستند  يوهمناك راه باز كردند و در دو سو يمردان ناشناس با اكراه و در سكوت. به زبان آوردم  موهن اريبس ييناسزا

چند  اهپوشيمردان س. شد  يم دهيد يزيبه زحمت چ يكيالبته در آن تار. فشردم  يرا در مشت م ريكه هفت ت دمينگاه كردم و تازه فهم مراست

 ميپالتو بيرا دوباره در ج نيدروغ يو آن اسلحه  دميرس ابانياز كنار آن ها گذشتم ، به خ. شدند  رهياسلحه ام خ عقب نشستند و به من و يگام

 دايكردم مرد كاله به سر را پ يو سع.گشودم  يخود راه يبه زحمت برا. دوباره با ازدحام مردم روبه رو شدم  ابانيبه محض ورود به خ.  مگذاشت

 يها هيسا واريد يمشعل ها رو يشعله . مرا به خود جلب نمود  يكرد ، توجه  يم يپنج مشعلِ سوزان تردست ايا چهار كه ب يشعبده باز. كنم 

مشعل ها ناگهان صورت  يشعله . بود  ستادهيشعبده باز ا كيجا چه خبر بود ؟ مرد كاله به سر نزد نيكجا بود ؟ ا زابتيال. ساخت  يم يمرموز

نگاهش همان . دهد  صيرا تشخ يزيچ ابانيخ يكيكرد در تار يم يو سع ديكش يبه اطراف سرك م. بود روشن كرد  هستاديا هياو را كه در سا

 .بودم  ستادهيكه من ا دييپا يمرا  يگوشه ا

 يرو رو دهايرا كه مردم در پ ييها يو صندل زهايكردم و م دنيشروع به دو مهيمرا بازشناخت كه من سراس يبودم تازه در همان لحظه ا مطمئن

 كينفس زنان از كنار . انداختم  نيكردند ، به زم ينگاه م شيخوردند و به نما يآن ها نشسته بودند و قهوه م

 ينيب. دراز به صورت گذاشته بودند،پشت سر گذاشتم ينيبا ب ييها را كه نقاب ها شهياز هنرپ يگذاشتم ، با سرعت گروه يگلفروش يگار

 رونيب ميخواستند به من نوك بزنند و خونم را از رگ ها يم ييمن دراز شده بود، گو يبه سو يشرور و وحش صورتك ها مثل منقار پرندگان

بود، سد كرده  بميرا كه در تعق يپوش و باشلق به سر، موقتا راه مرد كوتاه قد اهيكه مردان س دميپشت سرم نگاه كردم و د بهدوباره . بكشند

 نيكرد خود را از دست ان سائل يم يبه مرد كاله به سر كه سع اطيپناه گرفتم و با احت يدرگاه خانه ادر  دم،يچيپ يكوچه فرع كيبه . اند

سنگ فرش لغزنده  يسپس دوباره با سرعت در همان كوچه به راه افتادم، دوباره به پشت سر نگاه كردم، رو. كردم نگاهرها كند،  اهپوشيس

مرد  بيكردم خود را از تعق يو سع دميبود، تعادلم را حفظ كردم، دوباره دو يه هر جان كندنب. شوم نيبود نقش زم كيكوچه سر خوردم و نزد

 .كاله به سر نجات دهم

 .كردميم دايرا پ زابتيال ديو با. افتمي يكردم و ارامشم را باز م يم ياستراحت ديداشتم، با ازين يبه پناهگاه. كردم يفكر م ديبا

 ...او به همه فكرده بودم جز. زيسامرها

 ايداشت؟ ا يمرد كوتاه قد و كاله به سر با او چه رابطه ا نيدانست؟ ا يدانست و چقدر م يامده بود؟ چه م ونينيبه آو يچه منظور يبرا

موضوع  ايرا كرده بود؟ ا زابتيقصد جان ال يدانست كه كس يم ايدانست؟ ا يآمبروس كالدار را م يعنيكسلر  سيموضوع ار زيسامرها

 انست؟د يرا مهورسمت من 

 .خبر داشت زياز همه چ قايدق شهيهم زيسامرها ظاهرا

 .گفت يم شهيبود كه پدرم هم يزيچ نيا

و  دميرا شن يميانفجار عظ يو بعد صدا. به لرزه درامد ميپا ريز نيكه ناگهان زم دميكش يكز كرده بودم و به اطراف سرك م يدرگاه خانه ا در

 نندهك رهيخ يو با نور ديبار يفرو م رهياز اسمان ت يو صورت ديسف ،ياب يكه به رنگ ها دميدنباله دار را د ياز شهاب سنگ ها و ستاره ها ييايدر

 كيرا احساس كردم و  نيدوباره لرزه زم. خورد يكهنه ا يدر چوب يافق ركيسرم به د. دميبه عقب پر ارياخت يب. كرد يدائما رنگ عوض م

 .كردند يهلهله م ن،يمردم، شگفت زده و با تحس. ديبه گوشم رس يميانفجار عظ يلحظه بعد دوباره صدا
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قصر به اسمان  يوارهايد يخود را از رو ياست، اتش بازها موشك ها يطوالن يمراسم اتش باز كيانفجارها، سراغاز  نياوردم كه ا اديبه  تازه

 واريكه به در و د يمختلف يها و پوسترها هياعالم يرا رو رينظ يب ياتش باز نيخبر ا شيچند ساعت پ نياوردم كه هم اديتازه به . فرستادند يم

و  شديم دهيانفجارها گوش خراش شن يصدا د،يلرز يم ياتش باز يموشك ها كياكنون ب وقفه در اثر شل نيزم. چسبانده بودند، خوانده بودم

 .ن، روشن بودگوناگو يدر طرح ها ،يسرخ و نارنج ،يسبز، نقره ا ،ييبه رنگ صال يينورها اياسمان 

و  چيتنگ و پرپ يبود كه مرا در كوچه ها يالجثه و هار ميسك عظ ييگو دم،يترس يدانستم ان مرد كوتاه قد كاله به سر كجاست، اما از او م ينم

 يسايابر كلكه دربر دمياز توبه گران را د يگريگروه د دم،يسرك كش رونيبه ب كميكه از پناهگاه تار يهنگام. كرد يم بيتعق يخم و ناشناس

كودكان هم . خورد يبه چشم م ييبايقرار داشت كه وسط ان حوض و فواره ز يكوچك دانيدر ان طرف م سايكل نيا. جمع شده بودند يچككو

 .كردند يكه اسمان را روشن كرده بود، نگاه م ييبايز يپوش به اتش باز اهيمانندراهبان س

امده بودند تا در جشن شركت كنند و  ابانيهم به خ ونينيوه بر گردشگران، تمام مردم آوان سب عال. بود تيكوچك هم مملو از جمع دانيم ان

 .شعبده بازان و تردستان لذت ببرند ييها و هنرنما شهيهنرپ يشينما يبرنامه ها ،ياتش باز ياز تماشا

 يبرا ميگرفتم به جستجو ميافتادم و تصم زابتيلخواهر ا اديدوباره به . كالهش را يرو يو نه پرها دميد ينه خود ان مرد كوتاه قد را م من

 تو منظره دس رهيبا ان اشنا شده بود، چ رلنديبار در ا نينخست يكه برا يا مهيو سراس يكه بود به ترس لعنت يبه هر زحمت. او ادامه دهم افتني

 .سپردم يبه فراموش رفت،يم نييامواج باال و پا يبرادر لئو را كه رو

به  كيغمناك،تنها و تار سايكل. پشت سر گذاشتم سايرا به مقصد كل دانيعبور كردم و م تيجمع انيخارج شدم و با زحمت از م كميپناهگاه تار از

 .نداشت يو مناسبت يهمخوان چيدرخشان، ه يسر زنده و ان اتش باز يها شهيشاد، با ان هنرپ تيبا ان جمع. ديرس ينظر م

 نيسنگ يدر چوب ياز پله ها باال رفتم، ال دم،يرس سايباالخره به كل. رفتم يم گريد هيبه سا هيسا كياز . گذشتم تيجمع انياز م اطيو با احت اهسته

 هيكت واريبه د يكيو نفس زنان در تار زانياهسته در را پشت سرم بستم و عزق ر دم،يخز سايشده ان را باز كردم، و به درون كل يخكوبيو م

 يموم شمع وبو يبو.و مرطوب بود نيهوا سرد و سنگ د،يوز يهم نم يمينس يجا حت نيا. ديرس يتر به نظر ماز درون به مراتب بزرگ سايكل. دادم

 يم دهيجا به زحمت شن نيا يانفجار اتش باز يصدا.روشن كرده بود يفيرا با نور ضع سايكل يچند شمع كوچك، فضا. ديرسيبخور به مشام م

شعله شمع ها قابل مشاهده بود  فيتا ان جا كه در پرتو ضع - سايكل يستون ها. رفتم شيراب پمح يو به سو دمييدست سا واريبه د ورمالك.شد

ها را در  يصندل نيصدها عدد از ا. ها نشستم ياز صندل يكي يباالخره رو. ان ها ترك خورده و پوست پوست بود يالجثه و نما ميقطور و عظ -

به  يميدوباره ان سوال قد. طانيلعنت بر ش. دميكش يقينفس عم. شده بودند دهيم چپشت سر ه يرواق اصل يكف سنگ يرو ،يمواز يها فيرد

 .سوال روشن بود نيالاقل امشب كه پاسخ ا ؟يشكارچ اي يتو شكار:  ديفكرم رس

جنگ  دانياز م ميهم اكنون شكست خورده و تسل ييگو كردمياحساس م. نا نداشتم. عرق بودم سيبكنم، خسته و خ ديدانستم چه كار با ينم

از ان  ييچنان صدا نيكنار دستم برخورد كرد و در ان سكوت سنگ يقرار داشت، به صندل ميپالتو بيكه در ج ياسباب باز ريهفت ت. برگشته ام

كم تر از . هرگز تا ان حد سرگردان نبودم. رشته همه كارها از دستم خارج شده بود. خراب شد سايكل ياز ستون ها يكي ييوبرخاست كه گ

 .سوال را مطرح نكردم نيشد؟ نه، بهتر بود ا يم روزيپ يافتاده بودم؟ در اخر كار چه كس يدر چه منجالب. كردم ياوضاع را درك م شهيهم

 ت،يواقع كي نيبه هرحال هم. كنم دايپ يحيان توض يتوانستم برا ينم ينحو چيبود كه به ه ونينيدر آو زيسامرها يهمه بدتر،ظهور ناگهان از
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 يتدوس -بود تا اعتمادم از او سلب شود  يله كرده بودند، كاف يچمن زن نيكه انگار گردنش را با ماش زاندام،يبا ان مرد ر زيسامرها يياشنا يعني

پنهان و مرموز و  يايدن كيبود تا تصور  يمشكوك كاف يياشنا نيهم. كند يريسلب اعتماد جلوگ نيتوانست از ا ياو با پدرم هم نم يميقد

و قتل بودند، در نظرم مجسم  ينيچ سهيو از مردان مرموز و توطئه گر كه در تدارك دس يجلسه مخف كيو منظره  ردينم شكل گمخوف در ذه

پاپ در . در سر نداشته باشد ياز كجا معلوم كه امروز هم نقشه ا. كرد يرا دنبال م ياهداف خاص شهيداشت؟ او هم يچه قصد زيهاسامر...گردد

 ... .شد ياغاز م گريو قمار بزرگ تا چند روز با چند هفته دبستر مرگ افتاده بود 

را ساخته  يسرنخ ها جمع شده، دام نيدارد، در حال جمع شدن است و ا خيبه قدمت تار يمرموز كه سابقه ا ييماجرا يكردم سرنخ ها احساس

 ...من افتاده و نفسم را بنده اورده بود شده و بر گردن يبه طناب ليسرنخ ها تبد نيا ييگو. بود كه من در ان گرفتار شده بودم

 بودم؟ دهيشن ييپشت سرم صدا ايا

 شد؟ ديمحو و ناپد ياتش باز يبازتاب انفجار موشك ها ريزود تحت تاث يلياهسته و كوتاه كه خ ييصدا

 دم؟يد يشبح م يكيبزرگ، دوباره دچار توهم شده بودم و در تار يخدا

 يجا بود؟ نم نياو اكنون ا ايبود؟ ا نجاياو اكنون ا ايكرده بود؟ ا دايهم مرا پ تيپرسروصدا و مملو از جمع دانيدر ان م يمرد كاله به سر حت ايا

 يكه گونه و گردنش پر از جا ليدل نيبه ا ديدانستم؟ شا ياز كجا م. دارد بيدر ج يدانستم كه ان مرد كوتاه قد كارد يم قايدانم چرا، اما دق

 .زخم و كارد و چاقو بود

لحظه كامال بلند و  كي يبرا رون،يب يكه سروصداها دميبه گوش شن. بابت مطمئن بودم نياز ا. به سرعت باز و سپس بسته شد سايكل يورود در

 .ناگهان خفه و ارام شد

 .بود سايدر كل يكس

 اورم،يب رونيب بميخواستم ان را از ج يوقت. بود يواكنش احمقانه ا. ام دست زدم ياسباب باز ريبه هفت ت ارياخت يب. حاكم بود يمرگبار سكوت

 ما ينيعرق از نوك ب يدانه ها. برداتشم و منتظر ماندم نياسلحه را از زم. افتاد سايسنگ فرش كف كل يرو يبلند يخورد و با صدا زياز دستم ل

 .دميلرز ياز سرما م يول. بود ريسراز

 .شد ينم دهيد زيچ چيه

رغم انبوه  يان مردك مادر به خطا عل. بود ستادهيپشت گردنم راست ا يموها. از ستون ها پناه بردم يكي يكيبرخاستم و به تار يصندل يرو از

 .به سراغم امده بود سايكرده و در كل دايزد، مرا پ يخم شهر موج م چيو پرپ كيتار يها ابانيكه در خ يتيجمع

 ! يعال چقدر

اتش  يموشك ها كيشل يخود و صدا ينفس ها يفقط صدا. وت كامل كار كندتوانست در سك يمجرب بود و م اريمرد، هركس كه بود، بس ان

 .دميد ينور تند ان را م سا،يكل يرنگ يها شهياز ان موشك ها، از پشت ش كيبه محض منفجر شدن هر. دميشن يرا م يباز

 يصندل انيدر م يياز جا ديامد، صدا شا يكجا م معلوم نبود صدا از. كنم داينتوانستم منبع صدا را پ يدم،وليرا شن يياهسته گام ها يبعد صدا و

صدا به . باز بلندتر و واضح تر بود نيو صدا ا ديپا به گوش رس يدوباره صدا. پشت سرم برخاسته بود يكيهم درون تار ديرواق و شا يها

 .من بود يدر جستجو. ر امده بودجلوت يتمام كم اطيمرد ناشناس، با احت. شد يستون ها منعكس م انيو درم خورديبر م سايكل يوارهايد
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 ))سكل؟يدرا ياقا(( 

اگر  يدانستم حت يامد؟ م يصدا از كدام جهت م. را در مشتم فشردم و بدنم را به ستون چسباندم ريپاشنه هفت ت. منجمد شد ميدر رگ ها خون

 .درجا كشته خواهم شد اورم،يب رونيب يكيام را از تار ينينوك ب

 .))با شما حرف بزنم ديبا. ديعاقل باش ليسكيادر ياقا كنم،يخواهش م(( 

و  دمييسا واريعقب عقب رفتم، كورمال دستم را د. شد كيتوده مه، به من نزد ميصدا، مثل  يب ،يكيپاشنه الست يبا كفش ها. شد كيمن نزد به

 به طرف رواق 

ستوني از نور كمرنگ و كدر در سمت چپم ديده مي . رج شدهنگامي كه به رواق رسيدم، بي اختيار ناله ظريفي از گلويم خا. عقب نشستم جانبي

اگر . شيشه هاي رنگي يكي از پنجره هاي كليسا شكسته بود و نور موشك هاي آتش بازي از اين سوراخ ها مستقيماً به درون رواق مي تابيد. شد

اريكي يكي از درهاي جانبي يا در پشتي كليسا را پيدا كنم بدون جلب توجه آن مرد، از اين لكه نوراني بگذرم، شايد مي توانستم در ت وانستممي ت

 .و خود را از اين تله خود ساخته رها سازم

چگونه توانسته بود مرا تعقيب كند؟ من كه مطمئن . هر طور كه شده بايد خود را از اين دام مرگ بار رها مي كردم. از اين جا بيرون مي رفتم بايد

 .ولي اين افكار چه فايده اي داشت؟ او به هر حال مرا پيدا كرده بود... از دستش فرار كرده بودمبودم سرش را به طاق چسبانده و 

 كي بود؟ با سامرهايز چه رابطه اي داشت؟ او

 .خود را مثل موجودي بدبخت و فلك زده احساس مي كردم كه در گودال مارها افتاده و راه نجاتي ندارد. براي اين سؤاالت نداشتم پاسخي

نفس را در سينه حبس كردم، با سه يا چهار . را احساس كردم كه نامرئي و بي صدا بود و بعد، به يك باره همه چيز برايم بي تفاوت شد تيحرك

 زهيچ چي. پاشنه اسلحه را در مشتم فشردم و به پشت سرم نگاه كردم. قدم سريع از لكه نوراني گذشتم و فوراً دوباره پشتم را به ديوار چسباندم

 .يده نمي شدد

 .صداي نفس هاي آهسته و آرامش را در كنار گوشم مي شنيدم. دستي از ظلمت بيرون آمد و مثل منگنه ساعد دستم را محكم گرفت ناگهان

غه به وضوح احساس كردم كه نوك تي "... ببينيد، اين جا... آقاي درايسكيل مواظب باشيد و احتياط كنيد، من كارد بسيار تيزي در دست دارم "

 ": با حركتي آهسته دستم را از جيب كاپشنم بيرون آورد و به طرف خود كشيد. كارد، كت و پيراهنم را سوراخ كرد و در گوشت پشتم فرو رفت

 ". هفت تيرتان را به من بدهيد، آقاي درايسكيل

 "... مي دانيد، اين فقط يك "

و  ". يك هفت تير پالستيكي است... اين كه... اوه، آقاي درايسكيل ": يرون آوردو با نوك انگشتان، اسلحه را از جيبم ب "! هيس ": گفت آهسته

 .دوباره آن را در جيبم گذاشت

 ". مراقب باشيد ": گفت آهسته

به كنار آن لكه نوراني برد و من آهسته و با احتياط تمام برگشتم، تا صورت او و آن زخم هاي نفرت انگيز و آن كاله مسخره اش را از  مدا

 .نزديك ببينم

 .شكارچي خود را عوضي گرفته بودم. من اشتباه كرده بودم ولي
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 :ك كارد به من ضربه اي زد و گفت.با ن دوباره

به جايي برويد كه بتوانيد كار خيري . به خانه برگرديد و من براي شما دعا خواهم كرد. به خانه خود در پرينستون برگرديد، آقاي درايسكيل "

 ". برويد، از اين جا برويد. نه به شما و نه به آن خواهر راهبه. نمي خواهم به شما صدمه اي بزنم من. انجام بدهيد

 .چشم هاي نفوذناپذير و بي نهايت عميقش به من خيره شد؛ نور كمرنگ رواق در شيشه هاي عينكش منعكس شده بود با

 .مرد، هورست من بود اين

 .بعد، ناگهان ناپديد شد و

 .تنها ماندممن در كليسا  و

3 

 :مي گويد درايسكيل

همان طور كه دان . انتهاي يك كوره راه روستايي گل آلود، پر از دست انداز و لغزنده، ايستاده بودم و به عوعوي سگ ها گوش مي دادم در

 .از بازگشتم به هتل زنگ زده بوددان، ساعتي پس . دستور داده بود، سيتروئن كرايه اي ام را كنار جاده خيس و پر از گل و الي پارك كرده بودم

. سعي مي كردم خشمم را مهار كنم "ولي از كجا بدانم كه راه را درست آمده ام و ان جا همان كوره راه گل آلودي است كه شما مي گوييد؟  "

 .ساعت هاي سخت و بدي را پشت سر داشتم

 "... است صدايتان كمي ناراحت و عصباني. مثل اين كه حالتان چندان خوب نيست "

 ". اگر بگويم چه باليي به سرم آمده، باور نمي كنيد "

 "خواهر اليزابت پيش شماست؟ . جريان مالقات را نمي توانم به تأخير بيندازم. خوب يا بد، هر طور شده بايد آرامشتان را حفظ كنيد "

 "حال بگوييد بايد به كدام كوره راه گل آلود بيايم؟ . نه، فعالً اينجا نيست "

اگر صداي . حتماً صداي پارس سگ ها را خواهيد شنيد. و بعد پياده شويد و خوب گوش بدهيد. اتومبيلتان را همان جا كه گفتم پارك كنيد "

 ". سگ ها را نشنيديد، بدانيد كه راه را عوضي آمده ايد و يادتان باشد كه چكمه الستيكي بپوشيد، پسر جان

بي حركت روي صندلي نشسته بود و . شتم و به اتومبيل كوچكي كه اليزابت در آن نشسته بود، نگاه كردمبرگ. صداي سگ ها را مي شنيدم اكنون

در واقع او را پيدا نكرده بودم،  –از لحظه اي كه او را در سرسراي هتل پيدا كردم . به توده هاي مه كه روي مزارع پهن شده بود، نگاه مي كرد

مي دانستم كه بايد از او پوزش . چيزي براي گفتن نداشتيم. ، بيش تر از چند كلمه با هم حرف نزده بوديم -تصادفاً با او رو به رو شدم  بلكه

مي دانستم كه در اين مورد حق با من . عقيده ام در مورد شخص او، كليسا و موضع او در قبال كليسا عوض نشده بود. بطلبم، ولي نمي توانستم

اين دليل كه اليزابت زن خوبي بود، به من اعتماد كرده بود و من هم به او عالقه داشتم، عقيده ام را عوض من كه نمي توانستم صرفاً به . است

 .بحث كه بر سر اين چيزها نبود. كنم

سامرهايز، آن مرد كاله به سر با آن زخم هاي وحشتناك، و هورست من كه در : خواستم ماجرا هاي دو ساعت اخير را برايش تعريف كنم مي

 ...يكي كليسا مرا به دام انداخته و دستش را به دور بازويم حلقه كرده بودتار

 .من هورست
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در ميان جمعيت انبوهي كه . به خودم آمدم كه هورست من از كليسا بيرون رفته بود و ديگر هيچ امكاني براي يافتن او وجود نداشت هنگامي

 .سامرهايز وو مرد كاله به سر هم هيچ خبري نبوداز . ميدان را پر كرده بود، هيچ اثري از او پيدا نكردم

به ياد داستاني افتادم كه قهرمان آن نوميدانه سر به . البته كه خواب نبود. ولي خواب نبود، واقعيت بود. اين ماجرا مثل خواب و خيال بود تمام

و هنگامي كه به خود مي . از دست آن كابوس نجات دهد به اين اميد كه شايد هرچه مي بيند در خواب است و مي تواند خود را. ديوار مي كوبيد

آن مرد . نه، نه، آن چه ديده بودم عين واقعيت بود: وضع من هم دقيقاً همان طور بود. نه، نه، اين عين واقعيت است: آمد متوجه مي شد كه

 .ليزابت بازگو كنم، ولي نمي توانستمسامرهايز بود و آن يكي هم خود هورست من بود؛ و چه قدر دوست داشتم كه ماجرا را براي ا

نگاه كردم كه با  يمحو خانه بزرگ هيبد و سا اريبه جاده بس يكيو در مه و تار ستادميا يگل و ال انيدر م -  يكيو البته بدون چكمه الست -  نيبنابرا

و كفش  هبارش باران آغاز شد. ميفاصله داشت ونينيبا آو لومتريك كيو  يس. من قرار داشت يدر صد متر باًيمتقارن و نامنظم، تقر ريغ يمعمار

 .رميها را هم بپذ نيتر از ا نيبه مراتب سنگ ييكسلر حاضر بودم بها شيمالقات با ار يمن برا يول. تا مچ در گل فرو رفته بود ميها

 يعني دش،ياسته بود او را فقط به نام جدكه مصراً خو نيمن گذاشته بود، از جمله ا اريدر مورد كسلر در اخت يشتريدان در تلفن اطالعات ب پدر

 صورهم، بر خالف آنچه دان ت يخود افزوده بود و از نظر سالمت يها تيبر فعال رياخ ياز قرار معلوم كسلر در سال ها. ميآمبروس كالدر، صدا كن

كارمندان او بودند و  قتيآن در حق يضابه راه انداخته بود كه اع يجاسوس يشبكه مخف كي شيكسلر از سال ها پ. داشت يخوب طيكرد، شرا يم

مختلف،  يمستعار در كشورها يبا نام ها ا،يشد كه كسلر در دوران خدمتش در سازمان س يپرداخت م ييحساب ها قيحق الزحمه آن ها از طر

كسلر عمداً و تا حد . كردند ير مو ناشناس اروپا كا كيدورافتاده و تار يو عمدتاً در گوشه ها يكسلر به صورت مخف نيمأمور. بود كردهافتتاح 

كرد و  يكار را از آن ها پنهان م اتيجزئ ياو مطلع شوند، ول يو اطالعات يجاسوس يها تيسابقش از فعال انيداد كه كارفرما ياجازه م ينيمع

تر در  قيدق قاتينمود از تحق يم كرد و آنان را وادار يرقبا و دشمنان كسلر را نگران و محتاط م ات،يو عدم اطالع از جزئ نانياطم دمع نيهم

آمد تا با  ينزد كسلر م كانيوات اي |م  - ايمركز سازمان س | " يالنگل " ياز سو يبار فرستاده ا كيكنند و هر چند وقت  يمورد كسلر چشم پوش

سفرا و  نيا. كند ينم ديو را تهدا يخطر چيدانستند كه جان كسلر كامالً در امان است و ه ياما همه م. انجام دهد يو مهم يجد مذاكراتاو 

با خواهش و  گريد يو از سو دند،يكش يشاخ و شانه م شيكردند و برا يم راديا يزيدآميكسلر نطق غرّا و تهد يسو برا كياز  ندگان،ينما

 يكس عالقه ا چيداشت و هاز ابهام قرار  يمخوف در پرده ا يكسلر مانند راز يوجود و زندگ. كردند ياطالعات خاص طلب م يبرخ والتماس از ا

 يخطرناك بود كه م يمرد به حد نيا. بس خطرناك است يدانستند كه كشتن آمبروز كالدر كار يهمه م. راز نداشت نيا اتيبه دانستن جزئ

حق به جانب  دياش. افتادم زابتيگفته خواهر ال اديبه  ارياخت يب. مرگبار نابود كند يخاك گور هم دشمنانش را با ضربات رياز ز يتوانست حت

 .دوك اعظم. هم داشت يسوم تيكالدر، هو/ كسلر يعنيمرد،  نيبود و ا زابتيال

كس هم  چيحال ه نيدر ع يول. پنهان كرده است يچه مدارك سييسو يبانك ها يدانست كه كسلر در گاوصندوق ها ينم نانيكس با اطم چيه

توانست گردن قاتل را  يبود كه م يدولبه ا ريتل برساند، چون كشتن كسلر شمشمعما كسلر را به ق نيحاضر نبود خطر كند و به خاطر كشف ا

 يو بانفوذ جاسوس يقو ياكثر سازمان ها قت،يكرد، چون در حق يكامل م تيها بود كه كسلر احساس امن تيواقع نيهم ليدلبه . هم قطع كند

 .و در بستر خود خواهد مرد يعير طبداده بودند كه به عم نانيكرده و به او اطم نياو را تضم يجهان، زندگ

و ناخواسته موجب شود كه اطالعات خطرناك و  -كند و او را به قتل برساند  انتياز افراد خود كسلر خ يكيبود كه  نيا يخطر احتمال تنها
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 پس چرا نام كسلر در فهرست وال ذكر شده بود؟ يول. و منتشر شود يعلن يحساس

 :پنجره زدم و گفتم  ي شهيت به شرفتم ، با انگش ليطرف اتومب به

 .ميكن يط ادهيپ ديراه را با هي، بق ميا دهيمقصد رس به

 يسه روزه و ابروان يشي، ر يبزرگ و عضالن ييو چروك ، دست ها نيپرچ يبود كه صورت و گردن يرومنديكالدر نرد بلند قد ، الغر و ن روسيام

 .و پرپشت داشت يخاكستر

 شيخود را با سگ ها يكاريمعلوم بود كه اكثر ساعات ب.گذرانديازاد م يبود كه اغلب وقت خود را در خوا يچهره ، متعلق به مرد نيا

نظر  خواستيم ييگو كرديبا سر كج به او نگاه م شياز سگ ها يكي.داشت يدرشت يصورتش افتاب سوخته بود و استخوان ها.گذارنديم

 .نشان دهد يواند با توجه به نظر او واكنش مناسبتازه وارد بداند تا بت فردصاحبش را در مورد ان سه 

پر ازو دكا در  يبزرگ وانيكالدر ل.شدينم دهيشن ييان سگ صدا اي نيا يخفه  يسگ ها ارام گرفته بود و به جز زوزه  ريسا يو عوعو پارس

 .دست داشت

 »؟ ستيطور ن نينه ، ا اي اسمشنيشما را م كيمن قاتل دوستان كاتول ايا يكه بفهمد يخوب ، پس شما امده ا اريبس «

 :گفت  زابتيال

 ».ميبپرس زايچ يليخ ميخواي، ما م ستين نيفقط ا «

داده  حيتوض ميها را برا زيچ نيپدر دان تمام ا.ستيك مونيكه س ديبدان ديخواهيو م ديقتل ها را بدان نيا ليعلت و دل ديخواهيبله ، بله شما م «

 !ديهم گستاخ اريو بس! ديهست يكنجكاو يواقعا كه عجب بچه ها. است 

را كه  ييها زيخوب ، چ يليخوب ، خ يليشما كجاست ؟ خ يكيشما بازگو كنم؟شالق و منگنه و دستگاه شوك الكتر اياسرارم را بر ديبا چرا

كه انسان  ديدانيو م. دياطالعات را بدست اور نيا يتواندينم يگريد يجا چشما در هي – ليدل كيشما خواهم گفت ، ان هم تنها به  يبرا دانميم

 .شوديو مهربان م ياخر عمر احساسات يها زدر رو

 ؟ دي، متوجه منظورم شد كنميم ي، احساس همدرد كشنديممنوعه سرك م يو به گوشه ها كننديكه در كار بزرگ ترها دخالت م ييبا بچه ها من

 نيشما با ا نميجالب است ، دوست دارم بب مواقعا براي –تم جنگ حوانمردانه و برابر هس كيبه شما كمك خواهم كرد ، چون خواستار  من

 !اورد  ديبه بار خواه ييها يانداخت و جه خراب ديبهراه خواه ياطالعات چه گرد و خاگ

 ايدوايافتاد ريگ ريكه در كنار ش ديهست ييشما مثل بچه گربه ها.من به شما كمك خواهم كرد  نيبنابر ا...دهدياز حد به خود بها م شيب سايكل

صبر  يول د؟يخود بنشان يو سر جا ديبزرگ و خون الودش بترسان يرا با ان پنجه ها ريتوانست ش ديخواه نكهيشما را خواهد خورد ؟ با ا ريش

 .ديكن

 ».نه  اي خوردياطاالعات من بدرد شما م ايا ديني، اول بب دياز ان كه از من تشكر كن قبل

را اتش زد ، پك  گارشيكالدر س. راكت بسكتبال به دستش داد كي يبه بزرگ يميبرگ عظ گاريمخصوصش س شخدمتيرا دراز كرد و پ دستش

 .به راه انداخت اهياز دود س يو ابر بزرگ ديكش يقيعم

عنوان كونه پاسخ ها نسبتا اسان است ، به  نياز ا يبعض افتني يالبته گاه. ستنديهرگز اسان و ساده ن ديان هست يكه شما در جستجو ييپاسخ ها «
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عمل  انهيهم ناش ايروس ها هر قدر كه به خود زحمت بدهند .ستي، كار شما چندان دشوار ن ديسركار داشته باش نيمثال اگر شما با كاخ كرمل

 .ديمراقب اش شتريب ديها با يسيكار انها شفاف و قابل درك است در مورد انگل يو نحوه  كننديم

در دنا رتبه دوم را  ييدروغگو نهيدر زم. افرادند نيو بدجنس تر نيتر ليو مح نيار كشته ترمحسمند ، ك نياطيش نهيزم نيدر ا يسيانگل

 »! ارام باش فوستر .دارند

 :و ادامه داد  ديبه سر سگش كش يدست كالدر

 گفتميبله ، م.است يهرباننام وحشتناك ، سگ با وفا و م نيرغم ا يعل. ام دهيجان فوستر دالس ، او را فوستر نام ادياست ، به  يخوب اريبس سگ«

توطئه  نيبزرگتر. رسندينم كانيوات يسازمان جاسوس يعرصه به پا ندر اي –و مكارند  ليمح تينها يكه ب با وجودي –ها  يسيانگل يحت يول

ك باد .است ييمقوا يان ها مثل خانه ا يظاهر يتمام ساخته ها. انها هستند  يواقع يها يحرفه ا.عالم در انجا نشسته اند انيو دروغگو انگر

 .ستيكار ن نيكس قادر به انجان ا چيان كه ه بيعج يول- زديانها به هم بر ياست تا تمام كاسه كوزه ها يكاف ديشد

اما تو  بيظاهر فر يبنا نيبه ا تواننديانها اد گرفته اند ان كه تعادل عمارت خود را با استافدع از قدرت و پول حفظ كنند و با مهارت تمام م چون

 .، شكل و وزن دهند يخال

هفت رنگ را  يپدر سوخته ها نيالبته من ا.و ناتوانند چارهيبا ان ، ب سهيحهان هم در مقا يقدرت ها نيبزرگتر يحت...است يبزرگ يكار اير

» . ند ، پدر سوخته اندكن يكار م يجاسوس يكه در عرصه  يتمام كسان يعني،  مايكه همه  ديقبول كن ي، پدر دان ، ول خواهميعذر م.كنميم نيتحس

 .رسد يخسر به نظر م يو ب مانهيصم اريسخنانش بس يبا محتوا سهيبه لب اورد كه در مقا يبخندل

، ان  ديرفت يچليشما به سراغ اسناد تور. ديانجام داده ا يعال يليمدرسه تان را خ في، شما تكال دانميتا انجا كه م« : رو به من كرد و گفت  كالدر

كار .ميگويم كيبه شما تبر.فرستادند ؛ خواهر يپسرك را به اتاق گاز م نيكه بهتر بود ا ميبگو دو باي – ديكرد لياش را تحم وانهيپسر برادر د

 !تا چه حد از زن ها متنفرند ويارش نيكه مسئول دانميخوب م يليبزرگ ، من خ يخدا.است ريهر گونه تقد ي ستهيمحرمانه شا يها ويشما در ارش

قدرت برتر شما  كي كندياست كه ثابت م يواقع يبه دست پدر دان ، معجره ا يزيخاطرات دامبر ياذعان كنم كه افتادن كتابچه  دياباالخره ب و

 .كار انتخاب كرده است نيا شبرديپ يرا برا

؛ پدر  ديهم دار يخوب ليو البته وك.رفتميپذ ي، من امروز شما را به حضور نم دينائل نشده بود ييها شرفتيپ نيكه اگر تا كنون به چن ديبدان ديبا

 ».نوشميشما م يگالس را به سالمت نيو ا ميگويم كيشما تبر يبه همه . نحو مطرح كرد و توانست مرا قانع كند نيدان مشكالت شما را به بهتر

 جيمن ه يبرا ايسيليك.جا امده ام نيبه ا؟ من در ارتباط با مرگ خواهرم  ديفهميكالدر ، مسئله مربوط به خواهر من است ، م ياقا« : او گفتم  به

 كي دستحال به  نيبود و با ا ايسيليك يو با وفا عياز خدمتگزاران مط يكيخواهرم . خواهرم را كشته است  ايسيمن كل ي دهيبه عق.ندارد يتياهم

 .كشته شد شيكش

 ييايسيبا مسائل كل يبيمسئله قتل خواهر من به نحو عج يلو.هستم كه مغز خواهرم را با گلوله سوراخ كرد ييمن در جستجوس ان مادر به خطا و

 .باتالق متعفن غرق شده است نيگره خورده و در ا

پر از  يسنگ پر از مار است و اكنون خود من هم در اعماق گودال نيا ريكه ز دميان پنهان است كنار زدم و د ريز ايسيرا كه اسرار كل يسنگ من

من قاتل واهرم را  يول - افتاده ام  ريلجنزار گ نيو من در ا. ها  يو ناز يجليو تور يزيدامبر:  ديكرد انمطلب را بيشما لباب  –. شده ام ريما ر اس
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 »....قاتل او ، هورست من نام دارد و من .  خواهميم

 جانيرغم خشم و ه علي –من  بود كه دهيرس جهينت نيسگ كالدر ظاهرا به ا.بلند كردم و از جا برخاستم يفيبالتكل يرا به نشانه  ميها دست

و گتم  دميبه سرش كش يدست. سرد و مرطوبش را در كف دستم گذاشت  يبه سراغم امد و پوزه . قابل قبول و قابل اعتمادم موجودي – يظاهر

 »، فوستر ؟ يچطور« : 

 يميقد يچرخدارش از ان مدل ها يصندل. دبو دهيپوش ينگياسموك اهيكت س كرديبه من نگاه م گارياز دود س يظيامبروس كالدر از پشت ابر غل

شباهت  تيسازمان امن انيكالدر بود ، به بازجو يكه جابجا كردن صندل يمرد جوان. دارند يچرم يبلند و دسته ها يو از مد افتاده بود كه پشت

 .رفت رونيسر و صدا از اتاق ب يكالدر ، ب گاريجوان بعد از اتش زدن س نيا. داشت 

قاتل  ديخواهياگر م: است  نيا تيواقع يول. احاسس را داشتم  نيشما بودم هم ياگر من هم جا كنميتصور م.  ليسكيدرا ي، اقا فهمميم «

و  ديان پنهان بود ، كنار زده ا ريرا كه اسرار ز ي، شما سنگ ديهمان طور كه خودتان گفت.ديريعواقب ان را هم بپذ دي، با ديكن دايخواهرتان را پ

 رياس ياست كه در بطر يثيموضوع مثل روح خب ناي –كرد  فيتوص توانيمطلب را مودبانه تر هم م نيا.  دير كثافت فرو رفته اتا زانو د اكنون

د يو اگر توانست ديباتالق بگذر نياز ا ديشما هم با.  ديبرگردان يو به درون بطر ديان را مهار كن ديتوانينم گريد يبه محض خروج از بطر. است

 »؟ دانديچه م يكس... دياگر موفق شد.ديخود برس يي، تازه در ان صورت ممكن است به هدف نها ديفق شوكار مو نيدر ا

 قيپرتگاه عم كينازك و بر فراز  ميس كي يشما رو. شما وجو د ندارد يبرا يراه بازگشت گرياكنون د يول« : تر كرد و ادامه داد  يلب كالدر

 ستاست كه تعادلتان را از د نياكنون تنها مسئله مهم ا.  ديدانيهارا م زيچ نيا يئنم كه خود شما همه مطم يول.  ليسكيدرا ي، اقا ديا ستادهيا

 .:دينده

 ».جا امده ام نيمنظور ا نيهم يمن هم برا« :  گفتم

را به  زابتيحضو من و الموقتا  ييگو.جنگ به گفتگو پرداخت يپدر دان كرد و در كمال ارامش با او در مورد سال ها ي، رو به سو ديخند كالدر

 .فراموش كرده بود يكل

درختان  يبود كه در محاصره  يمحلل اريو بس يميقد اريبس ياليو. داشت  يبيو عج يعاد ريغ يمعمار. بود  ييبزرگ و تودر تو اريبس ي خانه

كم كم  يواريد ياما اتش بخار.گرم كند را يبه ان بزرگ يمحوطه ا توانستيو نم كردينم ديتول يچندان يشوفاژ سالن گرما.كاج قرار د اشت

 اكيكن يو خاك خورده  يميقد اريبس ي شهيش كي»  دفيداو«  يبرگ اعال گاريپر از س يجعبه ا زيم يرو.من دور كرد ياستخوان ها ازسرما را 

،  ديمخصوص بر يچيان را با ق يتهاها را برداشت ، ان كارياز س گريد يكيكالدر . شد  يم دهيبزرگ د يگاريس ريو دو ز ستاليكر السي، چند گ

 :را به دستم داد و گفت  يگاريس ريو ز گاريس

 ».ميپرداز يم وسينيح ريبه دوستمان و يعنيبه اصل مطلب ،  گري، حاال د ارخوبيبس.  ديدود كن يگاريو س دي، راحت باش كنميخواهش م «

به گوش »  يكابالفسك«  لي لونيكنسرت و زيدل انگ ي، نغمه ها ريو دلپذاتاق ، اهسته  يگوشه  ياز بلندگو.جلسه اغاز شد جيو مه ياصل بخش

 .ديرس يم

را در گوشه  گارشيكه س يكالدر با دق ت و در خال.كرده بود دايوال پ يان پنج نفر را در پرونده ها يداد كه چگونه اسام حيتوض زابتيال ابتدا

 .داديگوش م زابتي، به سخنان ال كرديلب جابه جا م
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 :گفت  بتزايال

 دهيافراد در دو سال گذشته به قتل رس نيا يهمه . استرون جعفري.فولر – دليب سيپرا. مولر  گي، هانس لودو ويارو ني، سباست لبريكلود ژ «

 .داشتند يتنگاتنگ يها ونديپ سايبودند و با كل كيانها كاتول يهمه .اند

داشتند  يافراد چه وحه مشترك ناي – يول.بودند سيبعد از ان در پار ايجنگ  يسال هاهمه انه ا در . بودند يان ها اشخاص مهم و با نفوذ ي همه

 »كشته شدند ؟ ينسبتا كوتاه يان ها در فاصله  ي؟ چرا محكوم به مرگ شده بودند ؟ و چرا همه 

الاقل ارتباط ان  اي –ندارد  نيريبا سا يكه رابطه ا گرياسم د كي يفهرست شامل شهار اسم است ، به اافه  نيكه ا ميبگو ديبا يزيقبل از هر چ «

در  ماش يزيگ جهينت يعنيكشته شد ،  نيدر مورد حشاش قاتشيتحق ليبه دل ادفولر به ا تمال زي– دليب.چها نفر اول تفاوت دارد انين يبا رابطه 

 .قتل فولر احتماال درست است ليمورد دل

 ».شديكشته م ديبا نيبراگشف كرده بود و بنا ياديز يها زيچ نيدر مورد حشاش او

 .بود يو جد قيكالدر اكنون كامال دق يصدا

 :شناسد  يمنطقه را مثل كف دست م نيا نيداد و كامال روشن بود كه هر وجب از زم يم حيخود توض يتخصص يمورد رشته  در

روابط با  نيوجود دارد ، اما ا يالبته روابط. ، بله ديه اچهار نفر دچار اشتباه شد نيكه در مورد ا ميبگو دمتاستفانه باي – گريو اما ان چهار نفر د «

 عتيو طب ذاتبودند كه ا زنظر  ييها كيكاتول يبودند ، ول كيانها كاتول يبله ريال همه .كند ، خواهر يكامال فرق م ديكنيانچه شما تصور م

 ايا ولي –بود  سايدر كل يصاحب نفوذ يها تياز شخص يكي،  يدي، كارخانه دار ثروتمند مادر ويبله ، ارو.كامال با هم تفاوت داشتند يشخص

 ويارو.بودند كيبه هم نزد اريبس ويفرانچسكو فرانكو بود ؟ اوه ، بله ، فرانكو و ارو سميژنرال كينزد نيازدوستان معتمد يكي ويكه ارو ديدانستيم

 .فرانكو بود كينزد نياز مشاور يكي

من او را خوب . خدمت كرده بود  مانهيسوم صم شيبه را يجنگ در بخش ضد جاسوس يسال هادر . ، دانشمند بود يو اما مولر المان «

دست داشته  لتريه هيعل يدر توطئه ا ايشد كه گو عيشا يمدت.كرديو در جهت باد جركت م ديكشيبود م شههمي –ترسو بود  يول.شناختميم

 .نكرد زانياو ياورد و گشتاپو او را به چنگك قصاب سبه هر حال شان يول.است

 .پرفسوز دكتر مولر ادامه داد ياش را به عنوان جناب اقا يعلم يجنگ جان سالم به در برد و دوباره زندگ از

بود كه مولر  تيواقع نيا لتريه هيتوطئه عل انيقسمت در جر نيجالب تر يول.شد يبد يمغز يبعد ها دچار سكته . بود كي، البته او هم كاتول بله

 !جاسوس بود 

 .كرديم يگشتاپو همكار يمولر داوطلبانه با بخش ضد حاسوس. بود  يگشتاپو در گروه توطئه گران واقع ي، مولر حاسوس نفوذ بله

 .گروه را به دست گشتاپو سپرد يتوطئه را لو داد و اعضا انيمولر جر عتايطب

من ماجرا را  كرديشدم كه مولردر ان كار م يتچند ماه بعد ، من مسئول قسم. شغل او بود و به خاطر خدمت مدال هم گرفت ني، ا خوب

 .به سر برد سيپار يرا در شهر اشعال شده  يمولر بعد ها چند ماه.دانستميم

 

در  نيمتفق يروهايشدن ن ادهيپس از پ يكم لبر،يژ يها ينمانده بود كه همشهر يزيچ. يتونياهل بر شيهمان كش يعني لبر،يكلود ژ... و اما بعد"
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كه  وندديبپ يبود كه به كسان هيبه صالح خود د. نبود يريبود كه اصال اهل مبارزه و درگ نيا لبريمشكل ژ. او را تكه تكه كنند ،يساحل نورماند

 اديبه  لبريژ يها ياز همشهر يدادند، بعض حيو فرار را بر قرار ترج دنديبعد از آن كه آلمان ها هوا را پس د يول. قدرت را در دست داشتند

جانش  هخواستند با كارد و ساطور ب يكه م يو بودند كسان. با دشمن كردند ياو را متهم به همكار. را گرفتند بانشيو افتادند و گرا يها تيفعال

به  انتيكردند، به نشانه خ يرماليرا ق بلريبدن ژ ان،ييچند تن از روستا. كرد يداشت كه از جان او محافظت م يفرشته نگهبان بلريز يول. فتنديب

افتاد، او  ايبعد از آن كه آب ها از آس. را در رم استراحت كرد يسال كي بلريژ. انداختند رونياو را از روستا ب يبا اردنگ. ر مرغ چسباندند تنش پ

 يبه خاطرات مجاز هيشب يزينوشتف چ يآورد و چند كتاب اخالق يرو يسندگيخود به نو ديجد يايسيدر كل بلريفرستادند و ژ يگريد يرا به جا

 يم دستكتاب ها به  نيكه با فروش ا ييو بخش اعظم پول ها. ليقب نياز ا يگريد يزهايو چ ييروستا شيكش كيپراكنده  يها ادداشتي اي

 .يميقد يها يناز. دست نياز هم يگريكندرو، عنكبوت و افراد د ونيلژ: شد يم رياو سراز انيحام بيآورد، به ج

از موعد  شيپ ياش پر از مدال افتخار بود، در سن جوان نهيكه س ياسترون با وجود. يسر جفر. پنج. يآ. استرون، مامور سازمان ام يو جفر"

از  ياريبس يبرا. داند ينم ياديز زيسال آخر عمر او چ يكس درباره س چيه. ديگرد دياش در اسكاتلند تبع يبازنشست شد و به قصر خانوادگ

داشت  يمشكل كوچك يخوب، سر جفر. ديخز يو به گوشه ا دين ناگهان دست از كار كشسوال مطرح بود كه چرا استرو نيا ركاراندست اند

كرد و بعد دوباره به لندن آمد تا به عنوان مشاور  يكار م نيقبل از جنگ مدت ها در برل ياسترون در سال ها. شد يسر و صدا حل م يب ديكه با

بود كه  نيمشكل ا يول. رفت خيهمراه چمبرلن به مون ،يخيدر آن سفر تار استرون. مشغول به كار شود س،يوقت انگل ريچمبرلن، نخست وز

به شكار گزار  نگياسترون اغلب با گور. داشت يكيتماس و رابطه نزد "سيكانار"و هم با  "تسيدون"سوم بود و هم با  شياسترون جاسوس را

شدن داستان  يعنوان جاسوس دو جانبه به كار گرفتند، از علن موضوع را كشف كردند، استرون را به 1941ها در همان سال  يسيانگل. رفت يم

 نيبعدها هم ا. بازنشسته كردند فتد،يبه راه ب يا ييآن كه افتضاح و رسوا يكردند و باالخره او را بدون محاكمه، بدون سر و صدا و ب يريجلوگ

 كيبودند و با  يشورو يعوامل اطالعات ريدرگ دايجاه شددهد پن يدر غرب در سال ها يجاسوس يها نماجرا هرگز رو نشد، چون تمام سازما

 ".نداشتند يو بازنشسته كار يميقد يناز

اصال دوست نداشت  ييكرد، گو يبه آن نگاه م يخاص يبود و او با عالقه و دلبستگ دهيرس متريبه پنج سانت انيم نيكالدر در ا گاريخاكستر س طول

 ربرد، با ضربه انگشت خاكستر را د يگاريرسيز يبه سو اطيرا با احت گارشيباالخره س يول. زديبر يگاريرسيز ياز آن جدا شود و خاكستر را تو

 .را به گوشه لبش گذاشت گاريو دوباره س ختيآن ر

 نايبانفوذ و حام يها كيپنج مفر فقط كاتول نيا. و بغرنج است دهيچيچقدر پ ايكه دن ديبفهم ديكن يسع د؟يخوب؟ كم كم متوجه موضوع شد"

. متفاوت بود يها زهيها و انگ وهيتر و همه جانبه تر بودند كه پر از اهداف متضاد و ش عيوس يياياز دن ينبودند، همه آن بخش ايسيثروتمندان كل

خبر  نيحشاش التيآنها از تشك ايآ. كرده بودند يزندگ سيدر پار يدهه چهل، مدت يبودند، همه آن ها در سال ها كيفراد كاتول نيتمام ا له،ب

مرتبط كردن سرنوشت  يبرا يدرست و مناسب حيتوض نياما ا. بابت مطمئنم نيدانستند، از ا يموضوع را م نياز آنها حتما ا يبعض. ديداشتند؟ شا

 .كرد هيتوج حيتوض نيتوان با ا يقتل آن پنج نفر را نم. ستين گريكديبه  هاآن

آن . شدند يكشته م ديبا ليدل نيو به هم. بودند يافراد ناز نياست كه تمام ا نيا تيواقع: است يگريد زيمعما چ نيحل ا ديكل ز،يدوستان عز"

كه در آن سال ها در سازمان ضد  يا فهيوظ ليرا به دل نيمن ا. دانم يرا م نيمن ا. كردند يها كار م يناز يبودند كه برا ييها كيها كاتول
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گفته  قيشما از طر. ديموضوع را كشف كرد نيخود شما ا د،يالبته متوجه شده ا د؟يمتوجه شد. دانم يم قايآلمان به عهده داشتم، دق ياسوسج

را به  اتيجزئ يمن فقط بعض. ديبرد يسوم وجود داشت، پ شيو را سايكل انيكه در آن زمان م يبه رابطه ا ،يچليدختر لوبك و استاد تور يها

رابطه را كه مادموازل لوبك آن را معامله بر اساس  نيخبر داشتند، آنها هم ا هايازو ن سايكل يآن چهار مرد از رابطه . كنم ياطالعات شما اضافه م

 ».شدند يكشته م ديبا نيشناختند و بنابرا ياست، م دهيمتقابل نام ديشانتاژ و تهد

 يبرا يفرصت. بود رييتغدر حال  "دائما يعموم يمنظره . ديد يم يديجد ريكرد، تصو يماجرا نگاه م نيكه به ا يديجد ي هياز هر زاو انسان

و  يروز بعد، ناكامل، جنب د،يرس يو جامع و كامل به نظر م حيصح روزيخاص وجود نداشت، چون آنچه د تيوضع اي تيموقع كيدرك و هضم 

 يبه نظر م نيناول چ. ميدانست ياز كل ماجرا م يناقص يبود، و ما فقط جوانب و قسمت ها رييدر حال تغ "دائما يو روابط كل ريصوت. شديم يفرع

 دند؛يبه قتل رس انهيبودند كه وحش يگناه يظواهر امر نشان داد كه آنها افراد ب "هستند، بعدا يجنگ جهان ديكه آن پنج نفر قهرمانان شه ديرس

آنها را از صفحه . به سر آمده بود شيچهل سال پ اي يس قتيبودند كه عمرشان در حق يخائن يآنان والدالزناها يمعلوم شد كه همه  ازهو امروز ت

خواست  يدر كار بود كه م يدست كس ،يآر. خود را پاك كند يخواست گذشته  يوجود داشت كه م يروزگار پاك كرده بودند، چون كس ي

 .سديخود را از نو بنو ي نامهيو زندگ كندخودش را محو  يگذشته 

 »بود؟ يازن ياست كه الكهارد هم به نوع نيمنظور شما ا ايپس آ« :ديپرس زابتيال

بازنده ها نفرت  يبر رو يبزرگ بود كه از شرط بند ياز آن قمار بازها. بود يالبته الكهارد هم مرد مكار. خواهر ستين نيمنظورم ا. البته كه نه «

كالدر » .روشن است "قتل او به نظر من كامال ليدل يول. كرد يم يچند نامزد شرط بند يهمزمان، رو يگاه ليدل نيالكهارد به هم. داشت

الكهارد « :داشت يمطبوع يشده بود و گرما زياكنون ت يآتش بخار. شل كرد يفرو برد و آن را كم راهنشيپ يآهار زده  ي قهي ريرا ز نگشتشا

محكوم و الكهارد . دانست يم ديدانست كه نبا يم ييزهايمحكوم به مرگ بود، چون چ نيخواهر والنتا. بود كياز حد نزد شيب نيبه خواهر والنتا

علت  اديبه احتمال ز... او قرار داده باشد اريبه او اعتماد كرده و اطالعات خود را در اخت نياحتمال وجود داشت كه والنتا نيبود، چون ا رگبه م

گوش شما  كه مبادا خواهرتان اطالعاتش را به ديترس يم نياز ا يكس. و احتمال بود يابيارز نيهم هم ليسكيدرا يسوء قصد به جان شما، آقا

 ديكرده و حاضر نشد ياز حد كنجكاو شيكه ب ديقرار بود كه از بالكن آپارتمانتان سقوط كن ليدل نيبه ا زابتيو شما خواهر ال. باشد ساندهر

 شيته هااز گف "اما ظاهرا. و هم در اثر صرف ودكا، سرخ شده بود يواريد يبخار يصورت كالدر، هم در اثر گرما» .ديبردار قاتتانيدست از تحق

 .داد يزد و دان هم با لبخند به او پاسخ م يم يبه پدر دان چشمك يگاه. برد يم تلذ

شش  يچرا خواهرم نام شما را به عنوان فرد شماره . فكر مرا به خود مشغول كرده است، فهرست خواهرم وال است يزيچ يول« :كالدر گفتم به

كننده،  نييتفتوت تع كيبا  يول. ديدار ياديوجوه مشترك ز نيالبته شما هم با مقتول .شماست يدر فهرستش وارد كرده بود؟ منظورم نام قبل

 »چرا آنها شما را نكشته اند؟. ديزنده ا زشما هنو

 .شد رهيخ يكيپرخدارش را به طرف پنجره راند و به تار يكالدر صندل. شده بود دتريباد شد. ديرس يبه گوش م رونيپارس سگها از ب يصدا

 ».شوند يجهت ناآرام م يب يسگ ها گاه« :ن گفتبه م خطاب

 .رفت ينم رونيدر سر داشتم كه از مغزم ب يمن فكر يول

بسپارد  يخواست گذشته اش را به فراموش يم يكس.... روزگار پاك شدند يآن چهار نفر از صفحه .... خواست گذشته اش را پاك كند يم يكس
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 ....خواست پاپ بشود يم كه يكس.... سدياش را از نو بنو نامهيو زندگ

 .اربابش گذاشت يشانه  يرو يكرد و سپس شال زميرا پر از ه يرا جمع كرد، بخار يواريد يبخار يكالدر به اتاق آمد، خاكسترها خدمتكار

مواظب  "اغذا دادن به سگ ها فراموش نشود و ضمن« :سپس رو به خدمتكارش گفت» .ستيگردش خونم مثل سابق روبراه ن« :آهسته گفت كالدر

 ».شود يبازرس ديتمام محوطه با. با دقت انجام شود شهيكارل مثل هم يباش كه گشت شبانه 

كه  يمهم تيچه بود؟ و آن شخص "يتوطئه پ" يماجرا ست؟يك وسينيرجيو مونيكه س ديسوال پاسخ ده نيممكن است اكنون به ا": او گفتم به

 "...ت او راخواس يم مونيبرود و س سيقرار بود با قطار به پار

 ".سكليدرا يآقا د،يزن ياتاق را شكست؟ مثل شرلوك هلمز حرف م شهيش يو كدام سگ در كدام شب پارس كرد و چه كس"

 "ست؟يكرد چ يم تيكه با نام مستعار دوك اعظم فعال يمرد يوافع تيو هو... "

است كه راجع به گذشته ها حرف  نيقرار ما هم ا. ..خوب ،يول! رديگ يسفارش غذا م يهستم كه از مشتر يكنم مثل گارسون ياحساس م"

فكر كنم بهتر است  م؟يخوب، بهتر است از كجا شروع كن اريبس. ميشد يكه دور هم جمع نم ميمورد گفتگو كن نيدر ا ميخواست ياگر نم. ميبزن

 .ود را اعالم كردپدر دان با اشاره سر موافقت خ "پدر؟ ديموافق... كنم فيدانم تعر يچه را م هرمن شروع كنم و 

 ".شود يآغاز م وسينيرجيو مونيبا س زيهمه چ": گفتم من

 ".ابدي يسوم، ادامه م شيآمبروس كالدر، افسر سابق را يهيجلسه توج... خوب اريبس ست؟يطور ن نيا ابد،ي يبا او خاتمه م زيهم همه چ ديو شا"

تا آن لحظه كوچك . به آلمان ها بود هيشب شيبار صدا نينخست يبرا "!Achtung": زد اديو فر ديكوب زيم يناگهان كف دستش را محكم رو

به . شده بود لينبد يافسر پروس كياكنون به  يول. زد يرا خالص و بدون لهجه خرف م يسيانگل. شد ينم دهيشن شيدر صدا يا جهله نيتر

باز كردن  يما برا ان،آقاي( "…Wirrr haben Mittel und Wage, Herrschaften, Leute zum Redon zu brrringen":گفت يآلمان

 لميدر ف": ادامه داد يسيو به انگل ديسپس خند...) ميدار اريدر اخت يمناسب لي، راه ها و وسا]است رشدگانيدستگ اي نيمنظور متهم[زبان مردم 

البته مدت ها . ها بودند يآلمان نياز ا يكيمن هم ... گذاشتند يم يجور حرف ها در دهان سربازان آلمان نياز ا شهيهم ييكايآمر يميقد يها

 "...ميبپرداز وسينيرجيو مونيخوب، به س اريبس. شيپ

هم  ينشسته و پاها را رو يواريد يكنار بخار زابتيال. از آن ها را برداشت يكيغلبه كند و  "دفيداو" يگارهاينتوانست بر وسوسه س دان

 زاليال يو انرژ ريمهار ناپذ يرويداشتو معلوم بود كه كامالن مسحور ن يمردانه كالدر برنم سبزش را از چهره فوق العاده يچشم ها. انداخته بود

 .شده است الدرك

 نيگروه از حشاش كي ياو سازمانده تيو مامور... آمد سيبه پار ژهيو تيمامور كيانجام  يبه دستور پاپ و برا مونيس: ديدان يخود شما كه م"

بدون شك ناظر بر  "يتوطئه پ"مقوله . در زمان جنگ به هر حال آسان تر از زمان صلح است يا فهيوظ نيانجام چناما . نبود يآسان تيمامور. بود

 وسينيرجيو مونيس تيمامور. استفاده كند ايسيمحرمانه كل يها استيس شبرديپ يبر نيخواست از حشاش يدوازدهم م ياست كه پ تيواقع نيا

هم مسئول حفظ روابط با آلمان ها بود و هم با  يچلتوري. به او ابالغ شد –شد  يواسطه محسوب م ينوع قتكه در حقي – يچلياسقف تور قياز طر

 يبه آثار هنر ژهياو به و. نخواهد رفت ايسيبه سر كل يكاله ميغنا ميتقس انيخواست مطمئن شود كه در جر يم يپ. در تماس بود ومتنهضت مقا

كه ممكن است  نيتصور ا. و گرانبها را دوست داشت سينف يتابلوها شترياما از همه ب. آمد ير هم بدش نمالبته از طال و جواه يعالقه مند بود، ول
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آن ها  يهر دو. انداخت يمرا به خنده م شهيهم رند،يرا بگ گريكدي بانيو گر فتنديبه جان هم ب يمتيق يبر سر فالن تابلو نگيو گور يپ يروز

 .نسپارند بيآمد، حاضر بودند تابلو را پاره كنندف اما آن را به رق يم شيپ يوضع نيكنم اگر واقعا چن يو خودخواه بودند و فكر م سيخس اريبس

راستش را . دانستم يرا م نيمن ا يعني. ميدانست يرا م نيما ا. به آلمان ها پشت كرد و از آن ها فاصله گرفت يپس از مدت كوتاه مونيس"

و  ديايب سيكرد كه از رم به پار ياقتضا نم عتشيطب. خود عالقه مند و وفادار نبود ياصل تيدل به مامور هرگز از ته مونيمن س دهيبه عق د،يبخواه

خود مرتكب اشتباهات  يمكار در زندگ رمرديآن پ -مورد مرتكب اشتباه شده بود  نيدر ا يدر پ يپ. كند يو كثافتكار يآلمان ها جاسوس يبرا

انتخاب نكرده  يشخص مناسب تيمامور نيا يبرا. داشت ييپايناگوار و در يامدهايبود كه پ ياشتباهاتاز همان معدود  يكي نيو ا. نشد ياديز

 ".بود

 ".است ياشتباه بزرگ نيا": گفت زابتيال

 آن همه غارت و قتل وكشتار، به اضافه. بود يبله، اشتباه بزرگ": تكرار كرد كالدر

معامله  گريكديو ارعاب و شانتاژ با  ديفراهم آورده بود كه بتوانند با تهد يمناسب اريان بسهر دو طرف امك يها ، برا يو ناز سايكل انيم رابطه

كنند  يزتوانستند هر طور كه دوست داشتند ظاهر سا يكردند ، م ينم يچيمعامله زنده بودند و از مفاد قرارداد سرپ نيكه طرف يو تا هنگام.كنند 

همه آن  مونياز آن ها زنده اند و هنوز هم به قرارداد وفادارند ، و س يخوب ، هنوز هم چند نفر.  جلوه دهند يصادق و موجه يو خود را آدم ها

 »...شناسد  يها را م

 »؟ ديبابت مطمئن نيهنوز زنده است ؟ از ا مونيپس س «

برادر لئو و آگوست هورست من و  و شتري، لوبك ، ر يچلي؟ ر ستيطور ن نيشناخت ، ا يآن موقع همه را م مونيس« : زد و گفت  يلبخند كالدر

مجهول  مونيس. شناختند  يرا م يافسانه ا مونِيس يواقع تياز افراد هو يشناخت ، اما فقط تعداد انگشت شمار يهمه را م مونيس.  گرانيد

خود انتخاب كرده بودند  ينام مستعار را برا نيا يو افراد مختلف ستيشخص خاص ن كيكند  يادعا م يزيكه دامبر يمونهمان سي –بود  هيالهو

.« 

حق الزحمه آورده  ميشما برا« :زد و گفت  يپاكت لبخند دنيكالدر با د. گذاشتم  زيم يآوردم و آن را رو رونيب يكردم و پاكت بيدر ج دست

 اريمعتقد بودم كه مع هشيهم.  يدر دوره خدمت سرباز.  شيمدت ها پ. آماتور بودم  شهيهنرپ يمن در جوان! ؟ چه خوب  ليسكيدرا ي، آقا ديا

 »؟ ديپاكت چقدر پول گذاشته ا نيدر ا.دستمزد اوست  زاني، م شهيهنرپ كي سنجش ياصل

با كف دست صاف  زيم يعكس را رو. آوردم رونيبود ، ب قاتميرا ، كه نقطه آغاز تحق يميو در پاكت را باز كردم و آن عكس قد دميكش يآه

كامالً متفاوت بود ، نگاه  يايدن كيدوران گذشته ، كه مربوط به  ادگاريلدر عكس را برداشت و به آن كا. كالدر گذاشتم  يكردم و آن را جلو

 .كرد

 ». گذاشته است  يمن باق ياست كه خواهرم برا يتنها مدرك نيا. دانست كه جانش در خطر است  يخواهرم م« :كالدر گفتم  به

 »؟ نيهم «

 ». نيبله ، هم «

 ». كليسيدرا يبه شما اعتماد داشته ، آقا يليخمعلوم است خواهرتان  «
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و من با  ستيمن كاف يعكس برا نيدانست كه هم يم. دانست كه او را دوست دارم  يم. شناخت  يخوب م يليوال مرا خ. من برادرش بودم  «

 »...را آغاز خواهم كرد قاتميتحق بياستفاده از آن ، به هر ترت

 ». ديفق بوده اكار مو نيو تا به امروز هم در ا «

عكس  نيعكس را گرفته بود ؟عكاس ا نيا يمطرح بود كه چه كس ميسوال برا نياز همان اول ا.  يزي، لوبك و دامبر شتري، ر يچليتور« :  گفتم

 »؟ ستيطور ن نيبود ، ا مونيس

 فهيلط شيبرا ييكه گو ديچنان به قهقهه خند بعد ناگهان. شد  رهيخ ميابروان پرپشتش را باال انداخت ، سرش را بلند كرد و به چشم ها كالدر

 .باال انداخت  يشانه ا يخبر يبه پدر دان نگاه كردم ، اما او هم به نشانه ب. گفته بودم  يخنده دار

 يرا م زيچ كي.  ليسكيدرا ينه آقا« :  ابديخود را باز يو جد يتا دوباره حالت عاد ديكه از شدت خنده اشك به چشم آورده بود ، كوش كالدر

 ».نبود  وسينيرجيو مونيعكس س ني، عكاس ا ميكامل به شما بگو نانيتوانم با اطم

 »وجود دارد ؟ يخنده دار زيمطلب چه چ نيخوب ، در ا «

؟  ستيطور ن نيرا در خاطراتش ذكر كرده است ، ا مونيداستان س يزي، دامبر ديآن طور كه شما به من گفت« :تكان داد و گفت  يسر كالدر

او در  دياگر توجه كن ي، مگر نه ؟ ول ميگو يدرست م. كرده بود  يمخف كايدر آمر يزياست كه دامبر يا» نامه  تيوص« رم همان به اصطالح منظو

 يواقع تيو هورست من هم برادر لئو را ، قبل از آنكه بتواند هو. احتراز كرده است  مونيس يواقع تيهو ينوشته خود با دقت تمام از افشا

، ناشناس  متيخواهد به هر ق مي –كه هنوز زنده است  – مونيگرفت س جهيتوان نت يم نيبنابرا... را به اطالع شما برساند ، به قتل رساند  مونيس

 »؟ ... ستيك مونيس ديدان يواقعاً هنوز هم نم. نفر است ، نه چند نفر  كيفقط  مونيچون س. بماند  نامو گم

 ». ستيك مونيس نيا دييمن بگوو به  ديبس كن« : خشونت گفتم  با

كه  ديبدان ديبا! است  يعجب روباه مكار. و مهربان ماست  رياست ، همان سنت جك پ يزيهمان دامبر مونيس. خوب ، كامالً مشخص است  «

 نياز ا كي چيه عتاًيطبو ... كرده است  يبا آلمان ها همكار... او آدم كشته است ... است  مونيو او همان س! خواهد پاپ بشود  يم يزيدامبر

كار از  نيانجام ا يبرا يو چه كس. ندارد جز آن كه دوباره آدم بكشد  يچاره ا مونيس نيو بنابرا. شود ؛ نه امروز و نه بعداً  يعلن دينبا اتيواقع

و به پشت  ديكش يكالدر آه» . آدم كشته بود  يزيجنگ هم به دستور دامبر يكه در سال ها يهمان فرد عتاًيهمه بهتر و مناسب تر است ؟ طب

وحشتناك  يقرار دارد ، كابوس يمردم و در مركز توجه افكار عموم ديكه در معرض د يمرد يبرا تيوضع نيا« : داد  هيچرخدارش تك يدلصن

 .و بعد دوباره خنده را سر داد » .  ليسكيدرا ي، آقا ديرا باور كن نيا. است 

در ارتباط با قتل  كانيمقامات وات قاتيكه در تحق ديخواهر ، شما به من گفت« : كرد و گفت  زابتيبه ال از چند لحظه دوباره آرام گرفت ، رو پس

!  تينس شيتلخ و زننده ب يشوخ كي قاتيبه اصطالح تحق ني؟ تمام ا يشرفتيخوب ، چه پ. شود  يمشاهده نم يشرفتيپ چي، ه رياخ يها

بلكه  يموجود واقع كيهم نه  وسينيرجيو مونياسطوره نبوده و س كيجز  يزيابتدا چ از همان نيكند كه گروه حشاش يادعا م يزيدامبر

در مورد شخص خودش  قتدر حقي – يزيهمان دامبر اي – مونيهر چه باشد ، س! خوب ، كامالً روشن است . بوده است  يافسانه ا يتيشخص

او در  –پاپ در بستر مرگ افتاده است . جنگ است  يمانده از سال ها به جا يبردن تمام مدارك و ردها نيب ازتنها هدف او . كند  يم قيتحق

شدن برنامه  يمن مطمئنم كه به محض عمل. است  يزيكار تنها و تنها به عهده دامبر نيا تيمسول. ندارد  ينقش چيه»  قاتيتحق« به اصطالح  ناي
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كه  قتل هايي – ديخودتان حساب كن.  ديره به النه اش خواهد خزو هرست من هم دوبا افتيخواهد  انيپا مها ه يآدمكش اني، جر يزيدامبر

،  دادهايرو نيا ي؟ هر دو ديمطلع گرد كستوسيالعالج كال يمارياز ب يدر چه زمان يزيآغاز شد ؟ و دامبر يخواهر وال فهرست كرده بود ك

، به  دياگر به قدرت دعا معتقد:  ميپرده بگو يو ب حيصر ديبگذار! معلول بود  يعلت و اول يدوم واتفاق افتاد ،  شيهمزمان و حدود دو سال پ

 ».  ديماجرا جان سالم به در ببر نيدعا كمك كند و شما از ا ديشا.  ديخودتان دعا كن يكنم برا يم شنهاديشما پ

، اطالعات دست  رينظ يمنبع ب توانم از آن مرد ،از آن يخواستم تا آن جا كه م يگرفته بودم ، اما م جهيسر گ» ؟ ستيدوك اعظم ك« : دميپرس

 .كسب كنم  ياول

 يمن او را تنها به اسم مستعار م. راز كشف نشده است  كيمرد  نيا. دانم  ينم يزيمورد چ نيدر ا ديراستش را بخواه. اوه ، بله دوك اعظم  «

خراب در حومه شهر  مهين نيرزميز كيزدم ، در  بار با او حرف كي. مورد  كيالبته بجز . و با او حرف نزدم  دميمن هرگز او را ند. شناختم 

شخصاً با من مذاكره  ديآمده بود كه با شيپ يتيوضع. خارج شد  نيدوباره از برل يدانم چطور به آن جا آمده بود و از چه راه ياصالً نم.  نيبرل

 كيبنا به خواست او در . عالقه داشت  يشيو نما يدعا ريغ يبود و به كارها يبيدوك اعظم آدم عج.  ميكرد يم ياوضاع را بررس ديبا. كرد  يم

. بود  يو سرد يروز باران... . هنوز آن روز را به خاطر دارم  يول.  نميتوانستم او را بب ينم نيبنابرا.  مياتاقك مخصوص اعتراف با هم مالقات كرد

 يا طهچه راب يچليكه دوك اعظم با تور نيا...  ديرس يتند چوب سوخته به مشام م يدر اثر اصابت بمب خراب شده بود و بو نيرزميسقف ز

من جواب  –داشتند  يبا او چه نوع رابطه ا گرانيكه لوبك و د نيگذاشته بود و ا يداشت ، چرا لوبك در كتابچه خود در برابر نام او عالمت تعجب

 اريبس... . بودم  دهيد يبود كه در زندگ يكسان نيرموزتراز م يكيبه هر حال دوك اعظم  يول. ندارم  ياطالع چيه. دانم  يپرسش ها را نم ناي

پشت پرده آن ها خبر ندارد  ياز كارها يگذرانند و كس يبود كه تمام عمر خود را در خفا م ياز جمله كسان. تر از من بود  ركاهيمرموزتر و آب ز

.« 

 .گفته بود  ميبرا ييمرد چه داستان ها نيدر مورد ا سيآوردم كه پدر دان در پار ادبه ي –و مثل خود كسلر ... زيسامرها ويدر مثل

 .بود  يرياز ماجرا در حال شكل گ يقينسبتاً دق ريبالخره تصو يبود ، ول دهيطول كش ياديز مدت

 ينكنم نم دايرا پسوال  نيتا پاسخ ا. كنم  رونيتوانم آن را از سر ب يباشد ، اما نم تياهم يسوال من ب ديشا. دارم  يمن هم سوال« : دان گفت  پدر

 يزيمبردا يبود ؟ من نوشته ها يخواست به جانش سو قصد كند ، ك يم مونيبرود و س سيكه قرار بود با قطار به پار يمرد.  رميتوانم آرام بگ

طور  نيهم ديشادانم ،  خوب ، من نمي –است  مونيهمان س يزيدامبر ديهست يرا خوانده ام ، و اكنون كه شما مدع مونيس يها تيدر مورد فعال

 ».... هم نه  دي، شا دييگو ياست كه شما م

 ». دياست و مطمئن باش مونيهمان س يزيدامبر« : گفت  كالدرآهسته

 »بود ؟ يبرود ك سيكه قرار بود با قطار به پار يمهم تيآن شخص يول «

 يكس اي ملريه اي نگيگور: زنم  يخود من حدس م. بود  نيبرل ياز گردن كلفت ها يكياحتماالً « : پهنش را باال انداخت و گفت  يشانه ها كالدر

 ياه ياز ناز يكيبندم كه به هرحال  يشرط م يول... . سوم بود  شيمهم و با نفوذ را نياز متحد يكيهم  ديشا.  بريكال نيهم ايحد و  نيدر هم

كنم  يفكر نم. من هم مربوط نبود  يگذشته به رشته تخصص نيو از ا. من بود  يريماجرا مربوط به بعد از كناره گ نيا يول. و با نفوذ بود  رتبهيعال

 ».داشته باشد  يچندان تيموضوع در حال حاضر اهم نيا
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اروپا مستقر  ياز شهرها كيدوك اعظم در كدام  ديدان يم ايآ. لوبك آن قدر مهم بود كه به خاطر آن تمام گروه را لو داد  يگ يبرا يول« : گفتم

 »؟ كرد يبود و كار م

 ». سيدر لندن و بعد هم در پار «

 فهياست كه وظ يمنظورم همان كس... . فرستاده بود  سيبه پار مونيكردن س دايپ ياو را برا كانيكه وات يو آن مرد« :گفت  زابتيال خواهر

ت يهو ايآ.  دندينام يم» كلكتور « را  مرد ني، ا متا آن جا كه ما اطالع داري –كرده بود  يچيسرپ كانياز دستورات وات مونيداشت ثابت كند كه س

 ديكن يفكر م ايدانست ؟ آ يرا م اتيتمام واقع ايداشت ؟ آ يكننده ا نييماجرا نقش تع نياو در ا ديكن ي؟ فكر م ديشناس يمرد را م نيا يواقع

 »شخص ، مورد اعتماد پاپ بود ؟  نيا

مبارزه  گريبه عبارت د. بغرنج شده بود  تينها يمن ب يدر آن روزها زندگ يول. ست بله ، احتماالً پاسخ تمام سواالت شما مثبت ا« :گفت  كالدر

پناه بردن به . شد يم كيآخرش نزد يبود و جنگ به روزها يگهلن در حال فرو پاش التيتشك. شده بود  دهيچيپ اريزنده ماندن بس يبرا

كردم ، كارم به  يم داياگر او را پ. كنم  دايتالش كردم دوك اعظم را پ. ار بود دشو اري، بس گرانيها ، آن هم در خفا و به دور از چشم د ييكايآمر

و . كردم  يبود ؛ خون عرق م يسخت يچه روزها ديدان ينم...  سي، سو سيلندن ، پار: او دائماً در گشت و گذار بود  يول. شد  يمراتب ساده تر م

گرفتار  يچه كار كرده بودند و به چه عاقبت سيدر پار يسر و شورش رهيخ كيچند كاتولمهم نبود كه  مياصالً برا ديراستش را بخواه نيبنابرا

 ي، عده ا ميخوب ، چطور بگو...  يدر آن سال ها عده ا كانيوات. او چه بود  يواقع تيدانم هو ياصالً نم -» كلكتور «  نيو اما در مورد ا. شدند 

مرد  نيكنم ا يتصور م. سر صدا انجام دهند  يب ديدانستند كارها را چگونه با يم قاًيدق شهداشت كه همي –خشن  ارو بسي – ژهيو ييمامور اجرا

البته . ست ين اتيح ديدر ق گريكنم دوك اعظم هم د يفكر م. او اكنون مرده است  اديبه احتمال ز يول... بود  ژهيو نياز همان مامور يكيهم 

 ».هنوز زنده است  مونيس: است  نيا مينم بگوتوا يم نانيكه با اطم يزيتنها چ.  ستميمطمئن ن

احتمال وجود  نياگر دوك اعظم هنوز زنده باشد ، ا« :خطاب به دان گفت . بود  دهيبه مغزش رس يتازه فكر ييناگهان سر بلند كرد ؛ گو كالدر

البته ... . ز هم در دست دوك اعظم است سرنخ ها هنو ديشا. ساخته دست اوست  قتيبه مقام پاپ در حق دنيرس يبرا يزيدارد كه نقشه دامبر

كه  يا ينفر بعد ديشا نيشناسد بنابرا ياو را م يواقع تيو هو مونيدوك اعظم تمام اسرار س: هم وجود دارد  يدوم ريتعب اين صورت شق يدر ا

 ».است  دهيمقابله با خطر تدارك د يو برا دانديرا م نيدوك اعظم ا ديو شا... كشته شود ، دوك اعظم است  ديبا

شهر پرنده پر  يها ابانيدر خ. ساعت چهار صبح بود  ميديبه هتل رس يوقت. برگشتم  ونينيو پدر دان به آو زابتيفرمان نشستم و همراه ال پشت

 .مانده بود  يباق شيبودند كه از مراسم جشن شب پ ييزباله ها يفقط رفتگران مشغول جمع آور. زد  ينم

خوب ، بله ، . توانست هضمشان كند  يبود كه نم دهيشن يچنان بد يخبرها ييگو.  ديرس يو افسرده به نظر م نيغمگ. ساكت بود  زابتيال خواهر

و  ددا يدوباره به افكارش نظم م ييدر تنها دياكنون با. و ناراحت كننده بود  نديناخوشا اريبود ، بس دهيشن يزيكه در مورد دامبر ييها يافشاگر

 .كرد  يم يبررس يديجد درا با دي – اسيكل يعني –خود  يايدن

هتل  يكه در گوشه سرسرا يزيآورد و با سر به م رونيكتش ب بياز ج يكوچك يقمقمه كتاب. دعوت كرد  يدنينوش كيدان مرا به صرف  پدر

 يآهسته در باد تكان م ييتابلوهتل  رونيدر ب. اطراف را روشن كرده بود  يرنگ يي، با نور كدر و كهربا يزيچراغ روم. قرار داشت ، اشاره كرد 

 .و سپس آن را به من داد  دينوش يبراند يپدر دان از قمقمه اش جرعه ا. خورد 
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 .انداخت و با تعجب نگاهم كرد  يشانيبه پ ينيدان چ. كردم  فيتعر شيرا برا زيروبرو شدن با سامرها يعنيشب قبل ،  داستان

 »، بن ؟ ديدان يچه م زيشما درباره سامرها «

 »؟ ديكنيچرا چپ چپ به من نگاه م... دانم  يم زهايچ يليخ «

 ييكه گو يو بعد در حال» ؟  ستيطور ن نيالبته سالخورده تر ، از الكهارد است ، ا يكامل ، ول يكپ كي زيسامرها. كردم  يداشتم فكر م «

 »رد ؟ك يجنگ چه كار م يمرد در سال ها نيدانم ا ينم« :  ديبود ، پرس يگريد يحواسش جا

 »؟ ايها با ارتش اسپان ييكايجنگ آمر ايمنظور شما كدام جنگ است ؟ جنگ انفصال ؟  «

 كي يبرا يجوان را بخنداند ، ول يراهبه ها ديشما شا يها يشوخ. است  ريپ زيدانم كه سامرها يم. بله ، پسرم « : عبوس گفت  يبا چهره ا دان

 ». ستيبا فرهنگ چندان مناسب ن يروحان

 دنيخند يبرا يليفرصت و دل چياواخر ه نيدر ا ديباور كن.  ي، آرت ميو از او سوال كن ميبا فرهنگ بگرد يروحان كيتر است دنبال پس به «

 ».نداشته ام 

 ».دوم بود  يسوال ، جنگ جهان نيمنظور من از ا يول.  ميكمبود را جبران كن نيدر اسرع وقت ا ديبا. متاسفم  تاني، برا فيچه ح «

. است  يعاد ريغ يدانم ؛ داستان او كم يدرست نم... در آن سال ها  زيبله ، اگر اشتباه نكرده باشم ، سامرها.  ديدر سر دار يانم چه فكرد يم «

 يبرا ييگو. »  ليي« از دانشگاه  ليفارغ التحص.  كيكاتول. دانووان بود  ليگرد ب زيم يها هياز شوال يكيدر آن سال ها  زيبهر حال سامرها

 نامهيالبته من در مورد زندگ.  ياتيبود تا مامور فعال و عمل ستياستراتژ شترياو ب يول. متولد شده بود  يدر دفتر خدمات راهبرد تيضوع

 يخيكوه  كي يشود كه با نوك مرئ ي، فوراً متوجه م نديب يانسان او را م ياو پر از اسرار است ؛ وقت يزندگ.  ستميچندان مطمئن ن زيسامرها

مسئول نفوذ  زيسامرها... . آورد  يگاه در مورد او چند كلمه بر زبان م يپدرم گاه و ب. او در دوران جنگ در لندن بود  يول. روبروست  بزرگ

 سيمن مطمئنم كه او رئ. فرستاد  يالبته به خود آلمان هم مامور م. ها بود  يتحت اشغال ناز يبه كشورها يدفتر خدمات راهبرد نيدادن مامور

كردم تا دان  يمكث كوتاه» .كرد  بيترغ يدر دفتر خدمات راهبرد تيدهم كه او پدرم را به عضو ياحتمال م يحت. فسر مافوق پدرم بود و ا

او . شناخت  يرا هم م يچلياسقف تور ديشا. شناخت  يدوازدهم را م ي، پاپ پ زيسامرها« :تمام سخنانم را خوب هضم كند ؟، سپس ادامه دادم 

 يخوب م يليماجرا دست دارد و شما خ ني، به نظر من او هنوز هم در ا دي، راستش را بخواه آرتي –ماجرا دست داشت  نيدر ا شيپها  دتاز م

 ».... كه اسم مستعار او  ديدان

 ».دوك اعظم است ... « : كالمم را قطع كرد و گفت  دان

صورت  نيكه در ا. كسلر ما را از سر خود باز كرده و به ما دروغ گفته است  ميكه قبول كن نيمگر ا. است  يمنطق يريگ جهيتنها نت نيا« :  گفتم

 »... دوك اعظم خود كسلر است 

 »چه كار داشت ؟ ونينيدر او شبيد زيسامرها يول «

 تانيرا برا شبيد من هنوز تمام داستان يول... دوك اعظم است  زيدهد كه سامرها يتمام شواهد نشان م. است  نيكننده هم نييبله ، نكته تع «

 ».نگفته ام 

 »واقعاً ؟«:  ديبا تعجب پرس دان
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 »...  يلفظ يريبود ؛ درگ ي، اختالف نظر ميداشت ييبا هم بگو مگو شبيد زابتيمن و خواهر ال «

 ». ستين يبله ، متوجه شدم كه اوضاع عاد «

آن  يوقت. كه همراه او بود  دميرا د گرينفر د كيو  زيناگهان سامرها بودم كه ستادهيا تيجمع هيدر حاش ييمن به تنها: قرار بود  نيموضوع از ا «

 شيپ يتيبعد وضع يول. هر چه زودتر فلنگ را ببندم ، چون اوضاع فوق العاده مشكوك بود  ديكه با دميها هم متوجه حضور من شدند ، فوراً فهم

كردم ، چون آن  يگشتم و پشت سرم را نگاه م يدائماً برم. ن جا دور شدم من فرار كردم و دوان دوان از آ. نبود  ينيب شيآمد كه اصالً قابل پ

 يول،  ديخوب ، آن مردك به من نرس... و بعد ، ... كرد  يم بيبه گوشت چرخ كرده شباهت داشت ، مرا تعق شيمرد كاله به سر كه پوست گلو

. نظر داشت  ريدر تمام مدت مرا ز ييخواهم كرد ، گو يكجا مخف دانست كه من خودم را يم ييآن مرد گو. كرد  دايمرا پ يگريدر عوض كس د

 »... كنم او از اول منتظر من بود  فكر مي – يكنم ، آرت ينم يشوخ

 »بود ؟ يبگو آن مرد ك. نده ، بن  عذابم«

 »... د هستن ونينيهمه آن ها در آو... همه ما .  ونينيجاست ، در آو نياو ا. آن مرد هورست من بود .هورست من  «

 »دارند ؟ يو هورست من با هم هستند و سر و سر زياست كه سامرها نيمنظورتان ا «

 »؟ اورديسر در ب فيكث يماجرا نيتواند از ا يم يداند ؟ مگر كس يچه م يكس «

 »؟ دياز دست او فرار كن ديخوب ، بعد چه شد ؟ چطور توانست. هورست من . مقدس  ميمر اي «

. ماجرا را رها كنم  نيخواست مرا بكشد ؛ به من التماس كرد كه به خانه برگردم و ا ياو نم. بهتر است به خانه برگردم من به من گفت  هورست«

 ».  ديكن دايپ يحيداستان توض نيا يبرا ديتوان يخوب ، حاال اگر م

و هم  زيهم سامرها. است  يزين دامبرهما مونيهمان دوك اعظم و س زيسامرها ميفرض كن« :به فكر فرو رفته بود گفت  كهيدر حال دان

توان گفت كه شما را دوست دارند  يم يگذارند و حت يشناسد، به شما احترام م يده ها سال است كه پدر شما و تمام خانواده شما را م يزيدامبر

 نيا. كشد  يكند و آدم م يان كار مصورت هورست من مامور آن هاست و به دستور آن نيدو نفر است ، در ا نيسر ا رياگر تمام ماجرا ز يول. 

شما را از  يپا متيخواهند به هر ق يم يزيو دامبر زيسامرها. هشدار هورست من به شما باشد  يبرا يو مناسب يمنطق حيتواند توض يم هيفرض

 »... بكشند و جان شما را حفظ كنند  رونيب هيقض نيا

 ».صورت خون خواهرم وال به گردن آن هاست  نيند ، در ادو نفر نيماجرا ا ياگر مردان پشت پرده  يول« : گفتم

كه آن ها  ميريبپذ ديدرست باشد ، با هيفرض نياگر ا. دو نفر كشته شد  نيخواهر شما به دستور ا ديشا« :تكان داد و گفت  يآهسته سر دان

كنند  يريكنند از كشته شدن شما جلوگ يم يآن ها سعصورت كامالً قابل درك است كه چرا  نيو در ا. حفظ خود ، وال را به قتل رساندند  يبرا

بعد از  يبن ، پدر شما در سال ها. خود را پاك كنند  راتياز تقص يخواهند با حفظ جان شما الاقل گوشه ا ينشانه ندامت آن هاست ؛ م نيا... . 

برد و به  رونياز اروپا ب ي، او را قاچاق ديچرخ يم يزيمرگ دور سر دامبر تيكه عفر ييدر روزها. را از مرگ نجات داد  يزيجنگ جان دامبر

پدر  يبه قدرت و ثروت را برا دنيبود كه راه رس زيسامرها نيا. پدر شما بوده و هست  كيو نزد يميهم دوست قد زيو سامرها. رساند  كايآمر

انجام داده بود ، و من مطمئنم كه  زيسامرها يا برار يخطرناك يتهايجنگ چه مامور يداند كه پدر شما در سال ها يتنها خدا م. شما هموار كرد 

 .است  ونيبابت به پدر شما مد نياز ا زيرهاسام
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 وننديبه او عالقه مند ، وابسته و مد قاًيباشند كه عم يمسئول قتل دختر مرد يعني –مسئول قتل خواهر شما باشند  زيو سامرها يزيواقعاً دامبر اگر

 حاضراست كه آن ها  يعيكامالً طب نيبنابرا. كنند  يم يزندگ يكشند و در چه جهنم يم يكه اكنون چه عذاب داند يصورت فقط خدا م ندر اي –

 ».را هم به دست جالد بسپارند  ليسكيودرايتنها پسر ه ستندين

به من  ايخدا« : دعا بود  كيشد ،  يبر زبانم جار ارياخت يكه در آن لحظه وحشتناك ب يو پنج سال بود كه دعا نكرده بودم ، اما كلمات ستيب

 »... اعمالشان برسانم  ياراذل را به سزا نيقدرت بده تا بتوانم تمام ا

 . ميرا ترك كرد ونينيهمان روز آو صبح

 شد ، سرگردان بودند يكه به رم ختم م يزائر وحشت زده و تنها ، در راه سه

 دوم بخش

1 

 يم يباز) است جيرا ايتاليچمن كه به خصوص در ا يرو نگيبول يباز ينوع(» تچابو«،  يپولت ناليكارد ياليچمن ِ و يها رو ناليكارد

سرسبز و صاف ، با دقت هر چه  يچمن ها ياو رو يگو.را پرتاب كرده بود بيبه طرح صل نيِ مز نيسنگ يها ياز گو يكيتازه  يانياُتاو.كردن

منوط به  يكه برد در باز يديزد و درست در كنار ِ توپِ كوچك سف يوتزا را به كنار ناليِ كارد يهدف حركت كرد ، گو يوتمام تر به س

كرد با پشت دست بزاق  يسرفه ا.آن نشست يرو اطيرساند و با احت يچوب يو لَخت خود را به صندل نيوتزا سنگ.برخورد با آن بود ، متوقف كرد

 رمرديمن ِ پ ديگذار يچرا نم.فراموش شده است يبه كل رمردانياحترام به پ«:خشك و ترك خورده اش پاك كرد و گفت لبانِ يدهانش را از رو

 كي اهشيشلوار س بياز ج اريبس يداد و پس از جستجو هيتك يصندل ي، به پشت ديكش يآه»د؟يادب ندار نقدريبار برنده شوم؟ا كيهم الاقل 

 يباز نيا جانِياحمقانه خسته شده ام ه يباز نياز ا گريمن د«:آورد و ادامه داد رونيب متيِ ارزان ق رفبار مص كيفندك  كيو  گاريجعبه س

 ».ممكن است موجب سكته شود

 »د؟يداريدست بر نم گاريپس چرا از س.مضر است يسالمت يهم برا گاريخوب ، س«:گفت يپولت

نوع  نينفجار ِ اام احتمال ا دهيشن.بار مصرف است كيفندك  نيكه ممكن است موجب خطر شود ، ا يزيچ.ستيكه مضر ن گاريجان س احمق«

، چون ممكن است الساعه  ديحاال دقت كن.آتش خواهد سوخت يو اگر فندك منفجر شود صاحب بدبختش در شعله ها.است اديفندك ها ز

سپس با سر به ».بار هم خدا مرا از خطر حفظ كرد نيخوب ، ا«:به فندك انداخت و گفت يرا روشن كرد ، نگاه گارشيوتزا س».فتدياتفاق ب نيهم

 يجوراب ها»تقلب كنم؟ رميگ ينم اديدانم چرا من  ينم.اهل ِ تقلب بوده و هست شهياو هم.كند يتقلب م موي يجول«:انداخت و گفت يانيتاواُ

 يچگونه م يالغر نيبه ا يياصال معلوم نبود ساق ها.قرار داده بود ديمو و الغرش را در معرض د يب يها اقافتاده و س شيقوزك پا يوتزا رو

 نيا.كند چون گوژپشت و معلول است حق دارد تقلب كند يتصور م يانياست كه اُتاو نيا يو بدبخت«:را تحمل كنند ياندام تنومند نيچن توانند

 ».جو صداقت ندارد كيمرد 

بر بود ، هوا با آنكه آخر نوام.ديدرخش ياز دود و غبار م ياز پشت پرده غلظ ديخورش.چمن ها نشست يبود رو يانيكه همگروه اتاو يآنتونلل

 نياز ا.تقلب كند يباز نيتواند در ا يكس نم چيه.ِ بوتچا امكان تقلب وجود ندارد يفرانكو در باز انيج«:خطاب به وتزا گفت.گرم بود اريبس

 ».ياست ، درست برعكس ِ زندگ يكامال انتزاع يباز كيتوان گفت كه بوتچا  يم دگاهيد
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در باختن تجربه .طور بوده نيا شهيهم.است يفرانكو بازنده بد انيج.شوم يمن ناراحت نم.اهد نق بزندخو يوتزا هر چه م ديبگذار«:گفت يانياُتاو

 »...شوم يمن هم متوجه نم يگاه يآنقدر ماهر است كه حت شيدر پنهان كردن شكست ها يول.دارد ياديز

 يزد و دندان ها يوتزا لبخند».برنده ام شهيهم يواقع يدگدر زن يول.شوم يها بازنده م ينوع باز ني، اگر هم من ببازم فقط در ا زيعز دوست«

 .شده بود نشان داد اهيزرد و س اتيزشتش را كه در اثر استعمال دخان

شما  يهم مثل جماع برا يواقع يزندگ.ديآشنا نشده ا يواقع يشما كه در تمام عمر هرگز با زندگ!يواقع يزندگ«:گفت زيرآميتحق يبا لحن يپولت

 »...و ناآشناست نهگايب يا دهيپد

 يراست«:بود يو درخشانش پر از دقت و كنجكاو اهيس يچشم ها.را قطع كرد يو خوشگذرانِ گروه ، سخنان پولت كپوشيِ ش نالي، كارد يبالديگار

 »د؟يآن راهبه مقتوله به كجا كش يماجرا -آمد  انيبه م يواقع ي، حاال كه موضوعِ زندگ

 ».ديبود به قتل رس دهيپوش يشيكه لباس كش يآن مرد.ه نشدراهبه كه كشت«:آهسته گفت يآنتونلل

كه در رم  يراهبه ا نيكشته شد ، نه ا كاياست كه در آمر يمنظور من آن راهبه ا.ميزني، ما در مورد دو موضوعِ متفاوت حرف م دينشد متوجه«

 ايآ دييخوب ، پس بگو اريست؟بسيطور ن نيمربوطند ، اماجراها به هم  نيا يكند چون ظاهرا هر دو يهم نم ي، خوب ، فرق يول.كند يم يزندگ

 »د؟يدار يديبود كشته شود خبر جد كيكه نزد يراهبه ا ورددر م

مقامات .ستين يديخبر جد چيه« :آنها بود ، غلتاند و گفت يكه مخصوص نگهدار يا يكتف يگون يبوتچا را به سو يها يبا پا گو يپولت ناليكارد

 »...چشم داشته كيآن مرد ظاهرا فقط .بوده شيالبته اگر كه واعقا كش -كنند  دايرا پ شيِ آن كش تيونتوانسته اند ه يحت سيپل

 ».ديايممكن است سر آدم ب ييبعد از سقوط از پنج طبقه ، هر بال.ندارد يتعجب«:گفت وتزا

 يدر اثر سقوط به نحو وحشتناك يول.چشم داشته كيبود كه آن مرد قبل از سقوط هم  نينه ، نه ، منظورم ا«:و گفت ديكش يآه يبا خستگ يپولت

 ».لت و پار شده بود

او در اثر سقوط لت و .حرف شما كامال اشتباه است نينه، نه، نه، ا«:داد ، گفت ياش را در هوا تكان م يالغر و نقرس يكه دست ها يدر حال وتزا

 ».گرفت ريكه او را ز يونيكام اياتوبوس  لت و پار شد و در اثر برخورد با ابانيپار نشد ، در اثر برخورد با خ

را  زابتيخواهر ال يعنيخواست راهبه مورد بحث ،  يآن مرد چرا م:است نيمن ا يتنها سوال جالب و قابل توجه برا«:و گفت ديكش يآه يآنتونلل

او  ادهو خانو ليسكيمسئله به درا - من  دهيبه عق - بيترت ميو بد -بود  نيدوست ِ خواهر والنتا نيتر كيكه او نزد ميدان يبكشد؟بله ، البته ، ما م

ماجرا نقش  نيها در ا ييكايكه آمر ديمتوجه باش ديخانواده به قتل رساند؟ضمنا با نيارتباط با ا ليرا به دل يكس ديچرا با يول.شود يمربوط م

 ».شود ينم يمنته يمطلوب يو به جا ستين ينشانه خوب نيو ا.دارند يبزرگ

آنها را خوب و از  ديالبته با ي؛ ول ستنديهم ن يبد اديز يها آدم ها ييكايآمر.ديكن يشما اغراق م يول«:گفت كيپلماتيد يحنبا ل يبالديگار

 ».شناخت كينزد

ساده  نيبا ا.ديهست يشما واقعا كه انسان ساده لوح!مرد خدا«:گرفته و درد آلود گفت يكه دوباره درد ِ پشتش عود كرده بود ، با چهره ا يانياُتاو

 چيه ،از ظرافت و مراعات نبرده اند  يياصال بو.از همه بدتر بوده اند و هستند شهيها هم ييكايد؟آمريبشو ناليكارد ديچطور توانسته ا يلوح

 يم يحضور آنها موجب تحرك و شاداب.ديآ يملت خوشم م نياست كه من از ا ليدل نيو به هم... ادب ندارند تيبه سنت و رعا يتوجه
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كه تازه من فكر ... است ينيو آن هم توطئه چ ميفكر در سر دار كيدانند كه تنها  يحال م يو ب ريشتر ِ پ يها همه ما را مشت ييكايآمر.شود

ِ واقعا مكار و هفت  ناليكارد كي يحت ريسال اخ ستيالبته من در ب.شناسند ينم قيكنند بلكه هنوز هم ما را دق ينه تنها اغراق نم هاآن كنميم

 ياز خود ندارند ، اصال نم يها اصال شناخت درست ييكايآمر.ميستين شيب يخود كودكان ِ معصوم انينيشيبا پ سهيهمه ما در مقا.ام دهيرنگ ند

 ».ديآ ياوه ، بله ، من واقعا از آنها خوشم م.هستند يخونسرد و شرور يچه گرازها هفهمند ك

 ».به رم آمده است زيسامرها ويدر مياگر بگو ديوش يخوشحال م يليصورت حتما خ نيپس در ا«:گفت يبالديگار

 يوجناتش نشان م يول»!است دهيموضوع را قبل از ما فهم نيا زيو سامرها وستهيپ يزديپدر مقدرس به رحمت ا ديبزرگ ، شا يخدا«:گفت يپولت

 .ستين يكه گفته چندان جد نيداد كه منظورش از ا

 »زند؟ يپرسه م جانيمرد ا نيپس چرا ا«:ديپرس ييبا ترشرو وتزا

 ».است يالشخور حرفه ا كيچون او «:گذاشت و گفت يبوتچا را داخل گون يها يچمن زانو زد ، گو يرو يپولت

 ».ميستيمگر خود ما الشخور ن«:ديزد و پرس يلبخند يانياُتاو

 يم دايپ زيافتد ، سر و كله سامرها يمرگ مپاپ در بستر  كيبه محض آن كه «:بگذارد ، به سخنانش ادامه داد يآنكه به گفته او وقع يب يپولت

 »ست؟يك زيو نامزد مورد نظر ِ سامرها اورديفشار ب يكسان اي يبه رم آمده تا به كس زيسامرها.شود

 ».زود معلوم خواهد شد يليموضوع خ نيا«:باال انداخت و گفت يشانه ا نياز طرف حاضر يندگيبه نما يانياُتاو

البته منظورم افراد كامال مطمئن .خواهند داد مشخص كنم يرا كه به او را ياز من خواسته است تعداد كسان كاتويندليا ناليكارد«:گفت يپولت

نگاهش را متوجه «.احراز مقام پاپ است يفرد برا نيو مناسب تر نيبهتر كاتويندليرا هم متقاعد كنند كه ا گرانيكه قادرند د يكسان.است

 .چشم كرده بود بانيِ سرخپوست ، دستش را سا انيزد و او مثل جنگجو يمش را مآفتاب چش.كرد نيحاضر كي كيصورت ِ

 »...ميگوش كن زيسامرها ينامزد خاص به حرف ها كي يكند كه قبل از توافق رو يحكم م ميعقل سل يخوب ، ول«:آهسته گفت وتزا

و .گذارد يِ خاك م نيكه دارنده آن سر بر بال رديم يم ياست ؛ تنها زمان يبيحرص و آز صفت عج«:زد و گفت يزيآم طنتيلبخند ش يانياُتاو

 ».سالخورده ما وتزا اريو بس زيدوست عز:كيمدرك شماره .ابدي يشدن سن شدت هم م اديصفت مذموم همراه با ز نيمتاسفانه ا

ها را  يخارج نيفانجو ا.بسازد ارچهكپيبلوك متحد و  كي يخارج يها ناليام فانجو درصدد است تا از كارد دهيآن طور كه شن«:گفت يبالديگار

 نيكند و تاكنون كوچك تر يپشت سر هم به حضور عمل م - يجيو اهلِ ف يجنوب يكايو آمر مويو اسك يو ژاپن ييقايو آفر ستياعم از ماركس -

 يول... است فتادهياصال به فكر نامزد شدن ن ياست كه تاكنون به طور جد ياو مدع.نشان نداده است يضعفنقظه 

با  تواندياو م. دارد  ياديز يميقد ياز اشخاص صاحب نفوذ طلب ها اريو از بس دانديها م زيچ يليخ يزياست ، دامبر يگريد زيچ قتيحق البته

كردن  دايصورت پ ني، در ا كنديم تياز او حما زيو اگر سامرها. شود  كستوسيكال نياستفاده از شانتاژ و باز كردن دست سخاوت ، جانش

 .))اش را اعالم كند  يواقعا نامزد يزيبه شرط ان كه دامبر بتهي، ا ستياصال دشوار ن يزيدامبر يپول ها يسرچشمه 

 ))است ؟  زيشخص سامرها نيكه ا ديمطمئن اي؟ ا كنديم تيرا حما يزياز خارج دامبر يچه كس(( 

بود ، كند و دور انداخت و سپس  دهيكفشش چسب يبه پاشنه  كرد ، چند شاخه علف را كه نهيرا معا شيپا انداخت ، كفش ها يپا را رو يآنتونلل

 ...)) ليسكي، درا زيسامرها.  كننديم تيحما يزيها از دامبر ييكايمن مطمئنم كه بعد از مرگ الكهارد ، امر:((گفت 
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 ييو با صدا. )) ادامه داد يدواريام پر از ييو با صدا.)) سال دارد  ستياز دو شتريهم ب زياست و سامرها ماريب دايشد ليسكيدر ا:((گفت  يپولت

 ...)) ستين نيان ها مثل سابق سنگ ثيوزنه  گريامروز د ديشا:(( ادامه داد  يدواريپر از ام

 .))است  اديز شهيوزن پول هم:(( گفت  وتزا

 وانهينمانده كه د يزيچ يزياهرا چدخترش را كشته اند و پسرش هم ظ.  ديواقعا بد است ، باور كن ليسكيحال درا يول:(( با اصرار گفت  يپولت

 اررا مه يبحران كنون ديچگونه با داندياست كه م ياو تنها كس. نامزد موجود است  نيو مطرح تر نيبهتر كاتوينليا:  كنميم دباز هم تاكي –شود 

 .))كند 

 ديبا. به استراحت خواهد پرداخت  مارستانيبعد در بحواهد داد و  اريوكالت نام االخت زيبه سامرها ليسكيكه درا ديمطمئن باش:(( گفت  يانياُتاو

 .))است  ستادهيدر كدام طرف جبهه ا زيكه سامرها ميهرچه زودتر بفهم

 كنديرا دنبال م يدر سر دارد و چه هدف يكه او چه فكر مياز كجا بدان! برگ خشك ، شكننده و پژمرده است  كيمثل  ليسكيدرا:(( گفت  يپولت

 ))؟

 تيحما يزياگر از دامبر: (( است  ختهياويمتن به گردن ن نيبا ا ييتابلو ليسكيدرا. خوب ، بله ، درست است :((گفت  ييشروبا تر يانياُتاو

.  تهاس نيبغرنج تر از ا اريكار بس اني، جر زينه ، دوست عز))...  ديكن افتيخود را در يو نوبت حق الزحمه  ديجا صف بند ني، لطفا در ا ديكنيم

 .))بود  سيدر پار شيچند روز پ نيهم زيكه سامرها ديضمنا بدان

 .))به رم برگشته است  سيهم تازه از پار يزيو دامبر(( 

شد  رهياز دود و غبار كه شهر رم را در برگرفته بود خ يا رهيبه قشر ت يپولت.)) حاظرم شرط ببندم . كرده اند  يكيدو نفر دست به  نيا.  قايدق(( 

 نالياز كارد ياديتعداد ز ي ندهياز ما نما كي؟ هر  كاتويندليا اي يزي؟ دامبر ميكن تياز كدام نامزد حما ميجمع شده ا نجايو ما كه ا:((  ديو پرس

 .))هاست 

 .)) ميصبر كن ديبه رم امده است با زياگر سامرها.  رميبگ يقطع ميتصم ستميمن فعال حاضر ن:(( تكان داد و گفت يسر وتزا

 ))نداشته باشد ؟ يضعف ينقطه  چيكه كامال پاك باشد و ه ديشناسيرا م ياحتمال ياز نامزد ها يكس ايا(( 

 .)) ديساده لوح نباش. است  يالودگ ينوع ياست ؟ حود اعالم نامزد يچه حرف نيا(( 

 ))؟ به دست رقبا بدهد يضعف يانتخابات نقطه  انياز نامزد ها انقدر الوده هست كه در جر يكس اياست كه ا نيمنظورم ا(( 

 .))حد الوده باشد  نيتا ا يكس كنميفكر نم ي، ول دانمينم(( 

 ))حال پدر مقدس چطور است ؟(( 

 .))دوام خواهد اورد  يهنوز هم تا مدت ياش رو به وخامت است ، ول يماريب:(( گفت  يپولت

 ))انتخابات اعمال نفوذ كند ؟ انيدر جر توانديم كستوشيكال ايا(( 

 .)) دانديچه م يكس(( 

 .))را انتخاب كرده است  يمناسب اريبس يخود روز و لحظه  يمهمان يبرا كاتويندليا(( 

 .))شود  يبكاهد و باعث ارامش نسب جاناتياز ه يكم يمهمان نيا ديشا(( 
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و در اوج  يبحران طينازه در شرا كاتويندلينهفته در وجود ا يروهاين. خواهد كرد  دتريجو را مسموم تر و رقابت را شد يمهمان نيا. برعكس (( 

 .))او را شكست دهد  توانديكس نم چيه. است  يمرد قادر به تحمل هر نوع فشار نيا.  شوديشكوفا م جانيه

 .))رشته سر دراز دارد  نيا... لنگ خواهد انداخت ، سخت در اشتباه است  يسادگ نيبه ا يزيكه دامبر كنديتصور م كاتويندلياگر ا يول(( 

 .))خود جمع كند  رقيب ريو انها را ز اورديها فشار ب ناليبه كارد يست كه كساكنون وقت ان ا(( 

صورت  نيا ريدر غ. كنار برود  ياز ان ها به نفع نفر سوم يكي اي،  يزيدامبر اياز دور رقابت خارج شود  كايندليا اينه ، اگنون وقت ان است كه (( 

. امد  شيپ يبه وضع نيچن كي؛ قبال هم  ديفراموش كه نكرده ا... شود  روزير انتخابات پو ناشناس د تيقابل يب ناليكارد كيممكن است ناگهان 

 . )) مياورياقدامات الزم را به عمل ب ميو ما مجبور شد

به  يكاف يبه اندازه  زيهم اكنون ن كاتويندلي؟ ا ستيحرف ها چ ني؟ ا اورديفشار ب ناليبه كارد يكس: (( زده از جا برخاست و گفت  جانيه يپولت

 ديگوش كن گريد ينوار ضبط شده  كيامروز هم به  خواهميدارم ، از شما م يدوستان ، خبر جالب! اورد  يبه من بدبخت فشار م. اورد  يما فشار م

 .))و پدر مقدس است  يزيدامبر انيدوم م يكه مربوط به گفتو گو 

 ...)) كنديماستراق سمع مرا واقعا نارات  يماجرا  نيا ديراستش را بخواه((

بوتچا .  رديلذت بب بايروز ز نيو از ا ديجا بمان ني، هم كندينوار شما را ناراحت م دنياگر شن.  دياداب يزاده و مباد بي، شما نج يبالديگار(( 

 .)) ديمسروقه الوده نكن يخود را با سخن ها يو گوش ها ديكن رنيتم

 علي –گوش دادن به نوار ها .  ميا يمن هم همراه شما م.  ديارام باش!  ديحرف مرا عوض نكن ...بابت ناراحتم  نيمن ، من فقط گفتم از ا يخدا(( 

 .))ماست  فهوظي –ان ها  ي هيناپسند ته ي وهيرغم ش

 !)) ديهست يشناس فهي، شما واقعا مرد شجاع و وظ زيئوست عز(( 

 يقهوه اورد و همه منتظر ماندند تا پولت شخدمتيپ. خود نشتند  يشگيهم يسرجا زي، دور م يپولت ياليو كيتار مهين يها در كتابخانه  ناليكارد

 يصدا. استارت را فشار داد  يدكمه  يسپس همه ساكت شدند و پولت. نوار را در دستگاه ضبط صوت گذاشت و ان را به عقب برگرداند 

 ديبه گوش رس يبلندگو از يزيدامبر

 كرد ديدرك خواه يخود را به روشن فهي،وظ ديخود انتخاب مرد فكر كن ينام را برا نيكه ا يپاپ نياگر به اول.  ديهست كستوسيشما كال -

 دانمينم -

 ! ديباش يو قو...  كستوسي، كال ديبه من گوش كن -

 اخر چگونه ، جاكومو ؟ يول -

از بت ها و  – دندييرويم نيف هرز از زمرو به رو بود كه مثل عل يشمار يب يبا چالش ها ايسيكه كل كرديم يزندگ ياول در دوران كستوسيكال -

چنگ زد و ان را  ايسيكل يواقع نيبه حبل المت كستوسيسلت ها ، اما كال يمشركانه و بت پرستانه  يها نييگرفته تا ا انيمصر يسنگ الهه هاي

 صيتشخ يبه درست كستوسياما كال. برد  يم ورشيبود و هرج و مرج و اشوب از همه سو به ان  يفروپاش يروم در استانه  يامپراتور. نكرد  هار

 ينشان داده بود ، نجات همه  حيكه مس ينجات روح انسان ها به همان نحو... است  يفالح و نجات و رستگار ايسيكل ياصل ي فهيداد كه وظ

در ان زمان اعالم كرد كه هنگام  كستوسيكال.  مينجات روح خود ما ، اگر كه گناه كرده باش يحت. كار  تيارواح معص يفالح همه .  انگناهكار
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سر به  كستوسيكال هيعل "توسيپوليه"اما . روح خود توبه كنند و مغفرت بطلبند يامرزش و رستگار يبرا دياست و همه با دهيتوبه و ندامت رس

قلب  ميان زناكار هم اگراز صمو مرد ييزنان هرجا يگفته بود حت كستوسيكه كال راي، ز ديو او را پاپ فاحشه ها و زناكاران نام شتشورش بردا

پاپ نامشروع و  نينخست توسيپوليه. خدا شامل حالشان خواهد  تيخواهند شد و لطف و رحمان دهيتوبه كنند و صادقانه مغفرت بطلبند ، امرز

برتر از هر  ايسيكل يراكار بشر ب تيفالح گناهكارارن و نجات روح معص. بود  كستوسياما حق با كال. بود  سيپطروس قد ايسيلك يعاص نينخست

بود كه پرچم او را به دست  انيپونت نيرا در مالعام و قتل زساندند ، ا كستوسيكه كال يو هنگاه... بود ، و هنوز هم هست  يگريد ي فهيوظ

 ...داد  امهگرفت و راهش را اد

 ، جاكامو ؟ يرا به من بفهمان يچه نكته ا يخواه يحرف ها م نيتو با ا -

نجات بده  يويدن يروهاين تيرا از حاكم ايسيكل. نشان داد  حيكن كه خداوند به مس تيهدا يما را دوباره به همان راه. را نجات بده ما  ايسيكل -

. كن  زهو من يرايكنار بكش ، ان را از حرص و از و پول و قدرت بپ ياسيس يها يرا از دودوزه باز ايسي، كل ريرا از ان ها پس بگ ايسي، روح كل

 زكارانيو پره نيبه مومن. كن  ليتبد تيخدمت به انسان و انسان يبرا يان را دوباره به ابزار! كن  لياخالق حسنه تبد يرسا يرا به صدا ايسيكل

 اني، به پا دشده ان رهيبا ارتكاب ان ها بر ما چ يويدن يرويكه ن ييو مطمئن باش قتل ها... بشارت ده ، نه ثروت و قدرت  يفالح و امرزش ابد

 ! افتيما نجات خواهد  يايسيصورت كل ني، پدر مقدس ، مطمئن باش كه در ا يار...  ايسيكل نيو ا ديخواهند رس

 ...جاكامو ، اخر به من بگو چگونه  -

خاموش  يو سرانجام به كل ديگرد ليتبد لينامفهوم تبد ينجوا كياهسته و اهسته تر شد ، به  يزيدامبر يمه نوار رو به اخر رفت ، صدا يهنگاه

 . داديباد پرده ها را تكان م. بر اتاق حاكم بود  نيسنگ يسكوت. شد 

 ))؟ ستيطور ن نيا. است  وانهيد شتريدو نفر ب نياز ا كياست كه كدام  نيا يبه نظر من سوال اصل:(( وتزا به صدا درامد و گفت  بالخره

 .به ان زد  ياش نگاه كرد و انگشت تلنگر يميسمعك قد ميتنظ يسپس به درجه  و

در سر دارد ، اما مطمئنم  ييچه نقشه ها يزيدامبر دانميف من نم ميشتابزده قضاوت كن ديهرگز نبا يزيدر مورد دامبر: (( اهسته گفت  يانتونلل

 دياب.  ستين نهواياصال د يزي، دامبر زنه ، دوست عزي –ندارد  ياو رابطه ا يواقع يبا نقشه ها ميديكه هم اكنون شن ياز مطالب كي چيكه كه ه

كس را  چيمن ه:  ديرا فراموش نكن زيچ كي يپدر مقدس چه بوده است ، ول يمطالب برا نياو از طرح ا يمنظور اصل مينيو بب ميصبر كن

د به خدمت خو يا لهيرا به وس كستوسيكال خواهديسنت جك م... بگذارد  ريبر افكار و قلوب ادم ها تاث يزيكه بتواند مثل دامبر شناسمينم

 .)) ميدان ياست كه ما ان را نم ياستفاده كند ، راز لهيوس نياز ا يچه منظور يبرا خواهديم يزيدامبر نكهاما اي –كند  ليتبد

 .)) ميپرده با هم حرف بزن يو ب حيصر ميتوانيو م مياتاق كامال مطمئن نيما در ا: (( گفت  يپولت

 ))؟ كننديشما را ضبط نم يگفته ها كاتويندليا اي يزيبركه دام ديداني؟ از كجا م ديمطمئن نقدرياز كجا ا(( 

 .برامده اش را تر كرد  يزد و با نوك زبان ، لب ها يلبخند يبالديگار. را پاره و او را نگران كرد  يافكار پولت يرشته  يبالديگار سوال

 . ديادامه بده. به راه است  اوضاع مرتب و رو.  ي، نگران نباش ، پولت ديشما دوست ما را ترساند: گفت  يانتوتلل

.  ميديو سوم شن ستيب يوحناياز زبان  شياندازد كه سالها پ يم ييها يوانگيان د اديمرا  يدو نفر ، به نحو نيا يكه گفتگو ميخواستم بگو يم(( 

و  رديرا از ان بگ ايسيو ثروت كل يويگرفته بود قدرت دن مياو هم تصم. دهد  رييرا اصالح كند ، بازسازس كند و تغ زيهمه چ تيخوايهم م وحناي
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هاو  ميكنم كه ما در ان روز ها مجبور به اتخاذ چه تصم ياداوري ستيو البته الزم ن. كند  ليتبد يو روحان يصرفا معنو ييرويواتبكان را به ن

 ...))نشده بودم  ناليبود خداا را شكر من در ان زمان هنوز كارد يو نحس ومونينام فهيوظ.  ميشد ييچه نقشه ها ياجرا

 ...بزرگ بود  تيمعص كيان ماجرا ، . خوشا به حال شما : اهشته گفت  وتزا

و  چارهيچه موجود ب.  كردميدنبال م كيبودم و سرنوشت او را از نزد نالپل اول من كاردي –در زمان صدارت پاپ ژان  يول: ادامه داد  يپولت

 ... يگمراه

خون و باز . شما هم استفاده از خشونت است  شنهادي؟ البد پ ستيشما چ شنهاديپ دييبگو. است  شيسال پداستان هزار  نيا: با اخم گفت  وتزا

 . شوديخاموش نم يزيوقت حرص خونر چيه. هم خون 

. ست كه محتضر و رو به موت ا كستوسيكال يول: ادامه داد ديگويبا شخص خود سخن م ييكه گو يشد و در حال رهيخ ينامعلوم يبه گوشه  وتزا

 .را به عهده خواهد گرفت  فهيوظ نيگذشت زمان ا. جهت به قتل رساند  يب گذراندياخر عمرش را م يرا كه روز ها يكس ديچرا با

و  ياعتقادات مذهب و همه درباره ي –خود بود  يدر فكر نقشه ها نياز حاضر كيهر .  ديسخنان حاكم شد ، به درازا كش نيا يدر پ يسكوت

 .نگاه كند يگريكس حاضر نبود به چشم د چيه.  كردنديم شهيخود اند ياخالق يها اريمع

 . سكوت را شكست  يانياتاو يو زننده  ريز يصدا سرانجام

 »...از سالمت كامل برخوردار است يزيدامبر يول. حق با شماست كستوسيمورد كال در«

اگرچه  ويه يصدا.چند ساعت قبل به او زنگ زده بود ليسكيدرا ويه. ديرس ليسكيدرا يو كمرنگ غروب به خانه  يدر نور خاكستر لياون چزيپ

از .به او گفته بود كه طاقتش طاق شده است ليسكيدرا. تر و ارام تر بود يكرد قو يتصور م چزيحال بود،اما به ره حال از آنچه پ يو ب فيضع

 .در مورد آن گفتگو كند چزيخواست با پ يه مداشت ك يمشكل يحوصلگ يعالوه بر ب ليسكيدرا.به او بزند يبود سر واستهخ چزيپ

او  يناخوانده،در را به رو همانانيدر برابر مزاحمت م ليسكيهمه كاره و مامور محافظت از درا يفرانسه  ،آچاريخصوص يكوردر،منش مارگرت

تا در آن واحد هم در  ديكوش يبه تن داشت و م يديسف يبود كه روپوش آهارزده  ستادهيا يپشت سر مارگرت پرستار بلند قد. باز كرد

مارگرت . بود» النگ روم«به گردنش بسته بودند كه مانع از ورود او به  ينامرئ يطناب ييگو. نظر داشته باشد ريرا ز» روم نگال«و هم  يورود

 اجيدوستانش احتكنم به مجالست با  يفكر م. ندارد يامروز خلق خوش ليسكيدرا يمتاسفانه آقا. د،پدريخوش آمد«:كوردر آهسته گفت

 يكه اقا ديهست يهمان كس قايشما دق.ديفهميمنظورم را كه م...در سر ندارند يزيچ يزيچ يشغل يدوستان او بجز كار و بحث ها يدارد،ول

را  هچاريپرستار ب نيا ستيحاضر ن. ديستيو فروش ن ديو خر يدارد،چون شكر خدا شما اهل بورس باز ازيلحظه به وجود او ن نيدر ا ليسكيدرا

به  يبيعج يانجام دهد غوغا يكار لشيبرخالف م يكند واگر كس يم يدوباره مثل سابق قلدر يول نشدههنوز حالش كامال خوب .به اتاق راه دهد

م را و چهار ساعت ستيتمام ب بايتقر. من هنوز هم درمهمانخانه ناسائو هستم«:و ادامه داد ديپوستش را پوش يپالتو چزيبه كمك پ».اندازد يراه م

 .دشوار نبود شيبرا ييپالتو نيچن ديگرفت، خر يم ليسكيكه از درا يخوب، با توجه به حقوق يبود،ول ييپوست گرانبها يپالتو».گذرانم يآنجا م

 »...ميگو يام، هر چند امشب ظاهرا فقط پرت و پال م ختهير ليسكيدرا يآقا يام را به پا يمن زندگ.د،پدريپارچه طال هست كيشما «:گفت چزيپ

 ».است دهيشما را ندزد يكنم چرا تا امروز كس يتعجب م.ديهمكار و محرم اسرار او هست نيتر كيشما نزد.است،خانم كوردر يچه حرف نيا«

 ».پدر«
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 »داشت؟ ميخواه شيدر پ يامشب كار دشوار ديكن يفكر م.بود يشوخ كيفقط .كردم يشوخ«

را  شيتواند جلو يكس هم نم چيه...خورد يكشد،مشروب م يم گاريس.ديذارسر به سرش نگ ديكن يفقط سع«:و گفت ديكش يآه مارگرت

 وانيل ست،چندين يچاره ا نيبنابرا- دوباره سكته مند ميديناگهان چنان سرخ شد كه ترس يم،ولياورياو را سر عقل ب ميكرد يبار سع كي.رديبگ

به هر .در آشپزخانه ايدر راهرو  ايجاست، نيا ايخانم پرستار، نيمه يعنيخانم واردل،.مجدد است يهم بهتر از سكته  باز گاريمشروب و چند س

به محض .كجا هستم ديدان يباز هم م د،يو اگر با من كار داشت. دياست او را صدا بزن يد،كافيكرد دايپ اجياگر احت.در دسترس است شهيحال هم

 »د؟يپدر دان را خوانده ا يها ،كتابيراست.خوانم يكشم و كتابم را م يمبل دراز م يبه هتل،رو دنيرس

 ».پدر دان دوست من است البته«

در  قيهمه اطالعات دق نياز كجا ا شيكش كيدانم  ينم.است چيدر پ چيجالب و افكار پ يپر از ماجراها شيداستانها.هستم شيكتاب ها عاشق«

 ».به دست آورده است يمورد روابط جنس

 يگريمگر امكان د.و قدرت تصور اوست يفانتز زيشگفت انگ يايدن ي جهينت نيا«:و گفت پسر شانزده ساله تا بنا گوش سرخ شد كيمثل  چزيپ

 »هم وجود دارد؟

 »...حتما حق با شماست.ديدان يبهتر م شما«

به مبل  چزيكه پ يهنگام.تر شده بود قيچشمش عم يگوشه  يها نيگودرفته و چ شيچشم ها.ديرس يبه نظر م دهيالغر و تك ليسكيدرا ويه

بود  يرنگ يعكس.ديوال را د ياز عكس ها يكي چزيپ.گذاشت يبود، به كنار شيزانو يرا كه رو ياز چند آلبوم عكس يكي ليسكيشد،درا كينزد

و  ستيتر،الاقل ب شينه،ب...سال ستيب. چشم كرده بود بانيزد و دستش را سا يآفتاب لبخند م ريوال ز. دادينشان م سيتن دانيكه وال را در م

 .دردناك بود تينها يب چزيپ يمرگ وال برا يادآوري.گذشت يزمان م پنج سال از آن

 ديترد«:كرد،ادامه داد يمشروب اشاره م يها شهيپر از ش زيكه به م يو در حال» .ديهم به من بده يكيو  ديبردار يدنينوش كي.د،پدرينيبنش«

اواخر به سرم آمده درد و دل  نيكه ا ييبالها يخواهم درباره  يم.اورويسرتان را به درد ب يخواهم چند ساعت يها را پر كن،م وانيچز،لينكن،پ

موجود  نيدكترها و پرستارها،و به خصوص ا.خشك شده ميگلو.ديمرا كامال پر كن وانيل.ديگوش كن ميو دوست دارم كه شما به حرف ها نمك

كه  يوقت يول.كنند كه انگار در بستر مرگ افتاده ام يبا من رفتار م يخالصه همه طور-زنند يدر خانه ام پرسه م شيمزاحم كه از دو روز پ

من،همان طور كه حتما  يول.است يدارد؟مارگرت زن فوق العاده و وفادار يا دهيها چه فا يدلسوز نيا گريسر آمده باشد،د بهانسان  يزندگ

از رفتن هنوز  شيپ يول.ارزش شده است يب ميبرا يرا دوست ندارم،زندگ يزندگ گريد؟ديدان يم.ندارم يو روز خوب د،حاليمتوجه شده ا

غزل  ديبا يدانند به زود يكه م يكنم تمام كسان يفكر م چز؟يعمرم به كجا رفت،پ يمن،سالها يخدا.برسانم مبه انجا ديهست كه با ييكارها

در  ايسيدهد كل يه نشان مهست ك يدخترم مرده است و شواهد.به هر حال. دهند يها را سر م هيشكوه ها و گال نيرا بخوانند،هم يخداحافظ

من در ...كند يسازد و خودش را مسخره م يدرد سر م ايسيكل يزند،برا يداند كجا پرسه م يم اخد ست،پسرمين ريتقص يمرگ او چندان هم ب

 ...ديرس يگوشم م ش،بهيهنوز هم اخبار،كم و ب.دارم يرم دوستان

سابقه .از نوع سخنان او شگفت زده بود چزيپ.را باز كرده است ليسكيكل زبان دراكه ال ديرس يبه نظر م»...دانم يم زهايچ يليخ اوه،بله،من

عام و  شهيگفت،سخنانش هم يم يزيبود كه اگر هم چ يانسان تودار و كم حرف كليسيدرا ويه.صراحت حرف بزند نيبا ا كليسينداشت درا
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همان خانم  يعني-نقطه از محل استقرار پرستار نيدرست در دورتر يعني»روم النگ«يو در انتها دهيپوش يسرخ ي ژامهيرمرد،پيپ.محتاطانه بود

 يكه من چه موجود بدجنس دهيفهم.ترسد ياز من م«:با دست به پرستار اشاره كرد و گفت كليسيدرا.نشسته بود-تنومند و بلند قد

 يحرف ها نيدانم ا يخودم هم نم.را بتراشد لشيو سب شيبه او گفتم بهتر است ر.و به دور از ادب بود خشنرفتارم با او .چارهيدخترك ب.هستم

 »...ديزشت چطور به فكرم رس

 ».شود ليبه مرد تبد يعمل جراح كيتواند با  يخانم م نيكنم ا يفكر م«:گفت چزيپ

 د،چندانيه اكه شما خادم او شد نيكنم خدا از ا يمن فكر م يد،وليريسخن مرا به دل نگ نيچز،ايپ«:بود يو خشك يته يخنده .ديخند كليسيدرا

 ».ستين يراض

 ».است دهيرس جهينت نيكه به ا ديستين ينفر اول شما«

دخترم شما را .ديهست يشما واقعا انسان خوب.ديهست يپسر خوب يول.ستيها ن شيجنس شما از جنس كش.ديهست يانسان معصوم و ساده ا شما«

 »ست؟يطور ن نيچز،ايد،پيشما هم وال را دوست داشت.از همان وقت كه بچه بود...دوست داشت

 ».بله«

 »...را به من گفت نيخودش ا.ديهست يوال معتقد بود كه شما مرد قابل اعتماد.را به من گفته بود نيا وال«

 »حرف را زد،قربان؟ نيا يك وال«

را به  نيكشته شود،اقبل از آن كه  يكم يعني،  دارشيد نيوال در آخر.ديبا من حرف نزن يقدر رسم نيچز،ايكنم،پ يم قربان؟قربان؟خواهش«

 ».من گفت

 »واقعا؟«

به عكس  چزيپ.سپس اهسته البوم را ورق زد.شد رهيرا تنگ كرده بود،خ شيافتاب چشم ها ريبه عكس آن دخترك جوان كه ز كليسيدرا ويه

 د،فكريشما هست نيا«:گفت ويه.ديرس يم شيكه قدمت آن ها به ده سال پ ديرا د كليسيدرا يخانوداه  يمختلف از زندگ ريها نگاه كرد و تصاو

 .چقدر زود گذشت.يشاد و خوب يچه روزها...دينشسته ا سمسيدرخت كر ريوال ز د،همراهيدوازده سال دار اي ازدهيكنم  يم

 »ست،پدر؟يطور ن نيم،ايخبر نداشت ندهيما كه از آ يول

 ».ميهم آرامش نداشت ساعت كي يچه خواهد شد، حت ندهيدر ا ميدانست ياگر م.ميچه بهتر كهئ خبر نداشت و«

 يشما كه او را م يبود،ول يمن زن بدبخت ي چارهيب يمر.يقبل از مرگ مر يكم...لمنياسپ ناليهمسر من است،همراه كارد نيا.دينيجا را بب نيا«

 »ست؟يطور ن نيا.ديشناخت

 ».آن زمان من هنوز بچه بودم.كم،ان هم دورادور يليد،خيرا بخواه راستش«

 ينم.ديايكنار ب يتوانست به خوب يخودش هم نم يبا بچه ها.بود يو انزواطلب ريموجود گوشه گ يمر.دينداده ااز دست  ياديز زيچ«

اواخر حافظه  نيدر ا يول.دانم ياست،خودم م يباعث شرمسار-اورميتوانم او را به خاطر ب يخود من هم به زحمت م ديرا بخواه قتشيحق...دانم

 دهيكه به گوشم رس يتلخ قيحقا نياز اخر يكيمثال .ستين نديچندان خوشا شهيهم هم قتيگذشته،حق نيز او ا.دهد ينم ياري قام مرا مثل ساب

 ».را خواهد خواند يغزل خداحافظ يبه زود نديگو يم. پدر مقدس است يماريخبر ب



 

 

 كتابخانه نودهشتيا  تامس گيفورد  –حشاشين                                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ٤١٤ 

 »...يزيامبرد ناليكارد.دياشخاص مهم و صاحب نفوذ رابطه دار نيشما با ا.ديدان يمورد شما بهتر از من م نيا در«

 چز،بگذاريپ.بله،سنت جك چند بار به من تلفن كرد.انجام بدهم ييتوانم كارها يحال نزارم هنوز هم م نيبا ا يمن حت.با شماست بله،حق«

 يكيمرا .نظر داشته باشم ريخواستم شما را ز يم.جا منتقل كنند نيمن دستور دادم شما را به ا.ميبه شما بگو حيتلخ را رك و صر اتيواقع

او .جان ترو من د؟پدريكرد به خاطر دار يكار م وپروين يايسيرا كه قبل از شما در كل يشيكش...ديكن يتلق ييبدجنس قرون وسطا يتورهايزيانك

 »د؟يرا به خاطر دار

 ».بله،البته.ترومن پدر«

پدر جان .داشت يا مارگونهيب يود كه كنجكاوشده ب ليهاف هافو تبد يرمرديبا باال رفتن سن،به پ.شناختم يخوب م يلياو را خ د؟منيدان يم«

 .امرزيخداب

كه  يهرگز مال من نبود،پسر قتيكه در حق يپسر...ديشما امشب نقش پسرم را به عهده دار.چزيم،پيبگو تانيبرا يخواهم در مورد او داستان يم

 ماليت رو آورد تا به نام قانون حق مردم را پاخدمت به خدا اول قهرمان فوتبال شد و بعد هم به وكال يبه جا يبشود ول شيخواست كش يم

 »...آبرو كنم ياش ب يمياز دوستان قد يكينه،قصد ندارم پسرم را در حضور ...پسر نيكند،ا

 اطيكه نشسته بود به ح يياز جا.كند،نگران و ناراحت شد يرا دنبال م يسمت و سو و هدف خاص كليسيكه تازه متوجه شده بود سخنان درا چزيپ

 يتصادف ريبرف،رنگ زننده و گلگ يبايو ز ديبرف آغاز شده و اكنون پوشش سف كل،بارشيسيپس از ورود او به خانه دار يكم.نگاه كردخانه 

 يسرد از سو يجبهه هوا كيشده  كينزد ليآمده بود كه به دل ويراد يدر گزارش هواشناس.خود پنهان كرده بود رياش را ز راضهق لياتومب

 ينم يبرف،هوا آرام بود و باد ديرغم بارش شد يعل.آغاز خواهد شد يبرف به زود نيو سنگ يبارش زمستان ني،اوليغرب التيو ا وياوها

 .را گرفت و آن را دوباره پر كرد كليسيدرا وانيل چزيپ.شباهت داشت سمسيبه كارت كر كليسيدرا يخانه  يمنظره .ديوز

 يسايكل شياش به عنوان كش انهيدانست كه حقوق ماه يجان م.ر جان غالبا مست بودپد.ميزد يبه خمره م يبا هم دم يو پدر ترومن گاه من«

عقده اش را  يكرد كه روز يداشت و آرزو م يموضوع از من دل پر نيبود و به خاطر هم يرلندياو ا يول.شود يمن پرداخت م بيپرو از ج وين

كم ندارد و محتاج و وابسته به  يزيخواست ثابت كند كه از من چ يدومكن يگشت كه دق دلش را خال يم يدنبال فرصت شهيهم.كند يسر من خال

خواهند ثابت  يكشند و به زور م يكه از زنده بودن خود عذاب م يتيقابل يكوچك و ب يآدم ها:ديشناس يجور افراد را م نيحتما ا...ستيمن ن

 نيچز،اي،پ ديخورد يمشروب نم اديشما ز.را به گور فرستاد كرد و باالخره هم الكل او يم يگساريتا سر حد مرگ م.هستند يكنند شخص مهم

 »ست؟يطور ن

 ».ندارم يمن به مشروب عالقه ا.است درست«

او را دو چندان كرده بود،اظهار  يرلنديكه مشروب،شهامت ا يمن آمد و در حال يآن شب پدر جان با سرِ گرم به خانه :را به خاطر دارم يمورد«

داستان مربوط به  نيا.بود ورهينيمونس كيدر آن زمان سنت جك هنوز -پرو رفته بود ويمالقات او به ن يبرا يزيدامبر ورهينيداشت كه مونس

اكنو راز  يزيبه هر حال،پدر ترومن با تبختر گفت كه او و دامبر. بود همانيمن م يدر خانه  يزياست كه دامبر ييبعد از جنگ و روزها ياساله

 ياندك كليسيدست ِ درا».خواهد ماند يزياو و دامبر انيفقط م شهيهم يو برا ستياز آن مطلع ن-من يحت- سك چيدارند كه ه يمشترك و بزرگ

شده و پوست  ليمانند تبد شهيو ر يعضالن يكه روز- شيدر دست ها ينه تنها در صورت،بلكه حت يالغر نيو ا. كم كرده بود زنو.ديلرز يم
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دهانش را  ارياز فرط غرور اخت.اورديساعت هم دوام ب مين يرازدار نتوانست حت شيكش نيهم يول«:رنگ و وارفته شده بود يدستش خاكستر

به هر حال، پدر ترومن به .ِ مستانه انياست و كدام سخنش هذ قتياصال معلوم نبود كدام حرفش حق.ديشناس يجور افراد را م نيشما كه ا.نداشت

 ينگهدار يامن يدر جا يتا اطالع ثانو ديمهم است و با ارينوشته ها بس نياد و گفت ابه من د ييآمد و نوشته ها وپرويبه ن يزيدامبر«:من گفت

ترومن ِ دهن  نيهم يول».نشان ندهم-كس چيبه ه-كس چياو را به ه ياز من خواست نوشته ها يزيدامبر.رسدكس به آنها ن چيشود و دست ه

شب دوباره به  كيكرد، يحكومت م كيكاتول يايسيده بود و عمال بر تمام كلش ناليكارد يزيكه دامبر يهنگام يعنيلق و ناجنس،ده ها سال بعد،

دانستم آمده است  يم.و مطابق معمول مست كرده بود ديرس يناراحت به نظر م يليخ. است ذاشتهسر به سرش گ يمعلوم بود كس.سراغ من آمد

در سرسرا خسته شده و به آشپزخانه كوچ  ستادنيخانم پرستار از ا.تكان داد يو سر ديخند كليسيدرا».كند يرا خال شيكند و دق دل زيكه عرو ت

 ياز گفته ها.برود يگريد يدور شود و به جا كليسيدرا يخواست از خانه  يم: داشت رزوآ كيتنها  چزيو پ ديبار يبرف همچنان م.كرده بود

 .ديترس يم كليسيدرا

مست .را خراب كرد زيچشم به هم زدن همه چ كيحفظ كرده بود، در  نهيا در ساحمق كه ده ها سال رازش ر رمردي،آن پ چزيد،پيرا بكن فكرش«

 يبه من گفت كه مسئله مهم...كرد فيتعر ميها را برا سيآن دستنو يو بعد ماجرا.است يمهم يليخواست ثابت كند كه آدم خ يكرده بود و م

به  ينگاه ديخواه ينم يراست«:ديمهم است و بعد پرس اريمسئله بسبه من گفت كه ...كرد فيتعر ميها را برا سيآن دستنو يماجراو بعد . است

 يدر آورده بود و اگر م ريتحر يخود من به رشته  يرا در خانه  شينوشته ها يزيبه اوگفتم دامبر.احمق ِ مست رمرديپ»د؟يندازينوشته ها ب نيا

را مطرح نكرده بود،البد  يدرخواست نيچن يزيو از آن جا كه دامبر .گذاشت يمن م اريها را بخوانم،حتما نوشته ها را در اخت آنخواست كه من 

مطالعه -مست يپسرمرد شنهاديآن هم به پ-او را يها سنده،نوشتهينو ليمن اصال قصد ندارم برخالف م نيكار نداشت و بنابرا نيبه ا يليتما

را  شيژامايو پ دينوش يسكيو يجرعه ا كليسيدار».سپردم يموشرا به فرا يزيدامبر يپدرجان را رد كردم و نوشته ها شنهاديو واقعا هم پ.كنم

دخترم كشته - عوض شده است اياوضاع دن يول«:و ناآرام بود ار،فعاليهش شيرنگ به چهره نداشت ،اما چشم ها. ديچيتنگ تر دور شانه اش پ

را  سياست كه وال و كورت يهمان كس ديكه شا-ياشناسوفرد ن...است دهيخواست با او ازدواج كند به قتل رس يم االهم كه وال احتم يشده و مرد

من چه !لعنت طانيبرش-است ريماجرا درگ نيدر ا يقابل درك ريهم به نحو غ ايسيكل ديو شا...كرده پسرم را هم به قتل برساند يسع-كشته است

 مارستانيكه در ب ييروزها...است كستوسيلكا ينيجانش ينامزدها نياز مطرح تر يكي يزياست،و دامبر ادهدانم؟و پاپ در بستر مرگ افت يم

 يما به سر م يدر خانه  يزيافتادم كه دامبر يم ييروزها اديكه دائما به  نيو عجب ا. بودم بانيافكارِ سردرگم دست به گر نيافتاده بودم،با ا

آوردم  اديترومن افتادم و به  اديعد دوباره به و ب...نوشت ينوشت و م ينوشت و م يكار من نشسته بود و م اقكه در ات ييآن روزها اديبه ...برد

پس گرفتنِ نوشته ها به پدر  يسنت جك هرگز برا يول. پنهان كند يامن يرا به او داده بود تا آن ها را در گوشه  شينوشته ها يزيكه دامبر

 ... .هم مطرح نكرد يها سوال آندر مورد  يجان مراجعه نكرد و حت

 »د؟يده يوش ممن گ ياصال به حرف ها چزيپ

را در  شيدست ها. كرد يكرده بود،نگاه م ليتبد ييايرو يو باغ خانه را به منظره ا اطيبرف كه كم كم ح يبه كنار پنجره رفته و به دانه ها چزيپ

 دهيا نشنآن ه يدرباره  يزيو چ دهيرا ند يلعنت يها سيدستنو نيكاش هرگز ا يا:با خود گفت.مخملش مشت كرده بود يشلوارِ كهنه  بيج

 .بودم
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 »...يول.گوشم با شماست،قربان.البته«

از پنجره دور شود و  چزيصبر كرد تا پ كليسيدرا».نميتوانم شما را خوب بب ينم ديآن جا كه هست.دينيمن بنش شيو پ ديبرگرد.چزيندارد،پ يول«

 اينه؟  ايبه شما گفته بود  يزيها چ سيدستنو نيا يه ترومن دربار.خوب، حاال راستش را بگو،جوان«:بعد گفت. ندياولش بنش ياو سر جا يروبرو

من از راز  ق،يگوش بده، رف:گوشتان نگفت خيو ب دينكش يرا به كنار د،شمايآمد؟ خوب فكر كن وپرويگالن كه بعد از پدر جان به ن ليپدر ك ديشا

 »؟...بگذارم انيخواهم آن را با تو هم در م يخبر دارم كه م يكوچك

 .عرق است ياش پر از دانه ها يشانياحساس كرد كه سرخ شده و پ چزيپ».انوجه،قرب چيه به«

 نيا ديديو از خود پرس ديكرد دايپ يها را در گوشه ا سيدستنو يبه طور تصادف ست؟يطور ن نيد،ايكرد داينوشته ها را خودتان پ پس«

طور  نيا...ديبه متنِ نوشته انداخت يو نگاه ديمقاومت كن ياوكنجك يدر برابر وسوسه  ديو بعد هم نتوانست... . ستيرنگ و رورفته چ سيدستنو

 ».است شينوشته مربوط به چهل سال پ نيا.پسر ست،ين تيجنا كه نيست؟اين

 »...دانم،چه يمن نم كل،واقعايسيدرا يآقا«

شما از نوشته ها .ديدروغ نگفته ا شما هرگز.دييدروغ بگو ديتوان ينم د،چونيهست يبد شيشما كش...پدر،پدر«:زد و گفت يلبخند كليسيدرا ويه

 »چز؟يپ ستيطور ن نيد،ايخبر دار

 »...خورم كه يبه تمام مقدسات قسم م.دميآن ها را د يمن كامال تصادف ديكن كل،باوريسيدرا يآقا«

 »د؟يستيناراحت كه ن.ديآرام باش.چند سوال از شما دارم.خوب اريبس.فهمم يكه م ديباور كن.فهمم،پسرم يم«

توانست به من كمك  يجا بود،الاقا م نيپدر دان االن كجاست؟اگر ا:ديو از خود پرس».دانم ياست كه اصال نم نيا قتيحق.دانم ينم«:گفت چزيپ

 .كند

 خي يها كيكاش الست يكرد كه ا يراند و آرزو م يم وپرودنسين يكهنه اش نشسته بود و به سو ليپشت فرمان اتومب چزيساعت بعد،پ مين

اعتراض و مخالفت !امشب نياور،هميجا ب نيرا ا يزيدامبر يها سيدستنو:كرده بود افتيدر يديدستورات اك.نكرده بودشكنش را فراموش 

 يچهره  كليسيدرا.بود انيدر جر يمهم يمسئله .عوض شده بود يبه كل كليسيدرا ويه.ديبار يبه جهنم كه برف م.نداشت يا دهيفا چيه

 .اعتراض خود را بلند كند ياجازه نداده بود صدا چزيبه خود گرفته و مطلقا به پ يمخوف

كنند شام را  يكردند او را راض يو دان سع كليسيدرا.ونتو رفت ابانيشب پس از بازگشت از رم،به آپارتمانش در خ نيدر اول زابتيال خواهر

بازگشتش به رم را به مركز  زيقبل از هر چ ديبه آنها گفت كه خسته است و به عالوه با زابتيال يصرف كند،ول» هاسلر«همراه آنان در هتل

و به منظور  ياطياحت يو به عنوان اقدام دياياز او خواست الاقل اجازه دهد همراه پدر دان به آپارتمان او ب كليسيدرا. فرقه اطالع دهد نخواهرا

و  دآنها گفت كه بهتر است او را به حال خود بگذارن به. رفتيرا هم نپذ شنهاديپ نيا زابتياما ال.كند ياز سوء قصد مجدد،خانه را بازرس يريشگيپ

كرد  يسع زابتيال.چشم به درك واصل خواهد كرد كي شيكند،او را هم مانند آن كش دايجرئت ورود به خانه اش را پ ياضافه كرد كه اگر كس

سخنان  نيبه هر حال هم يه و خنده دار بود،ولاحمقان يكه بن و دان زده بود در حداعل ييالبته حرف ها.اعتنا نشان دهد يخود را خونسرد و ب

 يول. و پدر دان را تحمل كند كليسيتوانست حضور درا ينم.نداشت نيجز ا يهم هدف زابتيدو نفر را به حال خود بگذارند و ال« شد كه آ ثباع

همه جا را .تر چراغ را روشن كرد شير چه بدر را باز كرد و با سرعت ه اطيبا احت.ديتپ يمثل كنجشك م د،قلبشيكه به در آپارتمان رس يهنگام
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نشستن در وان و استراحت در آب .فكر فرو رفت د،بهيكه به حمام رس يو هنگام.را هم تحمل كند هيسا كي يكرد،حاضر نبود وجود حت رغرق نو

حمام را بكشد،به  يآنكه پرده  يب نيابر ابن.ردينظر بگ ريبماند و با حواس جمع همه جا را ز اريخواست كامال هش ينه،م.داغ اصال قابل تصور نبود

 .نظر داشت ريرا با دقت تمام ز يقد ي نهيهم راهرو و آ قهيو تازه در آن چند دق- آمد رونيدوش گرفت و ب قهيسرعت و در عرض چند دق

كرد  يهر كار يول.داختمبل نشست و گرامافونش را به راه ان يو سپس رو دينوش يآب معدن يوانيدرست كرد،ل ييد،غذايرا پوش شيژامايپ

 .و عواقب آن را از خاطرش محو كند راتيو تاث كليسيبا درا يريدرگ ينتوانست صحنه 

آن لحظه كه از جا پريده و صندلي را به زمين انداخته و مثل هنرپيشه ها طي يك صحنه مهيج و دراماتيك بن را ترك كرده بود،از فرط خشم  در

نوميدي و سرخوردگي از آن مرد و از آن نفرت وحشيانه و ديوانه وار و بي .چشم هايش را كور كرده بوداشك خشم و تحقير .ديوانه شده بود

نفرت درايسكيل از .به طور اخص،او را از خود بي خود كرده بود-يعني اليزابت-نهايت او نسبت به كليسا و خدمتگزاري كليسا به طور اعم و او

سري تكان داد و با خود .و آن قدر غيرقابل درك بود كه اليزابت چاره اي جز فرار از او نداشتكليسا آن قدر عميق،آن قدر آشتي ناپذير 

من در .اين مرد چطور جرئت كرد قلب مرا اين چنين بي رحمانه به درد آورد؟آن هم در لحظه اي كه بي نهايت حساس و ضربه پذير بودم:گفت

پس چرا با .در مورد زندگي ام چيزهايي به او گفتم كه هرگز به مرد ديگري نگفته بودمكمال صداقت در دنياي احساساتم را به روي او گشودم،

 آن خشونت به من پاسخ داد؟فقط به خاطر تحقير و آزردن من؟

 .آن واكنش تنها از روي قساوت و شرارت بود،چاره اي نداشت جز آن كه بپذيرد بن درايسكيل يك خوك به تمام معني است اگر

 .دانست كه بن انسان شروري نيست اليزابت مي اما

و اليزابت مي دانست كه اين زجر به مراتب قوي تر از ضربه اي است كه .زجر مي كشيد و درد و رنج خود را از ديگران مخفي مي كرد درايسكيل

 آيا اصوال اليزابت مي توانست به بن كمك كند؟.بن به احساسات و غرور او وارد آورده بود

 .احتمال زياد،نه به

بله،بن گفته بود كه اليزابت را دوست دارد - واليزابت آن قدر آشفته بود كه اصال نمي دانست گفته او را درست فهميده بود يا نه-بن گفته بود ولي

 ...و عاشق او شده است

 .اليزابت نمي دانست چه كند واكنون

و مطمئن بود كه با سپاس فراوان - اد خود را به او تقديم كرده بودبا كمال صداقت به بن نزديك شده و اعتم.چه مي كرد،كارها بدتر مي شد هر

 .ولي معلوم نبود چرا هرچه مي كرد،كارها بدتر مي شد.اين اعتماد را ارج خواهد نهاد

فقط وقتي با اين درايسكيل لعنتي سروكار داشت،كاسه كوزه هايش به هم مي ريخت.كارها نه نه،همه. 

راستي اين .در صورتي كه دان مثل هميشه آرام و مرموز بود.سلو،رنگپريده و خسته و شكسته به نظر مي رسيددر جلسه گفتگو باك درايسكيل

 مرد در كدام سوي جبهه ايستاده بود و به نفع چه كسي كار مي كرد؟

نمي دانم بن و :باخود گفت.وداليزابت در تمام عمرش هرگر مردي اين چنين مرموز و خطرناك نديده ب!واقعا كه چه مرد نازنيني-كالدر آمبروس

 پدر دان چه مقدار از مزخرفات او را به عنوان اطالعات درست و گرانبها پذيرفته و باور كرده اند؟

 !همان سيمون ويرجينيوس است؟چه ادعاي احمقانه و بي پايه اي دامبريزي



 

 

 كتابخانه نودهشتيا  تامس گيفورد  –حشاشين                                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ٤١٨ 

- آن سه نفر درباره چيزهايي سخن گفته بودند كه.مي چسبيدپس چه كسي گروه حشاشين را به راه انداخته بود؟اين وصله به دامبريزي كه ن ولي

ولي اليزابت دامبريزي را مي شناخت و مي دانست كه اين وصله ها به .بي نهايت زشت و نفرت انگيز بود-هم درگذشته و هم در زمان حال

 ...چسبد،هرگز ميدامبريزي ن

 چه كسي سر نخ حشايش را در دست داشت؟ پس

ن؟يك گروه توطئه گر از كاردينال ها؟يا عامل اين جنايت ها تنها يك نفر بود؟كسي كه صاحب قدرت و نفوذ هاي واتيكا كاردينال

 فانجو؟اُتاوياني؟ايندل:بود

به آن جا بكشانند كه استاد اعظم و ناشناس آنان فرمان داده  –به زور  –را  ايسيپرداختند تا كل يم يشدند و دوباره به آدمكش يم داريب خواب

 .بود

 "راهبه لز چه قرار است؟ نيسوءقصد به ا يكه ماجرا ديده حيو توض ديممكن است لطف كن"

 يموضوع را به او گفتمف من سع نيمت موكدا ا د،يسخن بنده را باور كن نيكنم ا يخواهش م جناب،ياصال قرار نبود به جان او سوءقصد كند، عال"

 "...كردم

 "!افتضاح بود و باعث شد كه كار ما از آنجه بود بدتر شود كيجرا ما نيتمام ا! دينكرد يسع يبه اندازه كاف"

 ".مرد قابل اعتماد است نيهورست من گفته بود ا"

 وانهيهم از اول د ديشا. سال هاست كه عقلش را از دست داده. و متعصب است ريهورست من پ! بود دهيند شيسال پ يهورست من او را از س"

 "...به قتل برسد دياست كه با ليسكيدرا نيا. به كشته شودبه هر حال قرار نبود راه. بود

 "برد؟ يدر رم به سر م ليسكيروزها كه درا نيكار عاقالنه است؟ به خصوص ا نيا ايآ جناب،يعال"

 نيا دينكنگذشته فراموش  نياست؟ از ا رعاقالنهيغ يعاقالنه و چه كار يزيچه چ ديكن كتهيبه من د ديخواه يكه م دهيرس ييكار شما به جا"

 ".از دست ما خارج شده ليسكيشماست كه مهار درا ريتقص

 "...است نيهم تيواقع يول جناب،يخواهم، عال يعذر م يليخ. ميگوش بده شيبه حرف ها ديبا. و او هم به ما ميدار اجيفعال كه هم ما به او احت"

. رديهر آن ممكن است پدر مقدس بم. وقت ما تنگ است. وسكستيدر صومعه سنت س اي –كشت  يم سيرا در پار ليسكيدرا ديهورست من با"

 ".رود يم شيطبق نقشه پ زيكه همه چ ميقبل از مرگ او مطمئن شو ديو ما با

 "...د؟يابراز نما يقبل از وفات، در مئله انتخابات دخالت كند و نظر خاص... امكان وجود دارد كه پدر مقدس قبل از نيا ايآ"

. نچه بهتر از اي –كند  شنهاديو مرا به عنوان نامزد پ ديانتخابات دخالت نما انياگر او در جر. دوبله است يريشمشمثل . است يمسئله حساس"

پس بهتر است . تواند بر سر من نازل شود ياست كه م يفاجعه ا نيبدتر كستوسيباشد، دخالت كال يگرياگر نامزد مورد نظر او شخص د يول

 "هورست من كجاست؟ د،يخوب، نگفت. رديبمدخالت در انتخابات،  ازكه قبل 

 "جناب؟يعال"

 ".ميندار يگريكنم چاره د يتصور م. ميبفرست تيبه مامور گريبار د كيهورست من را  ديبا"

ه اجاز. رم آمده اند هي يبرجسته مذهب يها تيو تمام شخص ايسيكل وخيتمام ش. خطرناك تر است شهياز هم. خطرناك است يليكار خ نيا... فعال"
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 "؟...را يچه كس ديسوال كنم هورست من با دييفرما يم

 "...حل تمام مشكالت است يبه معنا تيمامور نياما انجام ا. شد ديسوال خوشحال نخواه نينه، شما از پاسخ ا"

 ".جنابيكار را نخواهد كرد، عال نيهورست من هرگز ا": گفت. نبود يكار دشوار ،يبعد يقربان تيزدن درباره هو حدس

 ديق يبه اطاعت مطلق و ب شياست و از ده ها سال پ رينظ يب ياو دست پرورده استاد. دهد يانجام م ندفيرا كه به او بگو يورست من هر كاره"

 ".است نيماش ست،يهورست من انسان ن. و شرط عادت كرده است

 ".انسان است ست،ين نياو ماش يول جناب،يعال, خواهم يعذر م"

 ".استيسيهدف ما نجات كل: ديو فراموش نكن. ميا دهيهدف رس يقدم كيما به . ستين دنيترس االن زمان! ترسو نباش"

هر  ابا هر نفس و ي – ظلمات ابدي –ظلمات . كيتار ايروز، هوا روشن است  اينداشت كه شب است  يتفاوت چيه كستوسيكال يبرا گريد اكنون

. شود يرود و فلج م يم نياز ب جيبدنش به تدر يمقاومت ها نيكرد كه آخر يم به وضوح احساس. شد يتر م كيو نزد كيتپش قلب به او نزد

اكنون بر . كرد يبابت احساس غبن نم نيبود؛ از ا دهيبه درازا كش يخود او به اندازه كاف يعمر، با يكوتاه بود، اما سال ها شا يزندگ ديشا

 .نگران بود اريخسته و بس اريدر انتظار اوست؟ بس يزيمرگ چه چ كيارپرده ت يدر آن سو: كرد يم ينيپرسش سنگ كي هياو تنها سا يزندگ

گشت و هر بار خاطرات  يكرد و دوباره به زمان حال باز م يگذشته ها غوص م هيكرد؛ روحش دائما در سا يم يدر گذشته ها زندگ شياز پ شيب

هم روز به روز زنده تر، ملموس تر و  يشگيو هم رآشنايد ياما آن صحنه ها. آورد يبه همراه م ييآشنا رياما د د،يجد يو چهره ها ديجد

شد، هورست  يم كيكه با دود فراوان نزد يپر از برف، قطار يراه آهن در كوه ها ليآن شب پر از اننتظار در كنار ر: شدند يمحسوس تر م

 ادشيشدند، گذشته ها را به  يبستر مرگ او جمع مصحنه ها و چهره ها در كنار  نيتمام ا... مونيمن، سال كوچولو، جسد لوبك در گورستان، س

 ...برساند جهيخواستند به او كمك كنند تا كارش را به نت يداشتند، م ياريكردند؛ مرده ها و زنده ها قصد  يم حتراما يآوردند و ادا يم

او به . شده بود ريد يليم آن كار بزرگ خانجا يبرا ،يزيانجام نقشه دامبر يبرا. شده بود رينو د كستوسيكال كيشدن به  ليتبد يبرا يول

 .سر تكان داده بود نانيو اطم ييبا خوشرو ريپ نالينمانده است و كارد ياو باق يبرا يگفته كه فرصت از دست رفته و زمان ناليكارد

 ".دياوريدوام ب يمدت كوتاه يفقط برا. دينشو ميو تسل ديبجنگ": گفته بود يزيدامبر

 .لب زمزمه كرد ريز يكلمات نامفهوم داريب مهيخواب و ن مهياو چشم باز كرد و ن كستوس،يبه شانه كال يمحض تماس دست منش به

 "آمده؟ يچه خبر است؟ دكتر كاسون. بله، بله": شد يم يخشك بود و كلمات به زحمت بر لبانش جار دهانش

 ".است يظاهرا موضوع مهم. آورده ام تانينامه را برا نيا. جنابينه، عال"

 "ست؟ينامه از ك": دينگاه كرد و پرس ديبه آن پاكت سف كستوسيكال

 ".ارسال شده يبه اقامتگاه حضرت تعال كينامه توسط پ. جنابيدانم، عال ينم"

داشتم،  ازياگر به شما ن. متشكرم": كنار تخت خواب اشاره كرد و سپس ادامه داد زيبا اشاره سر به م ".ديلطفا چراغ را روشن كن. خوب اريبس"

 ".زنم يزنگ م

. انگشتش را مجروح كرد يخنجر فلورانس زيت ارينوك بس. بود زانيآو يكرد كه به دسته صندل شيژامايپ بيكه تنها شد، دست در ج يهنگام

نجر در خ غهيبرداشت و با ت زيم ينامه را از رو د،ينوك انگشتش نشسته بود، نگاه كرد، خون را مك يكه رو يآورد، به قطره خون رونيخنجر را ب
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 .گشود اپاكت ر

. شد رهيكه با دست نوشته شده بود، خ يكاغذ را صاف كرد و به چند كلمه ا يتا كستوسيكال. برگ كاغذ تاشده قرار داشت كيپاكت، فقط  در

 ادداشتيكه به خواندن  يو در حال. را باز شناخت سندهينو يرآشنايكوتاه را درك كند، دستخط د ادداشتيآن  يقبل از آن كه معنا يحت

 .بر لبانش نقش بست ينيريش خندمشغول بودف لب

 ...را فراموش نكن نيا. ياز ما هست يكيهنوز هم  تو

 و – مونيس

2 

 :ديگو يم ليسكيدرا

را نظاره  ينشده بعد ينيب شيو فاجعه پ يبعد يحبس كرده و منتظر بود تا شگفت نهيجهان نفس را در س ييبود؛ گو يبيو سكوت عج آرامش

 يحال، احساس م نيبا ا. نداشت يكار تياهم يب يزهايكوچك و چ يدادهايرو نيو روال كار آن به ا ايتوهم بود، دن كي نيالبته ا يول. كند

كه دوره  ديرس يبه نظرم م. است يسكوت، آرامش قبل از طوفان بعد نيكردم كه ا يام، احساس م ستادهيا بيمه يكردم در مركز گردباد

پاپ واقعا در حال  ايدانستم آ ينم. با پاپ خلوت كرده است گرانيبه دور از چشم د يزيكه دامبر ابدي يادامه م يمانسكوت و آرامش تنها تا ز

از همان  يكيهم  نيا ايآن مثل درندگان به جان هم افتاده بودند، واقعا در حال احتضار بود  وخيكه ش ايسيكل نيا ريپ ررهب ايآ. نه ايمرگ بود 

 يآن را هنوز كس ينيب شيقابل پ ريو غ زيشگفت انگ انيگرم كردن سر من و امثال من سر زبان ها انداخته بودند و پا يبرا بود كه ييافسانه ها

پرونده پشت پرونده، موكل پشت : داشت انيشده جر نييتع شياز پ يبيو با نظم و ترت نيمع يريدراز، عمر من در مس يدانست؟ سال ها ينم

شبانه،  يبا پدرم، كابوس ها ريناپذ انيپا يها و مجادله ها يريآمد، درگ يبه دفترم م يرفت و چهره نگران بعد يچهره نگران م نيموكل، ا

آشنا در  يمنجر شود، چهره ها ميبود به قطع پا كيكه نزد يريبردم، خاطره آن زنج يبه سر م ونيسوعيكه در مدرسه  ييروزها يادآوري

توانستم  يرا نم يبعد داديرو نيكوچك تر. نبود ينيب شيدر آن قابل پ زيچ چيافتاده بودم كه ه مهلكه اياكنون كه در  –اكنون  يول... ها افتيض

تا زانو در خون و جسد فرو . بودم دهيحد ساده لوح و هالو ند نيخود را تا ا يهرگز در زندگ. فكر بودم تهكامال نامطمئن و آشف. كنم ينيب شيپ

 –توانستم انجام دهم  يكه م يتنها كار: ميبهتر بگو اي –كه دوست داشتم  يو تنها كار. بود يكيپالست ريت هفت كو تنها سالحم ي –رفته بودم 

 .راهبه بود كفكر كردن به ي

و . نقشه را به دور انداختم نياما ا. خودم بپردازم يرا فراموش كنم و به كارها زابتيبود كه ال نيام ا ينقشه قبل. مقاومتم در هم شكست باالخره

 يريدرگرابطه ما پس از آن . كه بود بگذارم يتوانستم اوضاع را به همان شكل ياصال نم. بود ريبه هر حال اجتناب ناپذ ميتصم نيكنم ا يفكر م

را  يسخن احمقانه ا نيبزرگ، آخر چطور توانسته بودم چن يخدا. زن گفته بودم كه دوستش دارم نيمن به ا. كامال پا در هوا بود ونينيتند در آو

دوست  را زابتيال قتايمن حق: داشت ليدل كيسخن تنها  نيا انيب دم؛يرس يم جهيكردمف دوباره به همان نت يهر چه فكر م يبر زبان برانم؟ ول

تمام . ترسم ياز او نم گريو ناگهان احساس كردم كه د! راهبه كيعاشق . واقعا عاشق شده بودم يبار در زندگ نينخست يظاهرا برا. داشتم

ما : وجود داشت حيتوض كيتنها  رييتغ نيا يو برا. بود ختهيفرو ر يگريپس از د يكيبودم،  دهيكه از ترس او، به دور خود كش ييوارهايد

. فكر و روحمان به هم گره خورده بود ر،يمس نيو در طول ا ميبود مودهيرا مشتركا پ يريمس ز،يو غم انگ يليتحم طيشرا جهيو در نت خواستهنا
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 .زنده، فكور و با احساس زني –حال زن بود  نيراهبه بود، اما در ع زابتيال

. بزند يگشت "بورگزه" ياليو ياز او خواستم همراه من در باغ ها. پر از پوزش و ندامت به او زنگ زدم ييو با صدا نيناراحت و شرمگ يوجدان با

 بعدو . بزنم يخواهم با شما قدم يم. به جلو بردارم، با شما حرف بزنم رگيقدم د كي يماجرا حت نياز آن كه در ا شيخواستم پ يم": به او گفتم

 را به يعذرخواه نيمن ا. كنم ياز شما عذرخواه ديبا. دياز شما خواهم خواست تا با دقت كامل به سخنانم گوش كن

 ».هم دارم يگريحرف د يبه جز عذر خواه يول. ونميمد شما

 .مردد بود- ».خوب اريبس«:گفت زبتيال

شده  رهيبه اطراف خ رتيو ح نيكه با تحس يگردشگران انيآزاد، در م يجا در هوا نيبله، ا. كردم يم تيبورگزه احساس امن ياليو يباغ ها رد

كه كودكان خود را در  يزنان انيبودند، در م دهينشن نياز حشاش يزيزدند و هرگز چ يسفر را ورق م يراهنما  يكتابچه ها دند،يخند يبودند، م

باغ ها قرار داشت، در قرن  نيبورگزه كه در مركز ا ياليو. كردم يم تيراندند، احساس امن يم شيدر كالسكه به پ ايگرفته بودند  شوآغ

آن سرسبز و  يبزرگ و چمن ها اريبس اليپارك و. نام، ساخته شد نيبه هم يناليكارد يعنيخاندانِ نامدارِ بورگزه،  ياز اعضا يكيهفدهم توسط 

شده  ليتشك ضيعر يو بلوار ها بايز يها بانيكوچك، سا يها اچهيازدرخت، در دهيكوتاه و پوش يتپه ها ياز تعداد ميپارك عظ نيا. صاف بود

 .بود

 يبا مرد ها سهيدر مقا. ديرس يكودكان به گوش م يشادمانه  يها و خنده ها اديفر يصدا. ميها قدم زد اچهياز در يكيساحلِ  يچمن ها يرو

ماندم كه از  يم يزدند، به مشت زنِ بدبخت و كنك خورده ا يو برازنده در پارك قدم م كيش يكه با لباس ها ييايتاليا يرو بايزپوست و  رهيت

پف كرده و سرخ و  ميچشم ها. بودم دهيد نهيصورتم را در آ شيساعت پ كي نيهم. نشده است روزيمسابقه هم پ كيدر  يحت شيسال پ دهفتا

چه مرد . در چهره ام ظاهر شده بود كبارهي، اكنون و به  ريچند ماه اخ يها يآثار تمام بدبخت ييگو. رنگ بود يخاكسترو پوستم  دهيصورتم تك

 .!شد يدل نه صد دل عاشقم م كيجمال،  تيآ نيا دنيبا د يحتما هر زن! يا دهو برازن بايز

 »ست؟ي، چبا دقت به آن ها گوش كنم ديكه با يمهم يزهايچ نيخوب، ا«:گفت زابتيال

 اچهيدر يبر لب آوردم، سرش را برگرداند و به آب ها يكه لخند نيبه محض ا» .را نزد شما اعتراف كنم يمطلب ديخواهر؟ با د،يدان يم«:گفتم

زگو كنم، شما با يخواهم برا يكه م دميرس يجيبه نتا ليدل يوحشتناك را تجربه كردم، ناخواسته و ب يآن ماجرا رلنديآن روز كه در ا«:نگاه كرد

 اريبس ميمورد برا نيباز كردنِ راز دل و سخن گفتن با شما در ا يعنيباره ،  نيدر ا مياتخاذ تصم ديباور كن. ما هستند يمربوط به هر دو چون

 »...دشوار بود

 ».بن د،يمورد فكر كن نيخوب در ا. ديبهتر باشد از آن صرف نظر كن ديحد دشوار است، شا نيكار تا ا نيا اگر«

 ياعصابم را به كل رلندياست كه من در ا نياول ا ينكته ... .به هر حال. دشوارتر شد ميمورد برا نيدر ا ميهزار بار فكر كردم و هر بار تصم صد«

كه از فرط وحشت عقلش را از دست داده  دميد يرا م ييبودم و مرد بدبخت و ترسو يبود كه ناظر ثالث نيمثل ا. وحشتناك بود. از دست دادم

 نيام، ا دهيد ياديز يماجراها يمن در زندگ. شده بود چارهيقهرمان ب لِيسكيبن دا. تفاوت كه آن مرد بدبخت ترسو خود من بودم نيبا ا. تاس

خواستم اعتمادم را به او ثابت كنم همان  يم»...بود يگريد زيتجربه كردم، چ كستوسيسنت س يدر صومعه  رلنديآنچه در ا يول د؛يرا باور كن

ضعفم را  يخ واستم نقطه  ينگذاشته بودم، م انيدر م يگريكه هرگز با كسِ د ميبه او بگو يزيخواستم چ يم. كه او به من اعتماد كرده بود ورط
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 يهخواراه از او عذر  نيخواستم از ا يپوزشِ من بود، م ن،يا. بسته ام ديخواستم نشان دهم كه به او اعتماد دارم و به او ام يم. به او نشان دهم

 ياندام را با گلو زير رمرديو بعد، آن پ. لرزاند يرا م نيبود كه زم ديچنان شد يساحل يدر مه گم شده بودم و برخورد امواج به صخره ها«:كنم

را  ارخواستم هر چه زودتر غ يم. رفتم رونيباالخره ب يول... بروم، مثل سنگ خشك بودم رونياز غار ب دميترس يم. گردم دايدر غار پ دهيبر

 يم رونياگر از غار ب. دميترس يم -منتظر من است رونيدانستم ب يكه م -هولناك دور شوم، اما از هورست من يترك كنم و از آن منظره 

با  ،فتمر رونياز غار ب. از دست رفته بودم. دانستم كه هورست من قصد جانم را دارد يو م نم،يتوانستم او را بب يمن نم يول د،يد يرفتم، او مرا م

تفاوت شد،  يب ميبرا زيبعد همه چ يداشتم، ول يدر غار كه بودم، هنوز حواس جمع. است يمرگ حتم يكار به معنا نيدانستم ا يكه م يوجود

 .رميغار در انتظارم بود، با آغوش باز بپذ رونيرا كه ب يآماده بودم هر خطر

او را به صورت واژگون به . دميتر رفتم، برادر لئو را د كيكه نزد يو هنگام مديدر آب د يزيسرگردان شدم تا باالخره چ ظيو بعد در مه غل «

 .بودند دهيكش بيصل

مرا به  ييگو. خورد يامواج تكان م يجدا شده بود و رو بياز صل شياز دست ها يكي. اش كبود و بدنش باد كرده و غرق در خون بود چهره

و . و درمانده ام فياست و من تا چه حد در برابر او ضع ييهورست من قادر به چه كارها دميدر آن لحظه بود كه تازه فهم. خواند يخود م يسو

تر و به مراتب بدتر از  شيب يزيچ. زابتيفقط ترس نبود، ال نيا... من هستم يبعد يدانستم كه قربان يم يول دم،يد ياو را نم. بود جااو همان 

كردم با هوست  ياحساس م. شده بودم ميو هرگز نخواهم بود؛ تسل ستميقادر به مبارزه ن رگيدانستم كه د يم. شده بود يوجودم ته. ترس بود

 ... .كرد او بكشد و من كشته شود يقرارداد حكم م نيو ا ميامضا كرده بود يما قرارداد يهر دو. قالب كيدر  يام؛ قاتل و قربان هشد يكيمن 

با . هورست من در وجودمن النه كرده بود. هدف فرار كردم يو ب مهيكند، سراس يفرار م يو پر ويكه از ترس د يمثل كودك. دميدو. كردم فرار«

 تاو  ديتپ يقلبم به شدت م. دميرس لميبه كنار اتومب -دانم چگونه خودم هم نمي –تا  دم،يو باز هم دو دميو دو دميو بعد، دو. شده بود يكيمن 

 ».هم وجود دارد يفيقابل توص ريترسِ غ نيدانستم كه چن ياصالً نم - ديتپ يه بودم، همچنان مها از صومعه دور نشد ليها و ما ليكه ما يهنگام

 قتاًيو حق. ميكردم با جبن و ترسم تنها ياحساس م. شده بودم رهيخ نيشلوارم فرو كرده وبه زم ليدست ها را در ج. رفتم يراه م زابتيال كنار

 .در آن لحظه تنها بودم زين

خواهد دستش را دراز  ياحساس كردم كه م» .ديتنها كار عاقالنه همان بود كه شما كرد د،يخودتان را سرزنش كن دينبا. فهمم يم«: گفت زابتيال

 .ديلحظه بر احساساتش غلبه كرد و دستش را پس كش نياما در آخر. رديرا بگ ميكند و بازو

 يعنيدو احساس ،  نيو مطمئن بود م كه ا. نفس را از دست داده بودم حفظٔزهيغر. و اراده ام را از دست داده بودم ديام. فقط ترس نبود«: گفتم

خورند؟ و آن ترسِ وحشتناك هنوز هم  يم يچه؟ به چه درد يبرا د،يام ،يزندگ. هرگز به دست نخواهم آورد گريرا د يبه زندگ ليو م ديام

 »...توانم آن را از خود برانم ياست، نم يباق

. ديشما مثل پدرتان هست. شد ديموفق خواه. ديهست يشما قو. آورد ديكه دوباره اعتماد به نفستان را به دست خواه ديمطمئن باش«: گفت زابتيال

 .كرد ينم سهيو تأمل بر زبان آورده است، وگرنه مرا با پدرم مقا دهيسخنان را نسنج نيمطمئن بودم ا» .تواند شما را از پا درآورد ينم زيچ چيه

مرا شكل داد، آن را  تاو شخصي. دست او هستم ٔمن ساخته. من مثل پدرم هستم. روشن شد ميبود كه برا ينكته ا نيمهم دو نيا. قاًيدق«

 يها يژگيو و لياز خصا يارياو بس. نفرت اي ر،يبلكه با تحق... قينه با تشو ،يياما نه با عشق، نه با راهنما. پرداخت و مهر خود را بر آن زد 
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 يباره كار نيو در ا. كرد ليو سرسخت تبد ريناپذ يخشن و آشت يوانياو مرا به ح. دانست و از آن ها متنفر بود يمن م مرا نقاط ضعف يتيخصش

 ياز خودم بدم م- درك كردم قاًيآن را عم رلندياست كه تازه پس از بازگشت از ا ينكته ا نيا. من پسرِ پدرم هستم. ستياز دست من ساخته ن

ام  فهيبكنمو به وظ ديدانم چه كار با يم. خواهم يدانم چه م يهنوز هم م. خواهم يدانستم چه م يم قاًيباه نكن، من دقاشت. شد يچندشم م وآمد 

 »...امكان وجود دارد كيخأل تنها  نيپركردن ا يو برا. شده يته يدرونم به كل يول...عمل خواهم كرد

 يسع. كرد ديخواه يط تيراه دشوار را با موفق نيشما ا. شد، من مطمئنم ديئق خواهبن، شما بر مشكالتتان فا«: سخنم را قطع كرد و گفت زابتيال

از سخنان زشتم به  يعذرخواه يبود كه من فقط برا دهيفهم. روبروست يمتوجه شده بود كه با مشكل بزرگ. كرد لبخند بزند، اما موفق نشد

او به  يبود كه من هنوز هم برا دهيفهم. ستيما دو نفر ن انيم يِدوست مِيترم ينرفته ام، متوجه شده بود كه هدف من فقط تالش برا شسراغ

 »...ديدان يم«: به من گفت. و محتاط شده بود دهيخطر را شن ريآژ-دردسر درست كنم شيخواهم برا يهستم و م يعنوان راهبه، خطر بزرگ

 شيچهره در پ كيفكر در سر داشتم و تنها  كيست من بودم، تنها هور غيكه منتظرِ زخمِ ت يهنگام. جاست نيو مشكلِ من هم هم. دانم يم بله،«

 »..نفر بود كه آرزو داشتم آن لحظه در كنارش باشم كيتنها . چشمم مجسم بود

 »...ديحرف ها نزن نيكنم از ا يخواهش م. كنم بس كن يخواهش م. بس كن، بن«: چند قدم از من فاصله گرفت و گفت  زابتيال

 يآرزو حت نيو ا. كه آرزو داشتم كنار شما باشم رم،يخواستم بم يفقط از آن رو نم. كردم كنار شما باشم يآرزو م. ديدنفر شما بو كي آن«

. حدم چه كنم يب اقِياشت نيدانم با ا يشما باشم و خدا شاهد است كه نم شيخواستم پ يمن م زابت،يال. به كشتنهوست من بود لِياز م دتريشد

اگر ما صادقانه با ... باز هم مطمئنم كه اگر من يام، ول ختهيرا به هم ر زيام همه چ يخشونت ناخواسته و لعنت ني، من با اما در خطر است يستدو

 ركه ب يهر كلمه ا. اندازد يما فاصله م انيترس است كه م منيوه دميترس يمن از شما م. دوباره اوضاع روبراه خواهد شد م،يهم درد دل كن

توانم از گذشته ام فرار كنم، از شما  يكنم نم يو نادرست است، هر چه تالش م يكنم عوض يكه م يو نابجاست، هر كار رانم غلط يزبان 

 »...ها كيكاتول

 .برگشت، مرا تنها گذاشت و به راه افتاد زابتيال

من تو  زابت،يو زمان؛ ال نيلعنت بر زم«: فتمگ. گفتم يو ناشناس سخن م گانهيب يبود كه به زبان نيمثل ا يگفتم، ول يزيكنم چ بشيآن كه تعق يب

 ».را دوست دارم

 .او هم مثل من درمانده و سرگردان بود. بود ديصورتش مثل گچ سف. اشك در چشم اشت. به من انداخت يعيشانه نگاه سر يو از رو برگشت

 يما سر يبرا ياز كنار ما گذشت و با مهربان يريپ شيكش. كرد به من نگاه نكند يم يسع. دستم را كنار زد. را گرفتم شيدنبالش رفتم و بازو به

 .تكان داد

 ».ديدان يرا م زهايچ نيو ا ديكردم متوجه احساس من شده ا يتصور م. كنم يخواهر، تعجب م«: گفتم

 تيهدا اچهيدر ين سوكوچكش را به آ يبادبان قِيخواست قا يم. در دست داشت يبود و دستگاه كنترل از راه دور ستادهيا يبرابر ما پسرك در

 .رفت يم شيكرد كه باد رابدبانش افتاده بود و با سرعت به پ يكوچك پسرك نگاه م قِيبه قا زابتيال. كند

 .نشستم و با اصرار او را در كنارم نشاندم اچهيدر ٔهيحاش يچمن ها يرو

 .داشت يچشم بر نم قيقا دياز بابدبانسف زابتياما ال .دميدر سكوت انتظار كش. حرف زده بودم كافي ٔبه اندازه. ميبگو يزيتوانستم چ ينم
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 ينم. اوضاع ندارم نيا يبرا يحيتوض چيمن ه. ببندم اتيواقع يكه چشمم را به رو نميب ينم يليدل. است يحرف من كامالً جد«: گفتم باالخره

 دمرا از دست دا يبه زندگ لياراده و م. م را از دست دادمرا گذراندم، مهار اعصاب يبد يمن روزها و هفته ها... عاشق شما شده ام يدانم چرا، ول

شما را  دميفهم يو وقت. افتميدر عوض شما را  يول. كه پسرِ پدرم هستم دميفهم - هستم يك دميام، فهم يكه چگونه موجود دميو از همه بدتر فهم

 »...كرده بودم دايپ يبود كه گنجِ مستور و بزرگ نيدوست دارم، مثل ا

 »...ديبه خاطر خدا بس كن. ديبس كن«:گفت ينيشكسته وغمگ يا صداب زابتيال

. حرف ها نادرست و اشتباه است ناي ٔهمه. كنم يبن، خواهش م«: زد يآفتاب برق م ريمرطوبش ز يچشم ها. كند هينمانده بود كه گر يزيچ

من هنوز راهبه . من راه ندارد يبه زندگ يمرد چيه! دينيب يخودتان كه م. كه به درد شما بخورم ستمين يمن زن. ديزد يحرف ها را م نيا دينبا

 گريو د» ...چقدر دردناك است... «: سترد يرا از گونه م شيبا پشت دست اشك ها يكرد و با درماندگ يم هيمحابا گر ياكنون ب زابتيال» ...ام

 .نتوانست به سخنانش ادامه دهد

 »...ديمن گوش كن يكنم به حرف ها يم خواهش«

 نيدر ا گريو د ديدارم، بس كن يشما ارزش يبرا د،يكن ياگر آن طور كه ادعا م! كنم يشما گوش نم ينه، به حرف ها«: م و لجاجت گفتخش با

 ».ديآنچه هستم احترام قائل شو يو برا... هستم يكه من ك ديبه خاطر داشته باش. ديباره با من حرف نزن

 ٔلحظه كي يبرا. گونه اش خشك شده بود يرو شيشد، اشك ها يم دهيرق لجاجت و چالش دب شيدر چشم ها. كرد يتالق گريكديبا  نگاهمان

. داده بودم يدوباره كار را خراب كرده و او را فرار. شده بود دياكنون دوباره مثل شبح ناپد زابتيآن ال يول. بودم دهيرا د يواقع زابتكوتاه الي

شانه اش گذاشتم  يفكر نكردم، دستم را رو. بود يپر از درد و نگران شيچشم ها د،يلرز يم شيشده بود، لب ها ديسف جانياز فرط ه رتشصو

 يشور دم،ييرا بو شيمو دم،يگونه اش را بوس. نو و ناشناخته بود شيبرا زيهمه چ د،يلرز يمقاومت نكرد، تمام بدنش م. و او را در آغوش گرفتم

 ...من بود زابتيال نيا. دمياشكش را چش

از من . ديترس يم. نه، نه. سر تكان داد زابتيال. و سرخورده شدم ديبعد، نوم يو شادمان به او لبخند زدم، ول دواريام. مرا كنار زد ميو مال آهسته

 .شكنجه و از خرمن آتش بود زياز م ون،يسيزيترس جادوگر از انك. راهبه بود كيترسِ  نيو ا. ديترس يم

و احساس كردم در درونم . خواست ينم. خواست يرا خواندم نم زاو همه چي ٔو من در چهره. شد رهين خبود، به م ديكه مثل مرده سف يچهره ا با

 نيماند و ا ياز آن ها خواه يكي شهيو هم يياز آن ها يكيتو . توانم به اتو اعتماد كنم يكه نم دميفهم يخودم م ديبا. گفت يزيبه من چ يكس

در كابوسِ  ت،ينها يدردناك و ب يهر دو در كابوس ييگو. شده بود رهيبه من خ زابتيال. ستيتو ن ريمن است كه به تو اعتماد كردم،تقص گناه

 .يستيزن ن ،يتو راهبه ا. ميممكن گرفتار شده بود ريمعنا و غ يب يعشق

 ».ديشما مجبورم كرد. خواستم حرف بزنم ينم«: شد، گفت يم دهيكه به زحمت شن ييصدا با

 .تن نداشتمگف يبرا يحرف. نگفتم يزيچ

 ».طور به من نگاه نكن، بن نيكنم ا يخواهش م... ليسكيدرا«: گفت آهسته

 »شما را به خانه برسانم، خواهر؟ ديخواه يم«: دميدراز كردم و پرس شيجا برخاستم، دستم را به سو از

 ديخبرِ جد. بود شيپارك پر از كش. پرسه زدم ها شيگردشگران و كش انيهدف در م يب. او را تنها گذاشتم و رفتم. سر تكان داد نفي ٔنشانه به
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 .شده بودند ريو همه از همه سو به شهر رم سراز. پاپ در بستر مرگ افتاده بود: همه جا پخش شده بود

كارت «: كرد يم قيبود و او را تشو ستادهيپدر كنار فرزندش ا. شكافت يرا م اچهيدر يآب ها ٔنهيكوچك پسرك، با بادبان پر از باد، س يِكشت

 »!نياست، آفر يواقعاً عال ياست، تون يعال

بود و او را  ستادهيسرش ا يباال يشيكش. خورد يتكان م شيشانه ها. شده بود رهيخ اچهيدر يبه آب ها. نگاه كردم زابتيو به ال برگشتم

 .داد يم يدلدار

آمدم و دوباره مهار اعصابم را به دست  يبه خود م ديبا. ودش يم يحركتم به كجا منته ريكرد كه مس ينم يفرق ميبرا. گرفتم شيرا در پ يريمس

 هآوردم ك يدوباره به خاطر م اديبا . كردم يهضم م افت،ي انيپا زيبورگزه به آن شكلِ فاجعه آم يرا كه در باغ مصفا يداديرو ديبا. گرفتم يم

 .به رم آمده ام يچه منظور يبرا

احساسات  يايدر دن.او راهبه بود.ندازميرا به گردن او ب رهايتقص يكنم و همه  زابتيا متوجه الخشم خود ر ديگفت كه نبا يبه من م ميسل عقل

و من درباره او سخت اشتباه كرده .و انزوا بود ييكه خانه تنها اقيگرما و اشت ينه ماورا-گرانيبرخالف د-قلب او.همه بسته بود ياوبه رو

 .جز ارتكاب اشتباه و حماقت نداشتم ياواخر كار نيدر ا.ماحمق ها خودم را به مسخره گرفته بود م،مثلبود

 دهيدوباره به همان نقطه رس.كردم يرا سرزنده تر و مصمم تر احساس م زابت،خوديآن جواب رد از ال افتيپس از در يعنيكه اكنون، بايعج يول

از راه بدر  يمدت كوتاه يبرا.نداشتم كه از دست بدهم يزياكنون دوباره آزاد بودم و چ.آنجا بودم س،دريبه پار زابتيبودم كه قبل از آمدن ال

 دنيچسب يبرا يلياحساسات شده بودم،ناگهان دوباره دل ميتسل.داده بود رييتغ يمدت كوتاه يام را برا يزندگ ريمس زابتيعشق به ال.بودم دهش

اكنون  يبود ول زيو جنون آم ينيب شيقابل پ رياحمقانه و غ داديرو.رو دوست داشتم يخواستم زنده بمانم،چون كس يداشتم،م يبه زندگ

- زابتيبه ال يعني-يرا كه مرا به زندگ ييرشته ها بيترت نيهورست من مونث،با خنجر احساسات،قلبم را پاره پاره كرده و بد كي زابت،مثليال

 ديشا.بود كه احساس كردم دوباره آزادم ليدل نيبه هم.من كه مرده بود يمرده بود،الاقل برا زابتيروح ال.و قطع كرده بود دهيكرد،بر يوابسته م

 .خواستم هورست من رو بكشم يم:فكر در سر داشتم كياكنون تنها .باعث نجات من شده بود زابتيواكنش ال

 يفر را من كيمنظور تنها  نيا يدرددل كنم و برا يخواستم با كس يكه چقدر تنهام م دميآرام گرفت تازه فهم يام اندك يدرون جانيكه ه يهنگام

 .شناختم

به من .سرباز زده بود-اقامتگاه من يعني-كوچك اجاره كرد و افامت در هتلل هاسلر ونيپانس كيدر  يدان در اتاق.دان در اتاقش نشسته بود پدر

من در هتل  يبن جارسد؟نه  يمشام شما نم زدذ،بهيخ يهتل برم نيا يكه از همه جا ايدروغ و ر يمگر بو.است كانيگفته بود هاسلر متعلق به وات

 .خواهم آنجا بروم يبار نم نيالقل ا.ستين هاسلر

 زيم يبود رو دهيچيپ يكه در كاغذ روغن يبسته بزرگ.ديكش يم گاريكرد وس ينگاه م ابانينشسته بود و به خ يكوچك زيپنجره پشت م كنار

 قرارداشت

 زد يبه من م يودم گفتم كاش سربا خ.دميد ابانيشما را در خ«:به من گفت گاريس ظيپشت پرده دود غل از

 كنند؟ يم يزندگ رانهيفق يها ونياست كه در پانس يبضاعت يب ونيمخصوص روحان هيهد:دمياشاره كردم و پرس زيم يسر به بسته رو با

 -مورد عالقه من است  ياسباب باز نه
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 .داد كنار زد يم نيروغن ماش يبود و بو يربچ يرا كه پر از لكه ها يو سپس پارچه ا يدور بسته را باز كرد ابتدا كاغذ روغن نخ

بود و  يكينه پالست ريهفت ت نيو ا.ديرس يزمخت و خطرناك به نظر م نيبود كه سنگ يكياتومات يتريل يليم 45 ريكالب ريدان هفت ت يباز اسباب

 .كرد نيدان اسلحه را برداشت و آن را در دست سبك سنگ.ينه اسباب باز

 د،پدر؟يهست يكيكشچه نوع  گريشما د:دميپرس

 .كردم يكس آنطور نبود كه من تصور م چيه.شدم ياز انسان ها دچار اشتباه م يابيدائما در ارز ريهفته اخ نيخشك شده بود در ا دهانم

ه را كه قبال هم به شما گفت نيا.آنها برسد اورند،خدمتيدخلش را ب گرانيكند و قبل از آنكه د يدست شيخواهم پ يهست كه م يكيكش من

شما رو نخورد  يكيهورست من گول اسلحه پالست.كشد يپشت سر هم آدم م يهرچه هست كس يول-دانم اوضاع از چه قرار است يمن نم.بودم

 .به دل راه نخواهد داد يمن هم ترس ياسباب باز ريگرفت كه از هفت ت جهينت ديبا نيبنابرا

 .تخت پنهان كرد رياره در جعبه گذاشت و جعبه را زو آن را دوب ديچيرا در دستمال پ ريهفت ت ديآهسته خند دان

دهد  يظاهر شما نشان م يبد متنفرم،ول يخبرها دنيضمنا من از شن.ميبه شما بگو ديهست كه با ييزهايچ.ميگردش كن يكم دييايب:من گفت به

 لميما.جان من در خطر است پسرجان؟اگر،يياصل مطلب را به من بگو ستيبهتر ن.ديآورده  ميبرا يظاهرا خبر بد.ديدار يكه حال و روز بد

 .ديو به اصل موضوع بپرداز ديپس لطفا من من نكن.دييرا به من بگو قتيقهرچه زودتر ح

و  ميكه از پل گذشت يهنگام. شناخت يم حيمس يسيبهتر از شرح مصائب ع يرا حت» تراس ته وره« محله زيمرموز و اسرار آم يايدان جغراف پدر

 نيا يو خم ها چيها و كوچه ها و گوشه ها و پ ابانيكالف سر در گم خ ييگو د،يكش يآه تيرضا ياز رو م،يرم وارد شد قسمت از شهر نيبه ا

 گريكه د يا هيآثار و ابن يشناخت كه حت يتراس ته ور را چنان خوب م. داشت يتر شيب يو هماهنگ ياو همخون دهيچيروان بغرنج و پ امحله، ب

 .دانست يرا م بايز يزهايبود هم چ رفته نيوجود نداشت و از ب

 نيا يول. گذرد يآن م بيقرار داشت كه سال ها از تخر ايسن آپولون يايسيقبالً كل دان،يم يآن جا، در آن سو.  استيسن آپولون دانيجا م نيا «

 يبرا ،نام داشت تايشهر، كه مارگار انينوااز نا يكي، دختر 1530در ماه اوت سال . در قرن گذشته، ملجا و پناهگاه زنان تواب و نادم بود ايسيكل

همان دختر . او محبوبه رافائل بود. شناسند يرا م تايمارگار ايامروز، همه مردم دن......  تايمارگار. پناه آورده بود ايسيكل ميتوبه و مغفرت به ا

هم به عنوان مدل  »نيكستيس«  يايسيكل يدر نقاش تايمارگار. دجاودانه ش »نايفورنار«  يعنيرافائل،  يتابلو ها نيباترياز ز يكيبود كه در  يينانوا

پناه  ايسيكل نيا ياو چهار ماه پس از مرگ رافائل به راهبه ها. بود تايهم مارگار» زن محجبه«  يمدل تابلو. مورد استفاده رافائل قرار گرفت

رافائل آن تابلو . شود يم دهيد زيقرار دارد، ن كانيون در موزه واتكه اكن »حيمس يسيجذبه ع«  يعنيرافائل،  يتابلو نيدر آخر يزن حت نيا.آورد

داد تا  يم حيكرد و توض ياشاره م يميقد يبه مجسمه ها و بناها ،يدان دوباره به راه افتاد به آثار باستان. خلق كرد دانيم نيجا در هم نيرا در هم

ام داد و  يمتفرقه مشغول كرد، دلدار يزهايفكر مرا به چ. بود يروان شناسدان استاد  م،يديرس Via Della Lungaretta ابانيباالخره به خ

 .ديبخش نيدردم را تسك

. كردند يم يرو باز ادهيزد، كودكان در پ يآفتاب برق م ريز دانيفواره وسط م. ميشراب بنوش يوانيتا ل ميرفت يبه كافه ا »ايسن مار«  دانيم در

 .اندبرگرد يمردم مرا دوباره به زندگ دنيد

 ».ديكن فيتعر ميداستان را هم برا نيپس ا ،يد،آرتيهست يماهر يشما داستانسرا« :دان گفتم  به
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بعد از جنگ در رم  يمن در سالها.خدمتم در ارتش است  يروزها ادگاري.چشم زخم است يطلسم دعا يمن نوع يبرا ريهفت ت نياوه،بله، ا «

زدم تا درباره گذشته  يسر يميدوست قد نيبه ا روزيد. گذاشتم كميازدوستان نزد يكيزد درس خوندم و هنگام بازگشت به وطن، اسلحه را ن

كرده  يخوب از آن نگهدار يليانداختم و متوجه شدم كه دوست من خ يكهنه ام هم نگاه ريفزصت ، به هفت ت نيو در ا م،يبزن يها با هم گپ

 د،يمه به اتاقم آمد شيساعت پ كي. ديدرد و دل كن يبن حاال بهترشما كم د،يه كوه نسازاز كا يول« :باال انداخت و ادامه داد  يدان شانه ا» .است

 »ست،بن؟يمشكل شما چ. ديرفته ا ونيكام ريكه فكركردم ز ديداشت يچنان حال بد

گذشته، خود من هم  نياز ا. كرد يتعجب نم زيچ چيكه از ه ليدل نيبه ا ديشا. آسان بود ميفرق داشت، حرف زدن با او برا نيريبا سا دان

كه هنوز وال  يهنگام يعني ،يرا گفتم، از آن گردش شبانه در پارك گرامرس زيگفتم، همه چ شيبرا نيدوست داشتم دلم را سبك كنم ، بنابر ا

و تحمل مرگ وال به خانه پدرم آمد  نيشركت در مراسم تدف يبرا زابتيكه ال ييدر آن روزها نستون،يما در پر مانهيرابطه صم ،تازنده بود

 شيب يفرار هيكه دشمن هنوز سا يبه او گفتم زمان. است يزن شاداب، سرزنده و باهوش زابتيبه دان گفتم كه ال. آسانتر كرد ميخواهر را برا

 تيكند و به دشمن ما هو يابيرا رد نيتوانسته بود حشاش زابتيال. ميشناخت ينم يزيچ يمرد مو نقره ا ريپ كيك خنجر و ينبود و ما جز 

شد، با ذكاوت  يم فولر منتهي – دليرا كه به ب يكرده و رد ريو تعب ريتفس يدور را به درست ياز گذشته ها ماندهيآثار باق زابتيبدهد ال يمشخص

 زابتيرا به پدر گفتم و گفتم كه عاشق ال زهايچ نيمن تمام ا. بود دهيبه بن بست رس زيكه ظاهراً همه چ ييدر روزها يحتاو . كشف كرده بود

 .كردم فيتعر شيبورگزه را هم برا ياليمشاجره در پارك و يماجرا. شده ام

 اريدر مورد زنان جمالت قصاربس رونيلرد با.زن است زابتيال د،ينشو وسيما« :با صبر و حوصله تمام به سخنانم گوش داد و سپس گفت دان

 دانديرسد، تنها خدا م يكه زمان مد فرا م يهنگام. استيشدن در جزر و مد درافتادن به دام زنان مثل گرفتار « :نوشته است رونيبا. دارد ييبايز

 ».كند يجمله حق مطلب را ادا م نيكنم ا يبرند، تصور م يرا به كجا م چارهيكه امواج خروشان، مرد ب

 ».است نيمشكل ما ا. احمقم  كيراهبه است و من هم  زابتيال. داند يكه درد مرا نم رونيلرد با« :او گفتم به

.  فيوظا يرا انتخاب كرده كه منوط و وابسته به برخ يتصادفاً شغل يول. مدرن و متجدد است يما زن زابتيخواهر ال.حرف مزخرف است نيا

او تفاوت  يدوران كودك يايسيامروز، با كل يايسيكل. ديراحت فراموش كن اليرا با خ گريتمام حشو و زوائد د. است يعاد ريغ يها تيمسئول

 ريياوضاع چنان تغ. شده زعوضيهمه چ. كند يهم فرق م ديشناس يم ونيسوعيدر مدرسه  يزندگ يكه شما از سال ها ييايسيكل با ي، حتدارد

 ».ستين سهيقابل مقا شيامروز با پنجاه سال پ يايسيكرده كه كل

 ».خواهد ينم يزيچ ياو جز راهبگ. اوست ي،مفهوم زندگ زابتيشغل ال يول« :لجاجت گفتم با

نه در مورد دختر ساده لوح و  -ميزن يكرده، روشنفكر و با فرهنگ حرف م ليزن تحص كيما درباره  ز،يدوست عز« : گفت يبا خونسرد دان

اش را رها كند  يزندگ رديگيم ميو تصم نديب يشاخه درختان م يرا در البه ال حيشود و مس يكه هر شب خواب نما م يفرهنگ دهات يو ب يخراف

و هم به نحوه  يدتيشك كردن،هم به مواضع عق يبرا ياست، قدرت كاف يا دهيزن فهم زابتيال. شود حيمس يسيعروس ع سايدر كل رو تا اخر عم

 .است ياو زن كامالً متجدد.رديبگ ميتواند مستقالً تصم يم. خود را دارد يزندگ

است كه  ييو اصوالً از آن زنها -خود را گم كرده است يابيحهت  نگران و مردد است، دودل است، قوه زابتيال: معنا دارد كياو فقط  يفعل رفتار

استاد دانشگاه هم  ايشركت  كي سياگر خانه دار، رئ. به شغل او ندارد يميارتباط مستق اتيخصوص نياز ا كي چيه. با آنها مشكل است يزندگ
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 ست،يدو بر خالف گذشته، چندان بزرگ ن نيا انياه، و تفاوت متفاوت كه الزابت راهبه است نه استاد دانشگ نيمشكالت راداشتف با ا نيهم ود،ب

 نيا زيدارندنه، دوست عز ميارتباط مستق حيمس يسيكنند با خدا و ع يكه فكر م ستين يقابل تحمل ريوحشتناك و غ ياز آن عجوزه ها زابتيال

آن هم  -يفعال و اجتماع يفرقه فقط زن ها نيا. كنند يم يدگبرند ودر انزوا زن يشوند، آنان به صومعه پناه م يفرقه نم نيها عضو ا عجوزهجور 

 يباشد، چون شما جوان با هوش زهايچ نيبه گفتن ا يازيكردم ن ياست، فكر نم نيا تيواقع كل،يسيبله، درا. كند يرا انتخاب م -ها نيبهتر

 ».ديدان يرا م اتيواقع نياز ا ياريحتماً بس و ديهست

داند كه همه  يخود فرقه هم م ديخوب، راستش را بخواه......  وندنديپ يفرقه م نيكه به ا ييزن ها« :ادامه داد آتش زد و سپس يگاريدان س پدر

زمانه روبروست، او  يبا تمام چالشها گرانيهم مثل د زابتيدر فرقه با سابق تفاوت دارد، خواهر ال يمانند، قواعد زندگ ينم يراهبه با شياعضا

است كه  ياست، نگران سوگند بنديداده، پا ايسيكه به خدا و كل يحال به قول نيدر ع يكند ول يهمسر و فرزند فكر مهم به عشق و عاطفه و به 

را خوب  يترس و نگران نيكند،بن، شما كه ا ديرا نوم ايسيخواهد كل ينم.ترسد، از شكست وحشت دارد يخود م صيادا كرده، از ضعف ها و نقا

 د،پسيهست يجوان با هوش ست،يكه امروزه زن بودن آسان ن ديداشته باش اديو به  دياوريبه خاطر ب ونيسوعيقه خود را در فر يد،زندگيشناس يم

كه پس از طرح سوال از شاگرد،  يزد و مثل آموزگار گارشيبه س يدان پك.باشد يمنطق تانيها يريگ جهيو نت دينكن يشتابزده داور ديكن يسع

آن ها را از كجا  اتيهمه دانش در مورد زنان و روح نيكه ا ديده حيممكن است لطفاً توض« :ه او گفتمب.اوست، به بن نگاه كرد پاسخمنتظر 

و ازدواج و  يدر مورد قرص ضد حاملگ يمتعصب به روشنگر ياست كه راهبه ا نيسخنان كارشناسانه شما درست مثل ا »د؟يبدست آورده ا

 »د؟ييگويچه م ديدان يو خودتان هم م ديزنيالبداهه حرف م يهم ف ديشا اي.بپردازد نيسقط جن

را از مغز خاك خورده  يميقد يكارتنك ها ديبا.ميگو يها و زن ها م شيدرباره كش يداستان تانيبله، برا م؟يبگو يداستان تانيبرا ديخواه يم «

 ».من م،دوستيشما بزدا

پس از  يدر سال ها يزن فرانسو كيدان و  انيكوتاه مدت م يعشقرابطه  كيماجرا مربوط به . گفت زياما غم انگ رايگ يداستان ميدان برا پدر

 نياما ا. داشت كه مهر او در قلب دان النه كرده بود يدختر كوچك كيرا دوست داشتند، و آنژل گريكدي كيدان و آنژل.بود سيجنگ، در پار

كشته شدند و پدر دان، هفته ها و ماه ها رنج  يو دل خراشبه نح زيغم انگ يو دخترش در حادثه ا كيآنژل. داشت يزيغم انگ انيپا وتاه،رابطه ك

 .عزادار بود ز،يو در سوگ آن دو عز ديكش

 شيكش« :بردو سپس گفت انيآرام داستانش را به پا ييدان با صدا. بود دهيبخش اميگذشت و گذشت زمان زخم او را الت يها از آن واققه م سال

 يها ما را هم وسوسه م م،زنيبا انواع وسوسه ها دست و پنجه نرم كن ديمردان با ريدند، ما هم مثل ساآن ها هم مر.ستندين يكامل يها هم انسانها

شد، خانواده اش را از  ناليكه كارد يمونا هنگام يسالواتوره د. ميشو يكنند، ما هم در برابر الكل،پول و انواع و اقسام شهوات دچار ضعف م

 يادر شور دياگر بدان. را فراهم آورد ژهيو اراتيامت يبرخ....... خانواده اش  يكه پاپ شد، برا يگامو هن د،يكش رونيب يمنجالب مشكالت مال

كه درآمدن آنها به كسوت  يكرد، افراد دينشسته اند، تعجب خواه يوارسته، چه نوع افراد ونيها در كنار مردان خدا و روحان ناليكارد

و  رما چه تعداد معتاد به الكل، زنباره، محتكر، رباخوا يها ناليداند كه در جمع كارد يو تنها خدا م ندارد مانيبه مذهب و ا يارتباط چيه تيروحان

 نياز ا يخود ما دو نفر هم تعداد. ندارد يفشار قرار دارند، تفاوت ريآن ز يكه اعضا يمردانه ا يسازمان ها ريآن جا هم با سا.خائن وجود دارد

 ».از آن هاست يكيتنها  يزيدامبر« :باال انداخت و گفت يشانه ادان » ......ميشناس يافراد را م
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 »؟يزيدامبر «

قدرتمند تر و با  اريبس يزيدامبر. استيسياو شاه كل. است يو ماد يويكامالً دن يانسان يزيدامبر د؟يبله، مگر سخنان كسلر را فراموش كرده ا «

كه لباس  تتفاو نيبا ا ست،يو پدر شما با نفوذتر نباشد، از آن ها كمتر ن زيرد و سامرهااگر او از الكها د،يكن ينفوذتر از آن است كه شما تصور م

و پول و قدرت  يباز سهيو دس ينيقلب دوست دارد توطئه چ مياز صم يزيكه دامبر يزيقماشند، تنها چ كيهمه آن ها از .به تن دارد يشيكش

 ».است

كشتن خواهرم به  يرا برا يمو نقره ا شياست كه آن كش يزيدامبر نيا اياست؟ آ يزيدامبرماجراها  نيمرد پشت پرده ا ايآ: فكر فرو رفتم به

هوا مه آلود شده  م،يبه دستور او كشته شدند؟ كافه را ترك كرد چارهيب يو لئو كيو برادر پادر فرنانيالكهارد و ه ايفرستاده بود؟ آ نستونيپر

 .ميرفت يرا م نيمشرق زم ياز بازارها يكيدر  ييگو. ديرس يه مشام ممختلف ب يو گل و غذاها وهيم يبو ابانيبود، در خ

بر  باًيروم هنوز تقر يكه امپراطور يدر دوران. شهر رم است يايسيكل نيتر يميقد ايكه سانتامار« :را نشانم داد و گفت »ايسانتامار«  يايسيكل دان

 روانيدر آن زمان روز به روز بر تعداد پ. شهر رم بود انيهوديور، مركز محله تراس ته  كرد،يم يشناخته شده آن زمان حكمران يايتمام دن

همراه دان از . را بنا نهاد ايسانتامار يايسيمنظور كل نيهم ياول برا كستوسيداشتند و پاپ كال يبه مركز ازين نيمومن نيشد و ا يافزوده م حيمس

قصر  نيداد كه ا حيدان توض. قرار داشت »ايسانتامار« جاورت بال واسطه قصر كه در م ميديرس »ستويسن كال« كوچك  دانيگذشتم، به م ابانيخ

 .است كانيهم متعلق به وات

 »خود انتخاب كرده است؟ ينام را برا نياول ا كستوسيپدر مقدس به افتخار كال ايآ« :دميپرس

قبالً  ا،يقصر سانتامار يدر محل كنون يعنيجا،  نيا. استرا انتخاب كرده  يبوده نام نحس و نامناسب نياگر واقعاً قصد پاپ ا« :پاسخ داد دان

 و شكنجه كردند و باالخره يدوره صدارتش، در آن زندگ يرا در انتها چارهيب كستوسيقرار داشت كه كال يساختمان

 نيكنم ا يگذرد، فكر م ياكنون قرن ها از آن زمان م. قصر قرار داشت اطيسرنگون كردندكه در ح ياو را از پنجره ساختمان به درون چاه هم

 ».گردد يبرم يالديم 223واقعه به سال 

و  يزيشده بود، دان به سخنانش درباره دامبر ليمه به باران تبد انيم نيدر ا م،يكرد ينگاه م» ته وره« و به رودخانه  ميبود ستادهيا يپل يرو

 .ادامه داد مونيس

بودكه  يشده موسسه ا تياو ترب. بود يبحران طيكار در شرا يفرد برا نيبهتر يزيدامبر. بود يواقعاً مهره كارساز مونيجنگ، س يدر سال ها «

انجام خواهد داد،  ياش را به خوب فهيبودند كه او وظ نيمطم ايسيكل نيو مسئول است،يسيمنظورم كل. از اهداف عمده اش كسب درآمد بود يكي

 توانم باور ينم گريدانم چرا اكنون د ينم يول

 ريرنگ رودخانه خ رهيبه امواج ت» .دانم، بن ينم. خواند يو نم ستياو جور ن تيكارها با شخص نيبه نظرم ا. است يزيهمان دامبر ونميكه س كنم

 ».را به شما نشان دهم يگريد يخواهم جا يم. ميبرو«: به شانه ام زد و گفت يدان دست. ديرس يرعد به گوش م ياز دور دست صدا. شد

 كيبود كه  ييمواد غذا يآن بنگاه عمده فروش گريد مِياز ساختمان، انبار و ن يمين. ميديرس يختمان كهنه و رنگ رو رفته ابعد به سا قهيدق دو

 .سرد و گزنده بود د،يوز يرودخانه م يكه از سو يشده بود و باد كيتار گريهوا د. رستوران هم داشت

. خوب است يليرستورانش هم خ. است كانيبلوك جزو اموال وات نيتمام ا ميوبهتر بگ اي است،يسيساختمان هم متعلق به كل نيا«:گفت دان
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 ».ميطرف برو نياز ا. بود شيمستاجر رستوران سابقاً در شهر ناپل كش

اش را پشت سر  يجوان يخورد كه سال ها يبه چشم م يليآن جا اتومب. ميديساختمان رس يو به قسمت پشت ميگذشت تنگي ٔدان از كوچه همراه

 .پارك شده بود يباز مهين يدر برابرِ در آهن لياتومب. ديرس يته بود و فرسوده و قراضه به نظر مگذاش

 ريو س شني،آوييايدر ،صدفيسس اپاگت يكه بو ميشد يكم نور يدر را باز كرد و ما وارد راهرو» .زود باش، معطل نكن و وارد شو«: گفت دان

 يها كانيبرخورد پ يكرد و صدا يم يباز» دارت«در اتاق  يكس. ديبه گوش رس ياز اتاق ها صدا يكٰيراهرو، از پشت درِ بسته يدر انتها. داد يم

 ».ديوارد شو د؟يچرا معطل«: پدر دان گفت. ميديدر اتاق رس يجلو. شد يم دههدف، به وضوح شني ٔبا صفحه رتدا

 .ما،برگشت يپا يصدا دنيبا شن .ديكش يم رونهدف بي ٔدارت را از صفحه يرهايبود و ت ستادهيدر اتاق ا يمرد

بودم كه همراه  نوجواني ٔبود و من پسربچه نستونيپر دم،دريكه او را د يبار نيآخر. گذشت يمرد م نيبا ا دارميد نيها و سال ها از آخر سال

 يباز يبرساند و همراه ما برا انيپا تا او كارش را در اتاق كار پدرم به دميكش يصبرانه انتظار م پدرم بي ٔخانه يوال در راهرو ميخواهر كوچولو

غبغب  ريطور كامل ز باًبهيتقر راهن،پئآهار خورده ٔقهيبود؛  ختهيبه گردن آو يا رهيو كراوات ت دهيپوش يا رهيت يلباس خاكستر. ديايب اطيبه ح

 .گردنش گم شده بود

 .روشن شد يكه دبد، چهره اش به لبخند مرا

 .داز كردرا بران ميآمد و سر تا پا ميسو به

 .ديرا گرفت و مرا در آغوش كش ميشانه ها سپس

 اريهنوز هم بس. عروسك تكان داد كيمرا مثل » .ديهنوز پسر بچه بود دم،يكه شما را د يبار نيآخر!گذرد يبزرگ، زمان چقدر زود م يخدا«

 .و پرزور بود يقو

 »!نيبنجام«

 .وباره براندازم كردعقب برد و د يكه مرا در بغل گرفته بود، سرش را كم همچنان

 .زد يبرق م يزيدامبر ناليجاكومو ارد يها چشم

 كرده بود؟ ميدان مرا به دشمنانم تسل يآرت چرا

3 

به  ماًاز پارك مستقي. چاپ گذاشته بود ٔدسته برِ آماده كي يدفترش نشسته ودست ها را رو رِيتحر زيبسته پشت م يبا چشم ها زابتيال خواهر

مصاحبه و  يشده، قرارها حيتصح يزمان چاپ، متن ها -يجار يكارها انياو را در جر قكوتاه و دقي ٔبا چند جمله نينارددفتر آمده و خواهر بر

 يول زابت،يال ست،يالبته به من مربوط ن«: گفته بود زابتيداده و بهال هياز كمدها تك يكيگزارش،به  انيپس از پا نيبرنارد. قرار داده بود -رهيغ

 »د؟يكرده ا هيگر - ديرس يافسرده و ناراحت به نظر م. ديندار يخوشكه حال  نيمثل ا

 ئتيخواهر سرپرست ه يكه متوجه نگران يو هنگام» .در حد متعارف و مثل هر روز اد؛ينه ز«: بود دهيسرش را بلند كرده و آهسته خند زابتيال

 ».خسته ام يليحق با شماست، خ يول. نه، نه، اوضاع كامالً روبراه است«: اش شد، اضافه كرده بود هيريتحر

 ».به شماست وانهآن مرد دي ٔحمله امديحتماً پ نيا«
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 ».طور است نيهم بله،احتماالً«

 »..ديدار ازين يكنم واقعاً به چند روز مرخص يفكر م ز،يل«

 ».شوم يدوباره روبراه م گريتا چند روز د. دينگران نباش نه،«

ناخواسته چشم باز كرد و به  زابتيال. ديرس يبه گوش م يقيموس يكوچكش صدا يوياز راد. بود كارِ دفترش نشسته زياكنون تنها پشت م و

 .شد رهيخ وترشيكامپ توريمان

 ٔكرده بود از نظر گزارند و درباره هيته كاتويندليو ا يزيدامبر اتيو خصوص يدر مورد زندگ شيرا كه چند هفته پ يكوتاه يها ادداشتي زابتيال

 كيكه اكنون آن ها را به  يو در مورد راه - تفاوت داشتند گريكديتا آسمان با  نياز زم يفرد تيكه به لحاظ شخص - ايسند كليآن دومرد قدرتم

روشن  يشبهه ا چيبودند؟ اكنون بدون ه ريدرگ يجنگ در چه مسائل يدو نفر در سال ها نيا. تخت پاپ رسانده بود، به فكر فرو رفت يِقدم

مرموز او را كه در » ٔنامه تيوص«توانست  يكاش م يا -رفته بود سيمحرمانه به پار يتيانجام مأمور يدر آن سال ها بر يزيشده بو كه دامبر

در سال  كاتوريندليا: كرد يفكر م كاتويندليبه ا زياز هر چ شيدر آن لحظه ب زابتيال ي، ول-شد، مطالعه كند يم ينگهدار وپرودنسين يايسكلي

 ....دوازدهم بود يدست راست پ. به عهده داشت؟ او در زمان جنگ در رم بود يفيه وظاجنگ چكاره بود و چ يها

 نييمشغولند و نبرد تع يخود يروهاين يو جمع آور جيدر نظر مجسم كند كه به بس يتا آن دو نفر را در قالب دو سردار جنگ ديكوش زابتيال

سرسختانه و چند  ٔرساند و به رقابت و مبارزه يم ياز آن دو را به هدف بزرگ و اصل يكه بك ينبرد نند؛يب يكننده و سرنوشت ساز را تدارك م

زاده، دو مرد با نفوذ كه ده ها  بيتج كيروستازاده و  كي كاتو،يندليو ا يزيدامبر. داد يم انيبه تخت پطروس،پا دنيرس يآن ها برا ٔالهده س

 .دو برادر و دو دشمن ب،يدو همراه، دو رق: داده بود ونديبه هم پ ريناپذ ييجدا يمشترك، آنان را به نحو يريدر مس قيطر يِسال ط

 زشيم يخشك و كهنه در كشو گارِيجعبه س كي شياز شش ماه پ. به جستجو پرداخت يكيرا باز كرد و با دست در تار زشيم يكشو زابتيال

 يم شيدست ها. بود دهيرس يبعد گاريو اكنون هم نوبت س ديكش يم گاريدر ماه به طور متوسط دو نخ س ينامعلوم ليبه دل. خورد يخاك م

لب  ريز. را آورده بود گارهايكرده و دخلِ س يشدستيپ نيبرنارد. است يخال گاريس يكرد، متوجه شد كه قوط دايرا پ جعبهكه  يو هنگام ديلرز

 يخوهش م نيبنابرا ست؟يطور ن نيرا گذرانده ام، ا يبد يكه من روزها يدان يخودت م. مهربان، لطفاً چند لحظه به من توجه كن يخدا: گفت

توانست نگاهش  يشد؛ نم رهيخ شيرا بست و به دست ها زيم يكشو زابتياست؟ ال يبزرگ يتقاضا. نخ كيفقط . كنم دايپ گاريس كينم بگذار 

 ... .بردارد شيرا از دست ها

 رياز ز يرنگ يخشك و آب يبود و رگ ها يا دهيل كاغذ كهنه و چروكو سرد بود، پوست دست، مث يو چروك، استخوان نيدست ها پر از چ نيا

 ... .بود ريپ يراهبه ا ياو نبود، دست ها يها دست ها نيا -زده بود رنيآن ب

 .كرد هيگر

 ٔعجوزه كيبه شد، هرگز  ينم ريهرگز پ گريخوشا به حال وال كه د. سفت، صاف و نرم بود ،يوال قو يدست ها. افتاد نيوالنتا يدست ها ادي به

نشد  بشيكه هرگز نص يخورد، بر عشقِ نامراد و فرزندان يحاصلش حسرت نم يناكام و ب يشد و بر زندگ ينم ليرمق تبد يو نازا و ب دهخشكي

 .. .سوگوار نبود

 .مانده بود رهيخ شاشك به دست هاي ٔاز پشت پرده زابتيال
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 .زنگ زد تلفن

 .بسپرد ياش را به فراموش ياش را فرو بخورد و افسردگ هيتا گر ديوشپاك كرد، ك يرا با دستمال كاغذ شيها اشك

سانداناتو پشت  نورهيمونس: ديكش يانتظارش را م يشناخت و در آن لحظه حت يكه آن را م ديرا شن ييخط صدا يرا برداشت و از آن سو يگوش

 .خط بود

منتظر من . ديكس را به دفتر راه ند چيو ه دياز دفتر خارج نشو. ديمانب د،يهمان جا كه هست. ديگوش كن ميلطفاً با دقت به حرف ها خواهر،«

 ».افتم مياالن راه  نيهم. با شما حرف بزنم ديبا. چه گفتم؟ جان شما در خطر است ديديفهم. ديبمان

و ناخوش به  دهيرنگپرصورتش  ٔرهيپوست ت. زد و صورتش غرق عرق بود ينفس نفس م. ديرس زابتيربع ساعت بعد به دفتر ال كي سانداناتو

ناگهان گم  سيدر پار د؟يكجا بود«: دوخت زابتيسوخت، به ال ياز تب م ييناآرامش را، كه گو ينشست و چشم ها يصندل يرو. ديرس ينظر م

 ». شما بودم نگران تينها يب. ديشد

 »...دميدو پدر دان را  ليسكيبن درا يبه طور تصادف سيدر پار. بابت متأسفم نياز ا«: گفت زابتيال

 ».ديكنم ادامه بد يخواهش م! مقدس ميمر اي«: و گفت ديكش يآه سانداناتو

 »ون؟ينيبه آو چرا«

هستند، مگر  يخوب يآدم ها.. و دان ليسكيدرا د؟يكن يم يياز من بازجو يچرا كه نه؟ اصالً شما به چه حق«: گفت نيتلخ و خشم يبا لحن زابتيال

 اجرام نيتواند در ا يكرده اند كه احتماالً م دايرا پ يو دان مرد ليسكيدرا يول د،يريگ ينم يا مثل من جدر شيحشا يِتئور نالينه؟ شما و كارد

 »...كند جاديا يتر شيب ييروشنا

به را  قتيحق ديبا يهاست، ول وانهيرفتار من مثل د د،يخواهر، مرا ببخش«: را گرفت زابتيسانداناتو به جلو خشم شد و دست ال »ست؟يمرد ك نيا«

 يزود نيكار راب ه هم نيكرد، خواهر، و ا ميرا دوباره پاك و منزه خواه ايسيما كل. نمانده است زيغم انگ يماجرا نيبه آخرِ ا يزيچ. دييمن بگو

 ».كنم يخواهش م د،يبازگو كن ميبرا د،يديد ونينيمرد را كه در آو نيداستان ا ديشما با يول. رساند ميبه سرانجام خواه

داد كه كسلر ادعا  حيتوض زابتيكه ال يهنگام. كرد فيسانداناتو تعر يكالدر را برا/ با كسلر داريو بعد داستانِ د ديكش يآه ارياخت يب زابتيال

 داعتراض او بلن چشم به سانداناتو نگاه كرد و منتظر ماند تا صداي ٔدارند، از گوشه يواحد تيهو وسينيرجيو مونيو س يزيكرده بود دامبر

 .شود

 .رفت و سر تكان داد نيياش فرو كرد، در اتاق باال و پا يباران بياز جا برخواست، دست ها را در ج. سانداناتو اعتراض نكرد اما

و  ديهست يشما فقط تماشاچ د،يا چكارهيماجرا ه نيشما رد ا. حتماً و فوراً. ديبكش رونيماجرا ب نيرا از ا تانيفوراً پا ديبا ليسكيشما و درا خواهر،«

 »د؟يفهم يم د،يله و نابود شو يجهنم نِيماش نيا يچرخ ها رياصالً دوست ندارم كه ناخواسته زمن 

 »...قاتل يزيكنم كه دامبر يمن باور نم يول. كنم ياز شما را درك نم كي چيه. را ليسكيفهمم، نه درا ينه شما را م. نه«

 ». ديماجرا دخالت نكن نيكه در ا ديبه من قول بده ديبا شما«

 چيكسلر ه يادعا دنِيفهمم، چرا بعد از شن ياصالً نم د؟يكن يطور به من امر و نه نيبه شما اجازه داده ا ياصالً چه كس! دهم ينم يقول چيه نم«

 »نشان يواكنش
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 پدر است؟ كيشما مثل  يبرا يزيدامبر ناليكارد نكهيمگر نه ا د؟يو ناراحت نشد دينداد

 يم تانيخوب، برا اريبس«: گفت زابتيبه ال ابديكرد آرامشش را باز  يم يكه سع يجت باال آورد و در حالاتمام ح ةدستش را به نشان سانداناتو

 تيهو مونيو س يزيدامبر نكهياحتمال ا. دارد تيكسلر واقع يواكنش نشان ندادم و ناراحت نشدم كه احتماالً گفته ها ليدل نيمن به ا. ميگو

 ».است يداشته باشند، منتف ياحدو

مرد را  نيشما ا ترو،يپ. است و بس نيهم ديآ يكه به حساب م يزينه؟ تنها چ ايهست  مونيهمان س ناليكارد ايآ د؟ييگو يهست چه م وممعل«

 »...ديتر كيبه او نزد يگريشما از هر كس د د،يدوست دار

و  ندهياست، مسئله بر سر آ يمهم تر تينها يمسئله اكنون بر سر موضوع ب. ندارد، خواهر يارتباط يبه احساسات و روابط شخص موضوع«

قتل . داد ميماجراها خاتمه خواه نيبه تمام ا يما به زود يول. پاپ اعظم شود نيجانش دياست كه با يمسئله بر سر مرد. ساستيسرنوشت كل

 »...آن ها را كشف كرد، قتل خود او، سوء قصد به جان شما انيم ةرابط نيوالنتاكه خواهر  ييها

 »ست؟يتان از ما، كمنظور ما؟«

 »...برسد انيبه پا فيكث يتوطئه ها نيشود و ا دايپ قتيكنم تا حق يكمك م جنابيمن به عال. ديبله، باور كن! و من كاتويندليا ناليكارد«

و  د؟يكن يم يمكاره كاتويندليبا ا ياز ك. متنفرند گريكدياز ! گرنديكدي يدشمن خون يزيو دامبر كاتويندليبزرگ، ا يخدا كاتو؟يندليو ا شما«

 »آخر چرا؟

شدند كه در آن جنگل  يمحسوب م ييراهنما ةاو ستار يبرا شهيو همكار جوانش سانداناتو هم يزيدامبر. شده بود شانيو پر جيكامالً گ زابتيال

 رخ داده بود؟ يچه اتفاق. دادند يو نزاع بر سر قدرت بود، راه درست را به او نشان م يريو پر هرج و مرج كه پر از درگ يوحش

در جهت  ياقدام چياو ه دميكه فهم ياز زمان. را از راه راست منحرف كند سايخواهد كل يم يزيكه متوجه شدم دامبر ياز وقت... كه ياز وقت «

رد ها را پاك  كند يم يآورد و برعكس، سع يبه عمل نم انيقربان ريو قاتل سا... نيكردن قاتل خواهر والنتا دايپ يعنيدستور پدر مقدس،  ياجرا

كه چگونه  ميشاهد بوده و هست كاتويندليا ناليمن و كارد. هاست تيجنا نيچون او ـ شخصِ او ـ مسئول تمام ا... را بپوشاند قتيكند و حق

 يدهد، چون م يم بيكند و او را فر يم يجدا كرده، به او امر و نه انشيرا از اطراف كستوسياو كال. گرفته است يپدر مقدس را به باز يزيدامبر

 ةمحرمان يما نقشه ها. كند يرا بر طبق خواست و اراده خود رهبر ساينمانده است كه بتواند كل يباق ييروين گريد كستوسيكال يبرا اندد

 .سانداناتو از فرط رنج و درد، معوج شده بود ةچهر» !نقشه ها وحشتناك است نيكه ا ديو باور كن... ميرا كشف كرده ا يزيدامبر

 »د؟يا ختهيهم ر يرو كاتويندليبا ا يك از«

من مثل  يكه او برا ديدان يشما م. من تا چه حد دشوار بود يبرا ميتصم نيكه اتخاذ ا ديبفهم لميما زياز هر چ شيب. ندارد يتيموضوع اهم نيا«

دانستم كه  ينه؟ من از همان ابتدا م د،مگرينظر من هست نيشما كه موافق ا. از پدر يمهم تر است،حت زياز همه چ سايكل يول... پدر است كي

و  زهيدوباره پاك ديبا يليبه چه دال سايدهم كه كل حيتوض تانيكردم برا يسع شيبود كه چند روز پ ليدل نيبه هم. را به شما خواهم گفت قتيحق

نور كمرنگ » .تنگ است يليزمان خ. زمان تنگ است، خواهر. استفاده كرد ريبه خ دنيرس يتوان از شر برا يو گفتم كه چگونه م... منزه شود

 ياز خستگ. اش را برجسته تر كرده بود يرا گود رفته تر و صورت استخوان شيصورتش را پررنگ تر، چشم ها يرو يها هيسا يزيروم غچرا

 .فدا كند سايزنده بود، آماده بود تا جانش را در راه كل ديشه كي. مشرف به موت بود
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او مشعل  يبرا يزيدامبر شياز سال ها پ. ببخشد يديافكارش نظم جد يايا سخنان سانداناتو را هضم كند و به دنت ديكوش يمذبوحانه م زابتيال

مشكالت، رابطه ها  ةتوانست در هم يبود كه م ختهيدرونگر و فره يمرد. بود، مظهر صداقت بود يبشر ميخرد و عقل سل ريفروزان و خطا ناپذ

بود كه  يتنها كس زابتيال يكند ـ سنت جك برا دايپ يراه حل درست يهر معضل يزه ها را نگه دارد و براحد و اندا. دهد صيتشخ يرا به درست

 .نشستن بر تخت پطروس دارا بود يالزم را برا يستگيشا

 »پس يعني بن راست مي گفت؟ ميخواهيد اين را به من بگوييد؟ يعني تمام چيز هايي كه بن ميگويد درست است؟« :پرسيد آهسته

دارد من اصال نميدانم كه درايسكيل به شما چه گفته است ولي از شما تقاضا ميكنم از او و از پدر دان دوري كنيد درايسكيل نيازي به مراقبت ن «

 »...خودش ميتواند از جانش محافظت كند

 »!ولي شما كه گفتيد هر دوي ما يعني من و بن بايد پاي خود را از اين ماجرا كنار بكشيم «

 ».... برايم مهم نيست كه بر سر درايسكيل چه خواهد آمد خواهر من فقط نگران شمااصال «

 »يعني من نميتوانم مراقب خود باشم؟ منظور شما اين است؟ «

يريد چيز هايي كه به شما گفتم وحشتناك است ولي چاره اي نيست بايد حقيقت را بپذ« :بي توجه به خشم اليزابت به سخنانش ادامه داد سانداناتو

مجادله در اين باره بي فايده است وجود شما براي نقشه ي دامبريزي خطر ناك است و يك تهديد جدي محسوب مي شود اگر هر چه زود تر از 

كنار نرويد بي آن كه خم به ابرو بياورد مثل آب خوردن شما را سر به نيست خواهد كرد شايد شما هنوز به دامبريزي ايمان داريد  اهشسر ر

 »!باور كنيد كارهايي كه مي كنيد و كار هايي كه در هفته هاي اخير انجام داده ايد ميتواند موجب نابودي شما شودولي 

 »اصال نميتوانم اين حرف را باور كنم« :آهسته گفت  اليزابت

 »مگر فكر مي كنيد من ميتوانستم باور كنم؟ «

 »قرار است چه اتفاقي بيفتد؟ فرض كنيم حرف هاي شما درست است نقشه ي دامبريزي چيست؟ «

سيگاري آتش زد و دود غليظ آن را به هوا فرستاد اشتهاي اليزابت به سيگار كامال كور شده بود سانداناتو سرفه اي كرد و با نوك  سانداناتو

 .انگشت برگ توتوني را از زبانش برداشت

خود را با حمله به قلب كليسا آغاز كرده است او تمام نيرويش را متمركز  و او كار... دامبريزي ميخواهد تمام كليسا را زير فرمان خود ببرد «

كرده است محبوب قلب مطبوعات و رسانه هاست  يبلوك منسجم و قابل اعتماد سازمانده كيطرفدار خود را به صورت  يها نالينموده و كارد

بر قدرت  گريد يبرقرار كرده و از سو يقيعم يرابطه  استياد و سپول و اقتص يايسو با دن كيها برخوردار است از  ييكايآمر يمال تيمااز ح

 ديهم او را دوست داشت نيمن هم هنوز او را دوست دارم همان طور كه شما و والنتا. روزننامه ها او را دوست دارند. افزوده است كانيخود در وات

است كه  يسوء استفاده كرده است او تنها كس شينقشه ها يدر اجرا عيتسر يو مورد اعتماد ماست از ما برا ميكه ما او را دوست دار يمرد اام

است  يزيدر دست دامبر كستوسيكال ياست روح و اراده  ريكامال در دست او اس كستوسيدهد كال يپدر مقدس هنوز هم به سخنانش گوش م

ها بتوانند  ناليفراهم آورده كه اكثر كارد يبيو ترتشود ا ابيبه حضور پدر مقدس شرف توانديم يچه كس رديگيم ميكه تصم ستا يزيدامبر نيا

بر تخت  خواهديم يزيخواهد كرد دامبر هيخود توص نياو را به عنوان جانش كستوتيداند كه كال يبرسند چون م كستوسيبه نوبت به حضور كال

 خواهر ميرياو را بگ يجلو ديبسپارد با يشبه فرامو شهيهم يشده است گذشته اش را به طور كامل پاك كند و برا قو او موف نديپطروس بنش
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 »است كاتويندليبتواند سد راه او شود آن كس فقط ا ياگر كس« :ديپرس زابتيال

 »ديگريكديمتحد  ليسكيپس شما و درا «

 »است آن ها با هم دوست شده اند ليسكيدان محرم اسرار درا د؟يستينه نه چرا متوجه ن «

 »....دارد؟ دان يخوب مگر اشكال «

و  ليسكيبود كه درا ليدل نيتنها به ا د؟؟يحاال متوجه شد! است يزيو وفا دار دامبر يميقد ياز نوچه ها يكيدان  زابتيدارد؟؟ ال يچه اشكال «

علل  فشدان در مورد ك رياست تا مستقال و به دور از نفوذ و تاث افتهيكرد بن هرگز فرصت ن دايآنها پ يخانوادگ يجسد خواهر او را در نمازخانه 

سانداناتو دوباره سرفه كرد كنار پنجره  »دهديم يرقصاند و دلدار يم كنديم تيكنار اوست او را هدا شهيانجام دهد دان هم يقتل خواهرش اقدام

شده بود  كيدان ميدانست كه خواهر والنتاين قرار بود كشته شود والنتاين به اسرار دامبريزي بيش از حد نزد« :رفت و نگاهي به خيابان انداخت 

و او رابطه ي دامبريزي با نازي ها را در زمان جنگ و در پاريس تحت اشغال نازي ها كشف كرده بود والنتاين گذشته ي دامبريزي را ميدانست 

داشت هر  هفبنابراين بايد كشته مي شد و دامبريزي دان را به سراغ درايسكيل فرستاد تا او بتواند داغ مرگ خواهر را بهتر تحمل كند دان وظي

ن نوع حدس و گمان خطرناك و هر نوع اقدام تهديد آميز را در نطفه خفه كند و يكي ديگر از وظايف او تدارك كارها بود تا قتل خواهر ولنتاي

 »بدون برخورد به مشكل انجام شود

 »ولي به جان خود بن هم سوء قصد كردند منظورم آن شبي است كه شما با او اسكيت بازي ميكرديد «

بله تعجبي ندارد بن به دان گفته بود كه قصد دارد نتايج تحقيقات وال را كشف و دليل قتل او را روشن كند به او گفته بود كه مي خواهد  «

 »....جزئيات فعاليت هاي خواهرش را در روز هاي قبل از مرگ روشن كند

نناك و باورنكردني بود نميدانست چه كند تمام دنياي او زير و رو سانداناتو مثل يك پتك بر سر اليزابت فرود آمد اين سخنان وحشت سخنان

 شده بود تمام كليساي كاتوليك تيره و تار به نظر ميرسيد دان جنايتكار بود دامبريزي جنايتكار بود پدر مقدس دست بسته زنداني دامبريزي

 .از حشاشين تا پاپ اعظم! چهل سال! بنشيند چه راه درازيو تمام آن جنايت ها تنها يك هدف داشت سنت جك ميخواست بر تخت پاپ ... بود

از اليزابت خواست دفترش را ترك كند همراه او به ساختمان مركزي فرقه برود و براي مدتي آن جا بماند تا آب ها از آسياب بيفتد  سانداناتو

ره شعله ي خشم و نوميدي را در وجود اليزابت روشن كرد چه ولي اليزابت درخواست او را نپذيرفت اما سانداناتو اصرار ورزيد و اصرار او دوبا

باوركردني نبود پس تمام اين ماجرا زير سر دامبريزي بود و از مغز و هوش سرشار اما فاسد و شيطاني او تراوش كرده ! ماجراي جنون آميزي

دنيوي تر و مادي تر ميشد چون دامبريزي كارشناس و بود پاپ در بستر مرگ افتاده بود و با روي كار آمدن سنت جك كليسا از آنچه بود هم 

رشته بود او در مقام پاپ مي توانست كليساي سال هاي آينده را به يك قدرت جهاني تبديل كند ولي مانع كوچكي وجود داشت  اينمتخصص 

يز هاي زيادي مي دانستند آنها خبر چند مرد و يك زن و بعد هم يك زن ديگر گذشته ي او را ميشناختند و در مورد كارهاي گذشته ي او چ

نازي ها و حشاشين رابطه داشتهوووو و بنابراين او تصميم گرفت موانع موجود را يكي پس از ديگري از سر راه بردارد  اداشتند كه دامبريزي ب

 .از ديدگاه درست به ماجرا نگاه كندبله اگز انسان از اين ديدگاه به ماجرا نگاه مي كرد درك اوضاع اصال دشوار نبود فقط كافي يود كه آدم 

به پايان  سانداناتو گفت از آنجا برود سانداناتو با اكراه و بي ميلي از دفترش بيرون رفت و قبل از رفتن بار ديگر به او هشدار داد كه تا ماجرا به

 نرسيده از درايسكيل و دان و دامبريزي جدا پرهيز كند
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رك كرد باد سرد ماه نوامبر به چهره اش وزيد خيابان تاريك و خلوت بود با گام هاي سريع خود را به ساعت بعد اليزابت دفتر كارش را ت يك

 .گوشه ي خيابان رساند كه ناگهان ليموزين مرسدس بنز سياهرنگي پيش پايش كنار پياده رو ترمز كرد

 با لباس كشيشي و پالتوي سياه در جلوي اتوموبيل را باز كرد و پياده شد مردي

 »خواهر اليزابت «

 »بله؟  «

 و در عقب ماشين را برايش باز كرد» پدر مقدس اين اتوموبيل را فرستاده است لطفا سوار شويد «

 »پدر مقدس؟ «

 »خواهر خواهش ميكنم عجله كنيد موضوع مهمي است «

 .وبيل به راه افتادبه كمك كشيش ناشناس روي صندلي عقب اتوموبيل جا گرفت كشيش كنار راننده نشست و اتوم اليزابت

 »ولي واتيكان پشت سر ما قرار دارد چرا در جهت عكس حركت ميكنيد؟ ممكن است توضيح دهيد؟ «

 »متاسفم ولي مقصد اول ما جاي ديگريست خواهر« :ناشناس برگشت و با طمانينه سري تكان داد  كشييش

 »كجا؟ «

 »تراس نه وره  «

 پشت سر گذاشت» ته وره « اريك و خلوت را به سوي رودخانه سرعت گرفت و خيابان هاي تنگ و ت اتوموبيل

بوق زد و دسته اي از گربه هاي ولگرد كه در گوشه خيابان به جان هم افتاده بودند با ديدن نور تند چراغ هاي اتوموبيل وحشت زده فرار  راننده

 كردند و در تاريكي ناپديد شدند

4 

 :ميگويد درايسكيل

ه چرا و به چه دليل مرا به اين تله انداخته اند كه خواهر اليزابت هم به آن اتاق بزرگ معلوم بود هنوز در دست تعمير در فكر اين بودم ك هنوز

است وارد شد اتاق سرد و پر از گرد و خاك بود و به جز من و دان و دامبريزي كسي در آن حضور نداشت يك ميز تحرير و چند صندلي كهنه 

 .ا آن لحظه گفتگوي چنداني در نگرفته و هيچ توضيحي براي حضور من در آن مكان ارائه نشده بوداتاق به چشم ميخورد ت طوس

را كشيشي همراهي مي كرد كه بالفاصله دوباره از اتاق بيرون رفت و در را پشت سرش بست اليزابت كاپشني به تن داشت و كيف  اليزابت

ان نگاه كرد خواست چيزي بگويد اما ناگهان متوجه حضور دامبريزي شد و دوباره بزرگي به شانه انداخته بود با ترس و وحشت به من و د

به سوي اليزابت رفت لبخند زد به او نگاه كرد و سپس با ماليمت بازويش را گرفت و او را به پشت ميز راهنمايي كرد  مبريزيدهانش را بست دا

 .چاره ي ديگري نداشتاليزابت ميلي به نشستن نداشت اما در برابر اصرار دامبريزي 

لطفا بنشينيد در كت و شلوار خاكستري رنگش كامال بيگانه به نظر ميرسيد همه چيز او ظاهرا تغيير كرده بود رفتارش نامطمئن « :گفت دامبريزي

 ناد بخشيده بود پدر دابه نظر مي رسيد گويي نميدانست با دست هايش چه كار كند و اين رفتار به او حالتي مرده و معصوم و صادق و قابل اعتم

 !به من نگاه كرد و لبخندي زد با خود گفتم اي نامرد خائن



 

 

 كتابخانه نودهشتيا  تامس گيفورد  –حشاشين                                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ٤٣٧ 

دوستان عزيز از اين كه شما را به طور ناگهاني بدون اطالع قبلي و بدون توضيح اينجا جمع كرده ام متاسفم و پوزش مي طلبم « :گفت دامبريزي

خود را توضيح خواهم داد الزم به ياد آوري نيست كه ما در روز هايي غير عادي ولي وقت تنگ است مطمئن باشيد به زودي داليل اين رفتار 

مي كنيم كه بدون اغراق اتخاذ تصميم هاي غير عادي را ايجاب مي كند خواهش مي كنم پوزش مرا بپذيريد من اليزابت و دان پشت ميز  يزندگ

حالي كه پايه هاي آن را روي زمين مي كشيد كنار ميز آمد كامال معلوم  نشستيم دامبريزي به گوشه ي اتاق رفت صندلي كهنه اي برداشت و در

همراه هميشگي اش عادت ندارد از سانداناتو خبري نبود به عالوه بايد از اين كه به تنهايي و بدون حضور پيترو شما را اين جا  غيبتبود كه به 

م سعي مي كنم قبل از آن كه شما سوالي مطرح كنيد خودم پاسخ ها را ارائه جمع كرده ام نيز عذر خواهي ميكنم چيز هاي زيادي براي گفتن دار

كه براي اين اقدام من تفاهم نشان دهيد چون وقت حقيقتا تنگ است و حرف ها زياد ناخواسته نگاهي به ساعت مچي اش  ميدوارممي دهم ا

ارد روي صندلي نشست به پشتي آن تكيه داد به ميز خالي و پر از انداخت معلوم بود به تنظيم وقتكه وظيفه ي هميشگي سانداناتو بود عادت ند

 »بساير خوب شروع مي كنيم« :گرد و خاك خيره شد و گفت 

پدر دان يكي از دوستان قديمي و خوب من است صميميت بين ما به حدي است كه شما حتي نمي توانيد تصور كنيد پدر دان هفته هاست كه به  «

او در جريان دستنويسي را كه دوست شما در . مصر پاريس ايرلند آويسنيون: اقدامات شما قرار مي دهد بنجامينطور مرتب مرا در جريان 

اين را هم ميدانم كه شما معتقديد قاتل خواهر شما آگوشت هورست من همان سيمون . كزده هم به من گزارش داده است يدنيوپرودنس پ

 .بسيار مهمي ايفا مي كند بله فكر مي كنم اطالعاتم كامل و دست اول است ويرجينيوسي هستم كه در تمام اين ماجرا نقش

 وظيفه مي كنم كه توضيحاتي به شما ارائه دهم چون معتقدم كه اين احساس

سوء قصد جان  كياز  ييهم به طور معجزه آسا زابتيو خواهرال دهيبه قتل رس نيحقِ شماست؟ چون خواهرِ بنجام ميگو يچرا م. شماست حق

و شما با . ديدار ريو خلل ناپذ نيآهن يكه عزم و اراده ا ديشما ثابت كرده ا يحق شماست، چون هر دو قتياطالع از حق. لم به در برده استسا

از گرد و  يكوه ريكه ز ديرا داشت يپشت پرده ا قِيجانتان تمام شود، قصد كشف حقا متينمانده بود به ق يزيكه چ ز،يجنون آم ةاراد وعزم  نيا

 تيو حساب شده و موفق قيدق قاتيدشوار اصوالً انجام تحق طيشرا نيكردم كه تحت ا يمن اصالً تصور نم ديراستش را بخواه. بارِ زمان پنهانندغ

 ريامكان پذ زيآم

به قول  ايها و  يه آدمكشدادن ب انيپا. دشوار كرد قتاًيشما، كار مرا در حل آن همه معما حق يپافشار نيو ا. ديمشكالت نشد مياما شما تسل. باشد

 ».اصالً آسان نبود طيشرا ني، تحت ا» ايسينجات كل« و وفادارم سانداناتو،  زيدوست عز

و  ديكش يقيفكر را رها كرد، نفس عم نيزود ا يلياما خ. كند يما را راض ةبود كه بتواند هم يپاسخ يدر جستجو ييكرد، گو يمكث يزيدامبر

 .اش جابجا شد يصندل يرو

داشت  فهيكه وظ يفرستاد؛ همان كس سيبه پار يچلياو را به عنوان رابط اسقف تور يبودم كه پ يهمان كس. بودم وسينيرجيو موني، من سبله «

ها،  يگروه كمك به ناز نيا ةفيوظ _كند ياز رزمندگانِ مطمئن و قابل اعتماد سازمانده ينيزم ريگروه ز كي ا،يسيبه منظور حفاظت از منافع كل

مانند  ينبود، چون كسان يآسان ةفيوظ ن،يو ا. و حراست از آن بود يجنگ مياز غنا ايسيسهم كل يآن ها و جمع آور تيتماد و كسب حمااع لبج

بود، اما از  يزيزشت و نفرت انگ ةفيالبته اذعان دارم كه وظ. داشتند يخود بر م يرا برا ميغنا نيو گرانبهاتر نيبهتر شهيو گوبلز هم نگيگور

 رگيد فطر
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 نيا. كرد يم ينيسنگ _دوازدهم صادر شده بود يكه از طرف شخص پ _فرمان  نيبر ا ايسيو فشار كل رويكه تمام ن ديداشته باش اديبه  ديبا

او . شخصاً به من گفت ياست كه پ يجمله ا نيع نيا. شد يمحسوب م ايسياسرار كل نيتر كيو تار نياز محرمانه تر يكيدر آن زمان،  تيمأمور

تصور  ديتوان ينم يشما حت. كننده است نييو تع يديكل ايسيزنده ماندن كل يآن برا تيرا به من محول كند كه موفق يتيمأمور خواهد يگفت م

و او ... كرد يم ميو تعظ ميرا وادار به تسل ياو هر كس تيداشت، نفوذ كالم و شخص يكننده ا ميتسل يمعنو يرويچه عظمت و چه ن يكه پ ديكن

 ردم در آن زمان

واقعاً  تيواقع نياعتراف به ا ديباور كن. منظور انتخاب شدم نيا يو من برا. اجرا بگذارد ةجست كه بتواند اوامر او را به مرحل يرا م يقيال

ن مكان چندا خ،يتار ديدان يو همان طور كه م. شناخت يرا خوب م خيتار يواقع تيبود و شخص ستيپراگمات يذاتاً مرد ،يپ! دردناك است

زده و  ايدن يايسيكل ةو آن را خان ديكن يها تلق ستياقامتگاه پراگمات _ ديزنده بمان يمدت يبرا ديخواه ياگر م _را  خيتار ديشما با. ستين ييبايز

هم  ديبودم و شا زگاريمؤمن و پره ديشا _دانم  ينم. نبودم يچندان متعصب و ُخشك شِيدر آن زمان هم كش يو من حت. ديبه حساب آور يماد

و رساندن منفعت به آن، دست به  ايسيبودم، چون حاضر بودم به خاطر خدمت به كل يفرد مناسب تيانجام آن مأمور يبه هر حال برا ينبودم ول

 .بزنم يهر كار

 تانيات را برانك نيكنم مهم تر يم يسع يول. خواهم يپردازم، عذر م يمطالب نم ةشوم و به هم يموضوع ها رد م يكه از بعض نياز ا ،يبار«

 ...روشن كنم

كشتن او . بود يو نامرد فيخائنِ كث. اورمياش را به خاطر ب افهيتوانمق يگذرد، نم يسال ها از آن روز م. من پدر لوبك را در گورستان كشتم بله،«

 ».كرده بود ميها تسل يبود كه افراد مرا به ناز يمرد خائن ييبود، اعدام صحرا يوجنگ ياقدامِ نظام كي

كه اظهار ندامت كنم؟ توبه  ديمنتظر«: شد يم دهيواستفهام د يو تمساح مانندش، آثار كنجكاو زير يسرش را باال گرفت، در چشم ها يزيدامبر

به  _من در آن زمان  د،يهمان طور كه خود شما هم از منابع مختلف كسب اطالع كرده ا. ديسخت در اشتباه د،يدار يانتظار نيكنم؟ اگر چن

 فهيوظ نيهم به ا يمن بود و من تا مدت تيو مأمور فهيوظ نيها و كمك به آن ها بودم، بله، البته ا يبا ناز يمخالف همكار شهيهم _ مونيعنوان س

بود كه آن ها به من شك نكنند و  يها تنها در حد يتماسم با ناز. با نهضت مقاومت پرداختم يبه همكار يبعد از مدت كوتاه يول _عمل كردم 

خواست زنده  ياو فقط م. چارهياسقف ب. قابل تحمل نبود يچليتور يبرا عتاًيرفتار من طب نيو ا. نديخود لگد كوب ننما يچكمه ها ريرا ز ايسيكل

او . كرد يكردم او را دچار وحشت م يكه م يزدم و هر كار يكه م يهر حرف. بسته بود اتيواقع ينداشت، چشمش را به رو يبه كس يبماند، كار

 سيخطرناك در پار يها كروبيكه مثل م ييكايجاسوس آمر ياديو نهضت مقاومت و تعداد ز _آن بودم  ةنديكه من نما _ ايسيها، كل يناز نيب

 .گذاشت زيم يرا رو شيدوباره به ساعتش نگاه كرد و سپس دست ها يزيدامبر» .افتاده بود ريكردند، گ يم تيفعال

با قطار به  تيشخص نيقرار بود ا. رديانجام گ يسوء قصد _مهم  اريبس يتيشخص _مهم  تيشخص كين دارد كه قرار بود به جا قتيهم حق نيا«

اخذ  يما مخالف بود، ول ةاو هم حضور داشت، اما با نقش ميختير يسوء قصد را م ةكه نقش يهنگام. سوء قصد باخبر بود نيلوبك از ا. برود سيپار

كشته شدند، مطمئن بودم كه لوبك ما را  يكوهستان ةاز مردانِ من در آن كلب ياديا لو رفت و تعداد زكه نقشه م يهنگام. او نبود ةبه عهد ميتصم

كه  ادفرست سيرا از رم به پار يمرد يدارد كه پ قتيهم حق نيا. خاص خودم ةويبه ش _او را اعدام كردم  ليدل نيو به ا. به آلمان ها لو داده است

مدارك مرا به  نيكند و سپس بر اساس ا يمن جمع آور هيعل يخواست مدارك محكم يآن مرد م. كند قيداشت در مورد گروه ما تحق فهيوظ
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را  تيسوء قصد به جان آن شخص ةمن نقش ايواقعاً من لوبك را كشته بودم؟ آ ايآ: رد چند اتهام مختلف بود اياو اثبات  فهيوظ _محكمه بكشاند 

دانست  يفرستاد، م سيبه پار كانيكه وات ينه؟ مرد ايكرده بودم  يچيها سرپ يدر ارتباط با ناز يت پمن از دستورا ايو آ... كرده بودم؟ ياحطر

كرده  تيها از دست من به او شكا يناز. از دست من به جان آمده بود يپ د،يرا بخواه قتشيحق. اتهام آخر در مورد من صادق است نيكه الاقل ا

دارد كه  قتيهم حق نيا. كنم يم يشانه خال فميانجام وظا ريكنم و از ز يآن ها توجه نم يرخواست هاو به او اطالع داده بودند كه من به د

مدارك، اطالعات و  ياو جمع آور يشد، چون كار اصل يم دهينام»  يمأمور جمع آور«  يعني» كلكتور«محافل  يمخصوصِ رم در بعض ةفرستاد

را منحل  نيگروه حشاش ان،يم نيبه عهده گرفته بود، چون من در ا يدشوار فهياما كلكتور وظ .بود يگريد يزهايداند چه چ يخدا م... شواهد و

افراد در كجا به  نيدانست ا يگروه نم يو خود اعضا ريكس، جز من حق چيه. را به نقاط مختلف فرستاده بودم ماندهيباق يكرده و معدود اعضا

اسم . خبر داشت زيهم بود كه از همه چ يگريمرد د. استثنا كيالبته بجز  _شناخت  يگروه را مبودم كه تمام افراد  يو من تنها كس. دبرن يسر م

 يفهرست اسام يسند حاو نيا. وجود دارد كه مربوط به دوران بورجاست يسند: هم درست است نيبله، ا. بود» دوك اعظم « مستعار آن مرد 

 نيمن ا. مرتكب قتل شوند ايسيپاپ ها و به خاطر كل يفدا كردند و حاضر شدند برا ايسيخود را در راه خدمت به كل زِيچ همهاست كه  يمردان

... فرد گروه نيو قابل اعتماد تر نيرزمنده و مصمم تر نيبرادر لئو و بهتر: آن را به دست دو تن از مردانم سپردم. فرستادم رلنديسند را به ا

 .من رستآگوست هو يعني

با تمام رگ و . كلكتور به جانم افتاده بود: دردسر داشتم سيدر پار يكاف ةبه انداز. دمياز آن ها نشن يخبر گريد د،رلنيپس از رفتن آن دو به ا «

من مدرك  هيفوق العاده عل يو با دقت كيستماتيدانستم كه كلكتور به صورت س يم. به دام خواهم افتاد يكردم كه به زود يپوستم احساس م

و . خواهد كرد و به رم خواهد فرستاد هيته يپ ليبابِ م يبه او بدهم، بدون شك ادعا نامه ا يكه اگر فرصت كاف دانستم يم. كند يم يجمع آور

 ن،يجامو بعد، من به ناچار به سراغ پدر شما رفتم، بن... .  يا لهيمتشبث خواهد شد، به هر وس يا لهيمجازات من به هر وس يبرا يدانستم كه پ يم

بود كه آن روزها مثل شبح در اروپا در گشت و گذرا بودند و به هر شكل و  ياز ده ها جاسوسِ دفتر خدمات راهبرد يكيمن و يميهمرزم قد او

 يبرا يقابل تصور ةليوس

به دام را  ياز نفوذ خود استفاده كرد و قبل از آن كه كلكتور بتواند درِ تله را ببندد و قربان ليسكيدرا ويه. كردند يم ياطالعات جمع آور نيمتفق

ز باب يسامر ها ويو بعد، او و دوست با نفوذش در. برد نستونيمرا همراه خود به پر ويه. خارج كرد سيلحظه مرا از پار نيدر آخر ندازد،يب

 امكانِ بازگشت قيطر نيرا باز كردند تا از ا يمذاكره با پ

 ».مرا به رم فراهم كنند مطمئن

 .بود يرينظ يواقعاً ب شِينما. آتش زد و نگاه خسته اش را به ما دوخت را اهرنگشيس يها گارياز س يكي يزيدامبر

تا از  ديو منتظر بود ديكرد يم اهويبودند و ه ستادهيكه شما و خواهرِ كوچكتان وال در راهرو ا ييبله، در آن ساعت ها. من يها سيو اما دستنو «

 شيب يزيدر آورم؟ چون من به چ ريتحر ةمشغول بودم؟ چرا آن مطالب را به رشت يكنم، در اتاق به چه كار يو با شما توپ باز ميايب رونياتاق ب

 نيا ياو برا د؛يترس يجهت از من متنفر نبود و از من نم يب يداشتم، چون پ ازيبا پاپ ن زيو سامرها ليسكيمذاكرات درا يِشفاه ةجيتر از نت

 ةميب كيبه  ازيآن كه بتوانم زنده بمانم، ن يمهم تر، برا نيبمانم، و از ا شيكشآن كه بتوانم  يمن برا. داشت يخوب يشخص ليترس و نفرت، دال

 .عمر داشتم
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 يايسيكل شيها را به كش سيو تازه آن روز كه دستنو. مطمئن نوشتم ةنام مهيخودم ب يبه دست خود برا قتيبود كه در حق ليدل نيبه هم و

 يكرده بودم كه م هيرونوشت ته كيخود  يها سياز دستنو. كردم نانيو اطم تيبار احساس امن نينخست يدادم، برا ليتحو رپرودنسين

ها  يبا ناز يدر همكار يپ يو پافشار نيحشاش ياز ماجرا ايكه اگر كشته شوم، تمام دن ميتوانستم به او بگو يم _نشان دهم  يتوانستم آن را به پ

 ياحتمال را در نظر م نيا ديمستعار استفاده كردم، چون با ياز اسام سميدستنوبله من در . اروپا، مطلع خواهد شد يبه منظور غارت آثار هنر

ناشناس از آن  شيصورت اطالعِ آن كش نيمن غلبه كند؛ و در ا يها سيخواندنِ دستنو ةممكن است نتواند بر وسوس ريپ شيگرفتم كه آن كش

داستان را به اشخاص ناشناس  يواقع يها تيشخص قتيمستعار، در حق يمن با استفاده از اسام. خطرناك بود اريخود من بس يبرا ،يهمه اسام

 نيو ا. كند شيتوانست صحت و سقم آن ها را آزما يم يبر كاغذ نوشته شده بود و هر كس د،يسف يرو اهيس جرا،ما اتيكردم، اما جزئ ليتبد

 .رخ داده بود قتاًيداشت و تمام آن ماجرا حق قتيحق اتيبود، چون تمام جزئ يكاف

بود و  يكارِ بزرگ نيكه ا ميبگو ديراه بازگشت من به رم را هموار كردند ـ و با زيو سامرها ليسكيبعد از نوشتنِ آن سند و پس از آن كه درا «

 .كردم يط يگريپس از د يكيرا  يبازگشتم و مدارج ترق كاني، به وات _حاضر به قبولِ آن شد  اريبا اكراه بس يپ

كرد، به  يمكث يزيدامبر» . به گردش در آورم يسرِ پ يرا باال ديتوانستم گرزِ تهد يه من وجود نداشت، چون هر لحظه مبر سر را يمانع گريد

طور  نيا. افتي صلهيف هيبخش از قض نيمسائل مربوط به گذشته گفته شد و ا بيترت نيبد. خوب اريبس«: ما نگاه كرد و باالخره گفت كي كي

 »ست؟ين

 يكه برا يا ياو را در تصورِ ذهن يگفته ها اتيكردم جزئ يم يدادم و سع يگوش م يزيدر سكوت كامل به سخنان دامبر مدت نيدر تمام ا من

اتاق  يهوا. سخن را به دست گرفتم ةكرد، رشت يو مكث كوتاه ديجا رس نيبه ا ناليكه سخن كارد يهنگام يول. كنم يخود ساخته بودم، جاساز

 ةود و از طبقان گرم و خفه شده بيم نيدر ا

 .بود يعيطب ريگرفته و غ ميصدا ديرس يرستوران به گوش م يآشپزها اديبرخورد ظروف و داد و فر يصدا باال

 يكيدر آن سال ها به بار آورده بود، الاقل من  ايسيكه كل ييها ييو رسوا. ستيبه من مربوط ن د،يگذشته كرده ا يكه شما در سال ها يهر كار «

و اگر شما . استيسيكل ةمن در بار يشگيموضع هم ديهم فقط مؤ كانيها در وات يپاپِ طرفدارِ ناز كيحكومت . كند يزده نم را كه اصالً شگفت

 د،يپاپ بشو ديخواه ياگر م. است يميكهنه و قد يها داستان ها نيا. ـ باز هم به من چه ديرا به ما گفته و واقعاً لوبك را به قتل رسانده ا قتيحق

 »...كنم دايخواهم قاتل خواهرم را پ يجا آمده ام كه م نيا ليدل نيمن فقط به ا.  ستميمانع شما ن يكيمن  ـ دييبفرما

دوران  اديكنم، به  يبه شما نگاه م يوقت. پسرم د،يادامه بده د،يحرف بزن يول. چون من شما را احضار كرده ام د،يجا آمده ا نيشما ا ن،يبنجام «

به  فوراً ديدوست دار. ديشما عوض نشده ا. هنوز هم در شما زنده است يدوران كودك يةو آن روح. لجباز گوش،ي، بازصبر يب: افتم يم تانيكودك

 تمام سؤاالتتان پاسخ داده شود و تمام

 »...فوراً روشن گردد ابهامات

و  اري نيخودتان بهتر ةكه به گفت _من هورست . فرمان قتل او را صادر كرده بود يو چه كس. خواهرم را كشت يخواهم بدانم چه كس يمن م «

 بيو برادر لئو را به صل ديرا بر كيماشه را چكاند، وال را كشت و پشت مرا شكافت و پاره پاره؛ او شاهرگ گردن برادر پادر _همرزم شما بود 

 كشد؟ به نظر من يآدم م ياو را فرستاده بود؟ هورست من به فرمان چه كس يچه كس يبله هورست من آن ها را كشت؛ ول. ديكش



 

 

 كتابخانه نودهشتيا  تامس گيفورد  –حشاشين                                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ٤٤١ 

چون  ديفكر نكن. ديكه شده به مقام پاپ برس بيبه هر ترت ديخواه يكه م ديهست يجاه طلب رمرديشما پ. ديخود شما هست ك،يشماره  مظنون

 »!رديگ ينامند، خنده ام م يم سيقد يجاكومو يعنيكه شما را سنت جك  نياز ا. ترسم ياز شما م ديهست ناليكارد

 نيا: گفت يبه زبان حال م ييتكان داد، گو يزد و مؤدبانه سر يخندلب يزيدامبر

شده  زميپنوتيكه ه يمثل كس زابتيال. شد يم رهيبار به سقف اتاق خ كيدان هر چند لحظه . بخشم يسخاوتم م ليكودكانه ات را به دل يگستاخ

 .منتظر بود. ساكت بود. شده بود رهيخ شيحركت نشسته و به دست ها يباشد، ب

جا آورده ام تا  نيكه من شما را ا دياما توجه داشته باش. ديبه من مظنون باش ديقبول دارم، با توجه به ظواهر امر، شما حق دار ": گفت يزيامبرد

به توانستم  يصورت م نيدر ا د،يكن يبودم كه شما تصور م ياگر من آن كس. كنم و در گذشته چه كار كرده بودم يدهم كه چه م حيتوض تانيبرا

 ميهم برا گريدو نفر د اي كيمسئول آن هم قتل نفس بودم، كشتن  -ديكن يآن طور كه شما تصور م-اگر من . شما را از سر راهم بردارم يسادگ

 "پس چرا شما را نكشتم؟. مهم نبود

 ".اورميب تانيبرا ليدل ونيليم كيتوانم  يم "

كه هورست  ستمين يمن آن كس يول. بودم مونيبله، من س. كس را نداده ام چيل همن دستور قت نفينه، بنجام -است يكاف ليدل كيفقط  يول "

 -آن را به من داده بود يكه پ -من بعد از آن كه هورست من راه همراه سند بورجا. من را پس از چهل سال دوباره فعال كرد و به شكار فرستاد

 نيكند، ا يرا مطرح م يكننده ا نييمهم و تع اريسؤال بس ت،يواقع نيو ا. دمياز او شن يو نه خبر دمينه او را د گريفرستادم، د رلنديبه ا سيراز پا

 يصندل. جابجا شد يصندل يرو يزيدامبر "دوباره هورست من را به شكار فرستاد؟ يچه كس م؛يكن دايپاسخ آن را پ ديكه با يسؤال ست؟يطور ن

شخص اوال  نيخوب، ا ؟يبله، چه كس ": به او گفتم. شد رهيكرد و به من خ پايچل نهيس يرا رو شيدست ها. كرد يوزن بدن او ناله ا ريز هنهك

آدم  ايسياست و به فرمان كل نيدانست كه هورست من از حشاش يشخص م نيا ايو ثان. هورست من خبر داشت يبود كه از محل اختفا يكس

در  -دهد كه شما يتمام شواهد نشان م نيبنابرا. مونيس يعني -گرفت يبود كه هورست من از او دستور م يشخص كس نيا لثاو ثا. كشته است

 "...ديكرده و دوباره به شكار فرستاده ا داريخود را از خواب ب يميهمرزم قد -وسينيرجيو مونيمقام س

. ديكن يقضاوت م يمنطق يارهايو بر اساس مع ديهست يدعاو ليشما وك. دهند ينشان م نيكنم كه تمام شواهد چن يقبول م ": گفت يزيدامبر

 ديتوجه ندار ايآ يول

سلسله استفاده كند و  نيدارداز ا يسع يكه كس ديتوجه ندار ايلنگد و مركز ثقل سلسله افكار شما نادرست است؟ آ يمنطق شما م يپا كه

 ديهر طور كه دوست دار ديركند؟ البته شما مختا ياوست، به عنوان مرد پشت پرده معرف هيكه همه شواهد عل ليدل نيبه هم قايرا، دق مونيس

 يم تيهست كه هورست من را هدا يكس: و هورست من مطرح كنم مونيدرباره س گريد يتئور كي تانيبه اجمال برا ديبگذار يول. ديفكر كن

 »...كه  ميمورد اتفاق نظر دار نيما در ا. است يشخص ناشناس قاتل واقع نيا. كند يفرمان صادر م شيدهد و برا يكند، به او اطالعات م

 »!او خواهرم را كشته است! شود يحرف ها كه گناه هورست من پاك نم نيبا ا يول«

مورد با نظر  نيكشته شدند؟ من در ا لياشخاص به چه دل نيا«: آنكه به حرفم توجه كند، به سخنانش ادامه داد يتكان داد، اما ب يسر يزيدامبر

كه درباره  يهر كس. رفتند يم نياز ب ديچه رخ داده بود، با سيدر شهر پار يجنگ جهان يها كه خبر داشتند در سال يكسان. كلر موافقم يآقا

 تيآن شخص يافراد برا نيا. شد يكشته م ديدانست، با يرا م قتيو نقش آن مرد ناشناس در آن ماجراها حق شيها و حشا يو ناز ايسيلك
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 شتريب يشد، چه كس يگذشته رو و افشا م عياگر وقا: سوال مطرح است نياكنون اخوب . شدند يكشته م ديبا نيناشناس خطرناك بودند و بنابرا

 »د؟يد يم انياز همه ز

 شترياو از همه ب. ميرس يم وسينيرجيو مونيدوباره به س بيترت نيما بد. آدم كشته بود و فرمان قتل صادر كرده بود سيكه در پار يكس«: گفتم

تمام . او را نابود كند ندهيتواند آ يها م يافشاگر نيتخت پطروس قرار دارد و ا يقدم كيچون در  ند،يب يم انيز شتريدر خطر است و از همه ب

 »...كند يدر مورد شخص شما صدق م گرياز هر فرد د شياتهامات ب

وحشتناك  يماجرا ها نيپرونده است؟ از كجا معلوم كه در پس تمام ا نيتنها مظنون ا ريسنت جك پ ايآ يول«: آرام گفت ييبا صدا يزيدامبر

 يها، گروه ناليكارد يشورا يعنيكه انتخاب كنندگان،  ديتوجه داشته باش ديبا. ديفكر كن يبه انتخابات پاپ بعد ست؟ينهفته ن يگريد زهيانگ

انتخابات وجود  نيا جهيدست بردن در نت يبرا ياديامكانات ز. برخوردار است ياديز اريبس يهم هنوز از نفوذ شخص يكوچكند و پاپ فعل اريبس

 يميبه قد ديو بالخره با. تواند كارساز باشد ياستفاده از نفوذ پاپ هم م. است يگريهم امكان د ديوعده وع. امكانات است نياز ا يكيپول . دارد

و  كانيو وات ايسيكل ديدان يم. رواج رعب و وحشت: مردم اشاره كنم دهيو عق يدر رأ يحربه در هنر دستكار نيحال مؤثرتر نين و در عيتر

به هم خوردن نظم،  م،يدان ينحس تر و خطرناك تر م ينيها آن را از هر نفر ناليترسند؟ آنچه ما كارد ياز همه از چه م شيب ايسيكل وخيش

در برابر  سايكه كل ديو مطمئن باش ستيوحشتناك تر از هرج و مرج ن يزيچ چيه ايسياهل كل يبرا. و رواج هرج و مرج است موجودنظام  ينابود

كنند،  ياز آن استفاده م يريجلوگ ياز تمام امكانات خود برا يبا نفوذ و قدرتمند اريمردان بس. زند يهر نوع هرج و مرج، دست به مقاوت م

راغ در صورت احساس خطر، به س. شوند يكه موفق م ديو باور كن-كنند  يكنند، تكه تكه م يپا له م ريكنند، ز ينابود م اعامل هرج و مرج ر

خود  كيتار يدوباره به گذشته ها ياگر واقعا احساس خطر كند، حاضر است حت ايسيكل د؟يفهم يدارد، م نيروند كه مشت آهن يم يكس

را  ونيسيزياز انك يدينوع جد يداشتند، مراجعت كند و حت يرحمانه از سر راه برم يرا ب شانيكه دگراند يبه دوران يعنيبرگردد، به ظلمات، 

و اگر هرج و مرج -از هرج و مرج متنفر است  ،يحضرت پاپ هم،مثل هر انسان عاقل و بامنطق. ندازديرا به راه ب ونيسيزيبساط انك .كند جيرا

كه حاضر است هر چه را سد راه  يمالحظه ا يخواهد رفت، مرد خشن و ب »يمرد قو« كيحاكم شود و احساس خطر كند، او هم به سراغ 

 ياز جو رعب و وحشت، هرج و مرج و فساد و انحطاط سود م يچه كس: ميسوال را مطرح كن نيا ديحال با. بردارد انيبا قساوت از م است،يسيكل

 يپاسخ تمام پرسش ها ن،يا! و وحشت و فساد را به وجود آورده است مرجهرج و  نيكه خود ا يكس: سوال مشخص است نيبرد؟ پاسخ ا

 ».ماست

 يما چطور م د؟ييگو يما معما م يچرا برا«: ديداد، پرس ياو م يدرون جانيلرزان، كه خبر از ه ييد و با صداهم به زبان آم زابتيخواهر ال بالخره

از كجا  د؟يكند؟ از كجا معلوم كه خود شما آن مرد ناشناس نباش يم دايادامه پ يكننده تا ك وانهيد يماجراها نيا ست؟يمرد ك نيا ميبفهم ميتوان

 نيبزرگ، شما ا يخدا...  ديشخص به حضرت پاپ هست نيتر كيشما نزد د؟ياز وحشت و هرج و مرج استفاد كن ديخواه يمعلوم كه خود شما نم

كه  ايسيكل! مقدس است ايسيبحث بر سر كل-وجود ندارد  يب تفاوت.گ.و كا ايو س كانيوات نيب ييكه گو ديكن يم فيتوص يماجرا را طور

 »!ستين يجاسوسسازمان 

 تيواقع«: صاف كرد و گفت يا نهيسپس س. سخنان او سر تكان داد دييگوش داد و به نشانه تا زابتيبسته به سخنان ال يبا چشم ها يزيدامبر

كه نام  ييو سازمان ها ايسيكل انيتفاوت م رد،يباشد و جنگ بر سر نفوذ و قدرت در بگ ياست كه اگر مسئله بر سر موضوع مهم نيا زيغم انگ
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او چهره . را درك كرده بود تيواقع نيا نيدوست شما خواهر والنتا. است خيدرس تار نيا. ديكن يست كه تصور مكوچكتر از آن ا اريبس د،يبرد

برداشت ما از  ميبهتر بگو اي- ايسيدانست كه اهداف كل يحال م نياما او را در ع. شناخته بود د،يكن يرا بهتر از آنچه شما تصور م ايسيكل يواقع

 يماجرا تا ك نيا ديديپرس. تا آسمان فرق دارد نيمتفاوت است و از زم يبه كل ديكه نام برد يياهداف سازمان ها با مقاصد و -ايسيكل فاهدا

كه چرا معما  دياگا گله كرد. افتيخواهد  انيپا يماجرا به زود. ديداستان نمانده، باور كن انيبه پا يزيچ: است نيپاسخ من ا. ادامه خواهد داشت

 ياگر او را معرف يول. سر نخ ها را در دست دارد يدانم چه كس يكنم، من م يمن معما طرح نم. ستيش شما منصفانه نسرزن نيا. كنم يم طرح

 ...زود يليخ ،يبه زود يول. هنوز نه. نه اد،يكرد؟ به احتمال ز ديشما باور خواه ايكنم، آ

كه حضرت پاپ در  تيواقع نيالبته با توجه به ا. دستو كار ما قرار دارد در كاتويندليا ناليبا شكوه كارد افتيفعال و در وهله اول، شركت در ض اما

 اهمخو يكنم و م يحال من از شما خواهش م نيبا ا يول. زننده و به دور از ادب است يكم ،ييها افتيض نيچن ييبستر مرگ افتاده است، برپا

 ».ديشركت كن افتيض نيكه حتما در ا

 »ست؟يچ افتيموضوع ض افت؟يض«: دميسافكارم پاره شد، با تعجب پر رشته

بار به  نيا ناليكارد افتيالبته من متاسفانه به خاطر ندارم كه ض. است يماندن اديو به  يافسانه ا يمانفرد يها يهمانيم د؟يدان يمگر نم ن،يبنجام«

 افتيض نيهم از حضور شما در ا يه فردو مطمئنم ك. ميدار شيدر پ يفراموش نشدن يدهم كه شب يم نانيبه شما اطم ياست، ول يچه مناسبت

آن  دنيدارم كه حتما از شن يخبر جالب تانيبرا. ديشد؛ باور كن ديخواه مانيو گرنه پش. ديرا از دست نده يهمانيم نيا. خوشحال خواهد شد

خب، «: نداخت، سرش را خاراند و گفتاش ا يبه ساعت مچ ينگاه يزيدامبر» .كاتويندليا ناليكارد يهمانيدر م نجا،ياما نه ا -كرد  ديتعجب خواه

 »...روزانه ام بپردازم يدوباره به كارها ديبا. صبرانه منتظر من است يكنم راننده ام ب يم فكر

 »چرا؟. از شما متنفر بود يكه پ ديگفت. دارم گريسوال د كي«: اش را قطع كردم و گفتم جمله

بود؟  يبرود ك سيكه قرار بود با قطار به پار» مرد مهم«و آن «: مطرح كرد يگريشد، فورا سوال د يبند نم يصندل يكه رو زابتيال خواهر

 »مربوط بود؟ يتوسط پ شيشد؟ به فعال كردن حشا يمربوط م شيمقوله به حشا نيخنوز ا اياز چه قرار بود؟ آ »يتوطئه پ« يماجرا

: شد يم دهيدر چهره اش آثار تعجب د. نگاه كرد زابتيبه ال. رگشتما ب يو به سو ستاديبود، ناگهان ا دهيرس يبه در خروج بايكه تقر يزيدامبر

 ازدهمدو يخود پ نيا... ديدان يم. كامال حق داشت از من متنفر باشد ياقرار كنم كه پ ديو با. به هم متصل بود يماجراها به نحو نيخوب، تمام ا«

 ».برود سيبود كه قرار بود با قطار به پار

 »!د؟يپاپ را بكش ديخواست يشما م«: ديپرس يو با ترس و شگفت ديكش يكوتاه غيج زابتيال

و . است يا نهيريسنت د ايسيدر كل يكه پاپ كش ديداشته باش اديبه  ديبا يوحشتناك است، نه؟ ول. ميرا ترور كن يپ ميگرفته بود ميما تصم بله،«

آسان  كه انسان جواب معما را بداند، پاسخ همه سواالت كامال يوقت. دسوءقصد به جان پاپ بو يناظر بر تالش ما برا عتايهم طب »يتوطئه پ«مقوله 

به خاطر  شهيرا هم نيا. از آن ها درست است يكيوجود دارد، اما فقط  ياديز يمنطق يمعما معموال پاسخ ها كي يبرا ست؟يطور ن نياست، ا

 ».ديداشته باش

...  ديخواست يشما م د،يصبر كن«: گفت يزيخطاب به دامبر. مسئله را درك كند توانست يسرش را آهسته تكان داد، ظاهرا هنوز هم نم زابتيال

 »د؟يدوازدهم را به قتل برسان يپاپ پ
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 ».همه ما يو هم برا يپ يهم برا. راه حل بود نيبهتر نيا«

توطئه اصال سوار قطار نشد و شما  نيز او پاپ پس از اطالع ا. نقشه سوءقصد گذاشت انيرا در جر كانيلوبك شما و افرادتان را لو داد و وات يوگ «

 »...ديلوبك را كشت ليدل نيهم به هم

 نيدر ا يول. همرزمم را به گردن دارد يكرده و خون رفقا انتيمن كامال مطمئن بودم كه او به ما خ. همان طور كه گفتم، لوبك را من كشتم بله،«

كس . لو نداده بود كانيآگاه بود به من اطالع داد كه اصال لوبك ماجرا را به وات زيكه از همه چ يمدت ها بعد، كس. هم هست يگريمورد نكته د

 ».نبود يفقدان بزرگ تيبشر ياو به هر حال برا يهر چند كه نابود. كشته بودم يمن لوبك را عوض. نقشه ما را فاش كرده بود يگريد

 »...من  يخدا«: و گفت ديكش يقيبه زحمت نفس عم زابتيال خواهر

ماجرا  نيشما به خاطر ا. من چارهيب يمن، دختر كوچولو چارهيخواهر ب«: رساند دست او را محكم در دست گرفت زابتيخود را به ال يزيدامبر

 ».كابوس خاتمه خواهم داد نيهر چه زودتر به ا: كار از دست من ساخته است كيمورد تنها  نيدر ا يول. واقعا متاسفم. ديديكش ياديزجر ز

 »خواست مرا به قتل برساند؟ يم يچه كس«: ديكه اشك در چشم داشت، پرس تزابيال خواهر

. است يزيحق باشماست، داستان وجشتناك و جنون آم. كنم يو خشم شما را درك م يمن نگران. شود يتمام م زيهمه چ يبه زود ،يزود به«

است كه شما او  يكس شيكش نيا گرياز طرف د يول... خود خفه كرد يرا هم با دست ها يريدگ شيخواست پاپ را بكشد و كش يكه م يشيكش

توانم به شما بكنم؟  يم يحتيچه نص. دانم ياست؛ م يكننده ا جيسر درگم كننده و گ يماجرا. ديو به او اعتماد دار ديشناس يم شيرا از سال ها پ

كنم كارم  يهنوز هم فكر م يول. ام دهيدست كش آن زمان يدادهايرو يسال هاست كه از فكر كردن درباره جوانب اخالق ديراستش را بخواه

خوب، چندان  شيكش كي يموضع برا نيالبته ا. دانستم يم يو ضرور حيشد و من آن راصح يانجام م ديكه با ردمرا ك يمن كار. درست بوده

دوباره به ساعتش » .باشم يبخواستم انسان خو يمن م. باشم يخوب شيفكر نبودم كه كش نيدر ا اديمن هرگز ز يول. ستيدرست و مناسب ن

 ديبه در كه رس» .پس تا فردا شب خدا نگهدا. شود يآغاز م شيپرده آخر نما كاتويندليا ياليساعت در و نيفردا شب در هم«: نگاه كرد و گفت

 ».ديو مواظب باش ديكن اطياحت«: به ما انداخت و گفت يكرد، نگاه يدوباره مكث

ما را ترك كرد  ناليپس از خروج كارد قهيپدر دان چند دق. فكر كردم يزياسلر، نشستم و به اعترافات دامبرآن شب را در اطاقم، در هتل ه تمام

 ناليبا كارد »كشيرابطه دوستانه و نزد«كلمه هم درباره  كي يكند؛ او حت يدگيرس يو شخص يمسائل خصوص يبه برخ - به قول خودش-تا 

افتضاح به بار آورده  يدر برابر او به اندازه كاف. را هم به مغزم راه ندادم زابتيبا خواهر ال ارديفكر د يدر آن شب حت. نداد حيتوض يزيدامبر

 .را بشكنم يرشته ركورد جهان نيبودم و اصال قصد نداشتم در ا

ان او پاپ را به است كه به گم يپر برف و سرد منتظر قطار يرا در نظرم مجسم كردم كه در كوه ها يزيدر اطاقم نشستم و دامبر نيبنابرا

شد،  يموفق م يزياگر نقشه دامبر يراست. قابل تصور بود ريو غ ريآن واقعا نفس گ ينقشه و شهامت مردان مجر نيا يگستاخ. برد يم سيپار

انست تو يكرد كه م يانتخاب م يا ستهيكرد؟ رهبر واقعا بزرگ و شا يم دايپ يرهبر بزرگ ايسيدر آن صورت كل ايداد؟ آ يم رخ يچه اتفاق

توانست به عنوان  يم ايسيدر آن صورت كل ايآ د؟ينما جيبس تلريه يها تيجنا هيرا عل ايسيكل يروهايها را افشا كند و ن يناز يواقع تيماه

 ايسيكلاگر  ايو آ ابد؟يب يدوباره ا زيجنگ زده سر بردارد و رستاخ ياروپا ياز خرابه ها يكننده معنو تيهدا يرويو ن عتمادقابل ا يمرجع اخالق

در آن  ايشدم؟ آ يم يگريدر آن صورت خود من هم انسان د ايآ - شد يم يگريد زيو چ افتي يم يگريد تيماه ،يتحول فرض نيا جهيدر نت
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هرگز به وجود  يا يآرمان يايسيكل نيبود؛ پاپ زنده مانده و چن هيها همه فرض نيا يماندم؟ ول يم شيدگرگون شده تا آخر عمر كش ايسيكل

 .ودب امدهين

را از دست داده بودم و عشق  ايسيكل. پرداخته بودم ينيسنگ يبها ر،يانحراف از مس نيبود، و من بابت ا افتهين انيجر د،يام آن طور كه با يزندگ

 ندشد يموفق م قتايو گروه كوچكش حق يزياگر دامبر يراست. آنها متنفر شده بودم ياز دست داده بودم و با گذشت زمان از هر دو زيپدرم را ن

 اريدادم؟ پس از تفكر بس يو پدرم را از دست نم ايسيدر آن صورت كل ايآمد؟ آ يبه وجود م يراتييداد و چه تغ يرا به قتل برسانند، چه رخ م يپ

 .كنم دايپ يپرسش پاسخ نيا يتوانم برا يكه نم دميرس جهينت نيبه ا

 را لو داده بود؟ »يتوطئه پ« يچه كس: گذاشت يدر ذهنم مانده بود كه مرا آرام نم يزيچ اما

 .گذاشت يمرا آرام نم يزيدامبر يگفته ها. گرفتم و به رختخواب رفتم يداغ حمام

 .كشته است يكه البته بعدا معلوم شد او را عوض-لوبك را هم كشته بود . كرده بود پاپ را بكشد يسع يزيبزرگ دامبر يخدا

 بود؟ يمرد چه نوع آدم نيا. ران نبودو نگ مانياصال پش تيبا نيظاهرا از ا يزيدامبر و

 .زمان، زمان جنگ بود: شناختم يم حيتوض كيتنها  يعقالن ريغ دهيپد نيا يبرا

 ...را دگرگون و تمام قواعد مرسوم را منسوخ و باطل كرده بود  زيجنگ همه چ نيبود و ا انيدر جر ينيآن روزها جنگ بزرگ و خون در

 .افتادم كاتويندليا افتيض ادي به

 زابتيدان ال يعنيهر سه نفر ما، . نه اديكرد؟ به احتمال ز يم نيمرا تضم يجان تياو امن ياليو ايبود؟ آ يامن يمن جا يبرا كاتويندليا يهمانيم ايآ

 ».شما موجب افتخار من است ييفرما فيتشر«: نوشته بود. ميكرده بود افتيدر يو من، دعوتنامه رسم

 .كاتويندليا ياليدر و. شب فردا

 .بود يشگيو هم يميهمان كابوس قد. در خواب منتظرم بود شهيمثل هم مادرم

همان لباس . مهم بود تينها يكه ب ديبگو يزيخواست چ يم ييراند، گو ياو را به جلو م يناشناس يروين ييتر آمد، گو كيبار نزد نيمادر ا اما

 دهيدر خواب ددراز، بارها و بارها آن را  يسال ها يرا به تن داشت كه ط ينازك

 .الك زده اش به من اشاره كرد يدراز كرد و با انگشتان بلند و ناخن ها ميدستش را به سو شهيمثل هم... بودم

ما قرار داشت،  نيرا كه قبال ب يپرده نازك ييگو. ميد يم شهيبار او را واضح تر از هم نيا يآشفته بود؛ ول شيزد، موها يبرق م شيها يانگشتر

 .بودندزده  يبه كنار

 دينبا. كرده بودم ريغافلگ يو ناراحت بودم، انگار مادر را در حال ارتكاب كار زشت دميكش يآن منظره خجالت م دنيشرم كردم؛ از د احساس

عطر - ديرس يعطرش به مشامم م يبو. زد يدراز كرده بود و با من حرف م ميحال مادر دستش را به سو نيبودم، حق نداشتم،و با ا يآنجا م

در  يول - توانست فراموشش كند  يسپرد، تا آخر عمر نم يآن را به خاطر م يدر دوران كودك يبود، از آن نوع بوها بود كه اگر كس يمتيان قگر

 نيو ا دميد يرا م زهايچ نيبار بود كه ا نينخست يبرا... . داد، احساس كردم  يم ينيمارت يو بو نيج يمشروب، بو يحال نفسش را كه بو نيع

آمد، پشت سرش نور تند و  رونيمادر از اطاق خواب ب... . ام اضافه شده بود  يميقد يايبه رو يديكامال جد اتيكردم، جزئ يمرا حس  بوها

را واضح و  شيبار توانستم صدا نينخست يدوازده ساله بودم، و برا ايشب بود و من متوجه شدم لباس خواب به تن دارم؛ ده . شد يم دهيد يزرد
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 ... .م روشن بشنو

خاطره است، من  كي نيدانستم كه ا ياما من م-بودم،  دهيبودم كه حرف بزند، هرگز كلمات و جمالتش را نفهم دهيهرگز نشن مياهايرو در

ه دور به بار كلمات مادر از را نياما ا. به زور از ذهنم رانده بودم ايرخ داده بود و من آن را فراموش كرده  قتايآوردم كه حق يم اديرا به  يزيچ

به من گوش : مادرم ملتمسانه بود يصدا. كنم، بن يگوش بده، خواهش م ميبن، بن، به حرفها: مرا صدا زد، نامم را تكرار كرد د؛يرس يگوشم م

آرام و  و كيكرد، مرتب و ش يبودم فرق م دهيدر خواب د شهيكه هم يمادرم با آن زن. به عقب گذاشتم يو قدم دمي، و من خود را كنار كش...بده 

 يدر دست داشت، به من التماس م يدستمال. بود هيهق هق گر هيشكسته و شب شيكرده و مشروب خورده بود، صدا هيزن گر نينبود، ا خونسرد

 يتفاوت دم،يد يبود كه در او م يهمان تفاوت »زيچ« نيا ديترساند، شا يدر وجودش بود كه مرا م يزيچ يتر بروم، ول كيخواست كه نزد يكرد، م

 ميبه حرفها زم،يكنم، عز يبن، فرار نكن، خواهش م: .. بود دهيگرفته و نخراش شيصدا... خورد يظاهر و هم در رفتارش به چشم م ركه هم د

 ...گوش كن

شار به دور دستم حلقه كرد و ف يدستش را مثل چنگال قرق. شدم كيرفتم، به او نزد شيبود كه به سو زيچنان ملتمسانه و ترحم انگ درخواستش

 ياش فرو رفته بود؛ چشم ها نهيدر س لهيم زيباغمان به دام افتاده و نوك ت يحصار فلز يباال شيكه سال ها پ دميرا د يو من پرنده ا. داد

دست  خت؛يگرفته مادر در هم آم يجان و صدا مهيو صداها، پرنده ن ريتصاو م،يايشده بود و در رو رهيكه به من خ دميمادرم را د زدهوحشت 

حصار زنده  يو بعد پرنده رو... دور دستم حلقه زده بود ديمشت استخوان لخت و سف كي ،مثليفلز رهيكه مثل گ دميچنگال مانندش را د يها

كوفت، و بعد پرنده  يبه هم م دانهيو نوم انهيرا وحش شيخورد، بالها يتكان م شيپاها د،يكش يم غيدر حال احتضار بود، ج زد،شد و بال و پر 

 .به خود گرفت يگريشد و شكل ددگرگون 

بود و تكان  زانيدر هوا آو شيشده بود كه پاها ليتبد ياكنون پرنده به مرد. بود ايرو دميد يآنچه م: ليدل كيكنم تنها به  يچرا؟ تصور م چرا؟

را در  اهپوشيآن مرد س هيسا.. .مرد هم در حال مرگ بود نيبود؛ و ا اهيحضار، سر تا پا س يبود، مثل همان پرنده محتضر رو اهيس. خورد يم

 ...خورد يمرده بود و جسدش در باد تكان م... در حال مرگ بود ... ستيكه او ك دميو بعد فهم دم،يرنگ د ديسف يا نهيپس زم

 .مرد پدر گوورنو بود آن

 .منظره معاف شده بودم نيا دنيتا آن روز از د. بود زانيآو يخانه، در باغ، به درخت رونيب

. بود اياز رو شيب يزينه، چ يول -بود  ايفقط رو طان،يبود؛ لعنت بر ش ايرو نيا. دانستم يرا نم لشيچرا؟ ذل. دميد ين آن را به وضوح ماكنو يول

 .مطمئن بودم

 ...كه در باغ مرده بود  شيآن كش: كه گفتم دميخودم راشن يبعد صدا و

 نياكنون ا يول. باره ممنوع بود نيسخن گفتن در ا: بودم اوردهينكرده و بر زبان نمطرح  - الاقل در حضور مادرم-موضوع را  نيآن روز هرگز ا تا

 هاپاره شده بود؛ اشك  يپر از اشك سهيك ييشد، گو ريمادر سراز يبه مادرم گفتم، و اشك ها مثل فواره از چشم ها ميپروا و مستق يجمله را ب

 كيتار ينمانده بود كه مادرم را در آن راهرو يزيچ خت؛ير يو به چهره اش م شست يتمام رنج و عذابش را م ييگو د،يدو يگونه اش م يرو

 ... دميرا شن شيدوباره صدا يول... از دست بدهم  شهيهم يبرا

... شده بود ريد.. .از من ساخته نبود يكار... فقط تو ... تو ... تو بود ريگناه از تو بود، از همان اول تقص...تنها تو...يتو او را كشت... يتو، تو بود تو،
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 ...چارهيب شيكش... يتو او را كشت

 .لرزان به اتاق خواب رفت و در را بست يسپس برگشت، با گام ها و

 ...ديلرز يو سرد تنها بودم، تمام بدنم م كيتار يدر آن راهرو من

دردناك  يايرو نيسال بود كه ا يس.دميترس يمعرق بودم، خسته و درمانده بودم،  سيخ دم،يو بعد در اتاق هتل هاسلر شهر رم از خواب پر... 

و  نميبودم تا سخنان مادرم را بفهمم و درك كنم و خود او را واضح تر بب دهيآمد و در تمام آن سال ها مدبوحانه كوش يهر شب به سراغم م

 .دارد ييچه معنا ايرو نيخواهد و ا يبفهمم كه چه م

آنچه را بر سر پدر گوورنو آمده بود به گردن من  ريخواست تقص يمادر م ايگو. دانستم يمكاش ن يا يول. دانستم يرا م زياكنون همه چ و

 .ندازديب

 قبل از مردن به فكر پدر گوورنو افتاده بود؟ يچرا وال ساعت گريد يزهايپدر گوورنو و وال و همه چ. به هم مربوط بود زيچ همه

كه بالخره از جا  يهنگام. دارميب اي نميب يدانستم خواب م يدر رختخواب بودم و نم. ديبا مشت به در اتاقم كوب يساعت سه بامداد كس حدود

در  داند يم ايكه آ دمياز او پرس. كه مشتش را باال برده بود تا دوباره آن را بر در اتاق بكوبد دميرا د زابتيبرخاستم و در را باز كردم، خواهر ال

 به سراغم آمده؟ يچه ساعت

 »ت چند است؟مگر ساع. ستين مهم«

 » .قبل از ساعت سه يكم. سه صبح است ساعت«

 شيكاپشن و موها"وارد شوم؟ ديگذار يچرا نم.مرد ديخواه د،حتمايد،نترسيهست يشما آدم بردبار و مقاوم"

 .داشت يعاد ريغ يپر آشفته بود و رفتار.با سرعت از كنارم گذاشت و وارد اتاق شد.بود سياز باران خ كامال

 "خبر شده؟ د؟چهيخواه ياز من چه م"

من كه .ميهم حرف بزن زد،بايبه هم بر زيقبل از آنكه همه چ ديبا.ما دو نفر است انيمنظورم رابطه م.مرا به جان آورد يو سردرگم يريدرگ نيا"

 رانه،نه،لطفا حرفم .نميب يم يرانيو و يكنم خراب يمتاسفانه به هر طرف كه نگاه م يول.من است زيهمه چ.من است يايدن ايسيبه شما گفتم،بن كل

حرف بزنم و  ديبگذار نيبنابرا.شود يو دعوا شروع خواهد شد و اوضاع از آنچه كه هست بدتر هم م يريدرگ د،دوبارهياگر حرف بزن.ديقطع نكن

 ".بپرسم يزياز شما چ مايآن كه مستق د،مگريكلمه هم حرف نزن كي يحت.كنم يدلم را خال

 .متكان داد ينشانه موافقت سر به

زود از فرقه جدا شود و با  اي ريگرفته بود د ميكنم وال تصم يفكر م.ام به آخر برسد يببرم،زندگ ياز آن كه از عمر بهره ا شيترسم پ يم"

كه وال نتوانست به خواسته اش عمل  نياز ا.ميدانست يرا م نيما ا يهر دو.خبر داشتم سيمن از احساس او نسبت به كورت.الكهارد ازدواج كند

بن چه بر سر ...است ليو دخ ريماجرا درگ نيواقعا در ا ايسيچون اگر كل.هم ضربه خورده است ايسيو اعتقاد خود من به كل.متاسفم تينها يبند ك

 "آمده است؟ ايسيكل

 شهيكه هم است يهمان طور قايدق ايسيكل.است فتادهين ايسيكل يبرا ياتفاق چياست كه ه نيبود و پاسخ آن هم ا ميسئوال مستق كي نيا"

 ".بود،نه بهتر از قبل و نه بدتر از آن شهيامروز همان است كه هم يايسيكل.ديبسته بود تيواقع يبوده،شما چشمانتان را به رو
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و اصال .شده است ليراز تبد كيبه  ميشناختم،ناگهان برا يكه من م ييايسيكل.اورميباور ب ديبا يزيدانم به چه چ يصورت اصال نم نيدر ا"

 اودارم كه بتوانم  يبه كس ازياست و من ن يمرد هزار چهره ا يزينه،دامبر ايهست كه بتوانم به او اعتماد كنم  ايسياز اهل كل يكس ايكه آ دانمينم

 ".است كه به فكر شما افتادم ليدل نيبه هم.را باور كنم

 "...د،منيدان يم"

 هستم،هم در يقيمنظم و دق اريخص بسبن،من معموال ش.ديساكت باش نينبود،بنابرا ميسوال مستق كي نيا"

من سالهاست كه راهبه ام و .ستيدروغ ن يم،وليگو يمن دروغ م ديشما تصور كن ديشا.فكر و ادراك نهيهم در قرارها و هم در زم يشغل نهيزم

 نييتع يا ژهيو يارهايو معخاص  يمجرا يزيهر چ يكرده ام و برا يو دسته بند يمدت افكار خود را طبقه بند نيكنم كه در طول ا ياقرار م

خواهم سر شما را با  ينم.خود دارم تيكه از شخص و شخص يوتصور ريتصو يو اعتقاد،و برا مانيا ياحساسات، برا ي،برايزندگ يبرا.نموده ام

فوق  ريفتن و رفتارم تاثعادت،بر نحوه فكر،سخن گ يرويتفكر،به اضافه ن وهيش نيمن برا يكه پافشار ديبفهم ديبا ياورم،وليبه درد ب زهايچ نيا

كه  يسوعيو واداده  وانهيطلبه د كيهمه را رهاكرده و به سراغ شما آمده ام به سراغ  ايسيو اكنون من راهبه، من معتقد به كل.دارد ياديالعاده ز

 يول.پنهان كرده است ريناپذ ريتسخ يسنگر دفاع كيو خود را پشت  دهيبغرنج تراش اريبس ييها و بهانه ها زهيا،انگيسينفرتش از كل هيتوج يبرا

 يبه من كوتاه نيوتوه ريتحق يبرا يفرصت چيهر چند كه شما از ه ستميونگران شما ن ديآ يكه من از شما خوشم نم ستيبدان معنا ن حرفها نيا

او را  بيباش كه فر دختر،مواظب يست،وليجوان چندان هم احمق ن نيا:ميگو يكنم،با خود م يبه شما نگاه م يهمه،وقت نيبا ا.ديكن ينم

باطن با  يو با صفا ديصبر كن ديو بعد از آن هم فقط با.سوال است كيكه آن هم پاسخ به  خواهميزميچ كيمن از شما فقط  حالدر هر ...ينخور

ند كه پر از ضعف دا يكه البته خدا خود م ايسيو گستاخانه شما نسبت به كل قينفرت كور وعم نيا ايكه آ ديو از خود سوال كن ديخود خلوت كن

 "نه ايو درست است  نهواشتباه است منصفا

 "بمانم؟ يزيمنتظر چه چ ديبا"

 ".ه كار خواهم كرد يكه من در قدم بعد نيمنتظر ا"

 "خواهر؟ ستيسئوال شما چ"

 "واقعا صادقانه بود؟ ديآنچه به من گفت"

 "...از آنها صادقانه يبعض.به شما گفته ام زهايچ يليمن خ"

 »... ستيكه منظور من چ ديدان يخوب م يليخ شما«

 »... ديندازيتا دوباره دعوا راه ب ديجا امده ا ني، اگر ا دينيبب«

 »...بدانم كه خواهميو من حاال م.  ديكه دوستم دار ديبه من گفت شما«

؟ خود من  ستيطور ن نيا. از دست داده امكه تا چه حد عقلم را  ديبدان ديخوهيو ابد حاال شما م. را به شما گفتم نيمن ا. كامالدرست است بله«

دستگاه  نيدارد ؟ اعتقاد به ا يا دهيچه فا سايشدن دوباره من در رابه كل يارزشش را دارد ؟ قربان ايآ. ام دهيرا از خود پرس نيهم بارها و بارها ا

 »خورد ؟ يم يخراب و از كار افتاده به چه درد

 »د ، بن ندار ازيمثل شما ن يهم به وجود آدم يكس«
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 ». ديدار ازيبه وجودم ن يگريكس د ايهم هركز ادعا نكرده ام كه شما  من«

 »چه بود ؟ ديمرا دوست دار ديكه گفت نيخواهم بدانم كه منظور شما از ا يم من«

 »به شما نگفته است كه دوستتان دارد ؟ يتاكنون كس ايآ«

منظور شما از . يگريد زياست و عشق ، چ زيچ كيكه آدم هفده سال دارد  يام؛ هنگ رستانيدر دب يدلدادگ. تا عشق ميعشق دار ي، ول چرا«

 »عشق چه بود ؟

اگر . بود كه شما را دوست دارم نيمنظور من ا يول. كنم متاسفم ياگر كار شما را مشكل م. بود يمنظور من عشق واقع. تميكه هفده ساله ن من«

 حيتوض نيا ديشا. افتد  يخبر اتفاق م يب. عشق چرا ندارد ، خواهر. دانم يچون خودم هم نم. چرا دي، اما لطفا نپرس ديبفرما ديدار يگريسوال د

توانم او را از  يهست كه م يكس ايدن نيكردم ، در ا يكند كه بر خالف آنچه تصور م ميهم ثابت  ديشا يول. من باشد يوانگيد يبرا يخوب ليدل

 ي؟ مگر نم ديخواه يا ز جان من چه م گريد. را از دست داده ام دميكه تمام ام يطيدر شرا يعني.  طيشرا نآن هم در اي –ته دل دوست بدارم 

 »كه نصف شب است ؟ دينيب

 ».ديتان عوض شد به من خبر بده دهياگر نظرتان برگشت و عق. طول بكشد يممكن است مدت. فكر كنم ديبا. ندارم يگريد سوال«

و به در  ستادهيدر لباس خواب در وسط اتاق ا. شد ديرفت و ناپد رونيبر سرم آمده است ، از اتاق ب وب فهمم چه ميايقبل از آن كه به خود ب و

 .شده بودم رهيخ

 گرفتار كرده بودم ؟ ييرا در چه ماجرا خودم

 .ودين يكردن باور

 !راهبه كي

5 

 : ديگو يم ليسكيا در

در قرن  ناليكارد ياليو. زد يراهرو روشن بود ، سر به هزاران م واريو بر د ييراي، در سالن پذ كاتويندليا ياليو يكه در ورود ييشمع ها تعداد

 سامقرن ، انواع و اق نيدر طول چند كاتويندليخاندان ا. زاده بود بيخاندان نج نيا يشانزدهم ساخته شده و از آن زمان ، اقامتكاه خانوادگ

و  اشي، دولتمرد ، دانشمند ، بانكدار ، محتكر و دغلباز ، شاعر ، افراد ع راستمداي، س ناليكارد: گوناگون به بار آورده بود  يها تيشخص

هشت نسل گذشته را در  ايتنها هفت  يعني،  يخانوادگ يطوالن رهيزنج نياز ا يبخش كوچك كيتنها  اليو نيالبته ا..خوشگذران ،ژنرال ، دزد 

به  –نفر كم ترنبود  كه تعداد انان هرگز از سي–از كاركنان  يراز توسط ستادد يسالها يود كه ط يبزرگ اريخانه مجلل و بس. داده بود يخود جا

 انصاحب نظر دگاهيبود كه از د كاتويندليا ناليكارد يباشكوه ، خانه مانفرد ياليو نيو اكنون ا. شده بود ينحو ممكن مرمت و نگهدار نبهتري

پاپ  ني، از هم اكنون او را نخست نياز ناظر ياريبس. را داشت يپاپ بعددر انتخابات  تيشانس موفق نيتر شيشهر رم و ارباب مطبوعات ،ب

 .دانستند يم كاتويندليخاندان ا

 يم يلوادياز و ييآهنگ ها ي، اركستر مجلس ديرقص يرنگ م يشعله لرزان شمع بر مرمر نارنج. بود رينظ يو ب ي، مطلقا عال افتيض يسازمانده

باز  يگل و درختان كاج از درها يزد ؛ بو يبرق م يريكم نظ يو گران بها مفروش نبود پاركت چوب نينگس يها يبا قال نينواخت ؛ انجا كه زم
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 ي، زن ها يرسم ليو حما زهايو آو اهيمقام با لباس س يبرجسته و عال ونيبه ضافت آمده بود ؛ روحان ي، همه جور آدم ديتراو يبه درون م اليو

را  يزن ها نيلباس و جواهر چن هيته يبرا يكه پول اضاف يمو و خوش لباس ديسف يلته ،مردهامدل و دكو نيآخر يپوش با لباس ها كيش

با  نيبود ، همهمه حاضر اننيدو نفره و چند نفره ، آرام و دوستانه ، در جر يگفتگوها. و وزرا و دولتمردان برجسته نمايس يداشتند ، ساره ها

 جانيه نيوا. اند يمهار شده در انتظار واقعه مهم يجانيبا ه نيكامال محسوس بود كه تمام مدعوحال  نيبود ، و با ا ختهيدرهم ام يقيموس يصدا

 يدور افتاده و دربسته ، در دل ساختمان ها يپاپ اعظم در اتاق: شد  يم كيخود نزد انيبه پا كانيبزرگ وات شيدرك بود چون نما لكامال قاب

ان را  دهيبرگز نيكه مدعو ييعا افتيو انتظار بر تمام ض جانيه نيدانستم ا يتا آن جا كه م. ، در بستر مرگ افتاده بود كانيتودر تو وات

 .داند حاك بود يم ليو قدرتمندان تشك انيبارويزثروتمندان ، 

در  يكم ارتفاع جلو ياز پله ها. ميآمد اليفرستاده بود به و مانيبرا يزيكه دامبر يمدل نيو آخر يرسم لي، پدر دان و من با اتومب زابتيال خواهر

 انيمفورا او را در  زابتيال انياز اشنا يتعداد. ميشد تيجذب جمع عايآغاز شده بود سر شيپ ياز ساعت فتيو از آنج كه ضا ميباال رفت اليو

و  يپر از شامپان زهايم. پرسه زدم اليدرو ييمن به تنها نياش پرداخت ، و بنابرا يگرفتند و پدر دان هم بالفاصله به خوش وبش با دوستان روحان

سو و آن  نيا هب عتيجم يسر گرفته بودند و با مهارت در البه ال ينقره را باال يها يني، س نگيبود ،خدمتكاران با لباس اسموك ذيلذ هيانواع اغذ

را در  زيشده بود همه چ تيقوت يكيالكتر ينور شمع ، كه با مهارت با نور المپ ها. كردند يانواع نوشابه تعارف م نيو به حاضر رفتنديسو م 

 .غرق كرده بود ييايرنگ و رو ينارنج يهاله ا

داد كه  يكرد و نشان م يعرض م نيخود را به مدعو ريكم نظ يها يدني، د نيچن نيا ييدر شب ها يبود ، ول يخانه مسكون كي اليو ني،ا بله

گوبلن گران بها و  يشمار تعداد بي– ديرس ارتفاعشان به ده متر ميكه  –خانه  يوارهايبه د. ياست تا خانه مسكوت يموزه خصوص كيتز  شيب

 يقرون متماد يط كاتويندايمعلوم بود كه خاندان ا. بود نيقابل تخم ريغ يبود كه ارزش آنه به راست زانيمتعاق به استادان بزرگ آو يتابلو ها

رافائل ، : بود  ريآثار گران بها ، فوق العاده و كم نظ يجمع آور نيا جهيبه منصه ظهور رسانده بود ؛ و نت يبرجسته و ثروتمند يونرهايكلكس

و آن همه  يآن همه اثر هنر دنيد. رهيو غ رهيو غ رهي، رامبراندت ، بوش ، هالس ، و غ وي،مور تچاي، باچ كي، روبنس ، فان دا ي، رن جوكاروا

كه البته  –رفتم  گرياتاق به اتاق د كيآهسته از . بود زيصور و وهم انگقابل ت ري، غ يخانه خصوص كي، ان هم در  يكوچك نيبه ا ييثروت در جا

 يو به كل دمينوش يشامپان. تابلوها را از نظر گذرامدم كي كي يو شگفت نو با تحسي –نبود  ي، كار چندان آسان نيحاضر ادبا توجه به تعداد زي

 .به آن جا امده ام يچه منظور يفراموش كردم كه برا

دعوت  افتيض نياصوال چرا ما را به ا: بود  نيا دميپرس ياز خود م ديكه با يسوال نياول. در انتظار اوست يزيدانست چه چ يا نماز م كي چيه

نداده بود ، در  يحتوضي –اوست  يميو قد ككه گفته بود دان از دوستان نزدي – يزيمرتقبه دامبر ريكرده اند ؟ دان كه هنوز هم درباره سخن غ

كردن قاتل وال را  دايپ تيدعوت كرده اند كه پاپ ، مسئول ليدل نيدان معتقد بود ما را به ا. داشت ينظر خاص يهمانيم نيا به ادعوت م مورد

 يلخوب ، و اري؛ بس دمياز دان پرس. قصد آشنا شدن با ما را داشت شياز مدت ها پ كاتويندليواگذار كرده و ا كاتويندليو ا يزيمشتركا به دامبر

اما كامال روشن بود كه . نداد يباال انداخت و پاسخ ي؟ دان شانه ا ميشركت كن افتيض نيان قدر اصرار داشت كه ما حتما در ا يزيامبرپس چرا د

از  كي چياما ه. در شرف وقوع بود ياتفاق.  ديبه آخر خواهد رس زيامشب ؛ همه چ انياو گفته بود كه در پا: در سر دارد  ينقشه خاص يزيدامبر

 .اتفاق رخ خواهد داد نيو كجا ا يخواهد افتاد و ك يچه اتفاق ميدانست يما نم
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را به عقب شانه زده و با نواز  شيموها. وال بود هيبه گردن داشت كه هد يمدال. شده بود بايز اريو ساده اش بس اهيدر آن لباس س زابتيال خواهر

،  بود يلبخند مهربان. به من لبخند نزده ود نيچن نيهرگز ا. به من لبخند زد ميديرا د گريكديكه در هتل هاسلر  يهنگام. بسته بود يرنگ اهيس

نگاهش را از نگاهم برنداشت و به من اجازه داد دستش را . تمام مشكالتمان حل شده بود يي، گو مينداشت يدعوا و مجادله ا چيبا هم ه ييگو

 ومن هم آارم . ما به وجود آورده بود انيم ياتش بس ميدر اتاق هتل داشت شيكه شب پ يكوتاه يگفتگو. و در سوار شدن به او كمك كنم رميبگ

در سر داشت و عاقبت  يمتفاوت يدهاياز ما افكار وام كي، هر چند كه هر  ميبود ستادهيجبهه ا يسو كياكنون الاقل در . خوشحال بود يكم يحت

 .ديد يم يگريكار را طور د

كدام داستان «:  ديبه من نگاه كرد و پرس زابتيال. ميكرد يكه نا ارام و موج دار در حركت بود ،نگاه م نيمدعو ليو به س ميبود ستادهيپله ا يرو

تمام قتل  ئولسانداناتو ادعا كرده بود كه مرد پشت پرده تمام ماجراها و مس. گفته بود ميبا سانداناتو را برا شيداستان گفتگو» ؟ ديكن يرا باور م

را نابود خواهد كرد چون حاضر است تمام  سايكل يزيرا قبضه كند ، گفته بود دامبر سايكل خواهديم يزيته بود كه دامبراو گف. است يزيها دامبر

 ايفرشته است ،  اي يزيدامبر. مسلم است زيچ كي« :گفت  زابتيال. و نظرات او مخالفند ، با كمال قساوت از سر راه بردارد ديرا كه با عقا يكسان

 »؟ ميكن دايرا پ قتيحق ميتوان ياست كه ما چكونه م نيال ااما سو. شر مجسم

 يمعرف يالزم را برا طيكه تمام شرا يزيو به خصوص دامبر. دهند يشر م يبه كفش دارند و بو گير سايهمه گردن كلفت ها كل. دانم ينم«

 ».ميتبرئه اودر دست ندار يبرا يدركم چهي –است  يآدم خوب ديگو كه مي –ما بجز جرف خود او . شدن به عنوان شر مجسم داراست

 ».داند يم ياز هر گناه يرا بر يزيچرا ؛ پدر دان هم دامبر« :گفت  زابتيال

 ».دانم يارزد ؟ خودم هم نم يدان به چند م يگفته ها!  يشاهد عادل چه«

 »؟ ديگو يشما چه م يدرون يندا«

خواهم رفت كه  يبه سراغ كس هيقض نيدادن ا صلهيو بعد از ف. كنم دايپ هورست من را ديبا زيكه قبل از هر چ ديگو يمن م يدرون يندا«

 يعني.. يواقع مونيبوده است ، س مونيشخص س نيدهد كه ا يو همه شواهد نشان م. كشتن خواهرم فرستاده بود يهورست من را برا

 ».يزيدامبر

 »...دستور قتل وال را داده باشد يزيمحال است دامبر...قتل وال يول«

 »؟ ستيساخته ن يزيكار هم از دامبر نيا ايبه جان شما چطور ؟ سوقصد به جان من چه ؟ا قصدسو«

 .از من رو برگرداند و ساكت شد زابتيال

. دننيشما را بب لنديما كانويندليا ناليكارد جنابي، عال ليسكيدار ي، آقا زابتيخواهر ال« :ما آمد  يپله به سو ياز باال يا افهيو بدق انساليم شيكش

 ». دييايلطفا دنبال من ب

پوشانده شده بود و از  سينف يواريان با كاغذ د يوارهايكه د يياز راهرو ميرا پشت سر گذااش يپله ا مين شيو به دنبال كش ميپله باال رفت از

همه آنها گلدان  يشد كه رو يم دهيدر راهرو د زيم نيچند. بود زانياو واريبه د يسينف يتابلو. ميگرانبها گذشت يروكوكو يكنار چند صندل

 .تازه قرار داشت يبا گلها  يياه

بلند و پرده  يبود كه پنجره ها يكياتاق دراز و بار. مياز درها متوقف شد و با اشاره دست از ما خواست به اتاق وارد شو يكيدر برابر  شيكش
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 يم دهيد يزيتحر زيگوشه اتاق م. ت كف اتاق را پوشانده بودالاقل چند صد سال قدمت داش يا قهيو عت بايز يقال. داشت يمتيو ق نيسنگ يها

تا آن روز اصال خبر نداشتم كه . بودند كه تمام اتاق را تحت الشعاع قرار داده بود ختهياز مازاتچو آو يبزرگ اريبس يتابلو وارهاياز د يكيبه . شد

 .هم وجود دارد يشخص يدر خانه ها يآثار ننيچ

 ريتحر زيرا كه پشت م يشده ا يمنبت كار يو سپس در چوب» .ديلطفا چند لحظه صبر كن«: كفت  شيكش. شد ينم دهيد ياتاق بجز ما كس در

 .شد ديقرار داشت باز كرد و ناپد

دستگاه رطوبت ساز مافوق صوت با . رطوبت قرار داشت جاديدستگاه ا يشد كه كنار پنجره و باال يكوچك ينگاهم جلب تابلو. تكان دادم يسر

شد كه باد شنلش را به  يم دهيشبخ مانند د يدر ان تابلو شكل. كند يريان اثار گرانبها جلوگ يو نابود يدگيكرد تا از پوس يكار م رويهمه ن

عبوس و غمناك  نهيدر پس زم. به لب داشت ياست كه زهر خند زشت يا دهيجمجمه رنگ پر يشبح به سو نيدست بلند ا. در آورده بود زاهتزا

در پشت افق آسمان آتش  ييزدند ، گو يدر آسمان سرخ رنگ چرخ م يو زشت اهيس يپرنده ها. شد  يم دهيو لخت د دهيدرخت تكتابلو ، چند 

 ياز مادرم در خواب م شهيكه هم يريشدم ، چون آن شبح شنل به دوش ، با تصو نيتابلو تكان خودم و غمگ دنيد از. ديكش يجهنم شعله م

وارد اتاق شد از تابلو رو  كاتويندليا ناليكه كارد يدر همان لحظه ا قايو دق دميتكان خوردن پرده ها را شن ياصد. داشت يادي، شباهت ز دميد

 .برگرداندم

. بود كيجمجمه اش دراز و بار. زد به عقب شانه كرده بود يرا كه مثل واكس كفش برق م اهشيس يموها. بود دهيالغر و رنگ پر صورتش

بود كه گمان كردم هم اكنون مثا  يدست دادنش آن قدر خشك و رسم. من آمد و با من دست داد يس به سوو سپ. رافشرد زابتيدست ال

بلند  ينقره ا ريزنج كيشد كه به  يم دهيد ينيبزرگ و سنگ ينقره ا ياش صلب نهيس يرو. ديش را به هم خواهد كوباس پاشنه هاي–افسران اس 

وخته شده  بشيمتوجه شد كه نگاهم به صل. بود اقوتيزمرد و  نايقيشد كه  يم هيز و سرخ ددها ده ها سنگ سب بيصل نيا يرو. بود زانيآو

 .است

 يان طور كه به من گفته اند برا -است يخانوادگ يادگاري كي. ليسكيدرا ي، آقا ستيمن ن يشگيروزمره و هم ليجزو وسا بيصل نيا«

از اندازه  شيب يو مجلل هم معموال در مناسبت ها ياز اندازه رسم شيلباس ب نياز ا. خون آشام كارساز است نياطيترساندن و دور كردن ش

مجبور است به خواسته  سايكل. مناسبت هاست نياز هم يكيكنم كه تصور مس كنم امشب هم  يپر زرق و برق استفاده م يها يهمانيو م يرسم

را »  كانيدر وات يواقع يكار و زندك« درباره  ياليسر كايآمر يونيزيتلو ياز فرستنده ها يكي. تن در دهد ونيزيمدرن مثل تلو يرسانه ها يها

و . دوست دارند يليرا خ inside storiesبه قول خودتان  اي –گونه برنامه ها  نيها ا ييكايكنم آمر فكر مي – ياول از منابع اصل دهيا. ديتماشا كن

 هيحاش اديز نكهيمثل ا يول. كند ي، فورا باور م نديهرچه بب يشوند كه تماشاچ يم هيته يمعموال طور ييبرنامه ها نيچن ديدان يهمان طور كه م

به حضورتان  نيخواهر والنتا زيخود را به خاطر مرگ غم انگ مانهيصم يها تيكنم و حضورا تسل ياز فرصت استفاده م. خواهم يرفتم ، معذرت م

كه انجام داده بود ، در  يقيعم قاتيو تحق ديمف يها تيفعال ليآن مرحومه به دل يشناختم ، ول يمن خواهر شما را فقط از دور م. مينما يابالغ م

 يسر كاتويندليا» !يوحشتناك و تاسف اور دادي، چه رو زابتيو شما ، خواهر ال. داشت يفراتر از ان ، شهرت خوب يو حت تيحيسم يايتمام دن

دهم كه  يم نانيمن به شما اطم. است يينها جهيبه نت دنيما در آستانه رس اتقيتحق يول« :باال برد  ييتكان داد و دستش را با ژست پرمعنا

 .فرود آورد يزد و سر يلبخند سرد و كوتاه» .بازگشته است يفالح و رستگار ريدوباره به مس سايكل. اتفاق نخواهد افتاد  يگريسوقصد د
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به سر كارخود  ميتوان يهمه ما م ياست كه به زود ييوضاع به سوظاهرا تحول ا. يا دواركنندهيچه سخنان آرامش بخش و ام« :او گفتم  به

 نيريسا يرا خوشحال خواهد كرد و البته موجب بازگشت خوشحال نيمژده به خصوص خواهرم والنتا نيا. ميرا فراموش كن زيو همه چ ميبرگرد

 »...هورت من كشته شده انداست كه به دست آگوست  يكسان ريو برادر لئو و سا ووديه يمنظورم راب. هم خواهد شد

 زابتيمن ، توجه خود را به ال زيآم كيسخنان تحر دنيپس از شن كاتويندليا ناليكارد» كنم  ي، بله ،من احساسات شما را خوب درك م بله«

انسان « يعنيز نوع بشر ا يو مطالعه درباره نمونه خاص و جالب قيبه تحق ييكه گو كردينگاه م ناليبه كارد يباچنان دقت زابتيال. معطوف كرد 

توانست  يبود كه م ينشانه ا يدر جست و جو دشاي –بود  كاتويندليآثار وحشت در وجنات ا يدر جستجو ديمشغول است ؛ شا»  نينش كانيوات

 .سانداناتو را نشان دهد يسقم گفته ها اياو و صحت  يگناه يب ايگناه 

بهتر از  سايكه كل ستين نيمسئله فقط ا. است ييسايمعظل درون كل كيمسئله  نيكه ا ديموش كنفرا دياما نبا« :به سخنانش ادامه داد  كاتويندليا

قابل حل استو هورست من و  سايخود كل لهيگونه مشكالت تنها به وس نياست كه ا نيا تيواقع. را حل كند يمشكالت نيتواند چن يهمه م

از شما دو نفر خواهش  يول. قادر به انجام آن است ايسيزات خواهند شد كه تنها كلمحاكمه و مجا يافشا شده و با چنان شدت يبه زود نشاربابا

پدر . دييتر صرف نظر نما شيب قاتيو از انجام داده هر گونه تحق ديكن ي، كامال خوشتندار دهينرس انيما به پا قاتيكه تحق يكنم تا روز يم

 يشخص يها زهيرغم احساسات و انگ يعل« :دوباره گفتم . مورد فعال شود نيدر ا گرفته است مي، باالخره تصم هياول يها ديرغم ترد يمقدس عل

 »قول شما حساب كنم ؟ يتوانم رو يم ايآ.  ديماجرا كنار بكش ني، خود را از ا

 ».دهم ينم يكس قول چيمن به ه« :گفتم  يگستاخ با

مسئول  يالبته هر كس. من از شما كامال درست بوده است  انيشت اطرافدهد كه بردا يرفتار شما نشان م.  ديكن يفقط كار ما را مشكل تر م شما«

 جاديا يرييتغ اي ديان موثر باش افتني انيپا يماجرا و چگونگ نيدر روند ا ديتوان ينحو نم چيكه شما به ه دياما مطمئن باش. است شياعمال خو

از « :خودرا بر لب آورد و ادامه داد  يسرد و مصنوع ياز آن لبخند ها يكيدوباره » .از شما سپاس گزارم  ديرفتيكه دعوت مرا پذ نياز ا. ديكن

تا ان . ديآشنا شو كانيكار وات وهياز ش ييواقعا با گوشه ها ديشا. دينيرا بب اليكه حتما قسمت اول سر ديو فراموش نكن. ديامشب لذت ببر افتيض

 يدر برابر ما سر كاتويندليا» . كرده است يو نشاط معرف يزگاريپر از پره يو مكان فاضله نهيمد كيرا به عنوان  كانيوات لميف نيدانم ا يجا كه م

 .را نشان داد يفرود اورد و با اشاره دست در خروج

 يكه م ديو حتما مطمئن. ستيطور ن نياست ، ا عيفجا نيمسئول ا يزيكه دامبر ديهست يشما مدع« :به او گفتم . تكان نخوردم ميمن از سر جا اما

،  ديدخالت نده قاتيتحق نرا در اي – نستونيپر سيشهر رم و پل سيپل يعني – يكشور ياگر مقامات رسم يول...ديادعاها را ثابت كن نيا دينتوا

اصال از نقشه  ديمربوط است ؟ پاپ كه در بستر مرگ افتاده است و شا سايمسئله تنها به كل نيا دييگو يخورد ؟ شما م يم يكار شما به چه درد

به چه  يداور يادله و شواهد خود را برا د؟يمراجعه كن يبه چه مرجع ديخواهيهستند ،پس م يو پاپ منتف سيحال كه پل. شما خبر ندارد  يها

 »را مجازات خواهد كرد ؟ نيمجرم ي؟ چه كس ديده يارئه م يكس

» بپردازم  يگريد يبه كارها ديكمال معذرت ،با ايو اكنون .  ديامشب لذت ببر افتياز ض دوارميام« :باال انداخت و دوباره گفت  يشانه ا ناليكارد

 رونيب قنگفت در را باز كرد و از اتا يزياما برخالق انتظار من ، چ. شد رهيكرد و برگشت و به من خ يمكث دياز كنارم گذشت به در اتاق كه رس

 .رفت
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 نيشناختم ، اما ا يهم حضور داشتند كه آن ها را م يگريد يچهره ها. ندآمده بود افتيبه ض يانتخابات يتمام نامزدها يعنيها ،  لهيپاپاب تمام

 .بودند و قصد شركت در انتخابات را نداشتند يروحان رياشخاص غ

 .كردم ينگاه م تيبودم و به جمع ستادهيبالكن ا يرو

 نياز بانفوذتر يكيكه  دميرا د يپولت ناليكارد. بودامده  كاتويندليا يهمانيكرده و به م يتا رم را ط وركيويكالمر هم راه دراز از ن ناليكارد

گفتند با  يم. است شيدر لباس م يگرگ واقع كيمرد  نيبود كه ا عيفانجو هم حاضر بود ، شا ناليكارد. بود كانيپشت پرده وات يها تيشخص

هم افتخار حضور  ييموطال يآنتونلل ناليكارد. ندخور يم بيافراد خبره و دست اندر كار هم فر يكند كه خت يم يگناه يتظاهر به ب يمهارت چنان

بغل راه  ريكه با چوب ز يهلند جيمرد افل كيشناختمشان ،  يان ها را فراموش كرده بودم ، اما م يكه اسام دميرا هم د يگريكسان د. داشتند

پوست كه  اهيس ناليكارد كي،  يغيجوجه ت به هيكوتاه و شب يبا موها يآلمان كي. شد يم دهيكش نيزم يرو شيرفت و در هر گام ، پاها يم

 يسراسر جهان آنان را م يو روزنامه خوان ها ونيزيتلو نندگانيبودند كه ب ييها چهره ها ناي – ديرس يمتر م يقدش به دو متر و ده سانت

 دهيهم او را د ونينيگردن داشت و در آوبه  يكه زخم زشت زيامده بود و آن مرد كوتاه قد ن كاتويندليا يهمانيهم به م زيسامرها ويرد. شناختند

شناختم ؛ اما  ياو را هم م. ديرقص يصورتش م يشمع رو يشعله ها هيبود كه نور و سا ستادهيا يطاق راهرو ، مرد ريو ز. بود زيبودم كنار سامرها

به  ياهيس نگيلباس اسموك. نميبب كاتويندليا همانانيم انيرا در م شتريكردم كالوس ر يتصور نم. شگفت زده شدم فتيضا نيدر ا ضورشاز ح

. سايو كل يها ، آثار هنر يناز: جا جمع شده بود  كيدوباره در  زيهمه چ. كرد يگفتگو م يرتبه ا يعال شيو با كش دينوش يم يشامپان. تن داشت

به رم آمده بود تا به  ايآ. بود دهيدزد شتريكه وال آن را ز دفتر خود ر يعكس يرو تياز چهار شخص يكيو گلف باز ،  ريپ ي، ناز شتريكالوس ر

 .بود نيامدنش هم ليدل اديو ارعاب بپردازد ؟ به احتمال ز ديبا استفاده از تهد يو فروش آثار هنر ديخر يعنيخود ،  يشغل اصل

 ينكيو ع ينقره ا يبا موها يلحظه كوتاه سر كي يكه به او نگاه كردم از گوشه چشم ، برا يو وقت. لب گفت ريز يزيدان به كنارم آمد و چ پدر

تكان خوردم و  ارياخت يب. گذشت تيجمع انيكه نور شمع در ان ها منعكس شده بود ، هر كس كه بود با عجله از م دميگرد د يها شهيبا ش

 »شده؟ يچ« : ديگرفت و پرس يدان نگاهم را پ. انبوه گم شده بود تيجمع انياما مرد مورد نظر من در م. برگشتم

 ».ام دهيفكر كردم هورست من را د. توهم بود كي. ستين يزيچ« : گفتم

 »شما شود ؟ يوجود دارد كه بتواند موجب شگفت يزياز كجا معلوم كه توهم بوده است؟ مگر هنوز هم چ« :زد و گفت  يلبخند دان

 ».كنم يوقت كنه مسائل را درك نم چيظاهرا من ه. با شماست حق«

 نياايآ. بابت خوشحالم انياز . ديرس يآرام و شاد به نظر م يسابقه ا يموجود ، به نحو ب طيكه تحت شرا ميبگو ديظمنا با. ستيطور ن نيا اصال«

 »است ؟ زابتيشما و خواهر ال انيم ييتنش زدا استياعمال س جهيارامش نت

 .تكان دادم يسر ديينشانه تا به

تواند ارام  ياگر بخواهد هم نم ياست حت يزن مشكل. دسر درست خواهد كرددر تانيدوباره هم برا زابتيكه ال ديفراموش نكن يول« :گفت  دان

 ».و دردسر نسازد گرديب

اش  يدستورات بعد مونيجا آمده تا از س نيا ديبودم واقعا هورست من بود ؟ شا دهيكه د يمرد ايآ. فكرم آشفته بود. تكان دادم يسر دوباره

 .را نكشته بود يكس شيپهفته  كيدانستم از  يتا آنجا كه م. رديرا بگ
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فضا را  يعكاس يها نيفالش دورب. دور هم جمع شده بودند يريجمع كث. سالن اشاره كرد يوبا دست به آن سو» .ديآنجا را نگاه كن« :گفت  دان

 .روشن كرده بود

مراسم . كوتاه فربه و سر حال بود يگريبلند قد ،الغر و عبوس و آن د يكي نيا. گفت يخوش امد م يزيدامبر ناليبه كارد كاتويندليا ناليكارد

ها را به خود  ناليتوجه تمام كارد سيحضور ان دو نفر ، مثل مغناط. گرنديكديدوست  نيتر يميچنان گرم بود كه انگار آن دو صم ييخوشامدگو

 .بودند كانيوات يها استيها و مركز ثقل س تيشخص نيبرجسته تر قتايآن دو حق. كرده بود بجل

 يخود را برا يدست اندركاران كاكال مشهود و محسوس است ، ادعا يكه الاقل برا يامشب به شكل كاتويندليا. يجيمه يچه باز« :گفت  دان

و همه ! من پاپ خواهم شد :  ديگو يكامال مفهوم است ، م سايكل وخيش يكه برا ياو به زبان حال.كند ينشستن بر تخت پطروس مطرح م

 ».و لذت ببر نيبب!  يجيمه يچه باز. كنند زيكوشند تا خود را نزداو عز مي –همه  ابتقري– يمانمه نيدر ا نيحاضر

. باشد»  كانيدر وات يواقع يكار و زندگ«  اليقسمت از سر نياول شيرفت تا شاهد نما شيبه سالن نما جيبه تدر تيساعت بعد ، جمع كي

. دست زدند كاتويندليا يبرا نيمدعو. نمود يمعرف همانانشيرا به م ييكايامر كننده مشهور هيكرد و ته راديا ينطق مختصر كاتويندليا ناليكارد

،  يويخاطر از لذات دن تيعلنا و با رضا كاتويندليبود كه ا ياز معدود لحظات يكي نيا. پاسخ داد همانانيم قيمحسوس به تشو يبا لذت مو او ه

 .شد مغتنم مي –افتخار و شهرت  يعني

دان قبل از همه متوجه حضور . ديشدن سالن ، از ن جا خارج شد و خود را به ما رسان كيده كرد و باالفاصله پس از تارار فرصت استفا يزيدامبر

 »جناب يعال« :او شد و گفت 

هم از ته زن حوان هنوز  نيا« :كرد به من گفت  ينگاه م زابتيكه به ال يدر حال ناليكارد. را هم همراه خود اورده بود زابتيخواهر ال يزيدامبر

من  زيدوست عز. نيبنجام. بابت مطمئن كنم نيشما را هم از ا ندهيآ يكه در ساعت ها دوازميو من ام ستميدل معتقد است كه من جك قصاب ن

 نيدر ا يو اگر مانفرد.خواهد كرد نياو را خانه نش شهيهم يرا خواهد برد و برا ريسنت جك پ يامشب آبرو نيكند كه هم يتصور م كاتويندليا

 ».است يبزرگ ياو و شكست من تراژد تيموفق ايكار موفق شود چه خواهد شد ؟ آ

 »؟ ديدار يچه نقشه ا سايكل يشما چطور ؟ شما برا« : دمياو پرس از

 نالياردك ياست كه من برا ينام نيالبته ا -فتديب تورهايزيدوباره به دست انك سايدارم ؟ الاقل نخواهم گذاشت كل يچه نقشه ا سايكل يبرا من«

 ليمثل او تبد ياو و افراد يو به ملك شخص. فتديب كاتويندليبه دست ا سايخواهم زمام امور كل ينم. انتخاب كرده ام يواپس گرا و ارتجاع يها

 ».است نيكننده ا نيينكته تع. شود

 ».كند يدارد و احساس قدرت م ياديامشب اعتماد به نفس ز كاتويندليا يول« : گفتم

باره متفق القلولند كه هورست من نوچه دست نشانده  نيهمه در ا. كرده است ريخودش مرا كامال در چنگ دارد و اس دهيبه عق. كه نه چرا«

 يهمه شواهد حال. بودم كه آدم كشته بود يدوازدهم را ترور كنم ، من رهبر مسئول گروه يخواتسم پ يمن م...بودم مونيو من س...است مونيس

بر  كاتويندليو ا. دارد نهيريد يو سنت ستيسابقه ن يب سايكل خيدر تار ييدادهايرو نيچن. ره هورست من را فعال كرده امكه من دوبا تاز آن اس

مرا از دور انتخابات خارج كند و من  ديخواهد با ارعاب و تهد ياو م. كرده است يمن مدرك و سند جمع اور هيعل يباور است كه به ادازه كاف نيا

 شيوجود ندارد مگر ان ك ه خدا اور ا سر جا يراه چيه كاتويندلياز تاخت و تاز ا يريجلوگ يكنم ؟ برا يريكار او جلوگ نياز اتوانم  يم نهچگو
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 يهمان طور كه م« : كرد ادامه داد  يم ياش باز نهيس يرو بيكه با صل يزد و در حال يلبخند» .و البته كه من به معجزه خدا معتقدم. بنشاند

 چيه» نكاه كند ؟ لميف شيبرنامه نما نيكه از شما هست كه بخواهد به ا يكس. از تو حركت از خدا بركت: به ما اموخته اند كه  نيدبزرگان  ياندد

 ننشانتا يزيخواهم چ يم. ديعجله كن. دييايندارم پس همراه من ب يمن هم عالقه ا« :گفت  يزيدامبر. ميكار نداشت نيبه ا يازما عالقه ا كي

 »دهم

 يجا و انجا المپ سقف نيتنها ا. شد يمنته يكيتار مهيپله ها به شبستان غار مانند و ن. برد نييپا يخلوت گذراند و از راه پله ا يياز راهرو را ما

 يبطر نآن تا سقف پر از هزارا يكه سقف ها ميامده ا يبزرگ اريكه به انبار بس ميبرق را زد و ما متوجه شد ديكل يزيدامبر. سوخت يم يفيضع

 ».ندارد ريدر تمام رم نظ كاتويندليام كه انبار شراب ا دهيمن شن« :دان اهسته گفت . شراب بود

من روستا زاد .است يمن كاف ياگر شراب قركر و تلخ باشد برا. من در شناخت شراب سررشته ندارم« :باال انداخت و گفت  يشانه ا يزيدامبر

پنهان كرده  يزيجا چ نيا زيعز يمانفرد. مزاحم ما نخواهد شد  يجا كس نيا« :گذشت ادامه داد  يقفسه ها م نيب يكه از راهرو يو در حال« .ام

 ».ديآن را ببن دياست كه حتما با

منتظر بود كه هر لحظه گارد  ييگو. و با ترس پشت سرش را نگاه كرد» .مزاحم ما نخواهد شد يجا كس نيا ديدان ياز كجا م« :گفت  زابتيال

 »است؟ يرو ادهيكار ز نيا ديكن يتصور نم« حراست سر برسد 

جاسوس  قيدائما ار طر يمانفرد. مرا زيدانم و هم او همه چ ياو را م زيهم من همه چ. شناسم يرا م كاتويندلي، من پنجاه سال است كه ا خواهر«

تنها آنچه را دوست  يعنيات خاص دارد او در مورد شخص من تصور. داند يم ييدست و پا و هالو ياو مرا آدم ب يول. مراقب من است شيها

 يانيخانم ها و اقا نيچند نفر ازا. دارم يجاسوسان انشياطراف انيكند كه من هم در م يتصورش را هم نم يبه هر حال اصال حت. كند يم باوردارد 

به او  شيجاسوس ها قياست فقط از طر كند كه معلوم ياستفاده م ياز اطالعات يگاه يمانفرد. كنند افراد من هستند يكه در خانه اش كار م

 قيكه از طر يمن برعكس او ، هرگز از اطالعات يول. را  شيجاسوس ها تيدهد و هم هو يهم خودش را لو م بيترت نياو به ا. است دهيرس

من فقط به طور .كنم يات جمع م، اطالع ندهيآ ي، برا ياقدامات بعد  يمن فقط برا. كنم ياورم استفاده نم يبه دست م كاتويدليافرادم درباره ا

 يخنده ا ي، خوشحال و راض يزيدامبر »يمن هستم نه مانفرد ياقا زرنگه واقع ني؟ بنابرا ديفهم يم. كنم ياستفاده م ميدانسته ها زا ميمستق ريغ

طور فكر  نيكه ا يالاقل خود مانفرد...كند يكار را م نيو اگر الزم بداند حتماا. او خود را اماده كرده است كه اكشب مرا بكشد« :كرد و ادامه داد 

 ينسب تيجا از امن نما اي–، خواهر  دياصال نگران نباش نيرسم ؟ بنابرا يمن وحشت زده و نگران به نظر م اي، آ دييخودتان بگو يول. كند  يم

كه  ليدل نيام ان هم فقط به ا ديم داد بارها دبه شما نشان خواه گريرا كه تا چند لحظه د يزيچ. جا آمده بودم نيمن قبال هم به ا. ميبرخوردار

 »!دييايلطفا دنبالم ب. ستيدارد و توهم ن تيواقع نميب يخواستم مطمئن شوم انچه م يم

جا آورده  نيما را به ا يليبه چه دل يزيفكر بودم كه دامبر ني، در ا ميگذشت يداد م ينا م يسرد و ساكت شبستان ، كه بو يكه از راهرو يحال در

 يآهسته ا يصدا. ديبه جلو كش اطيقفسه را گرفت و آن را با احت واريد. توقف كرد  يزيدامبر ميديقفسه راهرو رس نيكه به آخر يهنگام. ستا

كه به  يدر ورود كيرفت و  يبه كنار يينامر لير كي يرو وارياز د يو سپس قفسه و قسمت. شد دهيحركت چرخ و دنده شن يبه صدا هيشب

 .با سر به ما اشاره كرد و واردشد يزيدامبر. ه داشت آشكار شدرا يمحوطه پشت

درست كرده بود حتما آن را به  يا يانبار مخف نيخانه اش چن رياو بود و ز يجا يگرياگر كس د. است يانسان مغرور و متكبر يمانفرد«
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اما  ميكن يم يزندگ شرفتهيپ يو تكنولوژ كيكترونما در عصر ال. كرد يمسلح م ييدئويو يها نياعالم خطر و دورب يكيالكترون يدستگاه ها

ممكن اسن دهن  اورديب نيزم ريدستگاه ها به ز نيسوار كردن ا يرا برا يوحشت د ارد كه اگر كس نياز ا. ترسد يم يگريز دياز چ يمانفرد

. دارد نانياز حد به خود اطم شيب يمانفرد. ترسد ياز لو رفتن اسرارش م زيشتر از هر چ يو او ب. دياز اسرار او را برمال نما يكند و گوشه ا يلق

 نانياطم. انبار خبر ندارد نيكس از ا چيكامال مطمئن است كه ه. داند يقابل شكست م ريو غ رياست كه خود را كامال ضربه ناپذ اهآن قدر خودخو

 ».داند ياسرار او را م يزيامبرجاكومو د. كند  ياما اشتباه م. كرده است  يمخف زيچه چ نجايداند ا يكس نم چيدار كه ه

توان گفت  يم ينبود هوا پاك و خالص و حت يجا از ان جو خفه و عبوس انبار شراب خور  نيدر ا.  كيو وارد انبار شد ميرفت انيدو پله پا از

 يعالوه بر دستگاه ها. ا بودهو لتريدستگاه بزرگ ف كيرطوبت و  جاديمعمول هوا وجود دو دستگاه بزرگ ا ريغ يزگيپاك نيا ليدل. سترون بود

توانست از گسترش  يم يمسلح بود كه در صورت بروز آتش سوز كيدستگاه آبپاش اتومات ياديدماسنج خودكار و تعداد ز نيبه چند بردهنام

 بايانبار تقر يبزرگ. شد يم دهيمختلف د يجعبه و صندوق در شكل و اندازه ها ياديز اريتعدا بس نيزم يدر قفسه ها و رو. كند  يزيجلوگ قيحر

 .بود سيتن دانيم كيدو برابر 

 يزيدامبر»  دييايهمراه من ب. دينيصندوق ها را بب نيو ا دييايب. دوم است يماند از جنگ جهان يباق ميها غنا نيدوستان من ، ا« :گفت  يزيدامبر

 »!ديفقط تماشا كن... دينيبب« :رفت و به صندوق ها اشاره كرد  نيياز پلهها پا

از صندوق ها نام هنرمندان مشهور به  ياريبس ير و.خورد  يبه چشم م شيرا اهيشكسته وعقاب س بياز صندوق ها هنوز هم آثار صل يبعض يرو

ان يپا يتعداد آثار و اسام....و ديداو تسي، رو ينچي، بونار ،دگاس ، رافائل ، لئوناردو داو اي،كو كاسوي، پ وتوي،ج نگرسي،مانه ، ا. خورد يچشم م

 vaticano: صندوق ها با جوهر قرمز نوشته بودند  يبود رو ريناپذ

 دهيآثار ، واقعا زحمت كش رياز تابلوها و سا حيصح يبه لحاظ نگهدار يمانفرد. جا كامال امن است نيآثار در ا نيتمام ا يجا« :گفت  يزيدامبر

 آنهاچون به هر حال اكثر . هم الزم است اريتابلوها بس حيصح ينگهدار است و يعالقه در خانواده انها موروث اني. است ياو عاشق آثار هنر. است

. ستنديقابل فروش ن نيدارند و بنابرا يمشخص و معلوم خچهيهنر تار خيآثار از نظر تار نياغلب ا. جا بماند نيهم گريتا ده ها سال د ديبا

كه  اشدالزم ب ديشا نيبنابرا. بوده است يشخص سونيكدام كلك ايدام موزه تابلوها قبال متعلق به ك نيدانند كه ا يم قاياز كارشناسان دق ياريبس

. ديدر ا سايكل تيها به مالك نيخواهد داد كه تمام ا يبيپاپ شود بدون شك ترت يمانفرد vاگ. بماند يجا باق نيهم گريسال د كصدياثار تا  نيا

 »...پول نقد يالبته در ازا

 »آثا رخواهد امد ؟ نيسر اچه بر  دياگر شما پاپ شو« : دميپرس

نشده ،  ريهنوز د. كنم ياخاذ كانياز وات يبه عنوان دالل آثار هنر يتوانم مثل مانفرد يبه هر حال نم يول. نكرده ام يمورد هنور فكر نيدر ا «

اثار را به  نيخواهد كرد ا يسع اديبه مقام پاپ موفق نشود به احتمال ز دنيدر رس كاتويندلياگر ا يول. خواهم كرد يمورد هم فكر نيدر ا

شما را  رينظ يب نهيگنج نيخواستم با نشان دادن ا يخوب ، م« :و گفت  ديكش ينفس بلند يزيدامبر. اش ملحق كند  يخانوادگ ونيكلكس

 يتر بررس قيا دقاگر جعبه ها ر. جنگ چه كار كرده بود يدر سالها كاتويندليكه ا دينيخواستم به چشم خود بب يحال م نيو در ع. خوشحال كنم

ان هارا باال  كاتويندليا يول. فرستاده شود تلريشخص ه يحت اي ملريه اي نگيگور ياز آن ها قرار بود برا يشد كه بعض ديخواه همتوج ديكن

 ».كار به كمك من انجام گرفت نيموارد ا يكنم كه در بعض يو اذعان م. ديكش
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از  ايسيگرفتن سهم كل تيمسئول...رابطه نداشت نيحشاش يجنگ در رم بود و با ماجرا ير سالها؟ او كه د كاتويندليچرا ا يول« : ديپرس زابتيال

 »...به عهده خود شما بود يجنگ ميغنا

به راه افتاد دست  نيحشاش يكه ماجرا ييدر ان سالها كاتويندليا يندارم ول يچندان خوب انهيثروت م يمن با جمع آور ديرا بخواه راستش«

از  يپ. نبود يخود پ دهيها ، فقط ا ي، و انجام ان كثافتكار سيرفتن به پار يعنينا مطبوع  تيان مامور يانتخاب من برا. هم بوددوازد يراست پ

ما . فورا از آن فرصت استفاده كرد تا از شر من راحت شود كاتويندليو ا. كند شنهاديرا پ يمنظور شخص مناسب نيا يخواسته بود برا كاتويندليا

 اي ريكرد كه آلمان ها د ياو فكر م. نخواهم امد رونيب سيمطمئن بود كه من زنده از پار كاتويندليا. ميبود گريكدي يخون يان هم دشمندر ان زم

، ان وقت ها هم  كاتويندلياوه ، بله ، ا. خواهند كرد يام خال قهيدر شق يريخودسرانه ام خسته خواهند شد و ت يبا من و از كارها يريزود از درگ

 »نظر داشت ريز قايرا دق يكارها

 »سوقصد به جان پاپ هم خبر داشت؟ ينقشه شما برا از«

. كرد ميتحك شياز پ شيب يكار رابطه خود را با پ نياو با ا. ها رساند يشخصا زمان و مكان سوقصد را به اطالع ناز كاتويندليكه خبر داشتو ا البته«

 ».را فراموش نكرد يخدمت مانفرد نيهرگز ا يپ. چون به هر حال جان او را نجات داده بود

 »شما و افرادتان را لو داد ؟ يرساند ؟ چه كس كاتويندليخبر توطئه را به گوش ا يكس چه«

امر كامال  يدر ابتدا يول. ستيك يمقصر اصل دميتا فهم ديطول كش ياديمدت ز. كه مورد اعتناد من بود يكس. دانست يرا م زيكه همه ج يكس«

 ».او نبود يخائن اصل يول. كرده است انتيم كه لوبك به ما خمطمئن بود

 »بود ؟ يك پس«

 .پرسش پاسخ دهد نيخواست به ا ينم. تكان داد يسر يزيدامبر

 »را از آن خود كند ؟ ميغنا نيچگونه تونست تمام ا كاتويندليا يول«  ديپرس زابتيال

را  نهيگنج نيا يدر پ. هم در بر داشت يصالح و منفعت يسپاسگزار نيالبته ا- كرد يدستانش را فراموش نم ريبود كه خدمات ز ياز آن كسان يپ«

 نيا كاتويندليهم ا ديالبته شا. چون مانفرد جان او را نجات داده بود. او گذاشت اريدر اخت كاتويندليشائبه ا يو ب مانهيبه عنوان مزذ خدمات صم

 .به خنده افتاد زيآم طنتيفكر ش انياز  يزيدامبر» داند؟ يه مچ يكس. گرفته بود ياثار را با شانتاژ و ارعاب از پ

. كند يخود افتخار م يخانوادگ ونيقرن هاست كه به كلكس كاتويندليخانواده ا. پرمعنا و به جا بود يكار پاپا ژست نيبه هر حال ا« :دان گفت  پدر

 ».بوده است ينرآثار ه ينفر ماور جمع آور كيالاقل  شهيخانواده هم نيافراد ا انيدر م

 .ديبه خاطرم رس يفكر ناگهان

 »مامور جمع آوري–كلكتور « :گفتم  اهسته

مدرك  ياو جمع آور تيمامور...بود كاتويندليفرستاده ، ا سيدرباره من به پار قيتحق يبرا يكه پ يبله ، كس« :و گفت . تكان داد يسر يزيدامبر

ما  يول. از دستورات پاپ ، قتل لوبك ، توطئه و طرح نقشه سوقصد به جان پاپ يچيسرپ: داشت  يسه نكته اصل كاتويندليادعانامه ا. من بود هيعل

 براي –مصمم است  كاتويندليكه ا ميديتا باالخره فهم. مياو مقاومت كرد قاتيو در برابر تحق ميمثل مرده ساكت ماند ميرا رها نكرد گريكدي

 يدمانفر. با كلمات بود يبود ، باز يشوخ كي نيا. دينام ياو را كلكتور م يبله ، پ. كند ستدر هر صورت مرا سر به ني –راحت شدن از شر من 
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و  ايسيكل انيمعامله م ياز طرف پ يندگيبود كه بعد از جنگ به نما كاتويندليا نيب هر حال ، ا. فرستاده بود تا بساط مرا جمع كند سيرا به پار

مثل  ينفردما. را به راه انداخت–و ارعاب و شانتاژ استوار بود  ديكه به قول شما بر تهد يامله اهمان مع يعني –مانده از جنگ  يباق يها يناز

و  يميقد يها يناز. و ايسيتارها ، كل نيو با ا. دام او از جنس خون و ترس و تكبر بود يتفاوت كه تازها ني، با ا ديعنكبوت در اطراف خود تار تن

خود  يسالها برا نو او درآ. بود يكننده ا نييو تع يديكل يسال ها يو روز افزون مانفرد عيسر يترق يبرا آن دوران. را به هم بست يآثار هنر

فعال و  اريمرد بس كاتويندليا. شد ليتبد ايسيها ، به شاه كل ناليو به تاج سر كارد. ساخت اياز مال دن ازين يموجه ، معتبر و ظاهرا ب يتيشخص

 »...سيقد وسبر تخت پطر كستوسيكال نيبتواند به عنوان جانش يگريتا آن د رديبم دياز ما دو نفر با يكيكنم  يتصور م. است يپركار

 ناليكارد جنابيعال يصدا نيا» !ملودارام شما را كور كرده است  يها شيبه نما اديو عالقه ز يفكر اناتيهذ! ، جاكومو  ديينگو مزخرف«

مزخرف  ني؟ و ا دياز من دار يشما چه ترس اياز شما دارم؟  يمن چه ترس« :ما ظاهر شده بود پشت سر  يبود كه ناگهان در ورود كاتويندليا

داشت  ياديرا كه به چشمان سانداناتو شباهت ز اهشيس يچشم ها» ؟ اميكشته نداده  يدارد ؟ مگر به اندازه كاف ييمردن چه معنا ارهدرب ييگو

 يزيبا تعصب كور كه به چ يمرد: سانداناتو انداخت  اديلحظه تمام ظاهر و رفتارش مرا به  در آن. به لب داشت يلبخند سرد. به ما دوخته بود

كه گفته بود سانداناتو پس از ده ها سال خدمات صادقانه به  زابتيال يناگهان متوجه شدم ادعا.  شدياند ينم زشيجنون آم اهداف قيجز تحق

 .است ياست قابل درك و منطق وستهيپ وكاتيندلي، او را ترك كرده و به اردوگاه ا يزيدامبر

شما  نينظر مامور ريدانستم كه ز يمن البته م. كنم ياز دوستانم عذر خواه ديفكر م كنم با« :پدرانه به ما نگاه كرد و گفت  يبا لبخند يزيدامبر

هرگز  ادند ينم نانيو به آنها اطم كردميرار نماما گر به دوستانم اص. جا بكشانم نيبود كه شما را به ا ني؛ و قصد من هم از اول ا يفرد. هستم

 يارائه دهم و مطلب به خصوص يخواستم با نشان دادن خزانه شما به آنها ،مدرك محكم يمن م ولي – نديايب نجايشدند همراه من به ا يحاضر نم

 ».را به آنها ثابت كنم

 ييها شكشيو پ ايهدا دينيب يجا م نيآنچه ا. ديارائه داده ا يعات نادرستكنم شما به دوستانتان اطال ي؟ فكر م يمدرك ؟ اثبات چه اتهام كدام«

شبستان را به عنوان انبار به  نيمن ا. ديگرد ميتقد ايسيمختلف به كل يكشورها و دولتها يپس از ان از سو ياست كه در دوران جنگ و در سالها

 ».كاكال باالاشكال است يشده و از نظر قانون ميمكتوب تنظ يبه صورت قراردادها زيهمه چ. اجاره داده ام ايسيكل

 ميغنا انياثار را با اجازه آلمان ها از م نيخود من بودم كه تمام ا ني؟ ا ي، فرد دييگو يكه م ستيداستان ها چ نيا« :و گفت  ديخند يزيدامبر

 »!است ي، باور نكردن يفرد ديكن يم فيتعر يبامزه ا يها يشوخ يشما گاه. انتخاب كردم و به رم فرستادم يجنگ

هر چه زودتر  ديبا ديدان يم يانچه شما دشمن ميبهتر بگو ايما  يكه دشمن ديبدان دياما با. زي، دوست عز دي؛ به من لطف دار شهي، مثل هم شما«

 مانده يباق يخاطر روزها اننيبا اطم ميتوان يصورت است كه م نيتنها در ا. ميگذشته ها را فراموش كن ديبا. ميما سالخورده  يهر دو. تمام شود

 »...ميكن يعمرمان را در صلح و ارامش سپر

 »؟ ديحرفها را باور دار نيواقعا ا ايآ«

 ريبه رشته تحر كايدر امر شيپ يرا كه شما سالها يداستان يعنيخاطرات شما ،  سيمن اكنون دستنو. است دهيرس انيما به پا يجنگ طوالن. البته«

 تهمن نوش. ديشما حداكثر تا فردا به دست من خواهد رس يتر نوشته ها قيبه عبارت دق...دارم اريدر اخت ديپنهان كردو همان جا  ديدر آورده ا

آن دوران را  زيغم انگ يدادهايرو ديو اگر شما باز هم بخواه. شما را كند خواهم كرد غيت بيترت نيكنم و بد يسوزانم ونابود م يشما را م يها
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 يمصرف يو ب يتوخال يها يشما وراج يچون بدون مدرك ، تمام ادعاها ديبكن ديكه دوست دار هركاري– ديردم برسانو به گوش م ديكن يعلن

 ».ش نخواهد بوديب

چه « :كرد  يخنده ا ارياخت يكلمات ب نيپس از گفتن ا يزيدامبر» !داشت ميخواه يپاپ ناز كي، ما پس از چهل سال دوباره  بيترت نيو بد«

شما گذاشته  اريدر اخت دييگو كه شما به آنها خاطرات مي–نوشته ها را  نيا يچه كس دييبه من بگو ديخواه ي، نم ي؟ راست يخنده دار يشوخ

 »است؟

 يواژه ناز. ديكن يم يكه شما هنور هم كامال در گذشته زندگ ديباور كن« :شد و گفت  رهيپاسخ دهد به او خ يزيآن كه سوال دامبر يب كاتويندليا

 ».ندارد ينيمعنا و اهم چيه گريامروز د

 ».هم خواهد داشت شهيدارد و هم تيمن معنا و اهم يكلمه برا نيا. ندارد يتيشما اهم يبرا ديشا«

. است دهيرس انيبه پا گريشما د يها يبدان كه آدمكش مونياما س. ادامه دارد شهيشماجنگ هم يبرا. گذشته شما را فلج كرده است خاطرات«

 شما تا مرفق به خون يدست ها. ديقبت كار خود و سرنوشت روح گناهكارتان فكر كنبه عا دياكنون با

 »!جاكومو د،يبكش دياما مرا نتوانست. ديرا كه از گذشته خبر داشتند، كشت يكسان ةهم باًيشما تقر. گناهتان آلوده است يب انيقربان

اما من . ديآن ها را قانع كن ديهم توانسته ا ديشا. ستان من بود تا خود منتر به دو شيكنم خطاب شما ب يتصور م«: گفت كاتويندليبه ا يزيدامبر

 يقو لعنت گذشته ها و گذشتگان همچنان با نينفر. ديتا شما زنده ا. ديمجسم، شما هست ةگذشت. يفرد د،يدانم عامل فساد خود شما هست يكه م

 »...ديشرّ مجسم د،يمظهرِ گناه د،يفساد نِيما عش. ما را مسموم كرده است يسايكه كل ديطانيشما همان روح ش. است

خواست پاپ را به قتل برساند، مرا مظهر گناه و شر  يكه م يمرد! است ييايعجب دن. يتو تا خرخره در خون فرو رفته ا. من ةچاريب يجاكومو«

 »...نجات بده نشده روحِ بدبختت را ريتا د. يو به گناهت اعتراف كن يبرو شيبهتر است به سراغ كش! داند يم

رفته،  ادينسل نابود شده و از  كيكردند، مثل دو جانور از  ينگاه م گريكديسنگ به  يبه سخت يساكت و با چهره ا. شده بودند رهيخ گريكدي به

 .دنديترس ي نماصالً يچنان دراز و پرماجرا پشت سر داشتند كه از مرگ و نابود يدو مرد گذشته ا نيا. زنديرا بر گريكديآماده بودند تا خون 

 »به شما اطالع داد كه قرار است به جانِ پاپ سوء قصد شود؟ يدر آن روزها چه كس«: دميپرس كاتويندليمن سكوت را شكستم و از ا باالخره

 »...او. ميگو يرا به شما م نيا ليكمال م با«

 »!ندارد يليدل! كار را نكن نيا! نه«: زد اديفر يزيدامبر

 رياو مس. كجاست سايكل ةنديو آ يواقع ديدانست كه ام ياو م. ميدينام يبه من داد كه او را دوك اعظم م يبر را همان كسخ. دوك اعظم بود...«

 ».شناسد يو هنوز هم م. شناخت يرا م يرستگار

پدر : رفتند يراه م گريكدي ةانشانه به ش يزياو و دامبر. هنوز در اوج خود بود افتيض. گروه كوچك ما را به سالن برگرداند كاتويندليا ناليكارد

 فه،يظكنار هم به انجام و يميو قد ريكه مثل دو دوست پ ميكرد يو به آن دو مرد نگاه م ميداشت يو من پشت سر آن ها قدم بر م زابتيدان، ال

ادامه  شيبود كه از پنجاه سال پ يشيبود، نما ينييآ يمراسم نيا: بود نيتمام ماجرا هم حيتوض ديمشغول بودند، شا نيخوش و بش با مدعو يعني

 يجاندار نيمرده و از آن ها فقط ماش شياحساسات آنان سال ها پ ديشا. نداشت ينقش چيآن دو نفر ه يبرا ياحساسات شخص ديشا. داشت

 .نميرا به چشم بب شينما انيپا ةدوست داشتم صحن اريهر چه بود، بس قتيحق. نداشت يكار يباز سهيو دس ينيمانده بود كه جز توطئه چ يباق
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 ييرايسالن پذ يبه سو شياز تاالر نما نيمدعو ليس. ديرس يبه گوش م انيكف زدن تماشاچ يهنوز صدا. تازه تمام شده بود لميف شِينما

 ةكنند ةريخ نور ريجدا شد و خود را به او رساند و در ز تياز جمع كاتو،يندليا ناليكارد دنيبه محض د لميف ييكايآمر ةكنند هيته. بود ريسراز

 كاتويندليا. ستودند يرا م لميكردند و ف يم قيبلند او را تشو يبا صدا نيهنوز هم حاضر. خبرنگاران با او به گفتگو پرداخت يها نيفالشِ دورب

 ناليكارد ما همراه. كرد يجواهرنشانش را نوازش م بيكج گرفته بود و با انگشتانِ دست، صل يسرش را اندك. به لب داشت يدوباره لبخند

 .ميرفت يبه گوشه ا يزيدامبر

برسد و  انيبه پا زيمگر قرار نبود امشب همه چ. صحنه ها را ندارم نيتحمل ا گريد. ميجا برو نيهر چه زودتر از ا دييايب«: پدر دان گفتم به

 يها يهمانيهم مثل تمام م افتيض نيا جمع خوشگذران، نيا يبرا. ستين يخبر چيجا كه ه نياشكار گردد؟ ا قتيعاقبت ماجرا معلوم شود و حق

مگر شما  يول. را به دست خواهد آورد يزيخاطرات دامبر يچه بود؟ او گفت به زود كاتويندليفهمم منظور ا ينم يول. ندارد يگر است و تفاوتيد

 »؟...را  ينوشته هاس لعنت نيا چزيكه پ دينگفت

 .شانه ام احساس كردم يرا رو يزيراز آن كه دان به سؤالم پاسخ دهد، فشار دست دامب شيپ

 ».شب تازه شروع شده است. دينرو ييجا. رفتن زود است يبرا هنوز«

خواست خود را به همان  يم. گشود يم يخود راه يبرا تيجمع انيتازه وارد شده بود و به زحمت از م. دميسانداناتو را د ورهينيمونس ناگهان

 .بود فتايثقل ض ةبرساند كه شمع محفل و نقط يمرد

 »د؟ينيب يم«: اشاره كرد و گفت كاتويندليبه ا د،يرا كش نميآست يزيدامبر

 .زد يعرق بود و برق م سيو صورتش خ ديرس يبه نظر م دهياز نفس افتاده بود، تك سانداناتو

 ».ديتوجه كن ضميطلبم، لطفاً به عرا يپوزش م جناب،يعال«

 »وره؟ينيبله، مونس«: ديپرس: لبخند به لب نداشت گريد. شد يآهسته برگشت؛ وجناتش آمرانه و جد كاتويندليا

آرام و  جانيسانداناتو از فرط ه» .فوراً. ننديشما را بب لنديپدر مقدس ما. جنابيجا آمده ام، عال نيبه ا كستوسياز خدمت حضرت كال ماًيمستق من«

 .قرار نداشت

و سپس با سرعت از كنار او » .ندارد يپدر مقدس حق رأ«: شد و آهسته گفت رهيخ ييكايآمر ةكنند يةتكان داد و با تبختر به ته يسر كاتويندليا

خود را از  تينشده شما هم رسماً حما ريجاكومو؟ چرا تا د د،يديشن«: مكث كرد و آهسته به او گفت يلحظه ا د،يكه رس يزيبه دامبر. گذشت

 »د؟يكن يمن اعالم نم يزدنام

 ».اش را عوض كند دهياست پدر مقدس عقممكن . يفرد د،ياست عجله كن بهتر«

 »د؟يشوخ و با نمك هست يليخ ديكن يم فكر«

 ».يفرد خدانگهدار،«

 يشما را همراه ديليما ايآ جناب،يعال«: ديرا گرفت و پرس كاتويندليا نيآست فتد،ين يزيدامبر يكرد نگاهش به چشم ها يم يكه سع سانداناتو

 »كنم؟

 ».ورهينيمونس ست،ين يازين«: تكان داد و گفت يته سرآهس ستاد،يلحظه ا كي كاتويندليا
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 ةلحظ. لحظات بزرگ و مهم است، بر سالن حاكم شده بود ژهيكه و يخاص جانيه. بود دهيمثل برق پخش شده و به گوش همه رس د،يجد خبر

نظر و  ،يساعات زندگ نيست در آخرخوا يم كستوسيكال ايآ د؟يرس يم انيامشب به پا كستوسيدوران صدارت كال ايآ. بود يو بزرگ يخيتار

امشب سرنوشت  ايگرفت؟ آ يها قرار م ناليمورد قبول كارد كستوسيكال تيوص نيآخر اياعالم كند؟ آ نشيجانش ةارخود را درب شنهاديپ

 شد؟ يمعلوم م يانتخابات پاپ بعد

امشب به  كستوسيزدم كه كال يحدس م. ترويپ ،يادانجام د يكارت را عال«: سانداناتو گذاشت و گفت ةشان يرا رو نشيدست سنگ يزيدامبر

 ».است دهيفا يمخالفت ب. شما كار دارم. ديبا ما باش ديرا با ندهيساعت آ كياما ... خوب اريبس. خواهد داشت ازيمثل شما ن يكيوجود پ

 6 فصل

اتاق . در چنته دارد يبار چه شعبده ا نيا يزيبردام ناليدانست كارد ينم. كرد يبود و فكر م ستادهيا يكنار در اتاق غذاخور زابتيال خواهر

ظاهراً . ها از كاركنان هتل هاسلر بودند شخدمتيپ. را روشن كرده بود ييرايپذ ةآماد زينور لوسترها م. كوچك و راحت و با صفا بود ،يغذاخور

ا چند طبقه با اتاقِ بن فاصله داشت و ساختمان سالن كوچك، تنه نيا. محل را انتخاب كرده بود نيا ليسكيو درا زابتيبه خاطر ال يزيدامبر

شناخت اما  يآن ها را نم زابتيكه ال- يليبه دال يزيدامبر. هتل قرارداشت يروبرو يعني دان،يم يهم درست در آن سو زابتيال ةفرق يمركز

ونتو صرف نظر  ابانيبه آپارتمانش در خ از او قول گرفته بود شب را در ساختمان فرقه بگذراند و از رفتن -اند يكه مهم و ضرور نستدا يم

 .كند

. داد يبود و به سخنانش گوش م ستادهيا زيسامرها ويبن كنار در. داشت يبزرگ اريبس ينيزد كه ب يحرف م يبا مرد ناليآن لحظه كارد در

 يحال شگفت زده به نظر م نيعخسته و در . داشت يحالت خاص شيشد، اما چشم ها ينم دهيدر آن د ياحساس چياعتنا بود و ه يبن ب ةچهر

 .ديرس

آن ها  تيو هدا يدر تمام طول شب سرپرست يزيدامبر. كامالً مسلط و پر از اعتماد به نفس از خود نشان داده بود يتا آن لحظه رفتار يزيدامبر

به رم  سيكه از پار يفر در واقع از روزآن سه ن -فراهم كرده بود شانيكارها را برا ةهم بيرا به عهده گرفته و ترت -و بن زابتيدان، ال يعني–

ورود به شبستان  ةفكر كرد و سپس صحن كاتويندليا افتيدر ض يزيبه رفتار دامبر زابتيال. كردند يم ينظر او زندگ ريز ماًيآمده بودند مستق

 وانو خارق العاده را هضم كند و به عن رينظ يب ةنيآن گنج يو تماشا بيعج ةآورد؛ هنوز هم نتوانسته بود آن منظر اديرا به  ناليكارد ياليو

دالر چند برابر شده بود؟ ده برابر؟ صد برابر؟ در هر حال، در آن –بر ارزش دالر افزوده شده بود  ريدر چهل سال اخ. رديمحسوس بپذ يتيواقع

 .قابل پرداخت بود ريقابل محاسبه و غ رينهفته بود كه ارزش آن غ يا نهشبستان گنجي

را  شيعضالت گلو شيبود كه معلوم بود سال ها پ ستادهيا يرومندياما ن زاندامير يدر دست داشت، كنار مرد »يشر« يوانيكه ل زيسامرها ويدر

سانداناتو  ورهينينمناك و پف كرده با مونس يپهن وچشم ها يشانه ها ،يخاكستر يبا موها يمرد. كرده بودند مهيق يكارد سالخ اي زيبا سوهان ت

 يبزرگ ينيكه ب يرمرديزد و با پ يدر اتاق گشت زابتيال. بود ياو دكتر كاسون. كرده بود يمعرف زابتيآن مرد را به ال يزيامبرد. كرد يم فتگوگ

 .پاتر نوستر ويكل. آن مرد پاترنوستر نام داشت. كرد يمختصر يكند، احوالپرس يم يزندگ سيگفتند روزنامه نگار است و در پار يداشت و م

 نيبه ا -و افرادش را لو داده بود مونيكه س خائني–آوردن دوك اعظم  يعنيكار،  نينه؟ ا ايجاست  نيدانم دوك اعظم هم ا ينم: خود گفت با

 بامحابا  يكرد و هر روز ب يبود كه هرگز از تور محافظ استفاده نم ييپروا يبندباز قابل و ب يزيدامبر. نبود ديبع يزيمثل دامبر يجلسه، از شخص
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 .شد يخطر روبرو م

 يزيكرد، باالخره به سراغ دامبر يخوش و بش م يچند كلمه ا يگريهم با آن د يوگاه همانيم نيبا ا يزد و گاه يدان كه در اتاق پرسه م پدر

. پا افتاده بود شيو پ يآن دو مسائل عموم يمتوجه شد كه موضوع گفتگو وست،يبه آن ها پ زابتيكه ال يهنگام. رفت و با او گرم گفتگو شد

 يبرا كاتويندليها و تالش ا ييكايآمر يونيزيتلو لميف ةكه دربار ديرا شن يزيدامبر يصدا. بار هم تنها زن در آن محفل مردانه بود نيا زابتيال

كه آن روزها در  مثل تمام مجالسي–مجلس هم  نيدر ا. گفت يكرد و جوك م يم يشوخ _آن ييكاآن هم نوع آمري– غاتيتبل ياياستفاده از دن

ها  ناليدانستند كه پس از مرگ پدر مقدس و آمدن كارد يهمه م. بود كستوسيكال يماريب ةداغ، بحث دربار ياز بحث ها يكي - شد يمرپا رم ب

دام هم وسوسه شد و  انيم نيدر ا. به راه خواهد افتاد كانيدر وات يبزرگ ياهويچه جنجال و ه ،يانتخاب پاپ بعد ياز سراسر جهان به رم برا

پروراند و دوست داشت به عنوان  يرا در سر م كستوسيكال ينيجانش يكالمر هم در خفا آرزو ناليكارد: را فاش كرد يرازانش دوست يبرا

 .نديبنش سيبر تخت پطروس قد ييكايپاپ آمر نينخست

آن افراد  ليبه چه دل يزيبرسؤال مطرح شد كه دام نيبه جنب و جوش افتادند و ا نيباالخره مدعو. صرف شد مانهيدوستانه و صم يدر جو شام

هم به عنوان  كانيبه وات كاتويندليا ينشده و ناگهان ينيب شيموضوع احضار پ عتاًيطب. جلسه انتخاب كرده است نيشركت در ا يخاص را برا

 لياز دل ياطالع چيه زد و گفت كه يلبخند يزياما دامبر. كم كم ناآرام و كنجكاو شدند همانانيم. مطرح بود نيحاضر يپاسخ برا دونب يسؤال

پاسخ به ناچار دست از او برداشتند و دوباره به بحث  نيا دنيبا شن همانانيم. ستيكار چ نيداند كه منظور پاپ از ا يندارد و نم كاتويندلياحضار ا

 .پا افتاده و متفرقه پرداختند شيپ يموضوع ها ةباردر

هنوز هم . او تشكر كرد ةحركت دوستان نياز ا مانهيصم يبن نشست و بن با لبخند كنار ،يشدن صندل يفرصت و به محض خال نيدر اول زابتيال

 »روبراه است؟ زيهمه چ«: ديحال او شد و پرس يايگفتگو را آغاز كرد و جو زابتيباالخره ال. شد يم دهيد يو نگران يدر چهره اش آثار ناراحت

تمام شده  يسادگ نيتوانم قبول كنم كه تمام ماجرا به هم ينم. ستياصالً روبراه ننه،  ديراستش را بخواه يعني–بله، البته «: در پاسخ گفت بن

از  ديشا. قبول دارم«: شد ينم دهيد جانياز ه ياثر چيه شيزد، در صدا يآهسته حرف م »چ؟يه يعنياست؟  نيتمام زحمات ما، ا ةجينت ايآ. است

شود؟  يشود؟ سوء قصد به جان شما و من چه م يپس قتل وال چه م م؟يباش يراض جهيتن نيبه ا ديما با ايآ يول. فتدياتفاق ن يقتل گريپس د نيا

 »بود؟ نيماجرا هم ةواقعاً هم ايآ... راكد مانده است قاتيظاهراً تمام تالش ما نقش برآب شده و تحق يول. زنده ماندن من و شما معجزه است

 »از دست ما ساخته است؟ يمگر كار يول. ماجرا كنار گذاشته اند نياز اما «: دارد يدانست بن چه احساس يم. تكان داد يسر زابتيال

گرمابه و  قيرف انيآقا نيا ةكه هم نيمثل ا يول. ستيخواهم بفهمم صاحبكار هورست من ك ياما م. دانم ينم«: باال انداخت و گفت يشانه ا بن

صادر كرده بود  يسوء قصد به من و شما را چه كس ميهم بدانم تصمخوا يم يمن از درك مسائل پشت پرده عاجزم، ول ديشا. گرنديكديگلستان 

... كنم دايمادر به خطا را پ ةحرامزاد نيخواهم ا يمن م... شدند به هورست من داده بود يكشته م ديرا كه با يكسان يفهرست اسام يسو چه ك

 يزنم، ول يها حرف م وانهيدانم، مثل د يخودم م. بفرستم كنم و به درك دايخواهم هورست من را هم پ يرا بكشم و م مونيخواهم س يمن م

 يبن به گوش م يدر صدا يتينها يب يتلخ» .تمام شود يبه سادگ ديماجرا نبا نيا. شوند يوار هم ارزش آن را دارند كه عمل وانهيافكار د يبعض

 نيام هم هم يدعاو ليطور بودم و اكنون كه وك نيبودم هم ستيكه فوتبال يزمان. زنم يبه من ضربه بزند، من هم به او ضربه م ياگر كس«: ديرس

متقابل به ما بدهند، قصد جانمان را كرده اند  ةدفاع و ضرب يبرا يآن كه فرصت يآنها ب. طور خواهم بود نيبرادر وال هم هم نوانو به ع. طورم
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حق مسلم من  نيا. خواهم به آن ها ضربه بزنم يال من هم مطور با من رفتار كنند، آن ها به من ضربه زدند و حا نيدهم ا يمن اجازه نم يول

 ».است

كه به خود جرئت داده و  ياز ساعت. كار را كرده بود نيقبالً هزار بار ا ييدست بن گذاشت كه گو يو آرام دستش را رو يعيچنان طب زابتيال

 ياكنون م. فرق كرده بود زيرا روشن كند، همه چ فشيبود تا تكل شب به سراغ بن رفته يها مهيگذاشته و ن يغرور و تكبر احمقانه اش را به كنار

و شرط قواعد  ديق يخود را تابع ب ياحساسات شخص گريد. رديآن كه دچار عذاب وجدان شود، دست بن را بگ يبه خود اجازه دهد، ب توانست

 .دانست ينم يفرقه ا

اصالً به خاطر . است دهيرس انيتازه اكنون متوجه شد كه صرف شام به پا زابتيال. را به سكوت دعوت كرد نيبلند حاضر يبا صدا يزيدامبر

. فتديرا جمع كند و از پا ن شيرمق ها نيكرد تا آخر يم ياو نشسته بود و سع يهنگام صرف شام، سانداناتو روبرو. خورده بود يينداشت چه غذا

. اش پر از قطرات درشت عرق بود يشانيپ. از دست داده بود ونريب يايارتباطش را با دن ييگو د،يچرخ يهدف در حدقه م يب شياچشم ه

 .شد رهيخ يزيبه دامبر زابت،ياعتنا به ال يو ب ديپشت دستش را به چشمان پف كرده و پر خونش كش

 نيا ديشا. ذارمشما سپاسگ ةاز هم د،يرفتيكه دعوت مرا پذ نياز ا«: آرام و مطمئن سخنانش را آغاز كرد يياز جا برخاست و با صدا يزيدامبر

 ليدال دياجازه ده. دارد يمتعدد لياصرار من دال نيا. ديجلسه حاضر شو نيحتماً در ا دمياصرار ورز ليشما مطرح شده كه به چه دل يسؤال برا

 زيخواهر عز نيوالنتا ل،يسكيبن درا. ديبود نيدوست خواهر والنتا نيتر كيشما نزد زابت،يخواهر ال. دهم حينشست را توض نيشما در ا ضورح

است  يمحرم اسرار و متحد وفادار ،يميو اما پدر دان، او دوست قد. است نيجلسه، خواهر والنتا نيحضور شما در ا ياصل ليدل نيبنابرا. شما بود

 يمرموز و ياپيپ و قتل هاي– رميگ يبهره م شيروم و از كمك ها يبه سراغش م يو در هر بحران ياضطرار طيدر هر شرا يعني شه،يكه من هم

شناسم  يپنجاه سال است كه شما را م ز،يسامرها ويدر و،يو در. بود يبحران طيشرا نياز هم يكي زين وستيبه وقوع پ رياخ ميسال و ن كيكه در 

 يول .ميهم بود يروبرو يدوش به دوش و گاه يدراز، ما گاه يسال ها نيدر ا. كنم، هم در زمان جنگ و هم در زمان صلح يم يو با شما همكار

نگه  نهيرا در س يدراز اسرار خطرناك يپاترنوستر، شما سال ها ويكل. ديهست يرينظ ياعتراف كنم كه در زمان بروز بحران، شما مرد ب ديبا

 نيآخر دنياست اگر شما را از شن يرحمانه ا يظلم ب نيو بنابرا دياز اسرار من بود ياريمحرم بس ووديه يشما و راب د،يشودو لب نگ ديداشت

 نيا انيپا دنحتماً از شني–كرد  يهم زنده بود و امشب را تجربه م ووديه يكاش راب يفقط ا... محروم كنم زيداستان دراز و غم انگ نيفصل ا

 نيو شما در تمام ا. ديمن و هم دكتر معالج پدر مقدس هست شما هم پزشك شخصي– يدكتر كاسون ز،يدوست عز. برد يم تملودرام لذ يماجرا

و . ديوفادار بود يو همكار متيق يذ يمن كمك يبرا د،يگذاشت ارميدر اخت كستوسيكال يماريب يكه مرتباً از چگونگ ييطالعات گرانبهامدت با ا

آغاز شد  ياز لحظه ا قاًيقتل ها دق الچون سري–دهد  يم ليپدر مقدس است كه مركز ثقل تمام ماجرا را تشك يماريب يعنيموضوع،  نيهم قاًيدق

 .ديرس كانيوات مقاميعال يها تياز شخص يالعالج پدر مقدس به گوش تعداد معدود يماريكه خبر ب

از  ساياعتقاد راسخ شما به ضرورت نجات كل. جنگ يها دانيدست من در م يسانداناتو، همرزم وفادار و عصا ورهينيمونس ترو،يباالخره شما، پ و«

زد و  يلبخند يزيدامبر» .ديتا به سخنان من گوش كن ديآمد يجا م نيامشب ا ديهم باشما  نيبنابرا. است يو مثال زدن رينظ يدست دشمنان، ب

 .دوخت نيرا به حاضر گاهشن

 دهيمن قبالً هم او را د. است ستادهياست كه در آن گوشه ا يمنظورم آن مرد كوتاه قد. دياز ما را فراموش كرد يكيشما «: گفت ليسكيدرا بن
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 ».مينشده ا يمعرف گريكديتا امروز به  يول. كرد و قصد شكار مرا داشت بميتعق ونينيآو يها ابانيدر خ... ام

 »و؟يدر«: گفت يزيدامبر

از  ونينيكاش آن شب در آو يا. كند، بن يم يمرا همراه شهيدر سفرها هم. محافظ من است قتياو در حق. كتوريماركو و«: داد حيتوض زيسامرها

 ».ديدان يخوب م يليرا خ نيشما كه ا... ديبه دل راه ده ياز من ترس ديمن دوست شما هستم و هرگز نبا د،يدان يشما كه م. ديكرد يمن فرار نم

 ».گريكديو متحد  ميجبهه ا كيما در  ةهر چه باشد هم. البته«: گفت ليسكيدرا

. سنگدل بود يمان مادر به خطامرد ه نيدوك اعظم بود، ا ز،يسامرها: گذرد يدانست در آن لحظه در مغز بن چه م يخوب م يليخ زابتيال

 ...است كه يمرد همان خائن نيا! شو داريب يسنت جك، از خواب خرگوش

كه  يخواهم گفت، داستان يشما داستان يو من امشب برا. ديجا آمده ا نيكه چرا امشب ا ديدان يشما م ةاكنون هم. خوب اريبس«: گفت يزيدامبر

زمان  يداستان به ماجراها نيچون ا د،يكن شهيو صبر پ ديخواهم كه حوصله داشته باش يشما مدوستان، از  يول. آن حق مسلم شماست دنيشن

هم دوباره تجربه خواهد  ندهيما در گذشته بارها تجربه كرده و از سر گذرانده و در آ يساياست كه كل يياز آن ماجراها. ستيشباهت ن يبورجا ب

 ».خواهد آمد رونيها بو سالمت از آن ديكرد و مطمئناً دوباره هم روسف

: داد يبه او م يزيبود كه دامبر يگريهم درس د نيا. اول متوجه اوست ةبه صبر و حوصله، در وهل ناليدانست كه دعوت كارد يم زابتيال

در . نبود زده و كنجكاو جانيه نيهرگز چن. نداشت يدرس ها توجه نياو در آن لحظه به ا يول. طاقت و شتابزده بود ياز حد ب شيب زابتيال

 ».خوب گوش بده، شروع شد«: به نجوا گفت ليسكيگوش بن درا

 ».بود يطوالن اريمقدمه كه بس. دوارميام«: آهسته گفت بن

 خياز تار يديفصل جد يبه زود. دارد يكننده ا نييتع تيجلسه حضور دارند، اهم نيكه در ا يتمام كسان يپدر مقدس برا يجسمان تيوضع«

خدمت كند، بلكه  سايبه كل ديزمام امور را به دست خواهد گرفت كه نه تنها با يمرد. انتخاب خواهد شد يديپاپ جد آغاز خواهد شد، سايكل

 يعنيما، . رحلت خواهد كرد يپدر مقدس به زود. جهان هماهنگ و منطبق سازد ةنديما، آ ةهم ةنديآ سا،يكل ةنديآ فيوظا اآن را ب ديبا

 - كه جوان تر است–قرار گرفته است كه او  نيخداوند بر ا تيظاهراً مش يول. ميگريكدي كيو نزد يميمونا و من، دوست قد يسالواتوره د

متوجه شد كه  شيبه دو سال پ كينزد يدكتر كاسون. اش مطلع بودم يماريقبل از خود او از ب يمن حت. ديك گوزودتر از من دعوت حق را لبي

و نوعدوستانه، قبل از  يانسان ليتنها به دال ،يدكتر كاسون. گرفتار شده است يالعالج قلب يارميب كيدارد و هم به  يهم تومور مغز كستوسيكال

اش  يماريبه اطالع پدر مقدس برساند كه ب ديو چگونه با يخواست بداند كه ك يم. و با من مشورت كرد اشتگذ انيهمه موضوع را با من در م

راسخ به  يشجاع، با اعتقاد اريبس يمرد كستوسيكال. را به عهده گرفتم فهيوظ نيو ا رفتميمن درخواست او را پذ. كننده است ديالعالج و نوم

مدت من و  نيدر ا. گذرد يم خياكنون دو سال از آن تار. بگذارد انيدر م يرا با و تيخواست واقع ياو از دكتر كاسون. خداوند است تيمش

بحث  ندهيگذشته و هم در مورد آ ةهم دربار م،يكرد ياوضاع را بررس م،ياندرا با هم گذر ياديز يدراز و شب ها يساعت ها كستوسيكال

 م؛يمشتركاً به انجام برسان ميبود دواريو ام ميخواست يكه م ييدر مورد كارها م،يحرف زد ميكه با هم انجام داده بود ييدر مورد كارها... ميكرد

 .ما ساقط است ةابد از عهد يبرا گريكه انجام دادن آن ها اكنون د ييزهايچ

 يپ يمتعارف محوله از سو ريغ تيمأمور يجنگ و آنچه من در جهت اجرا يمن در طول سال ها يجا حاضرند از كارها نيكه ا يكسان اكثر«
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و  يضرور ،يدر جنگ بزرگ و خانمانسوز جهان ريدرگ يايكردم كه انجام دادنشان در دن ييمن در آن زمان كارها. دوازدهم انجام دادم، باخبرند

ضرورت و اقتضا  ليمن به دل يول. است يو نابخشودن زيارتكاب آن ها نفرت انگ ،يصلح و اوضاع عاد طيكه در شرا ييكارها. بود تناباج رقابليغ

 من خبر يمونا از كارها يسالواتوره د. ام عمل كردم فهيبه وظ

خواهد  سيبر تخت پطروس قد يسال كوچولو روز ديد يم نمدر خواب ه يكس حت چيكه ه ياو در زمان. دانست  يرا م زياو همه چ.  داشت

 . . .نشست ، در كنار من و همرزم من بود 

جنگ  يمحرمانه من در سال ها تيكه از مأمور ياز كسان يتعداد. روبرو شدم  يگري، با مشكل د كستوسيكال يماريپس از اطالع از ب يكم «

كه تمام آن  دميرس جهينت نيكردم و به ا قيمورد به صورت محرمانه تحق نيمن در ا. شتند خبر داشتند ، در فواصل كوتاه ، پشت سر هم در گذ

خاص اما نا معلوم ، دستور قتل آن ها را صادر كرده بود ، و من  يلي، به دال يكس. نبود  يمرگ آن ها تصادف نيبنابرا. بودند  دهيافراد به قتل رس

 .. . كردم  يم دايآن فرد نا شناس را پ ديبا

 نيا يتوانست برا يكرده بود كه م دايپ يياو الگو. گذاشت  انيرا با من در م قاتشيتحق جيبه من مراجعه كرد و نتا نيو باالخره خواهر والنتا «

را به  ردهمبنا اتيرا مطرح كرده و جنا يا هي، فرض ياو در ابتدا ، به صورت كامالً نظر. ارائه دهد و آن ها را به هم مرتبط كند  يحيقتل ها توض

 يبيكردن منابع مهم و موثق نبوغ عج دايدر پ نيوالنتا يول. رابطه ها را بداند ، به هم ارتباط داده بود  يو چرا يآن كه چگونگ يو ب يطور فرض

 يرد ، به سراغ رابك دايرا پ يچلياسناد پور سياو در پار. و مرتبط كند  بيبا هم ترك يو عل يرا به صورت منطق شيها افتهيتوانست  يداشت و م

كرده بود ، كنار هم گذاشت و  دايجا و آن جا پ نيرا كه ا يو رو كرد و اطالعات پراكنده ا ريرا ز كانيمحرمانه وات يها ويرفت ، آرش ووديه

 ماندهيباق يها يازن را گرفت ، يجنگ مياو رد غنا. كند  مياز كل ماجرا ترس صيهر چند مبهم و نا كامل ، اما درست و قابل تشخ يريتوانست تصو

 –بار ها با آن روبرو شده بود  قاتيتحق يكه ط يهمان اسم مستعار يعني -»  مونيس«  يها تيكرد و به كاوش درباره فعال بياز جنگ را تعق

است  انيدر جر يدسومعامالت پر  ريپ يها يو ناز ايسيكل انيم ديكرد و آن جا بود كه فهم تيهدا هيشواهد او را به اسكندر نتمام اي. پرداخت 

از چهار دهه را كشف كرد و در دفتر كالوس  شيب خياسرار مدفون در عمق تار نيوالنتا. باشد  يكه اساس آن بر شانتاژ و ارعاب متقابل استوار م

. شد  يم دهيد زين يزياش جاكومو دامبر يميو قد ري، دوست پ گريآن ، عالوه بر سه مرد د ينمود كه رو دايرا پ يو كهنه ا يميعكس قد شترير

گذشته ها  نيو ا. رود  يفقط به خواب م.  رديم يگذشته ما هرگز نم« : تازه كرد و ادامه داد  يگذاشت ، نفس نهيس يدست ها را رو يزيدامبر» . . 

هم از  نيا.  بدكو يما م نهيو مشت پر قدرت خود را بر س زديخ يكس انتظارش را ندارد ، از خواب بر م چيكه ه يدرست در لحظه ا يگاه

 . ميو متواضع و فروتن بمان ميكند تا خود را فراموش نكن يما را ادب م بيترت نيخداوند بد. خداست  يها يشوخ

او تمام . كار خود را دوباره از سر گرفته اند  نيبود كه حشاش دهيرس جهينت نياو به ا. را به من گزارش داد  اتشيكشف جينتا نيخواهر والنتا «

دانست  يم نيوالنتا ايآ. داشت  ياتيو فرض اتينظر زياست ن يمتعلق به چه كسان يمورد كه اسام نيكرده بود و در ا دايرا پ يميمستعار قد ياسام

دوران جنگ با  يها داديخود را در مورد رو يها افتهياصرار داشت كه  يول. . . به من نگفت  يزيمورد چ نيبودم ؟ او هرگز در ا مونيكه من س

دوباره فعال شده است و  نيگروه حشاش: او گفت . شود  يدوران جنگ اكنون دوباره تكرار م يها دادياو به من گفت كه رو. بگذارد  انيدر ممن 

را  زيمجبور بودم همه چ. كنم  تيرا رعا اطيو من مجبور شدم كمال احت. . . را بداند  عيوقا نيا ليخواست دل يم نيوالنتا. كش  يدوباره آدم م

 يب يو حدس و گمان ها يميقد يها همه افسانه ها نيشده است ، به او گفتم كه ا يبه او گفتم به كج راهه افتاده و دچار اشتباه بزرگ. انكار كنم 
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در او گذاشت ،  يپا يگرفت و پا در جا يرا پ نيوالنتا قاتيتحق زابتيكه خواهر ال يزمان يعنياست كه من بعداً ،  يزيچ نو اي –اساس است 

 نيمن كمك كرد تا ا بهاو . گفتگو ها قرار دادم  نيتمام ا انيرا در جر ميبا وفا يو البته من سانداناتو. هم تكرار كردم  زابتيپاسخ به سؤاالت ال

 دياو ام. داشت  خبر سيم در پار يها تيسانداناتو از اكثر فعال.  ميآن ها رامنحرف كن قاتيتحق ريو مس ميندازيدو كارآگاه ماهر را به اشتباه ب

وارث من  ديبود كه با يقبول دارد ، او كس ايسيمرا در كل ديكرده ام كه عقا تيكردم او را چنان ترب يبود كه تصور م يمن بود ، مرد جوان ندهيآ

هم  گريد يميوست قدد كياما من عالوه بر سانداناتو به . قرار داده بودم  ارشيبود كه من تمام تجارب و دانشم را در اخت يشد ، او كس يم

خواستم  يم: محول كردم  مه يگريد فهيدوست وظ نيمن به ا. انجام دهد  يقاتيمراجعه كردم و از او خواستم درباره آن پنج قتل مرموز تحق

و او پس از انجام .  ، به دوست وفا دارم پدر دان واگذار شد ريدشوار و خط فهيوظ نيا. چه بود  قاتياز آن تحق نيوالنتا يبدانم هدف و منظور اصل

دستور انجام آن ها را صادر كرده بود ؟ و به چه  ايها شده و  تيجنا نيمرتكب ا يچه كس يول. كرد  دييرا تأ نيوالنتا ي، تمام ادعا ها قاتيتحق

 ؟ ليدل

ها  داديرو نيا يه رابطه احتمالتر دربار شيهر چه ب. همزمان بود  كستوسيكال يماريبا شروع ب ياپيپ يهمان طور كه گفتم آغاز آن قتل ها «

 جهينت نيهم به هم زابتيخواهر ال. علت و معلول است  ني، رابطه ب داديدو رو نيا انيتر روشن شد كه رابطه م شيتر و ب شيب ميفكر كردم ، برا

خاطر آن رفتار نا پسند از او پوزش  و اكنون به –گذاشت ، او را مسخره و سرزنش كردم  انيموضوع را با من در م نيكه ا يوقت يول. بود  دهيرس

به هر حال من . هم به همان سرنوشت دچار شود  زابتيخواستم خواهر ال يكشته شده بود و من نم قاتشيتحق ليبه دل نيوالنتا يول. طلبم  مي

 ؟ ياما چه رابطه ا. ماجرا رابطه دارد  نيبا ا يبه نحو يكه انتخاب پاپ بعد دميرس جهينت نيسرانجام به ا هم

انجام گرفته بود ؟ همه آن ها  يقتل ها بر طبق چه الگو و چه نقشه ا نيداشتند ؟ ا يمرموز چه وجوه مشترك يها تيجنا نيا انيخوب ، قربان «

 تداش احتمال وجود نيا ايدانستند و  ياز اسرار را م يهمه آن ها بعض. كرده بودند  يزندگ سيها بود ، در پار يدر اشغال ناز سيكه پار يموقع

هم وجود  گريوجه مشترك د كياما . بودند  دهيبود كه همه آن ها به قتل رس نيوجه مشترك ا نيو آخر. . . اسرار مطلع باشند  يكه از بعض

من . داد كه من قاتل آن پنج نفرم  يهمه شواهد نشان م: به من فهماند  ميمستق ريمخصوص خود ، به طور غ وهيداشت كه پدر دان آن را به ش

شاهدان زنده ، گذشته  نيبردن ا نيبا از ب ديبود كه با يعيو طب يمنطق نو بنابراي –و هنوز هم هستم  –پاپ بودم  ياحراز كرس ينامزد ها زا يكي

ن ا ايب –زمان جنگ با خبر بود  يها داديبودم كه از تمام رو ياز كسان يكيگذشته ، من هم  نياز ا. بسپرم  يخود را پاك كنم و به فراموش اهيس

را  يمن نه كس. نقطه ضعف داشت ، غلط بود  كيبود و فقط  يو منطق يعال اري، بس يتئور نيا! بودم  دهيتفاوت كه من زنده مانده و به قتل نرس

 .را داده ام  يكشته ام و نه دستور قتل كس

 يكه او بعض يهنگام. دارد  ينقره ا ياست كه مو ها يشيپدر دان به من اطالع داد كه قاتل وال كش.  ديبه قتل رس نيو بعد ، خواهر والنتا «

من آگوست هورست من است كه من پس  يكه شخص مورد نظر ، همرزم قدم دميگذاشت ، فوراً فهم انيآن مرد را با من در م يظاهر اتيجزئ

 ياز صومعه ها يكيقبالً در . بود كه او نيدانستم ا يكه م يزيهورست من از كجا آمده بود ؟ تنها چ. از او نداشتم  يخبر چيه جنگ انياز پا

بود  زگاريوارسته و پره كه مردي –هورست من خبر داشت ؟ و آگوست را  ياز محل زندگ يبجز من چه كس يول. كرد  يم يموطنش هلند زندگ

 كرده بودند ؟ ليرحم تبد يب يقاتل بهچگونه دوباره  –

نفر  كيهورست من فقط از .  رديد داشت كه هورست من حاضر بود دوباره از او دستور بگنفر وجو كيتنها . پاسخ داشت  كيسؤال تنها  نيا «
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 را يكس يعني –را  نيبه هورست من دستور داده بود والنتا يكس. من به او فرمان قتل نداده بودم  يول.  مونياز س. . . از من . گرفت  يدستور م

رحم بود كه  يآن قدر ب ي؟ چه كس اما چه كسي. به قتل برساند  –بود  ليسكيدرا ويمن ه يميدردانه من بود ، دختر دوست قد يكه از كودك

 .شناخت  يرا م مونيگذشته س يصادر كند ؟ چه كس يفرمان نيتوانسته بود چن

و . . . داند  يمرا م زيهمه چ هست كه يگرينه ، كس د. را  زيداند ، اما نه همه چ يها م زيچ يليسانداناتو درباره گذشته من خ ورهينيبله ، مونس «

و  دهيخود كش يوفا دار اما متعصب مرا به سو يگذرد ، سانداناتو يم كستوسيكال يماريكه از ب ياست كه در طول دو سال يشخص همان كس نيا

 ». . .  ستي، اعتراض نكن ، مهم ن ترونه ، پي –از من جدا كرده است 

عاملِ فساد « : زد  اديگرفت و فر يزيدامبر ي، انگشت اشاره اش را به سو دياز عرق از جا پر سيو خبر افروخته  يناگهان با چهره ا سانداناتو

زنا  شماو محترم  رينظ يب نيالكهارد كه با آن خواهر والنتا سيشما ، شما و كورت!  ديرا نابود كن ايسيكل ديخواه يكه م دييشما نيا!  ديشما هست

او . . . كرد  يم نيآن توه يو آموزش ها يما را آلوده كرده بود و به تمام مقدسات و مبان يايسيشما كه كل زيزع نيبا آن خواهر والنتا. كرد  يم

كرد ، از  يمال م درا لگ ايسيبود ، او اصول كل يخطر بزرگ ايسيكل يكه او برا ديبفهم ديشما با.  ديرا درك كن نيا ديشد ، شما با يكشته م ديبا

و متمرد و  فيضع يشورش كرده بود ، او مظهر تمام انسانا ها كانيوات نيفرام حينص صر هيكرد ، عل يم تيحما ستيكمون يها شيكش

 مثلكه مثل او هستند ،  ياو و تمام كسان! بكشانند  يما را منحرف كنند و آن را به نابود يايسيحركت كل ريخواهند مس يبود كه م يگناهكار

را نجات  ايسيكل مي؛ ما موظف مييرايبپ يرا از آلودگ ايسيماست كه كل فهيوظ نيو ا. آن بسته اند  ير به نابودافتاده اند و كم ايسيطاعون به جان كل

 »!  ميبده

 زيسانداناتو خ يرود كه مهار اعصابش را از دست بدهد و به سو يآن م ميمتوجه شد كه عضالت بدن بن منقبض شده است و هر لحظه ب زابتيال

 ». . .  ديكنم آرام باش يبن ، خواهش م« : فت و آهسته گفت دستش را گر. بر دارد 

، به  ديد يشده بود ، اما او را نم رهيخ يزيو به دامبر ستادهيا يسانداناتو با كمر افراشته پشت صندل. بر جلسه حاكم شده بود  يمرگبار سكوت

 يم نتكا ارياخت يكه از سرما به خود بلرزد ، ب يشد و مثل كس يم بار دچار رعشه كيهر چند لحظه . كرد  يدور دست و نا معلوم نگاه م ينقطه ا

خواست  ياو م« : گفت  يزند ، سخن م يكه با خود حرف م ي، مثل كس كنواختيو بعد دوباره رشته سخن را به دست گرفت ؛ آرام و . خورد 

از تهمت و  يخواست باران ياو م.  جنابيبود ، عال يه بزرگضرب ايسيكل يبرا ينوشته ا نچني – سديكتاب بنو ايسيها با كل يدرباره رابطه ناز

، نظم و انضباط  ميبست يدهانش را م دي، با ميگرفت ياو را م يجلو ديبا.  نديافريخواست هرج و مرج ب ي، او م زديبر ما فرو بر نيو توه اتتشم

 ». . . آن بود  يخدمتگزاران واقع يِو ملجأ و حام ايسيكل ديام نيشناختم كه آخر يرا م يو من كس. شد  يدوباره بر قرار م ديبا

و رنجورش پر از  دهيچهره تك. اش نشست  يصندل يو صبر كرد تا ساندانا تو دوباره رو» . ، پسرم  ني، لطفاً بنش ترويپ« : آهسته گفت  يزيدامبر

تر از دست  يبه مراتب قو ييدانست كه دست ها يم بود ، اكنون دهيرا فهم قتيحق: بود  ريسراز شيبود ؛ اشك از گونه ها يدرد و درماندگ

 .له و نابود كرده بودند  عيچرخ وقا رياو ، وجودش را به صالبه دروغ بسته و آن را ز يها

 .ابزار ساده سوء استفاده كرده بودند  كياز او به عنوان : و درك نكرده بود  دهينفهم اصالً

 نيدانست كه با ا ياو را طرد كرده بود و م شهيهم يبرا اريدرست در همان لحظه با تأسف بس ييونگاهش را از سانداناتو بر داشت ؛ گ يزيدامبر

 رفو جوان مرا از راه راست منح چارهيدوست ب نيا يچه كس« : به سخنانش ادامه داد . جهنم فرستاده است  ميكار ، او را به قعر ظلمات و به حج
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او  يبود كه پ يمرد همان كس نيو ا. شناخت  يبهتر از خود من م يحت ايكه گذشته ها را مثل من  يكس كار بود ، نينفر قادر به ا كيكرد ؟ تنها 

ما در  يها تيفعال اتي، تمام جزئ نيحشاش هيمدرك عل افتني ياو برا.  ميدينام يم» كلكتور « كه ما او را  يفرستاده بود ؛ همان كس سيرا به پار

 يحد را نگه داشت و از مرز خاص يكرد ، ول دميكرد ، تهد ييكرد ، از من باز جو دايكرد ، ردم را پ بيتعق مرا. و رو كرد  ريدوران جنگ را ز

دانستم كه او  يم قاًيمن خبر داشتند ، من هم دق يهمان طور كه آن ها از كار ها. دارم  ينامه مطمئن مهيدانست كه من ب يچون م. . . تجاوز نكرد 

 .صادر كرده اند  ينيزده و چه فرام ييدست به چه كار ها يو پ

 ياجرا ياو برا. من هستم  بشيرق نكه بزرگ تري –دانست  يهم م شهو همي –داند  ياو م. خواهد پاپ شود  يم كاتويندليا ناليكارد يمانفرد «

 يو منطق ريگيمشكل را به نحو پ نيا يو مانفرد. داشت  يبر م انيكرد و شاهدان زنده دوران جنگ را از م يگذشته اش را پاك م دينقشه خود با

 يليكه خ نيچرا راه ساده تر را انتخاب نكرد و مرا به قتل نرساند ؟ ا يول. برد  نيدانستند ، از ب يم اديرا كه از گذشته او ز يكسان. كرد  لح

كه  يا هاسلح. داشت  ير بود ، اما مشكل خاصراه آسان ت نيبله ، ا. . .  ليقب نياز ا يزيچ اي يحمله قلب كي،  يسانحه رانندگ كي –آسن تر بود 

، كار  نيو ا. هورست من بود . رفت  يبه دستور من به شكار م شيبود كه چهل سال پ يخواست از آن استفاده كند ، همان مرد يم كاتويندليا

 ورستكردن ه دايتنها پ يول. هده او بود به ع نياز گروه حشاش ماندهيكردن افراد باق دايپ فهيپس از جنگ وظ ينبود ، چون در سالها يدشوار

 .دارد و به سراغش فرستاده است  ازيدوباره به او ن مونيكرد كه س ياو را متقاعد م يبيبه ترت دباي –نبود  يمن كاف

جوان متعصب و كور  ترويپ: دانست  يكار را م نيو او راه ا.  ديكش يخود م يسانداناتو را به سو دباي –نداشت  يگريچاره د كاتويندليا نيبنابرا «

به  ومرا دوست داشت  ترويپ. بود  ترويتنها نقطه ضعف پ نيا. تنها راه ، وسوسه او در عرصه اعتقادات بود  نياست ، بنابرا يفكر و متحجر

اغلب  ترويپ.  تمسين يمتعصب يمن روحان يول.  ستينگر يم نيتحس دهيو افزون بر ثروت آن به د ايسيقدرت كل ميمن در تحك يها ييتوانا

با خبر  كستوسيال عالج كال يماريپس از آن كه از ب يكم يعنيزود ،  يليخ كاتويندليا. كرد  يآمرزش گناهان كوچك و بزرگ من دعا م يبرا

 كيبه  چارهيب يترويپ بيترت نيو بد.  ديخود كش يرا وسوسه كرد و به سو تروي، پ ميانتخاب كن يديپاپ جد ديبا يكه به زود ميديو فهم ميشد

 يهمه م. شد  لياو تبد يو سخنگو مونيس يهورست من به صدا يبرا ترويپ. شد  ليتبد فيفقره كث نيجرم در چند كيشر كيجاسوس ، به 

 ندهيبود كه هورست من او را به عنوان نما يعيطب نيبنابرا. همكار و محرم اسرار من است  نيتر كيمن است ، و نزد»  هيسا « ترويدانستند كه پ

به  نستونيكه سانداناتو به من گفت هورست من در پر يهنگام. كنترل از راه دور بود . . .  يكار او نوع. و به دستوراتش عمل كند  رديمن بپذ

ا توطئه تنه نيو تازه سانداناتو در ا. . .  گرنديكديهمدست  كاتويندليسوء قصد كرده است ، مطمئن شدم كه سانداناتو و ا ليسكيجان درا

 ». . . نبود  يهمدست مانفرد

تمام اراده ، تعقل و  ييكه گو ديرس يبه نظر م چارهيچنان شكسته و ب ترويپ. شده بود  رهيشرر بار به سانداناتو خ يهمچنان با نگاه ليسكيدرا

در  ييحركت بود و گو يب يمجسمه سنگ كيهم مثل  ليسكيدرا. خورد  يساكت بود و تكان نم. از وجودش رخت بر بسته بود  يزندگ رهيش

 .كرد  يم ريهپروت س

 »خود شماست ؟  ريفقط نظر و تفس دييگو يآنچه م ايكرده است ؟  دييتأ يشما را به نوع يهورست من گفته ها ايآ« :  ديپرس زابتيال

 يهر چه را م. . . را را به من گفت او ماج. مذاكره كرده ام  زيمن در دو روز گذشته مفصالً با آگوست درباره همه چ. ، خواهر  ديمطمئن باش «

شد ،  هنرده بالكن سقوط كرد و كشت يبدبختانه از رو يرا هم كه قرار بود شما را بترساند ول يكردن آن مرد دايداستان پ. . . دانست به من گفت 
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بود كه  يمرد. جان مرا از مرگ نجات داد  شيسال ها پ. بود  يرزمنده شجاع و فداكار يروز. بود  ي، مرد ساده ا چارهيآن ب. بازگو كرد  ميبرا

و  عاعمرش را در آرامش و سكوت و با د يو سزاوار آن بود كه باق افتهي يخود مأمن يبرا. وحشتناك گشتاپو را تحمل كرده بود  يشكنجه ها

 ». رخ نخواهد داد  يگريقتل د ها تمام شده است و يدادم آدمكش نانيبود كه به شما اطم ليدل نيبله خواهر ، به هم. كند  يتوبه سپر

است  دهيبود كه به مرز جنون رس يمرد اديفر نيو عذاب وجدان بود ؛ ا يديسر داد كه آكنده از نو م يو دهشتناك يوانيناگهان نعره ح سانداناتو

بت ، در راه  كير راه اش را د يدانست زندگ يبود كه م يمرد اديكوبند ، فر يرا بر كف دستش م بيصل خيكرد م يكه احساس م ي، مرد

بر زبان راند و تلو تلو خوران ، مثل مست ها ، راه خروج را در  يانداخت ، اصوات نا مفهوم نيرا به زم ي، صندل دياز جا پر. كرده است  داف طانيش

 .گرفت  شيپ

مثل مجسمه بر جا خشك شده  نيريسا» ! جا بمان و حركت نكن  نيهم« : زد  اديفر. بود  ديچهره اش مثل گچ سف.  ديهم از جا پر ليسكيدرا

 .بودند 

 رانينگاه ح. زد  يچانه اش برق م يبزاق رو يلخته ها.  ستاديو بر جا ا ديسانداناتو به در رس. را آرام كرد  ليسكيبا اشاره دست ، درا يزيدامبر

گذشت  يسانداناتو بود ، و آنچه م تروياما او هنوز پ .گذشت باور كند  يتوانست آنچه را م يدوخته بود ، انگار نم نيو نا آرامش را به حاضر

 .از ترس تكان خورد  زابتيال. ثابت ماند  زابتيبر صورت ال شيسرانجام چشم ها. داشت  تيواقع

، شما هم  ديودشما با نظر من موافق ب. . .  ميما ساعت ها با هم حرف زد. ك . . ديكن يشما ، شما مرا درك م« : آهسته و به نجوا گفت  سانداناتو

 ديكه نكرده ا موشفرا. . .  ريشرّ در خدمت كار خ. . .  ديحتماً هنوز به خاطر دار. . . ها پاك شود  ياز آلودگ ديبا ايسيكه كل ديمثل من معتقد بود

 نيشكست ، با گوشه آست شيصدا» . . .  ديده حيتوض شانيبرا. . . كار ها الزم بود  نيكه ا ديي، به آن ها بگو ديبده حيتوض شانپس براي –

 »! نبود  نيجز ا يكه چاره ا دييبه خاطر خدا به آن ها بگو. . .  ديبده حيتوض شانيشما برا. . . « : عرق بود  سيرا پاك كرد ، صورتش خ شيلبها

جنون  جهيها همه نت نينه ، نه ، ا . . . يشما حرف ينه ، هرگز در مورد كار ها. . . مورد  نيما هرگز در ا« : تكان داد  يوحشت زده سر زابتيال

 ». شماست 

 .و در ، پشت سر سانداناتو بسته شد » .  ترويبرو ، پ« : گفت  يزيدامبر

از ما  دييو بفرما دي، لطف كن جنابيعال« :  دياش پرس يشگيهم يبا آن لحن خشك و رسم زيسامرها ويباالخره در. لحظه به سكوت گذشت  چند

و اكنون به حضور پدر مقدس . . . را به راه انداخته بود  يو جهنم نيخون نيماش نيچه خواهد كرد ؟ او ا كاتويندليساخته است ؟ ا يچه كار

 . : ديكن ييلطفاً ما را راهنما. شده است  ابيشرف

» . معلوم خواهد شد  يدخداوند به زو تيمش. است  جهينت يو ب دهيب فا يپاپ بعد تيدرباره هو يساز عهيهر نوع حدس و گمان و هر نوع شا «

 .و آرام بود  يدوباره جد يزيدامبر يصدا

خدا نبود كه  نيكرد ، ا يخدا نبود كه مغز خواهرم را با گلوله متالش نيا!  دينداشته باش يخداوند كار تيبه مش« : بلند گفت  يبا صدا ليسكيدرا

 شيپ هاست كه چند لحظ يا وانهيد نيها هم تيجنا نيمسئول ا! ، نه خدا  شرارت ها انسانا ها هستند نيمسئول ا. برادر لئو را پاره كرد  يگلو

است  يتكاريكشد ؛ مسئول ، آن جاه طلب جنا ياست كه با گلوله و خنجر آدم م يو مجنون يرفت ؛ مسئول ، آن قاتل روان رونيجا ب نيآزادانه از ا

 خاطربه . در سر دارد  ييداند چه نقشه ها يمحتضر نشسته است و خدا م كستوسي، كنار بستر كال ميجا نشسته ا نيلحظه كه ما ا نيكه در هم
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 »!  ديبكن يو كار ديها را آزاد نگذار وانهيد نيخدا ا

 »؟  ليسكيدرا ي، آقا ديدار يشنهاديشما چه پ «

 ». . .  ديهورست من كجاست ؟ شما با او حرف زده بود «

اش برگردد  يشينام و نشان كش يب يمن او را مرخص كردم تا دوباره به زندگ. جا رفت  نيا هورست من از« : تكان داد و گفت  يسر يزيدامبر

او . خورده بود  بياو فر. آمرزش گناهانش دعا كردم  ياز او اعتراف گرفتم و تا آن جا كه از دستم ساخته بود برا يمن به عنوان پدر روحان. 

او  يبرا نيو هم. بزرگ تر از عذاب وجدان و احساس گناه وجود ندارد  يمجازات. دانست  يخود م فهيكرده بود كه انجام دادنش را وظ يارك

 ». است  يكاف

و تازه شما هنوز در . كند  يمن حرف بزند و داور يكس حق ندارد به جا چيه.  ديكن يمن داور يبه جا ديشما حق ندار ي، ول دياز نظر شما شا «

.  ردك انتي؟ او شما را لو داد و به شما خ ستينهفته است ؟ او ك ينام مستعار چه راز بزرگ نيدر پشت ا.  دينگفته ا يزيمورد دوك اعظم به ما چ

دوك :  دييبه من بگو. فروخت  كاتويندليكرد و شما را به ا انتيو او خ. . . دانست  يرا م زيهمه چ كاتويندليمثل شما و ا قاًيدوك اعظم هم دق

 نيرابناب –است  دهيشوند و به قتل هم نرس يم دهيكه در آن عكس كهنه د ستين يه عهده دارد ؟ او جزو كسانب يبرنامه چه نقش نياعظم در ا

كه نقشه  يمن او از همان روز دهي؟ به عق ستينظر من چ ديدان يم. ، هورست من را به سراغ او نفرستاده است  كاتويندليكه ا ميريگ يم جهينت

 دنيو دوك اعظم با هم متحد شده اند تا راه رس كاتويندليكنم ا يفكر م. بود  كاتوينليا. ن شما و متحد و همكارسوء قصد به پاپ را لو داد ، دشم

 قاتيتحق جيشماست و از نتا ديدانستند كه خواهر من طرفدار عقا يآن ها م. مخالفند  ايسيتحول كل ريشما را به مقام پاپ سد كنند ، چون با مس

.  ستين يزافگ يبها كاتويندليها به آغوش ا ناليو راندن كارد كانيرعب و وحشت در وات جاديا يون چند نفر در ازاخ ختنير.  دنديترس ياو م

 »؟  دييگو ينم يزيو چ ديپس چرا شما در مورد دوك اعظم سكوت كرده ا

 .شد  رهيخ يزيدامبر يسكوت كرد و به چشم ها. از نفس افتاده بود  ليسكيدرا

در  ديبگذار. است  دهيماجرا به آخر رس نيا. گفتن ندارم  يبرا يزيمن در مورد موضوع دوك اعظم چ« : گفت  يطوالن يپس از مكث ناليكارد

گفته  ديآنچه با. خوب  اريبس« : نگاه كرد و خطاب به آنان گفت  هامانشيم ريسپس به سا» .  ديموضوع را فراموش كن.  ميمورد سكوت كن نيا

از  زيفصل دردناك و غم انگ نيا.  ديكن تيكامل را رعا يامشب ما سكوت و راز دار يخواهم در مورد بحث ها يم از همه شما. گفتم  ،شد  يم

زمام امور را به دست خواهد  ديپاپ جد كيخاموش خواهد شد و  يبه زود كستوسيكال يشمع زندگ.  ديرس انيما هم به پا يايسيكل خيتار

 ميهمه ما فراموش خواه يو به زود. خواهد آمد  رونيآزمون سر بلند ب نياز ا شهيمقدس مثل هم يايسيو كل افتيادامه خواهد  يزندگ. گرفت 

 ».  وستيخواهند پ خيماجرا ها هم به تار نيشد و همه ا

چگونه و  ديرا با يدانست كه گام بعد يكس نم چيو ه. گفتن نمانده بود  يبرا يزيچ.  ديرس انيبه پا يو جد نيسنگ يدر جو يزيدامبر يهمانيم

به خواب خوش فرو روند ؟  اليخ يتوانند آسوده به خانه برگردند و آرام و ب يافراد م نيكرد ا يتصور م يزيدامبر ايآ. بردارد  ريدر كدام مس

را از  يزيه دامبربودند ك يافراد كسان نيهمه ا. كرد  يم يخداحافظ همانانيبا م يسالمت يبود و با فشردن دست و آرزو ستادهيكنار در ا ناليكارد

 يمي، با تمام دوستانش صم شهي، مثل هم يزيدامبر. بد كنارش مانده بودند  يخوب و هم در روز ها يشناختند و هم در روز ها يم شيسال ها پ

 .بود  يو خودمان
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خوشحال به نظر « : خطاب به بن گفت پدر دان به سراغ آن ها رفت و . كرد  يبود و به چهره درهم و افسرده اش نگاه م ستادهيكنار بن ا زابتيال

 ».  ديرس ينم

 »؟  ديكن يتعجب م «

 نيو اكنون اطالعات شما در مورد ا ديكرده ا يتمام راه را ط باًيشما تقر.  ديباش يراض جهينت نيكنم بهتر است به هم يفكر م يول. البته كه نه  «

 ». كامل است  باًيماجرا تقر

 ».  ستمين يورده ام راضكه به دست آ يا جهياز نت يول «

شما را  جهينت نيبه ا دنيرس ايآ. بغرنج و وحشتناك باشد  نيچن تيكه واقع ديديد يدر خواب هم نم يكنم حت ي؟ تصور م ديكرد يفكرش را م «

 «كند ؟  ينم يراض

 .شده بود  رهيهمچنان به او خ ليسكيدرا

شما بگذارند ؟ عاقل باش ،  ارياعدام دست بسته در اخت يرا برا گرانيست من و دهور دي؟ انتظار داشت ديداشت يمگر چه انتظار« : گفت  دان

 ». . . دوست من 

 »؟  يآرت «

 »بله ، پسرم ؟  «

 ». خفه شو  «

 ». بودم  دهيبود كه در عمرم شن يپاسخ نيقانع كننده تر نيا «

خود را پنهان كند  يتوانست نگران يبود ، باز هم نم دهياره سانداناتو شنكه درب يديرغم اخبار جد يعل» . نگران سانداناتو هستم « : گفت  زابتيال

 ». زند ، نگرانم  يرم پرسه م يها ابانيتنها در خ يا هيروح نياوضاع و با چن نيكه در چن نياز ا« : 

 ». كنم  شيدايبهتر باشد بروم و پ ديشا. حق با شماست « : گفت  ليسكيدرا

 ».  ديرا فراموش كنسانداناتو « : دان گفت  پدر

 ».  اورديسر خودش ب ييترسم بال يم« : گفت  زابتيال

 ». است  شيكش ترويپ« : گفت  دان

 »؟  دينشده ا تيواقع نيهنوز هم متوجه ا. ، او قاتل است  طانيلعنت بر ش« : زد  اديفر ليسكيدرا

 ».  ستيكلمه قاتل ن قيدق يسانداناتو به معنا« : پاسخ داد  دان

او مرا به تله انداخت و به  نستونيآن شب در پر. قاتل است  كيو همدست  كياو شر.  ديقدر مته به خشخاش نگذار نيكنم ا يم خواهش «

 ». بزرگ  يخدا. . . ام را برطرف خواهد كرد  يافسردگ يباز تيبه من گفت اسك. عقلم را از دست داده بودم  ايگو. دعوت كرد  يباز تياسك

خواست به من بفهماند  يكنم م يفكر م. . . آورم  ياكنون كه سخنانش را به خاطر م. است  وانهيكنم ساناناتو واقعاً د يور متص« : گفت  زابتيال

امشب « : اشاره كرد و گفت  يزيبا سر به دامبر. خسته بود  زابتيال» . بود  يو انتزاع كيآن روزش به نظر من كامالً تئور يحرف ها يول. . . كه 

 ». كنم  يم توتهيفرقه ب يدر ساختمان مركز ناليخواست كاردرا به در 
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، سپاسگزارم  ديمن گوش داد ياعترافات طوالن. . . و به  ديمن گذاشت اريكه وقت خود را در اخت نياز ا« : و گفت  وستيبه جمع آن ها پ يزيدامبر

 ». ماجرا را روشن كنم  نيا فيامشب تكل نيخواستم هم يم. 

 ».  ديفراموش كرده ا يرا به كل كاتويندليا شما ظاهراً يول «

 زيسامرها وياز در. دارم  يچند كلمه حرف خصوص انيآقا نيخواهر ، من با ا. كنم  يرا فراموش نم يزي، من معموالً چ نيبنجام ستيطور ن نيا «

شب « : رساند و گفت  ياو رال به در خروجرا گرفت ،  زابتيسپس دست ال» . و محافظش خواسته ام شما را تا ساختمان فرقه اسكورت كنند 

 ».  مينيب يرا م گريفردا همد.  زميعز ، ريبخ

 .و پدر دان آمد  ليسكيسپرد ، دوباره نزد درا زيرا به سامرها زابتيپس از آن كه ال يزيدامبر

 ».  دييايخواهم از شما خواهش كنم همراهم ب يم «

 ». موافقم « : گفت  يمعطل يب دان

 »؟  ميرو يچرا ؟ به كجا م« :  ديرسپ ليسكيدرا

 .ساعت دو بامداد بود . و به ساعتش نگاه كرد  ديكش يآه يزيدامبر

 ».  ميكن ادتياز پدر مقدس ع ديبا.  ميرو يم كانيبه وات «

 شيچشم ها. كرد  يس نمقطرات باران را احسا زشي، اما او ر ديبار يم يميباران مال. هدف در دل شب سرگردان بود  يسانداناتو ب ورهينيمونس

را بشكافد و از آن قفس تنگ آزاد شود  نهيخواست قفسه س يم ييكه گو ديتپ يكرد و قلبش چنان به شدت م يصدا م شيگوش ها. سوخت  يم

 .و مبهوت بود  جي، مثل تب زده ها گ ديرس يبه ذهنش نم يفكر چيفكر كند ، ه ستتوان ينم. 

به تن داشت  ياهيس يبود كه باران يمرد بلند قد.  ديبود ، ند ستادهيا هيرا كه در سا يمرد. تازه كند  يتا نفستوقف كرد  يياياسپان يپله ها يباال

 .بود  دهيكش نييپا يشانيپ ريو كالهش را تا ز

 . ديخاست ، نشن يرا كه از پشت سرش بر م ييگام ها يسانداناتو فرود از پله ها را آغاز كرد ، صدا ورهينيكه مونس يهنگام و

7 

 : ديگو يم ليسكيدرا

خلوت ،  يراهرو ها: بود  يعيطب ريوهمناك و غ ميبرا زيهمه چ. مثل من نبود  يكس يبودم كه اصالً جا ستادهيا ي، در مكان كانيقلب شهر وات در

: خورد  يبه چشم م يخيارت يصحنه ها يواريد ياز گولبن ها يبعض يرو. . . ما بر پاركت كف سالن  يآهسته و محو قدم ها ي، صدا فينور ضع

تابلو ها آكنده از . . .  نياطي، فرشته ها ، ش يشرويدر حال پ ي، سربازان تا به به دندان مسلح ، اشكر ها يزيپر از خشونت و خونر ياورتص

را وادار به سكوت كرده  را قطع نموده و همه ريتصاو يصدا ينا مرئ يدست ييبود ، اما گو پوريو طبل و ش يجنگ يحركت و نور و رنگ و نعره ها

 . دبو

 كستوسيدر دفتر اتاق خواب كال.  ميرفت ياو م يرا به دست گرفته بود و من و پدر دان مثل دو نوكر در پ يكلمه رهبر يواقع يبه معنا يزيدامبر

نشست  زيد و دوباره پشت متكان دا يسر شيكش. به او گفت  يآهسته چند كلمه ا يزيدامبر. داد  يم كينشسته بود و كش زيپشت م يشي، كش

. 
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و . سر زده در را باز كرد و وارد شد  يزيدامبر.  چي؛ ه ي، نه در زدن ي، نه اطالع يبدن دي، نه بازد ينه مراسم. بود  بيعج.  مياتاق خواب شد وارد

 .داد  يپاسخ نم ينداشت ، چون به هر حال كس يا دهيزود معلوم شد كه در زدن فا يليخ

هم حاضر بودم شرط ببندم كه مرده  ياز فاصله ده متر يحت. مبل افتاده بود  يحركت رو يشكم ، ب يباز ، رو يبا دست و پا كاتويندليا ناليكارد

 نهيبر س يبيپدر دان صل. داشتم  ازين يتر شي، به زمان ب تيواقع نيا يها امديدرك پ يبود كه فوراً درك كردم ، اما برا يتيواقع نيا. است 

 ».  حيمس يسيع اي« : لب گفت  ريو ز ديكش

 كستوسيكال. بودم  دهياصالً ند جانيرفت كه من او را در اثر ه يبه سراغ مرد زياو قبل ازهر چ. نداشت  يتوجه چندان كاتويندليبه ا يزيدامبر اما

كرد  يكثم» . من هستم ، جاكومو . . . ؟  ديشنو يمرا م ي، صدا جنابيعال« : گفت  يزيدامبر. تر رفتم  كينزد. تختش افتاده بود  يحركت رو يب

هوش است  يب. هنوز زنده است « : خطاب به من گفت . گذاشت  كستوسيشاهرگ گردن كال ي، گوش خواباند و سپس انگشت اشاره اش را رو

و به نظارت بر كار ما اكتفا  امديو نپدر دان جل» .  ميتا او را بر گردان ديكمك كن« : رفت و گفت  كاتويندليو بعد به سراغ ا» . كشد  ي، اما نفس م

 . ميرا بر گرداند يمتوف نالِيبدن كارد يزيمن و دامبر. كرد 

صحنه  يرو ييگو.  ديرقص يم واريد يرو ونيزيتلو ريتصاو هيسا. را قطع كرده بودند  شيكرد ، اما صدا يكار م ونيزيتلو. بود  فياتاق ضع نور

 كاتويندلي، دست ها را به كمر زد و به جسد ا ستاديرا روشن كرد و سپس در برابر مبل ا يسقف يهاچراغ  يزيدامبر.  ميبود ستادهيا شينما

 ». مرده است  يمرد در اثر حمله قلب نيا« : من و دوست وفا دارش پدر دان كرد و گفت  يو باالخره رو به سو. شد  رهيخ

 . ميرد و بدل كرد يمن و پدر دان نگاه. بود  فرو رفته كاتويندليا نهيبا دسته مرصع در س يبلند ييطال خنجر

 ». معنا ، حرف شما درست است  كيخوب ، به « : گفت  دان

آهسته خنجر » . را وداع گفته است  يدچار شده و در اثر سكته دار فان يديشد يمرد به حمله قلب نيبله ، ا« : گفت  يجد اريبس يبا لحن يزيدامبر

 يكياتاق رفت ،  يخنجر را با دستمال پاك كرد ، به آن سو غهيبر داشت ، ت يچند دستمال كاغذ زيم ياز رو.  ديكش رونيب ناليكارد نهيرا از س

و » . است  يو فوق العاده ا بايز اريبس يكار دست. ساخت فلورانس است « : را باز كرد و خنجر را در كشو گذاشت و گفت  ريتحر زيم ياز كشو ها

 .سپس كشو را بست 

 ». شود  يم ينيخون يسكته قلب نيدچار چن يكس به ندرت «

« : تلفن را بر داشت و خطاب به ما گفت  يگوش» .  ديفهم يم يزيمسائل چ نياز ا ايكه گو ديوا نمود نكن ني، بنابرا ديستي، شما پزشك ن نيبنجام «

 يزي؟ من دامبر يدكتر كاسون« : رفت و منتظر ماند را گ يشماره ا» .  ستيمتصل ن كانياست و به شبكه مخابرات وات يادار ريخط غ كي نيا

جسد هم  كيجا  نيما ا.  ي، كاسون گريمطلب د كيو .  ديبه او بزن يبهتر است هر چه زود تر سر. است  يتنفسش عاد يشده ول هوشيب. هستم 

؟  ديمتوجه شد.  دياوريرا همراه ن يو كس ديعجله كن. دهم  يم حيتوض تانيمطالب را بعد از آمدن برا هيبق. مرده است  يدر اثر سكته قلب.  ميدار

،  ميدان ينم نشيرا در مورد جانش كستوسيما نظر حضرت كال« : را گذاشت ، به جسد همكار سابقش نگاه كرد و گفت  يگوش» . به شما  نيآفر

اش رفت ، به صورت  يميدشمن قد يبه سوسپس » . نخواهد داشت  ينقش يدر انتخابات بعد كاتويندليا ناليكارد: مسلم است  زيچ كي يول

 يو به عاقبت يبه جا نگذاشت يزيچ يبجز شرّ و بد ايدن نيتو در ا. نخواهم كرد  هيگر تي، من برا يمانفرد« : شد و گفت  رهياش خ دهيكدراز و ت

 ».  ستيدر انتظارت ن يهم سرنوشت بهتر ايكنم در آن دن يو من تصور م.  ياش بود ستهيكه شا يگرفتار شد
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 يابيارز يكردم اوضاع را الاقل تا حد يبودم و تالش م ستادهيا كستوسيمن كنار تخت كال. را بر داشت و شماره گرفت  يدوباره گوش يزيدامبر

،  كستوسي، كال كاتويندلي، ا يزيدامبر:  مياست كه همه ما در آن شركت داشت يبزرگ ياز باز يماجرا هم جزئ نيدانستم كه ا يالبته م. كنم 

 .من و پدر دان  يو حت زيمن ، سامرها رستهو

جرئن . شد  يم دهياز جنس موم د يو ترك خورده ا يميكه در گوشه آن مهر سرخ رنگ و قد دميد يگوشه تخت ، ورقه كهنه و زرد رنگ در

 .نكردم به آن دست بزنم 

،  جنابيبله ، عال. خواهم  يكردم ، عذر م داريشب از خواب ب مهينكه شما را  ني، از ا زيعز يوتزا ناليكارد« : تلفن گفت  يدر گوش يزيدامبر

، متوجه  نهنه ، . . . ما رفت  شياز پ كاتويندليا يفرد. رخ داده است كه مجبورم آن را به اطالع شما برسانم  يزيمتأسفانه اتفاق مهم و غم انگ يول

. است  ياوه ، بله ، البته حق با شماست ، فقدان بزرگ. . . مرد و تمام شد  ي، فرد بله ، وتزا. مرد  ياست كه مانفرد ني، منظورم ا دينشد ضميعرا

« : كرد و ادامه داد  يلب خنده ا ريز يزيدامبر» .  دييفرما يدر عنفوان شباب ؟ خوب ، بله ، از نظر شما و با توجه به عمر مباركتان درست م

نه ، بجز ما . را هم خبر كرده ام  يمن دكتر كاسون.  ميما در اتاق پدر مقدس هست.  ديونديبپكنم بهتر است شما هم هر چه زود تر به ما  يتصور م

 ».  ديهرچه زود تر ، بهتر ، منتظرم ، لطفاً عجله كن. . . كس  چي، ه

 »وتزا ؟  ناليچرا كارد« :  دميرا گذاشت از او پرس ياز آن كه گوش پس

 نالينظر كارد ريكه ز كاتوستيندلياز طرفداران ا ياو عضو محفل كوچك. اردوگاه دشمن است جاسوس من در . من است  نياز متحد يكياو  «

كار  يمخف كروفونيپدر مقدس هم م ژنيدر دستگاه اكس يرساندند كه حت ييوقاحت را به جا انيآقا ني؟ ا ديدان يم. كند  يم تيفعال يپولت

 ».  نياست ، بنجام وانهيد يايواقعاً كه عجب دن. گوش دهند  كستوسيمن و كال انيم يتوانستند به گفتگو ها يم بيترت نيو بد دگذاشته بودن

تخت خم  يكه رو يرفت و هنگام كستوسيدوباره به سراغ كال يزيدامبر. دادم  ينفس پدر مقدس گوش م يبودم و به صدا ستادهيا فيتكل بال

شده  ياديز يها يو بدبخت يسند موجب گرفتار نيا« : ورقه را بر داشت و گفت . كه از گوشه تخت افتاده بود  ديكهنه را د يشد ، آن ورقه پوست

و پرونده  نيفهرست خون ينوع. . .  يسند نوع نيبه هر حال ا يول. ندارد  قتيحق نينه ، ا« : و ادامه داد  ديكرد ، لبش را جو يبعد مكث ». است 

 منا نيعنوانِ شناسنامه حشاش ديبر آن بگذارم ، شا يدانم چه نام ينم. اپِ پورجاست ، همان سند محرمانه پ نيا. است  زيغم انگ عياز وقا يا

را در مورد  ميخواهد داد و اتخاذ تصم يقانون اريسند به من قدرت و اخت نياو گفت كه ا. فرستا  سيسند به پار نيمرا همراه ا يپ. باشد  يمناسب

 و. من آن را همراه لئو و هورست من به شمال فرستادم . است ، آسان خواهد كرد  يورضر ايسيخدمت به كل يآن ها برا يكه اجرا ييكار ها

 ». اكنون سند دوباره به رم بر گشته است 

 »چطور ؟  يول« :  دميپرس

 نيبا ا دي، حاال با خوب. بود  دهيسند را به چشم ند نيا روزياو تا د. دادم  كستوسيسند را به من داد و من هم آن را به كال روزيهورست من د «

است  يعياسند مربوط به وق نيا. كار درست باشد  نيكنم ا ي؟ نه ، فكر نم ميپنهان كن كانيمحرمانه وات يها وي؟ آن را در آرش ميسند چه كار كن

 »؟  ستيطور ن ني، ا ميكن يزندگ ميتوان يتكه پوست كهنه هم م نيهمه ما بدون ا. سپرده شوند  يبه فراموش ديكه با

بعد ،  هيآتش به گوشه پوست كهنه چند صد ساله افتاد و چند ثان. اش آتش زد  ييگذاشت و آن را با فندك طال يبزرگ يگاريس ريرا در ز سند

 .شد  ليخاكستر تبد يبه مشت كيكاتول يايسيكل كياز فصولِ خاص و تار يكيمكتوبِ  خچهيتار
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 يريموجب كار خ. كس  چيخورد ، پدر ؟ به درد ه يم يسند به درد كس نيا« : كرد و گفت  به او نگاه يزيدامبر. تكان داد  يبا تأسف سر دان

 ». نشده بود 

 . ميرا تماشا كرد ليبرز ميمسابقه فوتبالِ ت يدئويو و ميمنتظر ورود پزشك نشست.  مينداشت يگريد كار

 .پرداخت  يا ژهيو يتداركات يو فوراً به كار ها ديسر رس يدكتر كاسون بعد

 .در گذشته است  يمترقبه ، در اثر سكته قلب ريكامالً غ يبه نحو كاتويندليا ناليكارد ايكه گو ديرس يبه نظر م نيساعت بعد ، واقعاً چن مين و

ردم بشوم و به خانه برگ مايگرفته بودم قبل از آن سوار هواپ ميو من تصم. و شش ساعت بعد منتشر كنند  يرا س كاتويندليشد خبر مرگ ا قرذار

به . استراحت : دارم  اجياحت زيچ كيدانستم كه تنها به  يم. كردم  يشهر خودم را درك م يايبروم ، چون الاقل دن نستونيخواستم به پر يم. 

از  يول. بودم  دهيفهم ياديز يها زيكسب كرده و چ ياديرا ترك كرده بودم ، تجارب ز نستونيكه پر ياز روز.  نميخواستم پدرم را بب يم عالوه

و  ودقاتل خواهرم هنوز زنده ب يعنيهورست من ، : و از همه مهم تر . نرفته بود  شيبر وقف مراد من پ زيچ چيه. نبودم  يكار چندان راض جهينت

او از  كاتويندليشد كه ا يمحسوب م يخورده ا بيبدبخت و فر يرحم ، بلكه قربان يآدمكش ب كيكه هورست من اكنون نه  نيبدتر از همه ا

،  ابود ؟ از كجا معلوم كه تمام ماجر يمرد ك نيا. دوك اعظم : مانده بود  يهم باق گريراز د كي. سوء استفاده كرده بود  شينقشه ها ياجرا يبرا

 يبرا يامكان چيه گريو من د. فرو رفته بود  يكيشده و دوباره در قعر تار ديو دوك اعظم نبود ؟ هورست من نا پد كاتويندلينقشه مشترك ا

 .گرفتن انتقام خون وال نداشتم 

كور بود ،  يو متعصب ريمتحجر اصالح نا پذ كيبله ، البته ، او . نداشتم  يقيدق ليدرباره او تحل. سانداناتو هم هنوز مطرح بود  ورهينيمونس موضوع

و  دستاش رو شده و هم يميقد يو به دوست و حامشرمانه ا يب انتيكرد ؟ اكنون كه خ يمرد اكنون چه م نيا يول. بود  وانهيد: كالم  كيدر 

، هم به  يزيخود نگاه كند و از شرم ذوب نشود ؟ شك نداشتم كه دامبر يبه چشم ها نهيتوانست در آ يمرده بود ، چگونه م دشياربابِ جد

 يمتوجه نشود كه او سال ها يد تا كسخواهد كر هيكردن قض يدر ماستمال يكه داشت ، سع ياديقدرت ز ليو هم به دل يخود و ذكاوت ذات ليدل

 يمطمئن بودم كه او سانداناتو را به نقطه دور دست و ناشناس. پرورده است  نيمار خوش خط و خال را در آست كيخائنِ سنگدل و  كي زدرا

 .از انظار پنهان بماند  شهيهم يمحرمانه مشغول خواهد كرد تا برا يخواهد فرستاد و به كار

، قتل  دميشياند يآن ها م انيو روابط م رياخ يماه ها يها داديبه رو يچندان شگفت زده نشدم ، چون وقت كاتويندلياز مرگ ا ديرا بخواه راستش

نقشه  ملو رفت و نا كام ماند ، اما اكنون سرانجا»  يتوطئه پ«  شياگر چه در چهل سال پ.  ديرس يقابل اجتناب م ريو غ يبه نظرم منطق ناليكارد

بر  اهيس يرا دوباره به آن روز ها ايسيبگذارد و كل يپ يپا يخواست پا در جا يكه م يشده بود و شخص عملي – ربا چهل سال تأخي – مونيس

 . اصالً متأسف نبودم  داديرو نيمن كه از ا. گرداند ، از صفحه روزگار محو شده بود 

. خبر نداشت  كاتويندلياز سكته منجز به فوت ا كسي –از خواص  عده ايبجز  –هنوز . مرا احضار كرد  يزيدامبر ناليعصر بود كه كارد حدود

 يبه استقبالم آمد و در حال يخوشرو و خندان شِي، كش دميبه آن جا كه رس. بروم  دارشيبه د كانياز من خواسته بود در باغِ قصرِ وات يزيدامبر

 .برد  نالياردگفت ، مرا به حضور ك يآن روز سخن م يبايخوب و ز يكه درباره هوا

. خورد  يگذشت ، تكان م يدرختان م ريكه از ز ياش در باد سرد يشيلباس ساده كش نِيآست. زد  يباغ قدم م يرو ها ادهياز پ يكيدر  ناليكارد

 .شده بود  رهيو از مد افتاده اش خ يميقد يانداخته و به نوك چكمه ها نييسر را پا يزيدامبر. باغبانان به كار مشغول بودند 
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داشتم ، از بودنِ با  يبياحساس عج.  ميدر باغ قدم زد يميقد يمثل دو آشنا ي، مدت بيترت نيرا گرفت و بد ميبازو ري، ز دميكه به او رس يهنگام

 شيب يتوهم نكه البته اي –كردم  يو غمخوار نسبت به او احساس عالقه و اعتماد م يميدوست قد كيمثل  ايپدر  كيبردم ، مثل  ياو لذت م

را پر از  ينيسنگ ياز باغبانان كه گار يكيو به  ستاديناگهان ا يزيدامبر. احساسِ احمقانه شده بود  نيمفرط موجب بروز ا يخستگ ديشا.  بودن

 .خاك باغچه كرده بود ، نگاه كرد 

كه  ديبدان دباي –نگاه كردم  ميبه دست ها، من امروز  نيبنجام. دارد  يفيكث يعجب دست ها دييبگو ديشا.  ديمرد نگاه كن نيبه ا« : من گفت  به

 كه دمينگاه كردم و فهم ميبله ، من امروز به دست ها. كنم  يپردازم و از خودم باز خواست م يو تفحص در مورد وجدانم م قيبه تحق يمن گاه

آن  يآور اديداند كه  يو خدا م. لودم را به كثافت آ ميدست ها شيمن سال ها پ. باغبان است  نيا يتر از دست ها فيبه مراتب كث ميدست ها

طور  نيدارد ، ا يچه تفاوت زهيو دست پاك فيروزگار زشت ، دست كث نيدر ا ديپرس يالبد م. دردناك است  ميبرا شهي، هم شهيخاطرات هم

 »؟  ميبه شما بگو ديخواه يم.  نيچرا تفاوت دارد ، بنجام ميگو يتفاوت دارد و من به شما م ي؟ ول ستين

 ».  ستميمطمئن ن اديز« :  مگفت

سانداناتو تنگ  يمثالً من از هم اكنون دلم برا. انسان ها . چون مسئله بر سر انسان هاست « : باال انداخت و گفت  يزد ، شانه ا يلبخند يزيدامبر

 شهيمن هم ياو برا. . .  ديتل نخواهم دقا كي كيبه عنوان همدست و شر يعني،  ريدو سال اخ نيا عِيوقا هيمن هرگز او را در سا. . . شده است 

 ». خواهد ماند  ياو تا آخر عمر در قلبم خال يبله ، جا. . . و وفا دار خواهد ماند  يخوب و جد يترويهمان پ

 »؟  ديفرستاد دي؟ او را به تبع جنابي، عال ديبا سانداناتو چه كار كرد «

سانداناتو نقش  ديكه هورست من فهم يهنگام.  انتيبه جرم خ. او را كُشت  بشيما هورست من د يميدوست قد. نكردم  يكار چيمن ه «

فرستاد و مطمئن  يم يغاميمن پ يبرا يآگوست گاه. زده بود  يجوان واقعاً كه دست به چه كار زشت و خطرناك نيا. . . كرده  يرا باز مونيس

 چارهيخواند و به آگوست ب يها را م غاميپ تروياما پ. شناخت  يقبل م يارسد كه او از سال ه يم يمونياو به دست همان س يها غاميبود كه پ

كرده بود و  انتيسانداناتو به آگوست خ. شود  يمن صادر م يآن ها را به من داده است و فرمان قتل از سو ايكرد كه گو يوا نمود م نيچن

 كيبا  ترويپ. ساعت قبل نزد من آمد و موضوع را به من اطالع داد  كي نيهم سيپل. انتقام خود را گرفت و او را كُشت  نهورست م نيبنابرا

 ». و بعد من شما را احضار كردم تا خبر را به شما هم بدهم .  ديشده بود به قتل رس كيگلوله كه از پشت سر به مغزش شل

 ». كشته شد  بيترت نيبه هم قاًيخواهر من هم دق «

برد و دكتر  يدر اغما به سر م كستوسيكال. است  دهيشده و سانداناتو به قتل رس ديهورست من نا پد. تمام شده  زياكنون همه چ يول. بله  «

 »افتاد ؟  يم يبه چه روز اي، دن ميها نبود شي، اگر ما كش نيبنجام. به هوش نخواهد آمد  گريمعتقد است كه د يكاسون

 ».  دميد يرا م يروز نيماندم و چن يكاش زنده م يا «

بود  يآدم خشك. آمد  ياصالً خوشش نم يشوخ نيزنده بود ، از ا چارهيب يتروياگر پ يول. دانم  يبله ، م« : سر داد و گفت  يخنده بلند يزيدامبر

 ». اشتباهش بود  نيبزرگ تر نيا ديشا. 

 ». هم داشت  يكنم اشتباهات بزرگ تر يفكر م «

 .و متأثر بود  ني، غمگ ريپ ناليكارد» . بله ، حق با شماست « : گفت  يزيدامبر
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 ». . . هستم  يمانيا ياز آن جا كه به نظر شما من كافرِ ب «

 ». مورد هم حق با شماست  نيدر ا «

 ايآ. مطرح كنم  يشرمانه و گستاخانه ا يخواهم سؤال ب يشود ، م يرتبه هم م يعال ونيمن شامل حال روحان يذات يو از آن جا كه گستاخ. . .  «

 »خبر مربوط به نشستنِ شما بر تخت پطروس خواهد بود ؟  نيشنوم ، ا يم يز شما خبركه ا گريبار د

.  رميمن پ يول. من خواهد گذاشت  اريكار را در اخت نيا يبرا ازيپول مورد ن اديبه احتمال ز زيمرهايسا. اگر بخواهم و اراده كنم . ممكن است  «

نه ؟ هدف من نشستن  ايدارد  ازيو مشرف به موت ن ريپاپِ پ كيكوتاه مدت به  ديدر د يحت ايو  يطوالن ديدر د ايسيكل اياست كه آ نيو سؤال ا

 ». باره فكر كن  نيدر ا.  ني، بنجام ستيبر تخت پاپ ن

 . ميدروازه باغ رفت يهم به سو با

 ! يداشته باش ازيچون ممكن است به پول او ن. . . دوك اعظم را عفو كن : بودم  دهيرا فهم يزيسخنان دامبر لُباب

پشت چهره  گريد يموجود ييگو» .  نيدر باغ قدم بزنم ، بنجام گريد قهيخواهم چند دق يم« : مرا بر انداز كرد و گفت  يقيبا نگاه عم يزيدامبر

 حال نيمرد در ع نيا. سكه بود  يرو كيها فقط  نيا. . .  يباز استي، س ينيچ سهيتوطئه ، دس: كرد  يم يزندگ يزيو اندام تنومند دامبر يظاهر

خواست  ياكنون م يمتعارف كرده بود ، ول ريغ يمتعارف ، كار ها ريغ طيبود كه در شرا يمرد. بود  يختگيپر از احساس ، پر از خرد و فره

 »؟  دينه برگردبه خا ديخواه يم يك. به شما بكنم  يحتيخواهم نص يم يول« : به من گفت . بپوشد و در الكش فرو رود  يزگاريدوباره جامه پره

رنگ آسمان ، گرفته و  يفلك خاكستر نهيدر حال غروب بود و درختانِ باغ ، در پس زم ديخورش. نگاه كردم  يرنگ يبه افق نارنج» . فردا  «

اگر دو بار  يحت. از تجربه بر دوش داشت  ينيمرد كوله با سنگ ريآن پ يو اندرز شدن را دوست نداشتم ، ول حتينص.  دنديرس يبه نظر م نيغمگ

 .توانستم آن همه تجربه كسب كنم  يكردم ، باز هم نم يم يدگزن

 ».  نيخودت را ببخش و عفو كن ، بنجام «

 »؟  جنابي، عال ديچه فرمود «

،  يا دهيكش ييچه كار كرده و چه رنج ها  يدانم كه تو در زندگ يمن نم.  ريبگ ادياز من . خودت را ببخش و عفو كن . من است  حتينص نيا «

 انتر از آنچه انس ديبه مراتب شد يينا گوار تر و درد ها اريبس يممكن است حوادث شهيكه هم يا دهيرس جهينت نيحتماً به ا رياخ يدر ماه ها يول

مرتكب  يهممكن است گا يو هر كس. . . دهد  يهمه رخ م ياست ، حادثه نا گوار برا نيهم يمن زندگ دهيبه عق. كند ، در راه باشد  يتصور م

 ». شود  تيمرتكب معص. . . كار زشت 

زد  گاريبه س يقيپك عم. ، باالخره موفق شد آن را آتش بزند  ديرغم باد شد يرا به لب گذاشت و عل اهرنگشيس يها گارياز س يكي يزيدامبر

 يتو نه ح ميگو يبه تو م شيرا نه به عنوان كش نيمن ا. . . باش  دواريو گناهانت را ببخش و به لطف خدا ام راتياشتباهات ، تقص« : و ادامه داد 

خودت را ببخش و عفو .  ريرا از سر گذرانده است ، بپذ ييپر ماجرا يكه زندگ يانسان ، از كس كيرا از  حتينص نيا.  كيكاتول يبه عنوان فرد

 ». كن ، پسرم 

شام  ميگرفت ميتصم نيبنابرا. داشت  ازيبه وجود او ن» مهم «  يكار ها يانجام برخ يبرا يزاحتماالً دامبري –خواست چند روز در رم بماند  يم دان

به .  دخواست آن را بر زبان بران ينم ايتوانست  يكرد كه نم يم يرا از من مخف يزيظاهراً چ.  ميرستوران كوچك صرف كن كيآخر را با هم در 
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پدر گوورنو  يبه خودكش: شد  دهيكش يميقد يبه مرگ وال و آن خودكشمن ،  نيما دوباره به والد يو گفتگو ميسخن گفت يهر حال از هر در

 بهاز من خواست سالم او را  يآرت. بود  دهيرس ي، به آرامش ابد نياز محوطه گورستان و به دور از خاك متبرك قبرستانِ مؤمن رونيكه عاقبت ب

به سراغم خواهد  وركيويبه من گفت به محض برگشتن به ن. كنم  قيتشو داده بود ، هيكه به او هد ييپدرم برسانم و او را به خواندنِ رمان ها

 .آمد 

خبر مرگ سانداناتو را به اطالع دان  يزيدامبر.  محرف نزدي –تمام  اطآن هم با احتي –از چند كلمه  شيو سانداناتو ب كاتويندليمورد مرگ ا در

 ازكه گرد و خاك ها فرو نشسته و آب ها  ميموكول كن يباره را به زمان نيدر اكه بهتر است بحث مفصل  ميدانست يهر دو م. هم رسانده بود 

 .افتاده است  ابيآس

تا  دميمن از او پرس. چقدر جالب بود  ديدان ينم. . . زد  يبيامروز بعد از ظهر حرف عج يزيدامبر« : راه بازگشت به هتل هاسلر به دان گفتم  سر

 ». . . است و او  دواريام يپ بعددر انتخابات پا تيچه حد به موفق

 »؟  ديدرباره انتخابات سؤال كرد نالياز كارد يسادگ نيبه هم« :  ديپر پشتش را باال انداخت و با تعجب پرس يابرو ها دان

 ». . . مهم ، پاسخ او بود . ندارد  يتيسؤال من اهم «

 »خوب ، چه گفت ؟  «

 ». او خواهد بود  اريدر اخت زياده كند ، پول سامرهانگرفته است ، اما اگر ار يميگفت هنوز تصم «

، پدر خود شما ،  زيسامرها: عرصه فعالند  نيدر ا ياديتجارت است و افراد با نفوذ ز ينوع نيا. ، بن  ستين يبيو عج يكه خبر جنجال نيا «

 ». من مطمئنم .  گريو كسان د. . . ،  فرنانيه

است ؟  فيمعامله تا چه حد زشت و كث. . .  نيكه ا ديستيمتوجه ن. دوك اعظم است  يعني،  زيسامرها بحث ما بر سر.  ديمتوجه حرف من نشد «

 يمرد برا نيامروز حاضر است از پول هم يزيدامبر يول. . . فروخت  كاتويندليكرد و او را به ا انتيخ يزيبه دامبر شيدوك اعظم چهل سال پ

 ». است  يزينفرت انگ يكه ماجرا به نظر من. به مقاصدش استفاده كند  دنيرس

 ». است  يو ماهرانه از منابع انسان نهيبه نظر من استفاده به يول« : زد و گفت  يچشمك دان

دلخوش بودم كه درِ  نيدر عوض به ا يتنگ خواهد شد ، ول شيدانستم كه دلم برا يم. كنم  يخداحافظ زابتياز ال بيدانستم به چه ترت ينم

 .به او زنگ زدم . بود  يكاف نيفعالً هم.  ستيه نما بست انيم يدوست

 ». نه  اي ديا دهيرا د ناليدانم امروز كارد ينم. جالب و مهم  يها زيچ.  ميبه شما بگو ييها زيقبل از سفر چ ديبا« :  گفتم

را  گريهمد دباي –ما گوش كند  يحرف ها به يممكن است كس.  ديينگو يزيدر تلفن چ نيتر از ا شيبن ، لطفاً ب يول.  دميبله ، بله ، او را د «

 »؟  ديگرد يبر م وركيويبه ن يك.  مينيبب

 .حركتم را به او گفتم  ساعت

 »؟  دي؟ در هتل هست ديشما وقت دار. ندارم  يكار خاص ندهيمن در دو ساعت آ. خوب  اريبس« : ، گفت  دميرا شن مشيورق زدن تقو يصدا

 » . . .وقت دارم  شهيشما هم يبرا «

 ».  گريربع د كي. منتظر شما هستم  يياياسپان يپله ها نييپا «
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دستم را پشت . زد  يبود و نفس نفس م دهيدو. كرد  يكه نامم را صدا م دميرا شن شيو بعد صدا. رفتم و منتظر ماندم  يياياسپان يپله ها يپا به

هاست  تههف ييگو. تنگ شده بود  تانيدلم برا« : به او گفتم . من لبخند زد برگشت و به » ! حركت ، دست ها باال  يب« : شانه اش گذاشتم و گفتم 

 ». ام  دهيكه شما را ند

 »؟  دياطالع دار ديتا چه حد از اوضاع جد.  ميجا برو نياز ا دييايب« : خود كاند  يرا گرفت و مرا در پ نميآست

 ». توانم همه اش را باور كنم  يآن قدر كه نم «

 »مرده است ؟  كاتويندليا كه ديخبر دار «

 ». . .  ميديو بعد آن خنجر را د ميو به پشت خواباند ميبر گرداند. . . و من جسد او را  يزدامبري – زابتيخبر دارم ؟ ال «

 »؟  دييگو ي؟ معلوم است چه م يخنجر ؟ چه خنجر «

 ». گرانبها  اريبس يخنجر فلورانس كي «

كودك  ياديعده ز. برد  يحركت ماند و بعد مرا به پارك كوچك يلحظه ب كي. كرد  ينگاه م وانهيد كيشد كه انگار به  رهيبه من خ يطور

مرد عاشق  كيبه تن داشت و نقش  ياهيلباس س وينوكيپ. بود  يجالب شينما. جمع شده بودند  يصحنه تئاتر عروسك كيخردسال در برابر 

خود  يها و رشادت ها ياز قهرمان يباال بلند يداستان ها ييدخترك مو طال يتاب برا و آب و ييكرد و با گزافه گو يم يازدروغگو را ب شهيپ

 يتنومند اهپوشِيس هيكرد ، شوال يم يبدجنس دروغ پرداز يها ويدرخشانش بر د يها يروزيدرباره پ وينوكيكه پ يدر حال. كرد  يم فيتعر

هر چه  ييو مو طال بايبود كه دخترك ز ييچنان گرمِ گزافه گو وينوكيپ. شد  كيبر اسب از پشت سر به او نزد سوارآخته ،  زهيو ن ريبا شمش

 دهيسر رس وينوكيكه لحظه آخرِ عمر پ ديرس يبه نظر م. شدن خطر را به او اطالع دهد  كيتوانست سخن او را قطع كند و نزد يكرد نم يتالش م

به  زابتيال يبه راه انداخته بودند كه صدا يياهويچنان سر و صدا و ه دروغگو ينجات جانِ قهرمان كوچولو يبرا يتماشاچ يبچه ها. است 

 . مينشست يمكتين ي، رو يدرختانِ ُلخت زمستان ريو ز مياز آن جا دور شد.  ديرس يگوشم نم

امروز صبح به من زنگ زد  يزيدامبر. مرده است  يدر اثر حمله قلب كاتويندليا ناليبن ، كارد« : شده و گفت  رهيبه من خ يجد يبا نگاه زابتيال

 كستوسيشده و در اتاقِ خواب كال يشده بود ، دچار حمله قلب ابيمذاكره به حضور پدر مقدس شرف يكه برا يهنگام كاتويندليو اطالع داد كه ا

 ». . . البته قرار است خبر مرگ او را فردا منتشر كنند . مرده است 

 ؟ بود يدر چه حال كستوسينداد كه كال حيتوض «

 ». . .  ينه ، ول «

 ».  ديباور كن. در اثر ضربه خنجر كشته شد  كاتويندليا.  ديبه من اعتماد كن ديبار با ني، ا زابتيال «

 ». . . است كه  نيمنظورتان ا يعني «

اخبار وحشتناك و  دنِيبه شن انيم نياو هم در ا. نداشت ؛ اعتراض هم نكرد  يمن مخالفت يبا گفته ها زابتيال.  افتيادامه  يگفتگو تا مدت نيا و

 .داشت  ازيبه زمان ن ديخبرِ جد نيدرك و هضم ا يبود كه برا يعياما طب. عادت كرده بود  يباور نكردن

پرستار خود در پارك  ايشده بودند و بچه ها ، همراه با مادر  دياز صحنه نا پد اهپوشيس هيو شوال وينوكي، پ ديرس انيكه سخنانم به پا يهنگام

 دنِيبه فرا رس يزيچ. كرد  يم رييكه جهت آن هر لحظه تغ ديوز يم ي، آسمان را پوشانده بود و باد سرد يخاكستر يابر ها. زدند  يقدم م



 

 

 كتابخانه نودهشتيا  تامس گيفورد  –حشاشين                                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ٤٨١ 

 .نمانده بود  سمسيرك

ماجرا نگاه  نيبه ا توانم يروزنامه نگار م كي دياست ، اما من فقط از د بيعج« : شده بود ، آهسته گفت  رهيكه به دور دست خ يدر حال زابتيال

 ». كنم 

 ندهيهم ظاهراً مرا نما يزيدمبر! شد  يم يچه شاهكار. . .  سميبنو يباره مقاله ا نيتوانستم در ا ياگر م« : و ادامه داد  ديكش شيبه مو ها يدست

 ». گفت  ديا به من خواهدانست كه شما موضوع ر ياما حتماً م. را به من نگفت  تيبود كه واقع ليدل نيداند و به هم يمطبوعات م

 ». كرد  ديدانست كه شما هرگز از اعتماد او سوء استفاده نخواه يو م. دانست  يالبته كه م «

 ينيرا ثابت كند ؟ مدرك جرم كجاست ؟ شاهدان ع يزيماجرا چ نيتواند در ا يم يچه كس. امكان سوء استفاده هم اصالً وجود ندارد  يول. البته  «

 »كجا هستند ؟ 

 . ميبه راه افتاد. گشت  يبه دفتر كارش بر م ديبا

 »؟  ميشناس يرا م انيما تمام قربان ديكن يفكر م. ماجرا كشته شدند  نيداند كه چند نفر به خاطر ا يتنها خدا م «

 ي، دلم برا زابتيبزرگ ؛ ال يخدا« : نگاه كردم و گفتم  شيبه چشم ها» .  ديفهم ميسؤال را نخواه نيما هرگز پاسخ ا ناًيقي. داند  يچه م يكس «

 ». شما تنگ خواهد شد 

 ».  ديمرا دوست دار ديكه گفت نيچون اگر فراموش نكرده باشم مثل ا! طور باشد  نيكه هم دوارميام «

 »؟  ديكن ياحساسات مرا مسخره م «

 ». كنم  يرا مسخره م نتيصورت غمگ نينه ، ا «

، من  ميبگو يزيچ دينرفته با ادمي، تا  يراست. دارد  اريبس لِيبودن دل نيغمگ ياست و برا دهيشك ياريرنج بس رياخ يصورت در ماه ها نيا «

 ».  زابتيواقعاً تو را دوست دارم ، ال

 ». است  ينيآفر يبا شكوه و شاد زيعشق چ.  دينباش نيپس غمگ «

 ». نباشد  كطرفهياما به شرط آن كه  «

 »دارد ؟  يبه داستان ما چه ربط كجانبهيعشقِ  «

 »دارد ؟  يچه ربط. بله ، واقعاً « : زدم و گفتم  يلبخند

 ». ، بن  ميكن يجا با هم خداحافظ نيهم ديبگذار« : گفت  زابتيال.  ميبود ستادهيا يكوچك دانِيگوشه م در

 ارياضر است پولش را در اختكه ح نياز ا. است  زيسامرها يمنظورم كار ها. گذارد  يهست كه مرا آرام نم يزيهنوز هم چ يول« :  گفتم

 » . . .  يكنم ، ول يبگذارد تعجب نم يزيدامبر

 »ست؟يمنظورتان چ. دييگو يفهمم چه م ينم اصالً«

چه كار داشت؟ و چرا آن مرد كه ماركو نام دارد،  ونينيدر آو. كلمه هم نگفت كي يباره حت نيدر ا ويآمده بود؟ در ونينيچرا به آو زيسامرها«

 »همراهش بود؟

 »دارد؟ يا دهيچه فا گريمورد د نيفكر كردن در ا. تمام شده  زيهمه چ. است يكهنه و فراموش شده ا يها حرف ها نيا«
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 »...همان دوك اعظم است، داستان همچنان ادامه دارد زياگر سامرها د؟يستيشود، چرا متوجه ن يماجرا هرگز تمام نم نيا يول«

ــ راستش را  ديموفق باش زابت،يخوب ال«: گفتم. را به هدر دهم زابتيخواستم وقت ال ينم. اشتند يا دهيفا چيمورد ه نيكردن در ا بحث

 ».كنم يدانم چطور خداحافظ ينم ديبخواه

. ديو اما در مورد خودمان ــ اصالً عجله نكن. كنم يآرزو م يمبارك و خوب سمسيشما كر ياو و برا يبرا. ديقول من به پدرتان سالم برسان از«

 ست؟يطور ن نيا د،يفهم يحتماً منظور مرا م. ميخودمان روشن كن يرا برا زهايچ يبعض ديبا. ميدار ازيما به زمان ن يهردو يعني... من خوب؟

 

 ».البته«

 ».ميزن يبا هم حرف م زيهمه چ يو در باره  مينيب يرا م گريهمد يزود به«

 »؟يك«

 ».من فرصت بده به. حوصله داشته باش. جاست، بن نيمشكل كار هم خوب،«

 .گرفت شيدفتر كارش را در پ ريگذشت و مس دانياز م. به راه افتاد و

 .شد ديناپد تيجمع انيتكان داد و سپس در م يدست ميشانه برا يآن كه برگردد و به من نگاه كند، از رو يب

 يخواب و ب انيدر مرز مه آلود م. ته و كوفته امتا چه حد خس دميكه نشستم، تازه فهم يصندل يرو. رفت يم وركيويشدم كه ن ييمايهواپ سوار

نشسته  نميگذاشت به خواب روم و به قعر ظلمات، به آن جا كه آن شبح در كم يمسافران نم ياما شكر خدا سروصدا. سرگردان بودم يخواب

 .شوم نبود، سرنگو

عكس كهنه  ياز زمان حال؛ آن چهار مرد رو ييه و شبح هااز گذشت ييده ها شبح بودم ــ شبح ها يهم در محاصره  يداريدر مرز خواب و ب اما

... داد ياش را بروز نم يواقع تيپنهان بود و هو هيرا در دست داشت، هم چنان در سا نيكه دورب ياز خواهرم زنده شدند، اما مرد ماندهيباق ي

لوبك را در ... او را خواهد گرفت يرابط و طرف معامله جابه عنوان  يمرده است، چه كس كاتويندلياكنون كه ا دميو از خود پرس دميشتر را دير

را  مايو خوش س ريپ يآن راهبه ... من او را چنان ترسانده بود كه رنگ به چهره نداشت يپرسش ها دم،يد هياش در اسكندر يفروش قهيعت

 يگذشت، و چهره  يسال ها از آن روز م ييگوشب مرا به شام دعوت كرد،  كيرا به من نشان داد و  شتريكردن لوبك و ر دايپ راهكه  دميد

: آشنا از برابر چشمم رژه رفتند يتمام چهره ها... ديهرگز او را نخواهم د گريدانستم د يچشمم گذشت، هر چند كه م شيلوبك از پ ليگابر

 يباران ناهار خود را رو ريكارپ زكونتر اس دانيكه در م ييغمناك، ولگردها يبزرگ و چشم ها ينيپاترنوستر با آن ب ،يچليپسر برادر تور

واژگون را تجربه كردم  بيو صل يساحل يصخره ها ،يدر مه، پرتگاه سنگ يسرگردان يو دوباره آن ساعت ها دميلئو را د...كردند يآتش گرم م

 دميدان را د يبعد آرت و... چشمم مجسم شد شيوحشت غرق شده بود، در پ يايكه روح و جانم در در يلحظات نآ م،يــ و دوباره ان ترس عظ

روح دست آموز و رام، ناگهان و سربزنگاه در  كيدانستم چگونه مثل  يگفت، هنوز هم نم يم ميرا برا يزيكردن خاطرات دامبر دايكه داستان پ

... كرد يم هيو گر نشسته بود زيدر آپارتمان الكهارد، پشت م ،يكه در آن شب باران دميرا د زابتيالخواهر ... به سراغم آمده بود رلنديا

دوباره هورست ... كرده بود نيكم دانيم كيتار مهين يكه همراه آن محافظ كوتاه قدش مثل دزدان در گوشه  ز،يكسلر، سامرها شيار ون،ينيآو

و بعد ... باز گردمو به من گفت بهتر است به خانه  ديام خند يكيپالست ريانداخته بود، به هفت ت امكوچك مرا به د يايسيدر آن كل: دميمن را د
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و بعد، آن ... گفت يم مياش برا يخصوص يو زندگ يبه من اعتماد داشت، از احساسات درون م،ينشسته بود ونينيدر آو: دميرا د زابتيدوباره ال

 يرا برا زابتيو ال را نابود كند زينمانده بود همه چ يزيكه چ ايسيمن نسبت به كل زيمن، آن نفرت كور و جنون آم يو احمقانه  دهيسخنان نسنج

 ...و بعد، رم... از من براند شهيهم

 يهمراه با جرعه ا. دميد يرا نم ديكننده خورش رهيكران اسمان و نور خ يب يپهنه  نيا نيبودم و بنابرا دهيرا كش مايهواپ يپنجره  كركره

 .خواب سپردم ي رهيج تخود را به اموا... ديرس انيچند لقمه غذا خوردم و سرانجام مقاومتم به پا ،يدنينوش

 .منتظر من بود. دميبعد دوباره او را د و

 .گرفت يرفتم، او زمام كار را به دست م يبه خواب كه م. نشسته بود نميشبح، در عمق وجودم النه كرده و در كم كيمثل  مادر،

 رفتهينپذ تيه من هرگز آن را به عنوان واقعچشمم زنده كرد كه شعور آگا شيرا در پ يصدا كرد، با من سخن گفت و دوباره آن لحظه ا مرا

 ...و جوانمرگ چارهيب شيآن كش يپدر گوورنو حرف زد، در باره  يباز هم در باره . بود

 ...يتو، تو او را كشت! ... يتو بود... ياو را كشت تو

 .كرد يمادرم با انگشت به من اشاره م و

 ششم بخش

1 

 :ديگو يم ليسكيدرا

آن ها را بابانوئل و  ياكنون جا. نبود يمخصوص جشن خرمن خبر يجارو و كوتوله ها يسوار بر دسته  يعجوزه ها ،يكاغذ يفانوس ها از

بزرگ آن كه  ياز برف مدفون بود و دروازه  يميقشر ضخ ريدانشگاه ز يمحوطه . پرزرق و برق كاج گرفته بود يو درخت ها يبرف يآدمك ها

از برف،  دهيپوش يها ابانيها در خ ليچرخ اتومب يجا. بود يزده ا خيزمستان زودرس و سرد و . بود خيز ا دهيناسائو قرار داشت، پوش ابانيدر خ

 يمعابر صدا ياز بلند گوها. داد يلخت درختان را تكان م يشاخه ها يسرد اريكرد و باد بس يم ييخودنما يو كج و معوج اهيبه شكل خطوط س

 يخروج هر مشتر ايبودند با ورود  ختهيدر فروشگاه ها آو يكه باال ييزنگوله ها. ديرس يم به گوش سمسيمخصوص كر يو ترانه ها يقيموس

. بود سمسيكر اميا. به شهر داده بود يفروشگاه ها شكوه خاص يبسته  نيآذ يها نيتريمخصوص شب مقدس در و يايآمد و هدا يبه صدا در م

را جشن  حيمس الديم زان،يآمدند و در جمع عز ينداشت ــ گرد هم م يان سرناسازگاردست سرنوشت با آن اگربود كه افراد خانواده ــ  ييروزها

 .گرفتند يم

هدف به  يب. و ساكت بود كيهمه جا سرد و تار. در خانه نبود يظاهراً كس. پارك كردم و وارد خانه شدم يمرسدسم را كنار در ورود لياتومب

اما در .من نگذاشته بودند يهم برا ادداشتي كي يحت. نبود يخبر چيه. رخ داده است يتفاقفكر بودم كه چه ا نيخانه سر زدم و در ا يهمه جا

كه مبادا دوباره دچار سكته شده  دميترس. مرخص شده و به خانه آمده است مارستانيداد پدر از ب يشد كه نشان م يم دهيد ياديز الئمعوض ع

 .حال پدر شدم ياي، ورودم را به او اطالع دادم و جوبه دفتر كار مارگرت كوردر در مانهاتان زنگ زدم. باشد

ادرون «اشت در  يزمستان ياليبه و كليسيدرا يآقا. ديداد يكاش زودتر ورودتان را به من اطالع م يول. ديبن، خوش آمد«: گفت مارگرت

 نيدر ا. قابل تحمل است، بن ريرفتارش غ. روبرو كرده اند يما را با مشكالت وحشتناك شانيكه ا ميپرده بگو يب ديو با. رفته است» داكس
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كنان به من زنگ زد ــ پدرتان او را از خانه  هيگر روزيد چارهيدخترك ب يول. ميفرستاد اليمراقبت از او به و يرا برا يرستارآخر پ يروزها

 ».بكنم ديدانم چه كار با ينم گريمن هم د ديواهراستش را بخ. ريو تحق نيكامالً مستبدانه و همراه با انواع توه يانداخته ، آن هم با رفتار رونيب

 »كند؟ يدر آن جا زندگ ييبه ادرون داكس رفت؟ حالش آن قدر خوب هست كه بتواند به تنها يا لهيپدرم چطور و با چه وس مارگرت،«

 دياگر جرئت دار يول. ندارد يبالبته كه حال و روز خو. زند يخودش را گول م يحالش خوب است، ول ديگو يالبته خود او م د؟يكن يم يشوخ«

خوب  يهم نزد او ماند، ول ياو را به آن جا برد و چند روز ليپدر اون يعنيدوست شما . قابل تحمل است ريرفتارش واقعاً غ. دييرا به او بگو نيا

 »...اش برسد يبه زندگ دياو هم كار دارد و با باالخره

. و ناراحتم ديآ يكند، خوشم نم يم يسرد زندگ يدر آن كوه ها ييكه به تنها نياز ا. گرتبزنم، مار رمرديبه پ يكنم بهتر است سر يم فكر«

 ».افتم يفردا راه م نيهم

 يك ،يراست. نشسته نيزم يبرف رو متريپنجاه سانت كاگويدر ش. در راه است يديشد يبوران ها ندهيآ يروزها. ديمواظب باش يخوب، ول اريبس «

 »د؟يهمراه آورده ا يديچه خبر؟ چه اخبار جد ايبن؟ در آن طرف دن د،يبرگشت

 ».دميرس وركيويبه ن روزيد نيبه هر حال هم يول. است يطوالن يليمارگرت ، داستانش خ اوه،«

 »د؟يهست يسفرت راض جياز نتا ود؟ي زيآم تيسفر موفق «

 د؟يدار يرگيشما نظر د. امكان ندارد يزيچ نيباشد؟ چن يراض زيكه از همه چ ديرا سراغ دار يكس«

 »د؟يشناخت ياو را م. به راه انداخته و همه را مبهوت و ناراحت كرده ياديز يجا سروصدا نيا كاتويندليا ناليمرگ كارد خبر«

ت سفر فردا خود را آماده كنم و مارگر يدبرايبه مارگرت گفتم كه كار دارم و با» .بود ينيب شيپ رقابليو غ رمترقبهيواقعاً غ ناليمرگ كارد. بله«

 ديدج تيوضع نيبه ا يدانستم از ك ينم. فرو رفتم يبيرا گذاشتم و در فكر عج يگوش. خطر بوران برف به من هشدار داد يهم دوباره در باره 

 انيكس در م چيرا با ه ميكردم و دانسته ها يسكوت م شهيهم يبرا ديدانستم كه با يآن قدر م. دانستم يم ياديز يزهايچ. عادت كرده بودم

 داشت؟ يباره چه نظر نياگر وال زنده بود در ا يراست. قاعده عمل كرده بودم نيو من در برابر مارگرت، ناخودآگاه براساس هم. گذاشتم ينم

 .مشكل روبرو شدم نيصرف ناهار دوباره با هم هنگام

در آن شب سرد و پر برف : بودم دهيمهمانخانه د نيرا بار آخر در هم چزيپ. ميقرار شد در مهمانخانه ناسائو با هم غذا بخور. زنگ زدم چزيپ به

. افتاده است نيزم يجانش رو يو جسد ب دهيما به قتل رس يكه در همان ساعت، وال در نمازخانه  ميدانست يو نم ميجا با هم گپ زده بود نيا

 .رخ داده است يه قرار بود و چه اتفاقاتاز چ» آن جا«خواست فوراً بداند كه اوضاع در  يم. بود يپر از كنجكاو. ديسررس وپروياز ن چزيپ

 نياست و به هم ييايسيدرون كل يماجرا كيحال به او فهماندم كه ماجرا واقعاً  نياست، اما در ع دهيچيبغرنج و پ ارياو گفتم كه داستان، بس به

 يم ييزد، گو يبه من انداخت و چشمك يبيعجنگاه  چزيپ. رهيو غ رهيو غ رهيو غ. ندارم يقيآن اطالع دق يپشت پرده  لياز مسائل و دال ليدل

 .رخ داده است يدانم در رم چه اتفاقات يخودم م: ديخواست بگو

بود كه  يو خون چكان يميهمان زخم قد نيا »ست؟يقاتل وال ك يديفهم. را به من بگو زيچ كيبن، االاقل  يول«: دست مرا گرفت و گفت چزيپ

است  يقاتل همان كس«: ديدوباره پرس. ونميسؤال را به او مد نياو معتقد بود كه من پاسخ ا. افتي ينم اميداد و هرگز الت يهم او و هم مرا آزار م

 »اهل رم را بكشد؟ ي ورهينيخواست تو و آن مونس يكه م
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كجا رفته و به چه  داند يخدا م. وانهيو د ريپ شيكش كي. دهند يما نشانه م يفعل ياست كه دانسته ها يزيچ نيالاقل ا. همان مرد است بله،«

داستان مرا واقعاً  نيا چز،يگوش كن، پ. ميدوباره با او روبرو شو اي مياز او بشنو يخبر نيكنم بعد از ا يتصور نم. دچار شده است يسرنوشت

 ديبا. خورد يبه هم مماجرا  نيفعالً ــ مغزم خسته است و حالم از ا يقبول است؟ ول م،يزن يباره مفصالً حرف م نيبعداً در ا. كرده است ستهخ

 ».استراحت كنم يكم

شاد و كودكانه اش را به لب آورد، اما چهره اش خسته و  ياز آن لبخندها يكيمثل گذشته » .دوست من ،ييگو يفهمم چه م يم. است قبول«

سكوت را شكست و  چزيخره پباال. كرد يغوغا م رونيباد در ب. ميرا خورد مانيدر سكوت كامل غذا. ساعت سه بعد از ظهر بود . بود نيغمگ

 »ات عوض شده؟ دهيعق اي يكن يهنو مثل سابق فكر م ست؟يچ كيكاتول يايسيحاال موضع تو در مورد كل: نميبگو بب يراست«: ديپرس

 يول. مندار يحيتوض چيه ميخواهم بگو يآنچه م يبرا. چزياست پ بيعج يليخ«: گفتم. بود قهقهه بزنم كينزد رمترقبهيسؤال غ نيا دنيشن با

دهند، پر از  يم ليرا تشك ايسيكه كل يهم مثل ما انسان ها، مثل تمام كسان ايسيكل. نميب يو قابل درك م ينهاد انسان كيرا  ايسيمن اكنون كل

 ».است يو نقص ، اما خوب و دوست داشتن بيپر از ع رزنيپ كي. و اشتباه است فضع

آن  ليو تحو يزيدامبر يها سيكردن دستنو دايدانست به من گفت و داستان پ يهرچه را م .گفت ميرا برا زيهمه چ چزيپ. دميپدرم را پرس حال

 .بازگو كرد ميبه پدر دان را هم برا

 ».كرد فيتعر ميرا برا يزيدامبر يها سيدستنو يو او ماجرا. دميدان را د يدر اروپا كه بودم به طور تصادف«: او گفتم به

شب تمام به بحث در  كيكردم، من و دان  دايكه آن نوشته ها را پ يوقت! است يمرد عجب جانور نيرگ، ابز يخدا ؟يديتو دان را د واقعاً؟«

 يدان م... ينيرا هم بب نستونيپر يتوان يكه هوا صاف است، از پنجره خانه اش م ييروزها. بن  ،ينيآپارتمانش را بب ديبا. ميآن پرداخت يباره 

 »!كنند يآپارتمانش پرواز م يپنجره  ريز يكوپترها گاه يهل ديوگ

 قتينامه در حق تيوص نيدانم ا يتا آن جا كه م. است يزياسرارآم يماجرا. داد حيتوض ميرا برا يزيدامبر سيدستنو يدان اجماالً محتوا«: گفتم

كارها قرار دهم، چون  انيجراز آن در  شيرا ب چزيخواستم پ ينم» .است يكهنه و فراموش شده ا يقصه ها نيا يول. بود يزيعمر دامبر ي مهيب

 .كنار بكشد يماجرا به كل نيرا از ا شيخواستم كه پا يمن به خاطر خود او م يكند، ول يصورت ممكن بود كنجكاو نيا ريغ رد

هم  ييـ جنا يسيپل يها لمياز ف! يچه داستان! مستعار يآن همه اسام«: با حرارت گفت. سرخ شده بود شيزد و گونه ها يبرق م شيها چشم

نكته  نيرا فراموش كن، ا يزيدامبر ناليكارد يها يكار يها و مخف سيدستنو نياست ـ داستان ا يگريد زيجالب چ ينكته  يول! تر بود جيمه

كس به سراغش  چيخورد و ه يبود و خاك م يما مخف يايسيچهل سال در انبار كل يزيدامبر ينامه  تيبگذار كه وص يبه كنار مجالب را ه ي

به آن ها  يبه او مربوط نبوده و هرگز كار زهايچ نيپدرت به من گفت ا! دانست يرا م زيبود كه پدر تو همه چ نيا بيجالب و عج ينكته ـ  امدين

 يعنيو بعد از گذشت چهل سال، . كند يرا به پدر ترومن داده بود تا آن ها را مخف شينوشته ها يزيدانست كه دامبر يم قاًيقاو د يول. نداشته

 ».است، بن بيواقعاً عج. كند يچگونه معجزه م ياست كه مغز انسان گاه بيواقعاً عج. موضوع افتاده بود نيا اديناگهان به  شيده روز پ نيهم

داد كه پدر  حيرا به او داده بود، بازگو كرد و توض سشيدستنو يزيدائم الخمر و وراج كه دامبر شيآن كش يپدرم را در باره  يگفته ها چزيپ

 يشك كردن در گفته ها يبرا يليدل. در برابر پدرم استفاده كرده بود ييخودنما يماند ـ برا يمحرمانه م ديراز ـ كه با نيچگونه از اترومن 

 .وجود نداشت درمپ
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 يرت هم مدانستم، پد يظاهراً هرچه را كه من م«: داشت، به من گفت يغذا را از بشقاب برم يايبقا نيتكه نان، آخر كيكه با  يدر حال چزيپ

 ».خواست آن را بخواند يم. بردم مارستانيبه ب وپرويرا از ن سيبه دستور او دستنو. دمياز او ترس يراستش را بخواه. بود بيعج. دانست

 »؟يرا قبالً به دان هم نشان داده ا سيكه دستنو ياو گفت به«

خواستن . بروم تانيزمستان ياليبه هر حال از من خواست همراه او به و .مرا مؤاخذه كند دميترس. كنم ينه، فكر نم«: باال انداخت و گفت يا شانه

 كيوقت ها  يپدرت گاه. او هستم ي نهيكرد كه انگار من نوكر دست به س يتحكم م يطور. يشناس يكه چه عرض كنم ـ تو كه رفتارش را م

 ».است اريمستبد تمام ع

 »؟ييگو يرا به من م نيا«

را  يخوب اريبس يپربرف روزها ياقرار كنم كه در آن كوه ها ديالبته با. را به امان خدا سپردم ميايسيماندم و كلاو  شيپ يهفته  كي باًيتقر«

 »...كردم يم يرو ادهيهرروز ساعت ها پ. ييبايز ياليـ و چه و يزينظ يچه مناظر ب. گذراندم

 »؟يچه كار كرد يرو ادهياز پ ريغ«

دو . به اطراف سرزدم يعيمناظر طب دنيد يبرا. و خانه را پركردم خچاليكردم و انبار  ديرفتم و خر »ورتيا«به ! بزرگ ساختم يآدم برف كي«

 ».كردم و به عنوان راننده، پدرت را به اطراف بردم يريگيغذا پختم، ماه. كتاب خواندم

 »كرد؟ يمدت چه م نيدر ا پدرم،«

با  يكوه كاغذ نقاش كيگرامافون و  يصفحه  ياديتعداد ز. به من نگفت يزيآن چ يدرباره  يول. را خواند يزيدامبر سيچند بار دستنو او«

 يول. و آرامش فكر كند ييخواست در تنها يم. ميزد يبا هم حرف نم اديز. داد يگوش م يقيدر تمام مدت موس. برده است اليخودش به و

 يلياما خ. است، بن يحال پدرت رو به بهبود. ميحرف زد تيتو و كارها و سفرها يدرباره . بود يخوب يروزها. بود وستانهرفتارش با من د

او گفت كه تو اصالً قادر به . يكن يم يدخالت و فضول ايسيچون در مسائل مربوط به كل ،يشده ا يمعتقد بود كه دچار دردسر بزرگ. نگران تو بود

و  نيغمگ تينها يپدرت از مرگ وال ب. ه كارش نداشتمب يدادم و كار يگفت من مثل بز فقط سر تكان م يپدرت هرچه م. يستين ايسيدرك كل

از : به من گفت. بود دهيرا د نيپدرت خواب والنتا. حالش شدم يايبه اتاقش رفتم و جو. دمياش را شن هيگر يشب صدا كي. دل شكسته است

 ».واقعاً دلم به حالش سوخت، بن. دخترم مرده است هك دميشدم تازه فهم داريخواب كه ب

. انداخته رونيفرستادند، اما پدرم او را از خانه ب اليبه و يمراقبت از او پرستار يبعد از برگشتن تو، برا. روم يفردا نزد پدرم م«: تماو گف به

 ».زده تنها بماند خي يدوست ندارم در آن كوه ها

 ».در راه است يديبوران شد نديگو يم. به عنوان كمك راننده م؟يايهمراهت ب يخواه يم«

 ».منتظر تو هستند نيمؤمن. يبه گوسفندانت برس ديو با يتو چوپان. رسانم يهرطور شده خودم را به آن جا م چز،يپ رممتشك«

 »!گوسفندان من چارهيب«: گفت چزيپ

ن خبر مرگ اكثر خبرنگارا. بزرگ منعكس شده بود يها ستگاهاهيدر اخبار تمام ا كاتويندليخبر مرگ ا. كه به خانه برگشتم، خوابم نبرد يهنگام

در انظار  شياز دوماه پ كستوسيكال. رساندند يخود م نندگانيبه سمع و نظر ب كستوسيكال يماريمربوط به ب عاتيرا همراه با شا ناليكارد

 ميكالمر تصم ناليكارد: مورد كيپخش نشد ـ البته بجز  ييايسيدر مورد مسائل كال يگريدر اخبار آخر شب مطلب د. ظاهر نشده بود يعموم
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داد  يپنجره را تكان م يباد كه كركره  ينشسته بودم و به صدا» النگ روم«در . در رم بماند كاتويندليا نيشركت در مراسم تدف يگرفته بود برا

 ادمد يگوش م

انستم فكر تو ينم رياخ يدادهايجز رو زيچ چيبه ه. بود يحاصل يتالش ب يكردم به آنچه از لحظه مرگ وال رخ داده بود، فكر نكنم، ول يسع

 يپوست گوسفندم را به تن كردم، چكمه  يپالتو. باالخره از نشستن در اتاق خسته شدم. آمده بودم ايتازه در روز قتل خواهرم به دن ييگو: كنم

 .بزنم يآسمان صاف گشت ريرفتم تا ز اطيو به ح دميپوش يكيتالس

جسد پدر  يمثل امشب ـ كس يدر شب ديرفتم كه ـ شا ييبه جا. پدرم رفتم يبه باغ خانه . را تنفس كردم و سرحال آمدم يسرد شبانگاه يهوا

گرفتم كه آن شب، همراه سانداناتو،  شيرا درپ يريهمان مس. گذشت يسال ها از آن واقعه م. بود ختهيآو بيدرخت س يگوورنو را به شاخه 

 خي يصدا رو يباز، ب تيچند اسك. زد ينور مهتاب برق م ريها، ز بوته ها و علف يزده از ال به ال خي اچهيدر. كرده بودم يط يباز تياسك يبرا

 .زد يمثل نقره در مهتاب برق م شانيفلز يها تياسك. خوردند يسر م

دچار احساسات نشده . اجتناب بود رقابليرفتن من به نماز خانه غ. مقاومت نكردم روين نيدر برابر ا. نمازخانه كشاند يناشناس مرا به سو ييروين

 .بود ازب شهيدر نمازخانه مثل هم. زده و لغزنده بود خيپله ها . دميدانستم، تا آن كه به در نمازخانه رس يكارم را هم نم نيا ليدل ي، ولبودم

از  ييناآشنا يبود و نه صدا يجا نه شبح نيدر انتظار من بود؟ ا يزيجا چه چ نيجستم؟ ا يخواستم و چه م يجا چه م نيا. را روشن كردم چراغ

 .ديرس يبه گوش م يكيرون تاد

وال  يجمجمه  يرا رو رشيهفت ت يجا بود كه هورست من لوله  نيدرست هم. نشستم كه وال در برابر آن زانو زده بود يمكتيهمان ن يرو

 .گذاشته و ماشه را چكانده بود

 .و پنج سال بود نكرده بودم ستيرا كردم كه ب يبعد كار و

را به هم قفل كردم، چشمم  ميو سپس دست ها. خواهرم دعا كردم يآمرزش روح جاودانه  يفرودآوردم و برابرابر محراب زانو زدم و سر  در

مانده  كيهنوز هم كاتول. دعا كردم، به گناهانم اعتراف نمودم و از خدا طلب عفو كردم. دارم مانيمن به تو ا ا،يخدا: لب گفتم ريرا بستم و ز

 .بودم

از درز پنجره به درون  يسرد مينس. دادم يباد گوش م يبودم و به صدا دهيدراز كش »ويماج يجو د«عكس  ريام ز يميبعد در تخت قد يساعت

چند لحظ به  يبرا يگاه. دمياتاق شن يروانيش ريسنجاب ها رااز ز يپا يصدا يعنيرآشنا،يو د يشگيهم يو من دوباره همان صدا ديوز ياتاق م

كرد،  يمن در طبل پنهان م ياتاق برا يكه آن عكس كهنه را در گوشه  دميوال را د. شدم يم داريوباره برفتم و د يفروم يو نا آرام هخواب كوتا

 ...كرد يكه از پله ها سقوط م دميد يبودم و پدرم را م ستادهيپلكان ا يو بعد باال

از  گريبودم كه د دهيرس ييبه جا. معاف كند يشگيشب مرا از ان كابوس هم كي نيمادر الاقل ا كاشيشدم و آرزو كردم كه ا داريدوباره ب بعد

 .كرد، وحشت داشتم يآمد و مرا متهم م يكه در آن ها مادر به سراغم م يشبانه ا ياهاياز رو دم،يترس يخواب م

 اديرا به  يخاطره اناگهان  رم،يآرام بگ يكردم و در تالش بودم تا لحظه ا يبالشم را پشت و رو م دم،يغلت يشانه به آن شانه م نيكه از ا يدرحال

بود و لباس خواب قرمز  يهنوز دختر كوچك. اتاق آمد نيبه هم يعنيدر آن شب وال به اتاق من ، . گذشت يآوردم كه ده سال از عمر آن م

 ياصالً نم. بودنشسته و او را آزار داده  نشياز حمام آمده بود؛ سرراه، مادر در كم. ديمال يرا م شيكرد و چشم ها يم هيگر. به تن داشت ينگر
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بود، صورت كوچكش پر از اشك بود، تمام بدنش  دهيترس: دميوال را د. اكنون آن منظره دوباره مقابل چشمم ظاهر شده بود يدانستم چرا، ول

 .رخ داده است يكه چه اتفاق دمياز او پرس. ديلرز يم

 ».كرد تيمرا اذ. بد است يليمامان خ«: گفت وال

 .ستيكه منظورش چ دمياو پرس از

 »...كار تو بود ،يتو بود: مگر من چه كار كرده ام، او فقط گفت دميپرس يو وقت. كرده ام يمن كار بد ديگو يمامان م«: هق هق كنان گفت وال

 ».چه گفت قاًيباش و بگو مادر دق آرام«

كار من نبود،  يول«: و گفت. افتاد هيو دوباره به گر» .ودكار تو ب ،يتو او را برد... وهيآن جا، در باغ م...بود رتويكار تو بود، تقص ،يتو بود گفت،«

در اتاق من  راو به او گفتم كه اجازه دارد شب  دميوبعد من او را در آغوش گرفتم و بوس» .خورم، من نبودم ينكرده ام، قسم م يمن كار بد. بن

 .بخوابد

آوردم كه ما  ادياز مادر بترسد ـ و دوباره به  ديت، و به او گفتم كه نباو دچار كابوس شده اس دهيد يدادم كه مادر حتماً خواب بد حيتوض شيبرا

 يماجرا مربوط به اتفاق زشت و ناپسند ميدانست ياز آن رو كه م ديشا. ميكلمه هم بر زبان نراند كي يمورد حت نيپس از آن شب هرگز در ا

بود و  زانيدرخت آو يكه به شاخه  يزيهمان چ... ميآن حرف بزن يباره در  ميكه حق نداشت يهمان اتفاق... رخ داده بود وهياست كه در باغ م

 ...خورد يدر باد تكان م

 .شده بود ليمن تبد يهر شبه  يايكابوس او به رو. ده ها سال پس از آن ماجرا، كابوس مادر هنوز هم زنده بود يعنياكنون،  و

2 

 :ديگو يم ليسكيدرا

بود كه  ديمجبور بودم آهسته برانم؛ به عالوه، باد شد ظيو مه غل ديبرف شد ليبه دل د؛ينتظار به درازا كشتر از حد ا شيب يزمستان ياليبه و سفر

 ييتابلو ابانيخ يشده بود و در گوشه  ليتبد يباد و برف به كوالك وحشتناك دم،يرس» اورت«كه به  يهنگام. لرزاند يداد و م يرا تكان م لمياتومب

جاده را  ريپل را مسدود كرده و مس ،يفن ي نهيراه پس از معا ياداره . به راهم ادامه دهم يفرع ياز جاده  ديبا داد يشد كه نشان م يم دهيد

 يو خم چيو پر پ ييسرباال يگرفتم، از جاده  يرا پ ريمس رييتغ يتابلوها. گذشتم يم» مناندر«به نام  ياز شهر كوچك دياكنون با. داده بود رييتغ

هم  يقبل ياز جاده  ريمس نيا بيش. گرفتم شيرا در چ» مناندر« ريو مس دميچيگذشتم و سپس به چپ پ يميقد يپل سنگ كي ريباال رفتم، از ز

 نياز درخت ا دهيپوش يتپه ها. سفر را ناممكن كند يبلغزد و ادامه  خيبرف و  يرو لياتومب يكه مبادا چرخ ها دميترس يدائماً م. تر بود شيب

گذاشته و  گريكدياز ترس سرما سر در آغوش  ييلخت شباهت داشت كه گو يخشك و شاخه ها ياز تنه ها يكيتار يومنطقه، اكنون به هزار ت

 يردرست كرده بودند و لژ سوا يكوچك ستيخود پ يدرختان برا يكه البه ال دميچند تن از كودكان مناندر را د. بودند دهيجاده خز يبه گوشه 

 يميپوشش برف، قشر ضخ ريشد و ز يم شتريرفتم، ارتفاع برف ب يهرچه باالتر م. پنهان بود ظياز مه غل ينوك تپه ها پشت پرده ا. كردند يم

 .گشتم يدبرميشدم و چه بسا كه با يروبرو م يتر يبه راه افتاده بودم، قطعاً با مشكالت جد رتريساعت د كياگر . قرار داشت خياز 

 يآن ها چشمك م يكوچك رو يشد كه المپ ها يم دهيد ييهمه جا ستاره ها. كرده بودند نييتز سمسيجشن كر يرا برا» مناندر« يها ابانيخ

از  يبزرگ يمدل چوب ايسيدر برابر كل» !مبارك دتانيع«: آن نوشته بودند يكرده و رو زانيآو يبزرگ يپارچه ا يتابلو ياصل ابانيدر خ. زد
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متر  مياز ن شيسقف آن ب يكرد و رو يآن را روشن م يبزرگ يد كه نورافكن هاقرار داده بودن حيمس يسيمح تولد ع يعني اللحم، تياصطبل ب

در . دنديلرز ياز سرما به خود م ييگو يزمستان يدر آن هوا ن،يمشرق زم ينجار و سه دانا وسفي م،يحضرت مر يمجسمه . برف نشسته بود

از فروشگاه  يكيدراگ استور اكنون به  نيا. كردند، توقف كردم يداره مآن را ا» پوترولد«به نام  يخواهر و برادر بقاًكه سا يبرابر دراگ استور

 يتر و سالم تر از گفتگو يكه به مراتب قو دميپدر را شن يتلفن كردم و صدا يزمستان يالياز آن جا به و. تعلق داشت يا رهيبزرگ زنج يها

 .بروم دارشيخواهم به د يكه م مبه او گفت. ما بود يقبل

 ليرا تحو سمستيكر هيهد يخواه يشود، حتماً م يم دايسروكله ات پ سمسيدانستم كه شب كر يم ديبا. بود دهي، وقتش رسبله«: گفت پدرم

 ياست و قصد ندارد مجادالت لفظ يحرف ها صرفاً شوخ نيتا به من بفهماند كه منظورش از ا ديو بعد خند» .شناسم، بن يمن تو را م. يريبگ

 ».بارد يم يدياست و برف شد يكيجا رو به تار نيهوا ا. عجله كن، بن«: ه من گفتب. زنده كند نورا از  يميقد

 ».رسم يم اليبه و گريساعت د كيتا «: او گفتم به

كردم، احساس كردم كه  يم تيو خم هدا چيزده و پر پ خيو  كيبار يتمام در آن جاده  اطيرا با احت لميكه اتومب يبه راه افتادم و در حال دوباره

اد آن يبه  ينامعلوم ليظاهراً دوباره پدرم را دوست داشتم، به دل. روم خوشحالم يپدرم م دنيكه به د نيبار پس از سال ها، از ا نينخست يبرا

و  كرد، يشود، گفتگو م هيپدر ته يكه قرار بود از زندگ يلميف يخانه نشسته بود و با او درباره  وانيا يكوپر رو يروز افتادم كه پدر همراه گار

 نمايس يپرده  يرو. چشمانم زنده شد شيپ يپدر در دوران خدمتش در دفتر خدمات راهبرد يآوردم و ماجراها اديرا به  نمايبعد سالن س

او  يپا يمتريكه در چند سانت ييگلوله ها... حمله به فرودگاه... اس ـ اس نيفرار از دست مأمور... دميرا د شيخطرناك و پرماجرا يها تيمأمور

 زيچمن جست و خ يآبپاش رو ريافتادم كه وال كوچولو ز يآن روز تابستا اديبه ... فرستاد ياز خاك به آسمان م يكرد و ابر ياصابت م نيزمبه 

و  يماندن اديبه  ريتصاو. يو خوب ييايرو يچه روزها... داد هيامضاء شده اش را به وال و من و پدر هد يكوپر عكس ها يآن روز گار... كرد يم

 مانگذشت ز... شده بود ليداستان تبد كيخاطره، به  كيپدر به  يها يكوپر مرده بود، وال مرده بود و قهرمان ياكنون گار يول. بود ييبايز

 .كرده بود ليرا به خاك تبد زيهمه چ

خار دار و چند كاج قرار  يبرگ، بوته ها يلخت و ب يدرخت ها يساخته شده بود و در محاصره  يبلند يتپه  يما دردامنه  يزمستان ياليو

از برف تمام  يميقشر ضخ. رفت يم يكيرو به تار اهيس يكه در پس ابرها دميرا د ديخورش دم،يچيپ اليو يكه از جاده به ورود يهنگام. داشت

 ياليو. افزود يبود، منشسته  نيزم يكه رو يو بر ارتفاع برف ديبار ياز آسمان فرو م يخاص ييبايبرف با ز يدانه ها. بود پوشاندهمحوطه را 

 متريسانت يسقف خانه الاقل س يروانيش يرو. ساخته بودند يدرختان جنگل يبود كه آن را با تنه  يشكل وعبوس يما ساختمان مكعب يزمستان

 يسقف يره و پنج. ديرس يم نيزم يمتر كيها به  يروانيار ش يكي بيش. خاست يبه آسمان برم ياهيدود س ال،ياز دودكش و. برف نشسته بود

منظره  نيخود از ا يتابلو ها يشد و پدرم برا يم دهيد يكوهستان به خوب يپنجره منظره  نياز ا. شد يداشت كه رو به شمال باز م يبزرگ اريبس

دم، در شد، رسان يم يمنته يكه به در ورود ،يرا به راه كوچك سنگفرش لميكه اتومب يروشن بود و هنگام منيچراغ اتاق نش. گرفت يالهام م

با تكان دادن دست به من . ديرس يبه نظر م رومنديهنوز هم پهن بود و ن شيالغر شده بود، اما شانه ها. آمد رونيخانه باز شد و پدرم از خانه ب

 .بود امدهين شوازميبه پ يتيميصم نياز آن هرگز با چن شيپدرم پ. خوشامد گفت

از خشونت و  يباعث شده بود بخش يطوالن يماريظاهراً آن ب. بود يمهربان يهمراه با اندك الاقل آرام و مانه،يصم ميشب رفتار پدر اگر نگو آن
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 آنما از  نيب يرابطه  ديشدم كه شا دواريام نيبسپرد؛ بنابرا يداد، به فراموش يدر برخورد با من از خود نشان م شهيرا كه هم يريو تحق يسرد

 .بهتر بود چيد، اما باز هم از هشده بو رياگر چه د. شود يديجد يپس وارد مرحله 

 يداغ يشراب و پس از آن، قهوه  يوانيو ل ميو ساالد خورد ينيزم بيو س كيسر صبر و با كمال آرامش است م،يشام را حاضر كرد مشتركاً

 ميپرداخت ييدادهايرو يباره به بحث در  اطيو احت نهيبا طمأن. مياز ما شتابزده نبود كي چيداشت، اما ه ياديبود كه سؤاالت ز يعيطب. ميدينوش

 شيرا قدم به قدم برا داهايتحول رو يحساب شده و كوتاه، چگونگ يو با جمالت اطيبا دقت و احت. بود وستهيبه وقوع پ نيروز قتل والنتا زكه ا

 د،يما ساعت ها طول كش يگوگفت. كنم انيشده ب يتمام ماجرا را به صورت فشرده و جمع بند دميكوش يبار بود كه م نينخست نيا. دادم حيتوض

 .لحظه هم فروكش نكرد كي يبرا يمن حت يپدر به گفته ها يو عالقه  جهاما تو

جالب  يخاطره  نيچند ميدر طول شب برا. كرد يرا در ذهنش زنده م يانداخت و خاطرات يها حافظه اش را به كار م تياز نام ها و شخص يبعض

 ميبرا. كرد فينهضت مقاومت تعر اتيجنگ و عمل يو سال ها يزيدر مورد دامبر نيو همچن شتريو كالوس ر ووديه يو را يچليدر مورد تور

كه در امتداد خطوط  ييماهايدر فرانسه، پرش با چتر از هواپ يجاسوس اتيعمل: بودم دهيكه تا آن روز هرگز از زبانش نشن گفت ييداستان ها

و در اثر برخورد با  نديتوانستند به سالمت فرود آ يچتربازان تنها با كمك اقبال مناسب مكردند كه  يپرواز م ينييپا يو در چنان ارتفاع يمرز

رساند و با  يخود را به ساحل م يكيالست قيبا قا ديبردند و او با يم يساحل يبه آب ها ييايدر ريهم با ز يپدر را گاه. نشوند بودله و نا نيزم

گرفت و در نقاط دور افتاده  يخطرناك با نهضت مقاومت تماس م يها ييبا ماجرا جو. كرد ير مآلمان ها فرا ياز دست گارد ساحل زيجنگ و گر

پدر  يول. خطرناك با مرگ يباز كيدانست ـ  يم يباز يمعلوم بود كه آن همه ماجرا را نوع شياز صدا. كرد يمالقات م يزيو پر خطر با دامبر

 ...كرد ياش عمل م فهيبه وظ ديبا يسوخت و هركس يجنگ م ير شعله هابود، اروپا د يدر آن روزها مرد جوان و پرشر وشور

 »...بود يافسر آلمان كياو كه  ؟يشناخت يرا م شتريتو كالوس ر«: دميپرس

افسر  كيآشنا شدن با  يطيشرا نيتحت چن. كردم يم يهمكار يزيكرد، و من هم با دامبر يكار م يزيبا دامبر سيدر پار شتريپسرم، ر نيبب«

 »...به عهده داشتم يو خطرناك يعاد رياقرار كنم كه من در آن سال ها نقش غ ديبا يول. نبود يبيو عج يعاد ريغ يماجرا ينآلما

 »؟يهست نيو جاسوس متفق يدانست كه تو افسر دفتر خدمات راهبرد يم شترير«

خبر از همه جا هستم  يساده و ب ييكايامر كيفته بود كه من حتماً به او گ يزيدامبر. بود يسادگ نيكارها به هم يكن يكه نه، مگر فكر م البته«

 »...گفته بود يگريهم داستان د ديدانم، شا ينم... شده ام ريگ نيبه دام افتاده و زم سيارتش آلمان در پار يبرق آسا يكه در اثر حمله 

 

 ».دانستند، ممكن بود تو را لو بدهند يتو را م يواقع تيآن ها هو يول«

 يم روزيدر جنگ پ يچه كس ايبودم  ينداشت كه من ك يتياهم چياو ه يبرا. شتريان لو رفتن من وجود داشت، اما نه توسط كالوس رامك بله،«

خواست در آن برنده  يداشت كه م يجنگ كوچك خصوص كيخود  يبرا يدر آن روزها هركس. خود بود ياو سرگرم حل مشكالت شخص. شد

 »...گرانيد ومثل لوبك  يمردان. شود

داد، آن جا بوده و  يرخ م يمهم يدادهايرو سيكه پدر درست در همان روزها كه در پار تيواقع نيا دنيشن »؟يشناخت يلوبك را هم م تو«

لوبك را به  ،يزيكه دامبر يدانست يرا هم م نيا«: ديپرس. شناخته، ناراحت و شگفت زده ام كرده بود يو لوبك را م شتريمثل كالوس ر يافراد
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 »به قتل رساند؟ يتوطئه پ ادنلو دجرم 

اگر در تمام ... يزيجنون آم دهيمن، چه ا يخدا ؛»يپ يتوطئه «. دانستم يالبته كه م«: آتش زد و گفت يگاريس خت،ير يخود قهوه ا يبرا پدرم

 ».محض بود يوانگيكار او د. كرد يم يبا آتش باز يزيدامبر. بود »يپ يتوطئه « نيوجود داشت، هم زيجنون آم ي دهيا كي ايدن

پشت پنجره . ميدر آن قرار داشت، رفت يبزرگ سقف يكه پنجره  ييجا يعني،  منياتاق نش بداريبه قسمت ش» بود؟ زيحد جنون آم نيتا ا واقعاً«

كه  يناكو وحشت ميعظ يشده  يدرمياتاق خرس تاكس يدر آن سو. ميهم نشست يروبرو ،يراحت يمبل ها يرو. ديرقص يبرف در باد م يدانه ها

به . حالت حمله به خود گرفته بود زيت يباز و چنگال ها يبود و با دست ها ستادخيدو پا ا يپركرده بودند، رو يمخصوص يماده  باپوست آن 

در  ميمسق ريبه طور غ نيها بود و بنابرا يطرفدار ناز يداد كه پ حيمن توض يبه نحو قانع كننده برا يزيدامبر«: سخنانم ادامه دادم و گفتم

 ».بود ميسه اآن ه اتيجنا

 ياو مجبور بود در قاره ا. ها نبود يطرفدار ناز يپ ست؟ين زياقدام به نظر تو جنون آم نيا ايآ. را بكشد يخواست با قساوت تمام پ يم يزيدامبر«

اگر  هبله، مسلم است ك. بود تلريو ه در دست او كيها كاتول ونيليسرنوشت م. تمام عمل كند اطيبود، با احت نيكه به طور كامل تحت تسلط متحد

 ياخالق يارهايو مع ياسيكرد؛ تصورات س ياتخاذ م يگريد يها ميگرفت و تصم يم شيدر پ يگريد استيبود، قطعاً س يپ يبه جا يزيدامبر

 ».گرفت يس تماس مها رابطه نداشت؟ او هم هر روز با افسران اس ـ ا يهم با ناز يزيمگر خود دامبر يول. آن ها با هم تفاوت داشت

 ».فشار او با آلمان ها رابطه برقرار كرده بود ريو ز يبه دستور پ يزيدامبر يول«

 يم دايپ شيگرا ييبه ماجراجو يگاه يول. وجود ندارد يشك چيمورد ه نيبود، در ا يفوق العاده و برجسته ا تيشخص يزيدامبر. بده، بن گوش«

باال انداخت  يشانه ا» ...نيو بنابرا ديخوشبختانه كار به آن جا نرس يول... من يخدا! دوازدهم ين پكشت. زد يم دهينسنج يكرد و دست به كارها

 .ساكت شد و

و  م؛يكرد يمثل دو مرد با هم بحث م. زد يگرفته بود و حرف دلش را م ياو مرا جد: شكل با من گفتگو نكرده بود نيتا آن روز هرگز با ا پدر

 .را داشتم شيآرزو بود كه من سال ها يزيچ نيا

 »...در كوه ها كشته شدند يزيو تمام افراد دامبر. گروه را لو داد يچون دوك اعظم نقشه  ديكار به آن جا نرس«: گفتم

 ».آنها يهمه  نه«

 »؟يشناخت يدوك اعظم را هم م تو«

به  يزيبود دامبر كيبعد نزد. ديه گوش من هم رسب ييالبته خبرها يول. شود، من در فرانسه نبودم يسوءقصد عمل يكه قرار بود نقشه  يزمان«

او را  كانيوات. بود ييمرد با اراده و توانا. آمد يمن از او خوشم م. خارج كنم سياو را از پار عاًيسر ب،يو من مجبور شدم به هر ترت فتديتله ب

 ».ببرم يامن يمجبور شدم او را به جا نيقرار داده بود و بنابرا بيتحت تعق

 »؟يدان يدوك اعظم چه م ي درباره«

 ».دميمرد را ند نيهرگز ا من«

 »؟يشناس ياو را م يواقع تيهو«

 خورد؟ يم يبه چه درد اتيدانستن جزئ. است شيماجراها مربوط به ده ها سال پ نيگذشته، ا نيكجا بدانم؟ از ا از«
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به مرگ وال هم ... امروز گره خورده است و ارتباط دارد يدادهايآن سال ها با رو يدارد كه ماجراها تياز آن رو اهم اتيجزئ نيا دانستن«

 »...مربوط است

 ».بن ،يگرفته ا يمان حال را با گذشته عوض تو«

مرد، نه، در واقع دو مرد وجود  كي. دانم يم ياديز يزهايچ. به طور كامل كشف كرده ام باًيگذشته و حال را تقر انيم يپدر، من رابطه  نه،«

. همان دوك اعظم است ،يگريو د. بود كاتويندلياز آن ها ا يكي. دادند يم وندياتصال گذشته و حال بودند و آن ها رابه هم پ يداشتند كه نقطه 

و  كانياو را به وات يكرد و نقشه  انتيخ يزياست كه در آن زمان به دامبر يمرد هنوز هم زنده است و من معتقدم او همان كس نيبه نظر من ا

 كاتويندليهم دوباره با ا ريدوسال اخ يكي نيو من معتقدم كه او در هم... بود كاتويندليمتحد ا شيو داد و از همان چهل سال پل يآلمان يروهاين

 يول. نديبر تخت پطروس بنش كاتويندليپاپ بشود و ا نينتواند جانش يزيفراهم آورد كه دامبر يطيكرده و متحد شد بود تا شرا يكيدست به 

 ».دوك اعظم نقش بر آب شده است يتمام نقشه ها كاتو،يندليردن االبته اكنون با م

 »؟يدار ياو حدس و گمان خاص يواقع تيدر مورد هو ؟يكن يخودت چه فكر م. يده يبها م يليدوك اعظم خ نيتو به ا«: گفت پدرم

 ».شناسم يو گمان؟ مطمئنم كه او را م حدس«

 »خوب؟«

 ».زيسامرها«: و گفتم دميكش يقيس عمنف» .شد ينام او خوشحال نخواه دنيشن از«

 » ز؟يچرا سامرها ز؟يسامرها ؟يچه گفت«: و گفت ديمبل كوب يدسته  يبا مشت رو پدر

 » ست؟يطور ن نيتو نبود؟ در لندن مستقر بود، ا سياو در آن سال ها رئ مگر«

 .به لب داشت يلبخند. تكان داد يسر دييتأ يبه نشانه  پدرم

او به تمام . ديدست او بود ريكردند، ز يكه در فرانسه و آلمان كار م ييجاسوس ها ريداشت، تو و سا اريدر اخت ياديز يتمنابع اطالعا زيسامرها«

كامالً  ايسياو در آن سال ها هم در مسائل كل. داشت يدسترس د،يرس يشد و به لندن م يم ياروپا جمع آور يكه در قاره  ياطالعات و اخبار

 تيشخص ييايسياو از نظر مسائل كل. شناخت يم كيقبل از آن كه پاپ شود و هم بعد از نشستن بر تخت پطروس، از نزدرا،  ياو پ. بود ريدرگ

 تيواقع نياز تمام ا. پدر ر،يها را در نظر بگ تيواقع. استاد تو و الكهارد بود ا،يسيكل استياو در مورد س. شد يمحسوب م يراست و محافظه كار

 ».ديايو چه ن دياياست، چه خوشت ب زيدوك اعظم سامرها: ديآ يبه دست م يقمنط ي جهينت كيتنها  ها

 ».توانم باور كنم، بن يرا نم نياست؟ من ا زيماجراها در دست سامرها نيكه سرنح تمام ا يكن يتو ادعا م و«

را پاك  انتبارشيو خ فياست گذشته كثخو يم يبود كه كس نياست، علت تمام ماجراها ا يآنچه در هشت ماه گذشته رخ داد باور نكردن تمام«

به تو  زيسامرها. را ثابت كنم ميتا ادعا يبه من كمك كن يتوان يتو م. يبه من كمك كن يتوان يكار م نيپدر تو در ا. بسپارد يكند و به فراموش

 ».دارد تماداع

 ».فكر نكرده ام يميكهنه و قد يماجراها نيكه به ا سال هاست... زيسامرها ويمن، در يخدا. دانم يباره نم نيدر ا يزيپسرم من كه چ بن،«

منظورم همان . يآورده ا ادياز خاطرات گذشته را به  ياريو حتماً بس يرا خوانده ا يزيدامبر يها سيدستنو ريچند روز اخ نيتو كه در ا يول«

 »كرده بود يجا مخف نيا نستونيقبل از رفتن از پر يزياست كه دامبر ييها ادداشتي
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. پسرم ،يرفته ا يتو راه را عوض. بن ،يو شگفت زده كرد زيـ تو واقعاً مرا غافلگ زيسامرها يبله، البته؛ ول«: ديتكان داد و آهسته خند يسر پدرم

 »...آن ها را به من داد چزيپ. را خواندم يزيدامبر يبله، من نوشته ها. يرفته ا يشك ندارم كه تو راه را عوض

 ».ياو را ترسانده بود يام حساب دهيطور كه شن آن«

 فيتعر تيجا بزند هم برا يخواست خودش را آدم مهم يم شهيرا كه هم يشيداستان آن كش. يحرف زده ا چزيمورد با پ نيپس تو در ا آهان،«

 »كرد؟

 .تكان دادم يسر دييتأ ينشانه  به

 سيمن دستنو. كرده اسم دايف كرد كه نوشته ها را پهم باالخره اعترا چارهيترساندم و آن ب يرا كم چزيپ يبله راستش را بخواه خوب،«

 هيگروه شب كياز  ايسيكل. دانم يخورد؟ من كه نم يم يبه چه درد گرياكنون د ياست، ول ياذعان كنم كه داستان جالب ديبا. را خواندم يزيدامبر

است،  يرنگ و رو رفته و كهنه ا يماجرا... ستعاراسم م ياديو چند فقره قتل و تعداد ز يدزد. كرده بود تينهضت مقاومت حما يها وهبه گر

 »شده است؟ رتيدستگ يبخصوص زيداستان ها چ نيمگر نه؟ مگر تو از ا

 ايبود؟ آ» كلكتور«همان  كاتويندليكه ا يدانست يتو م ايآ. داد قتيحق يزيدامبر يكند ادعاها يكرده ام كه ثابت م دايپ يادياسناد و مدارك ز من«

 »او گذاشته بود؟ اريسوءقصد را در اخت يلو داده و نقشه  كاتويندليرا به ا »يپ يتوطئه «اعظم  كه دوك يدانست يم

 اريبس مينس. خانه را تكان داد يديباد شد» خورد؟  يم يبه درد چه كس گريامروز د زهايچ نيا يول. درست باشد، بن ديگفته ها شا نيا ي همه«

به  را كاتويندليا كانيبله، وات. بودم دهيمن هم فهم. دارد قتيحق نيا يول«: نجره انداخت و ادامه دادبه پ يپدرم نگاه. ديبه درون اتاق وز يسرد

نجات دادم و از  كاتويندليا يرا از تله  يزيمن بودم كه دامبر نيدانم، چون ا يرا م زهايچ نيمن ا. انداخت يزيفرستاد و به جان دامبر سيپار

 ».اروپا خارج كردم

 »؟يبود دهيهورست من را د ايآ ،يكرد يم يتو در آن زمان در اروپا زندگ. ها هورست من بود يآدمكش ياو مأمور اجر «

. بود اريهمچنان شفاف و هش شياما چشم ها د،يرس يبه نظر م دهيصورتش فرسوده و تك. خاطرات گذشته پدرم را خسته كرده بود يادآوري

 »...كرد يم يكار يخوب مخف يليدر مورد افرادش خ يزيدامبر. ستين يعاد ريو غ بيجع يول. باشم دهيكنم او را د ينه، فكر نم«: گفت

 »است؟ نيمنظورت گروه حشاش«: گفتم

به عهده داشتم و  يگريد فيبود البته من وظا يواقعاً سر تيجمع كيآن گروه  يول. كند ينم يبر آن ها بگذار، فرق يكه دوست دار يهرنام«

 ».كنم اعتراض نكن يخواهش م. دارم اجياحت يبرند كيبن، من به . دانم يو گروهش نم يزيدامبر يها تيلدر مورد فعا يزيچ نيبنابرا

 .داد هيمبل تك يتر كرد و سرش را به پشت يبردم، لب يبراند وانيل كي شيبرا

 نيسر نخ تمام ا. خودش هم قاتل است ...همدست قاتل است قتياو در حق. ميكن دايپ يراه زيسامرها يافشا يبرا ديبا. خوب فكر كن پدر لطفاً«

 »...او دغلباز و دروغگو و خائن و آدمكش است. در دست اوست فيكث يماجراها

 يداستان واقعاً عالقه مندم، ول يادامه  دنيمن به شن. ميزن يباره حرف م نيفردا دوباره در ا. استراحت كنم يبگذار كم. من خسته شده ام بن،«

 ».توانم ينم گريامشب د

رفت كه به طبقه باال و  يپلكان يبه سو. خواهد شد نيكار خشمگ نيدانستم از ا يمن به او كمك نكردم، چون م ياز جا برخاست، ول اديزحمت ز با
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. نشسته است نيزم يرو ينيكه چه برف سنگ دميد يداد و من از پنجزه م يرا تكان م يباد، پنجره بزرگ سقف. شد يم يخواب منته ياتاق ها

 يمن، چقدر دلم برا يخدا. كن هيدرخت كاج ته كي سمسيشب كر يفردا به جنگل برو و برا. دهيبه مغزم رس يبن، فكر خوب«: گفتپدرم 

 ».خواهرت تنگ شده

 يب اد،يز ياشتها نيخوردم و ا يمفصل اريصبحانه بس. كرد يظهر بود و پدرم در آشپزخانه صبحانه آماده م كيكه از خواب برخاستم، نزد يهنگام

 .داستان را بشنود يخواهد ادامه  يگذاشت و به من گفت كه م زيم يقهوه را رو يپدرم قور. انداخت زابتيخواهر ال اديمرا به  ارياخت

تمام  يزيچرا كه نه؟ دامبر. بازگو كردم شيرا در آن مجلس كوچك در هتل هاسلر، برا يزيهم ادامه دادم و داستان اعترافات دامبر من

به  ل،يسكيودرايه يعنياو،  يميدوست و همرزم قد يبازگو كردن آن ها برا نيدر آن جلسه افشا كرد بود، بنابرا نيحاضر ياسرارش را برا

! هم آن جا بود زيبزرگ، سامرها يهم در آن جلسه حضور داشت؟ خدا زيسامرها يكه حت نيمگر نه ا. نداشت ياشكال چيمن ه ي دهيعق

مطلب را از او پنهان  كيتنها . داشتم ازيبه كمك پدرم ن ز،يسامرها يجهت افشا يكردن راه دايپ يمن برا .را به پدرم گفتم زيهمه چ نيبنابرا

مختلف  يدادهايافراد و رو انيموجود م يرا كشف كرده و تمام رابطه ها قتيحق نيبه او نگفتم كه والنتا. ودكردم و آن هم علت قتل وال ب

 ...بگذارد انيرا با پدر و برادرش در م اتشيمده بود تا دانسته ها و كشفو سپس به خانه آ افتهيگذشته و حال را 

را هضم  ديجد يداده ها نيدادم تا بتواند ا يبه او فرصت م ديبا. غرق كنم نديو ناخوشا دياز اخبار و اطالعات جد يالبيخواستم او را در س ينم

 .نكرد يوال سؤال يه شكر خدا پدرم در بار. ساكت شدم و منتظر ماندم نيبنابرا. كند

دادم كه  حيگفتم و توض شيكردن جسد او را برا دايپ يو چگونگ كاتويمرگ اندل يماجرا. را از او پنهان نكردم يزيمورد، چ نيبه جز ا اما

 .كشته شده بود مونيبه فرمان س قتيدر حق كاتويندليا

تمام شب را  ييچنان گود رفته و سرخ بود كه گو شيچشم ها. بود يتهنگاهش مات و . شده بود رهيفنجان قهوه به من خ يلبه  ياز باال پدرم

و تكان دهنده  بيچندان عج دادهايرو نيشناسد، ا يرا خوب م ايسيكل خيمثل من كه تار يكس يبن، برا ،يدان يم«: به من گفت. مانده بود داريب

 ياديز اهيفصول س كانيوات خيتار. قبالً هم بارها اتفاق افتاده استدارد و  يا نهيريسنت د ايسيو قتل در اتاق خواب، در كل يپاپ كش. ستندين

 يول م،ياگر چه هنوز دوباره دشمن نشده بود. در او به وجود آمده بود يراتييتغ شبيبا د سهيدر مقا. نگاه پدرم تند و چالشگرانه بود» .دارد

 .بود دهيكش يواريما د انيم رنگ،يه و نشب گذشته با خدع يكيدر تار يكس ييگو. ميهم نبود گريكديو متحد  وستد

 يجا نيبه ا. بود وستهيپ كاتويندليبا او، به اردوگاه ا يكرده و پس از سال ها دوست انتيخ يزيدادم كه چگونه سانداناتو به دامبر حيتوض شيبرا

 .سخن را به دست گرفت يپدرم دوباره رشته  دم،يداستان كه رس

 يواقع ياست؟ تراژد نياز ا ريدهند، مگر غ يرا انجام م حيكنند و كار صح يم يقد بودند كه راه درست را طقلب معت ميافراد از صم نيا تمام«

 حو صال ريو سانداناتو و دوك اعظم فقط خ كاتويندليا. بوده است نيهم شهيهم ايسيكل يواقع يو در واقع تراژد. است، بن نيهم قاًيماجرا دق نيا

مونا و  يسالواتوره د. خواهند يرا م ايسيو صالح كل ريهم فقط خ چزيپ يو اگر اشتباه نكنم حت... خواهر تو...  يزيردامب... خواستند يرا م ايسيكل

 ياحاضرند بر زيمرتك قتل شوند و اكنون ن ايسيحاضر بودند به خاطر منافع كل 1943در سال  يعني ش،يچهل سال پ ،يزيافراد دامبر ريسا

تو  ايبن؟ آ ،يفهم يمنظور مرا م. و ماندگار آن بر انسان هاست داريپا ريو تأث ايسيكل زاليال رونين يهنده نشان د نيا. آدم بكشند ايسيكل

 »؟يبه خاطر آن مرتكب قتل شو ،يكه حاضر باش يداشته ا مانيآن قدر ا يزيتاكنون به چ



 

 

 كتابخانه نودهشتيا  تامس گيفورد  –حشاشين                                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ٤٩٥ 

 ».را نكشته ام يدانم، من تاكنون كس ينم«

قرار  يخاص طيشرا نيبه اتفاق آن ها در چن بيقر تيالبته اكثر يباور خود آدم بكشند، ول اي مانير ابه نظر من اكثر انسان ها حاضرند به خاط «

 ».رنديگ ينم

كنم تمام آن ها كه آن جا نشسته اند  يباور نم نيتازه از آن جا برگشته ام و بنابرا. من آن جا بودم. عمق ظلمات است ا،يسيقلب كل«: او گفتم به

 ».را مد نظر دارند ايسيو صالح كل ريهستند كه تنها خ يفيچنان شر يانسان ها

. تو نه يول. بود دهيمادرت هم به آن جا رس. من در عمق ظلمات بوده ام. يآن هم نرفته ا كينزد يتو حت. پسرم يا دهيعمق ظلمات را ند تو«

 ».كند يا فراموش نمرسد، هرگز آن ر يكه به آن جا م يكس. بدتر و وحشتناكت تر از آن جا وجود ندارد ييجا

 .دادم حيتوض شيمرگ سانداناتو را برا يچگونگ

 .شد رهيبه كنار پنجره رفت و به بوران برف خ پدرم

 كيحساب، جان  هيتصف نيا ياگر بها يكنند، حت هيرا تصف يهر حساب دياست كه معتقدند با يظاهراً هورست من از آن نوع افراد«: من گفت به

 ».انسان باشد

هنوز برف هم . رفتم رونياز خانه ب سمسيدرخت كر دنيبر يتبر و اره را برداشتم و برا دم،يپوست گوسفندم را پوش يكه شد، پالتو از ظهر بعد

 يبزرگ سقف يبه پشت خانه رفتم و از كنار پنجره . نشست يم نيزم يصدا رو يو مرطوب آن آهسته و ب نيبزرگ و سنگ يو دانه ها ديبار يم

پر از برف بود،  يروانيش يقسمت ها ريگرم اتاق ذوب شده بود، اما سا يپنجره  يبرف رو. انداختم منيبه اتاق نش ينگاهگذشتم و ضمن عبور 

از قفسه  يگريپس از د يكيدور را  يو س يس يبود، صفحه ها ستادهيپدرم كنار دستگاه گرامافون ا. بود تيكه فقط قاب پنجره قابل رو يبه طور

 يگرامافون گذاشت، به كمك عصا آهسته به سو يكه صفحه را رو يهنگام. فروافتاده بود شيشانه ها. كرد ينگاه م داشت و به جلدشان يبرم

اش،  يواقع يحالت و چهره . شد رهيآتش خ يآن نشست و به شعله ها يرو اطيقرار داشت رفت و با احت يواريد ياش كه كنار بخار يصندل

به آخر عمرش نمانده است ـ  يزيكه چ ديرس يبه نظر م. و واضح بود انياز هرزمان نما شيب ند،يب يرا نم وا يكرد كس ياكنون كه تصور م

 .بودم دهيند يتيوضع نيكاش او را در چن نيا. و فرتوت شده بود ريناگهان پ

برگ درختان،  يلخت و ب يه هاتن انيم يدر فاصله . تند به طرف باال ادامه داشت بياز درخت بود و تا حدود صد متر با ش دهيتپه پوش ي دامنه

 يشد و من م يدامنه كمتر م بيبعد از صد مترف ش. شد يم دهيد اهيس يعلف خشك و بوته  يجا و آن جا چند صخره و سنگ و مشت نيا

نا آموخته و ش اچهيمن در آن در. شد يم يمنته يكوچك ي اچهيكه به در ديخواهم رس يدانستم كه چند ده متر باال تر از آن جا، به دشت مسطح

مطمئن بودم كه . سرد است اريدر تابستان هم بس يحت اچهيبه خاطر داشتم كه آب در. كرده بودم يسوار قيبار قا نينخست يان برا يبر آب ها

 نيبرف ا يدانه ها. كردم ياز آن است كه تصور م دتريتپه باال رفتم و متوجه شدم كه باد شد ياز دامنه . زده است خي الفصل س نيآب آن در ا

 .داد يپشه آزارم م شيبود و برخورد آن ها بر پوست صورتم مثل ن زتريجا ر

 نيكنم انتخاب ا يتصور م. كنم نهيمعا كيگرفتم آن ها را از نزد ميكردم و تصم دايشد، چند درخت مناسب پ دايتپه از دور هو اليكه  يهنگام

 يم يزمستان ياليسفرم به و نيسال از آخر نيچند. رفتم يم اچهيبه در ريمس نياز ا شهيهم يمن در دوران كودك: داشت يساده ا ليدل ريمس

كه  يبه مشامم رس ييدر همان لحظه بو قاًيدق. تازه كنم يدادم تا نفس هيتك يدرخت يو به تنه  ستادميكه صعود كردم، ا گريمتر د ستيب. گذشت
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سوخته و مرطوب كاج  ميبود كه ظاهراً از چوب ن يتند و گزنده ا يبو. ا نداشتماصالً انتظار آن ر ياز سكنه ا يپر برف و خال يتپه  نيچن يرو

 .خاست يبرم

از  يميخورد كه ن يو مرطوب به چشم م اهيخاكستر س يشكم داده بود، مشت رونيكه به ب يصخره ا ريز: كردم دايكه منبع بو را پ دينكش يطول

روشن كرده و خود را با آن گرم  يآتش يجا كس نيا شبيد. آتش را خاموش كرده استبا پا  يمعلوم بود كس. آن را با برف پوشانده بودند

درختان  يشاخه ها يو بزرگ خانه، از البال يسقف يپنجره . افكندم يقرار داشت، نظر يهشتاد متر يكه در فاصله  يزمستان ياليو به. كرده بود

به  ياز دودكش بخار ميمال يو تاب چيدود، با پ. شد يم دهيرد به وضح دمربع ز كيرنگ مه، به صورت  يكدر و خاكستر ياز پشت توده ها

 .عرقم هنوز خشك نشده بود. فرستاد يام م قهيبرف را به درون  يو دانه ها ديوز ياز پشت سر م ادب. خاست يآسمان برم

چرا؟ در اطراف  يبود ـ ول دهيو انتظار كشآن گرم كرده  يجا كنار آتش نشسته و خود را با شعله ها نيا يشب گذشته كس: وجود نداشت يشك

 .شد ينم دهيزده د خي يجز درخت ها يزيمن چ

 يول. كردم كه به سمت راست ادامه داشت دايپا پ يآن ناشناس از كجا آمده و به كجا رفته بود؟ در برف، چند جا. كنم دايپ ييكردم رد پا يسع

. خود پنهان كرده بود ريمانده را ز يآثار باق د،يبار يكه همچنان م يبرف. ديگرد دياپدن يپا پس از چند متر نامشخص شد و سرانجام به كل يجا

گرفتم و بعد از  يرد را هم پ نيا. جا آمده بود نيبه ا اچهياز طرف در يعنيتپه،  يداد شخص ناشناس از باال يكردم كه نشان م دايپ يگريرد د

هر چه به اطراف نگاه كردم و . دميرا د اچهيدر يزده  خياز دور سطح  دم،يتپه رس الي يكه به باال يهنگام. آن را هم گم كردم يمسافت يط

برگشتم و از ال . پر از اشك شده و پوست صورتم از سرما كرخ شده بود ميچشم ها. سرد و گزنده بود اريباد بس. دميرا ند يكس دم،يكش سرك

 .آمدم نييدرختان دوباره از تپه پا يبه ال

 .داد يم يكيخود را به تار يعت جاروز به سر نور

. كردم يقطع م يدرخت سمسيشب كر يبرا دينبود، به هر حال با ايزد، از دور مراقب من بود،  ينم ايزد  يجا پرسه م نيا يكرد، كس ينم يفرق

در آن وجود نداشت، شب را  يجاده ا اي ابانيخ چيكه ه يا ياز سكنه و به دور از آباد يخال يمنطقه  نيحاضر بود در ا يو عاقل يكدام انسان عاد

فكر كردن  يحت. كار نبود نيحاضر به ا يو عاقل يانسان عاد چيه: پرسش مشخص بود نيبه صبح برساند؟ جواب ا يوحشتناك يسرما نيدر چن

خره به روز رسانده بود، آن ص ريكه شب را ز يشخص ناشناس: مسلم بود زيچ كياما . بود زيهم احمقانه و جنون آم يزجرآور ي توتهيب نيبه چن

شخص  نياما آخر چرا؟ و ا. گريد يجا بگذراند و نه در جا نيهم قاًيخواست شب را دق ينقطه را انتخاب كرده بود؛ م نيا آگاهانهعامداً و 

جا منتظر  نيكرده و ا بيمرا تعق يكس ايكرده بود؟ آ بيمرا تعق اي رد؟ينظر بگ ريخواست پدرم را ز يم ينامعلوم ليبه دل ايبود؟ آ يناشناس ك

 بود؟ تهورود من نشس

 نيريز يانتخاب كردم، تبر را برداشتم، شاخه ها يكاج كوچك و مناسب. ام غالب شوم و به پشت سر نگاه نكنم يدرون جانيكردم بر ه يسع

را بشنوم و  يكفش كس ريشدن برف زفشرده  يمنتظر بودم تا هر لحظه صدا ارياخت يب. دميآن را بر يدرختچه را قطع كردم و سپس با اره، تنه 

ظاهراً . رخ نداد ياتفاق چياما ه. ديخواهد رس انيبه پا زيدانستم كه پس از آن، همه چ يو م... بر فرق سرم را احساس كنم يفرود ضربه ناگهان

 .دچار توهم شده بودم

شال گردن . صخره رساندم يرخت را كشان كشان به لبه انداختم و د يدرخت تمام شد، از جا برخاستم، به اطراف نگاه دنيكه كار بر يهنگام
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از آن استفاده  يآن را به كنار آتش آورده بود و به عنوان صندل شبينشستم كه ان فرد ناشناس، د يسنگ يشل كردم و رو يرا كم مميضخ

و پدرم هنوز به صفحه . داشت يدرخشش خاص كيتار مهين يدر هوا اليو پر نور و يپنجره سقف م،يپا ريرفت و ز يم يكيهوا رو به تار. كرده بود

تصوراتش  يو جشن شب مقدس بود و درباره  سمسيآورد، درفكر درخت كر يو سالم را در م يقو يمردها يداد، ادا يگرامافون گوش م يها

 .كرد يم يفلسفه باف» عمق ظلمات«از 

كه پدرم  يكه به گمان خودم به اعماق آن سفر كرده بودم ـ سفرفكر كردم  يا رهيو ت يظلمان نيآن سنگ نشستم و به سرزم يرو ياديز مدت

را كه نه عقل و خرد را به  يپنهان و ظلمان يبله، پدر آن نقطه . كه پدر به آن جا رفته بود، شك نداشتم نيدر ا. رفتيپذ يآن را باور نداشت و نم

رفته بود؟ مادرم كه  شيا به من گفت كه مادرم هم تا قعر ظلمات پچر يول. بود دهيدر آن وجود داشت د يا ندهيو آ ديبود و نه ام يراه آن

 يم اديباره ز نيمادر هم در ا دميكه فكر كردم فهم يدانست؟ اما كم يرا در رفاه و ثروت و تجمل گذرانده بود، از قعر ظلمات چه م يعمر

 .اديز يليخ. دانست

به مشروب پناه برده و خود را در الكل غرق كرده بود و  شيفرار از غم ها يبار برا كي. بار، بلكه دو بار كيآن هم نه . خود را كشته بود مادر،

فرو  ماتما در اعماق ظل يتر از همه  شياحتماالً او ب. خودش را پرت كرده بود يعني... پرت شده بود نييخانه به پا يباال يبار هم از طبقه  كي

 .رفته بود

 بيو غر بيعج ياز مادرها كارها يلياو مادر من بود و خ. سؤال نپرداخته بودم نيبه ا قيو عم يجد كرد؟ من هرگز به طور يمادرم خودكش چرا

 سميالكل. كرده بودند ـ هم مادرها و هم پدرها يمشابه زيجنون آم يمن هم كارها يها ياز همشاگرد يمادر تعداد. دهند يانجام م يعاد ريو غ

در مورد  يبود و كس ياز زندگ يجزئ زهايچ نيا. بود ييآشنا يها دهيسابق من، پد يها يشاگردهم يعنياز بچه ها،  ياريبس يبرا يودكشو خ

 .كرد يمطرح نم يآن ها سؤال

 رهيآن ناشناس خ يپاها يبه جا. بود ستادهيكنارم ا ييكه گو دميمادر را چنان به وضوح شن يكلمه را بر زبان راندم، ناگهان صدا نيكه ا يهنگام

پشت سرم  ي هيناگهان احساس كردم مادرم زنده شده و در سا. برف پنهان شده بود ريز مهيبود كه تا ن يا كه نه، آثار محوپ يشده بودم؛ جا

همان طور كه  دم،يرا شن شيدوباره صدا. شبح مادرم يظهور ناگهان يداشتم و نه برا يحيناشناس توض يرد پاها نيا ينه برا. است ستادهيا

 يخانه منعكس م يكه در راهرو يخفه ا يكامالً واضح و شفاف بود، به آن صدا شيكرد، صدا يبار فرق م نياما ا دم؛يشن يدر خواب م شهيهم

كلمات  نيو ا. ندميش يگفت، به وضوح م يمن م هي ايبار آنچه را مادر به وال گفته بود و آنچه را سال ها بود در رو نينه، ا. نداشتشد، شباهت 

شناختم، با آن ها تفاوت داشت و معنا و مفهوم  يم مياهاينبود كه من از رو يامروز او آن كلمات يگفته ها. تفاوت داشتبودم  دهيبا آنجه قبالً شن

 .كرد يفرق م يكردم، به كل يهم با آنچه من تا آن روز تصور م نآ

 ...بود ويه كار

 ...يتو او را كشت... تو بود ريتقص... كار تو بود و،يه

 .نه تو و،يگفت ه يمادر م. ميبود هديو وال اشتباه شن من

 .از ما سرزده است و عتاب مادر خطاب به ماست يكار بد ميكرد يفكر م. ميبچه بود ما

 .بود كه پدرما گوورنو را به قتل رسانده است نيمنظور او ا. بود يگريد زيمنظور مادر چ يول
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پدر گوورنو پرداخته  يدر مورد خودكش قيبه تحق نستونيبه پر دنياز رسبود كه پس  ليدل نيبه هم. نكته شده بود نيوال هم متوجه ا ظاهراً

 ...يخانوادگ يدروغ ها... يخانوادگ يداستان ها... بود

 اليو يبه در ورود يتازه وقت. آمدم نييبرف ها كشاندم و از تپه پا يو مبهوت درخت كاج را پشت سرم رو جيگ. دانست چه كار كنم ينم اصالً

 شت؟نظر دا ريمراقب ما بود و ما را ز يكس ايآ. بر برف افتادم ماندهيباق ياز آتش شب قبل و رد پاها ماندهيخاكستر ها باق اديه دوباره ب دم،يرس

و شاداب بود ـ  زير شيداد و برگ ها يم ليرا تشك يآن مخروط كامل يحدود دو متر ارتفاع داشت، شاخه ا. بردم منيكاج را به اتاق نش درخت

آورده  سمسيدرخت كر شيمخصوص آرا يها نيچند جعبه پر از آذ اليپدرم از انبار و. بود ينقص يكامل و ب سمسيدرخت كر: كالم كيدر 

و چشمك زن به  زير يبا المپ ها ياز جعبه ها كابل بلند يكيدر  گر؛يد يزهايو چ يا شهيش يها يگو ،يرنگ ينوارها د،يسف يستاره ها: بود

مخصوص نگاه كرد و باالخره از  ي هيقرار دادن درخت در پا يحاصل من برا يبه تالش ب يپدرم مدت. ر داشتو سبز و سرخ قرا يآب يرنگ ها

مخصوص قرار دهم و آن را با  ي هيدرخت را در پا يو اره شده  ييتوانستم قست انتها بيترت نيو من بد. جا برخاست و درخت را محكم گرفت

اما مجبور بود . برد يلذت م سمسيسالم و سرحال و خوشحال است و از تدارك جشن كر ايند كه گوكرد وانمود ك يپدر تالش م. محكم كنم چيپ

 يدر دستش م يسكيو ي شهيرا پر كند، ش وانشيخواست ل يكه م يكرد و هنگام ياش خرخر م نهيستازه كند؛  يبار نفس كيهر چند لحظه 

 .كرد يم ليتبد خيبه  وانيساطع بود كه آب در ل يچنان صالبت يچشم ها روز نينمناكش نگاهم كرد ـ از ا يبا چشم ها. ديلرز

 ...يتو او را كشت... كار تو بود و،يه

به  د،يكش يم نيزم يرو يرا كم شيكه پا يپدرم در حال. شده بود كيمحكم كردم، هوا كامالً تار شيكه باالخره درخت را سرجا يهنگام

به اتاق خوابم رفتم و . دميشن يو بشقاب و قابلمه را از آشپزخانه م گيجابجا شدن د يصدا. درست كند يشام اسپاگت يآشپزخانه رفت تا برا

 ياليكرده و همراه خود به و يجاساز زميها و لباس ز راهنيپ يمن آن عكس كهنه را ال به ال. در آن قرار داشت، برداشتم عكسرا كه  يپاكت

انگشتانم چرخاندم  يبعد همان جا نشستم، عكس را آهسته ال. آوردم رونياز پاكت بتخت نشستم و عكس را  يلبه  يرو. آورده بودم يزمستان

هرگز سر  گريمرده است، د قتاًيمرده است؛ واقعاً و حق نيرا باور كنم كه خواهر والنتا تيواقع نيبه خودم بقبوالنم و ا گريبار د كيتا  دميو كوش

 .تنها مانده ام ايدن نيكه از او داشتم، در ا يشنوم، و من با تمام خاطرات ينم خنده اش را يهرگز صدا گريگذارد، و من د يبه سرم نم

 .آسان نبود ميبرا ست،ين گريكه وال د تيواقع نيا قبول

 .شدم رهيعكس خ به

 و لوبك گرفته بود؟ يزيو دامبر شتريو ر يچليعكس را از تور نيا يكس چه

 .گرفت يبه خود م يريو قابل تفس صيبود تمام ماجرا شكل قابل تشخعكس  نيكه دوك اعظم عكاس ا ياعظم فقط در صورت دوك

 يدهند؛ بله، م» نجات«را  ايسيبسته بودند كه به گمان خودشان كل مانيكرده بودند، پ يكيو سانداناتو با هم دست به  كاتويندليو ا زيسامرها

 ...نقشه بود نياز ا يخواهر من هم جزئ و كشتن. دهند» نجات«خاص خود  ي وهيخود را به ش ي ژهيو يايسيخواستند كل

كه  ديخواست به آن ها بگو يم. بگذارد انيخواست آن ها را با پدر و برادرش در م يداشت كه م ياديمسائل ز نستونيهنگام بازگشت به پر وال

حال سخنان  نياما او در ع. بود به خانه برگشته تين نيكشف كرده است ـ شك نداشتم كه وال با هم ايسيرا در دل كل يخطرناك يغده سرطان

 ...يتو او را كشت و،يه. مادر را هم به خاطر آورده بود
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گفته  ايگذاشتم؟ آ يم انيمادرم را با او درم يگفته ها ديبا ايآ. ميدانستم به پدرم چه بگو ينم. اتخاذ كنم يماتياكنون نوبت من بود كه تصم و

شدن پرونده و سرپوش  يماستمال ليصورت دل نيرنو را به قتل رسانده بود ـ كه البته در اداشت؟ و اگر پدرم واقعاً گوو قتيمادر حق يها

 كار را كرده بود؟ نيا ليبرماجرا كامالً روشن بود ـ به چه دل ذاشتنگ

 بود؟ يطرح مسئله كاف يبرا ليصرف وجود دل ايآ يول. مطلب وجود داشت نيطرح ا يبرا يخوب ليالتبه دال بله،

مطلب را  نيالاقل ا ايآ. نظر داشت ريما را ز يكس ،يكيخانه، در سرما و برف و تار رونيب: هم فكرم را به خود مشغول كرده بود يگريد موضوع

 يا. خواهد يو چه م ستيشخص ناشناس ك نيتوانست حدس بزند كه ا يدانست و الاقل م ياو م ديبگذارم؟ شا انيتوانستم با پدرم در م يم

 ...زند يما پرسه م ياليو چرا در اطراف و ستيد ناشناس كفر نيا انستمد يكاش م

باالخره . كرد يم ريس يگريد يايخورد؛ ظاهراً در دن ياشتها و با حواس پرت به زحمت چند لقمه ا يپدر، ب. ميرا در سكوت صرف كرد شام

دان  يآرت يمارگرت كوردر و كتاب ها يرانه ماد يها يو نگران چزيپرستارها و پ ينه چندان بامزه در باره  يسكوت را شكست و چند شوخ

دان با مذاق او سازگار  يزود متوجه شد بود كه نوشته ها يلياو را بخواند، اما خ ياز كتاب ها يكرده بود چند صفحه ا يسع رپد. كرد فيتعر

. به سكوت گذشت يدوباره مدت. درم بودپ يبامزه  ياز جوك ها يكيمثالً  نيا» .ستيچندان بد ن شيجلد كتاب ها م،ياز حق نگذر يول«: ستين

 »...مشغول است، بن يخاص زيفكر تو به چ«: كرد و گفت منباالخره پدر رو به 

 ».طور نيفكر تو هم هم«: گفتم

 ديصورت با نيدوباره سكته كنم، در ا يهم دوست دار ديشا. ناراحتم يليخ يكن يم يبيكه غر نياز ا. حرف دلت را بزن و ساكت نباش پس«

 دياش را عقب كش يصندل» .رميجا بم نيهم يو بگذار ينرسان مارستانيـ قول بده كه اگر سكته كردم مرا به ب يرا به من قول بده زيچ كيماً حت

 ».ميرا آماده كن سمسيحاال بلند شو و كمك كن تا درخت كر. كامالً آماد ام ايرفتن از دن يبرا«: و از جا برخاست

ستارها، آدمك  ،يا شهيش يها يو بعد، پدر گو. درخت بستم يكوچك و چشمك زن را به دور شاخه ها يالمپ ها و يهزار زحمت، كابل لعنت با

شروع  زم،يبر يطرح مسائل با تو نقشه ا يكردم برا يم يكه سع يدر حال. زمياويرنگارنگ و بابانوئل را به دستم داد تا آن ها را به شاخه ها ب يا

من عادت كرده . اگر پدرم سكته نكرده بود، كار من به مراتب آسان تر بود: مشكل كار كجاست دميا بود كه فهمحرف زدن كرد، و تازه آن ج هب

. يماند يو زنده نم ديرس يم جهيات به نت يكاش خودكش يا: بار به من گفته بود كي. مرا نابود كرده بود يمرد متنفر باشم، او زندگ نيبودم از ا

من . آورد يكرد و به خشم م ياو بود، او را ناراحت م يمن موجب سرافكندگ يهمه كارها. او بود ليدم برخالف مكر يكه م يهر كار يدر زندگ

خودت را ببخش و : او به من گفته بود. بود نيهم يزيمنظور دامبر ديشا. خواست و دوست نداشت يمرا نم گريشوم؛ د شيموفق نشده بودم كش

بدون  نيا. شكست، عفو كن نيرنج نبر و خودت را به خاطر ا نياز ا شيب ،يكرده ا ديكه پدرت را ناام نياز ا ديخواست بگو يم ديشا. عفو كن

 يب نيو اكنون پدر آخر. آسان تر از عمل كردن به آن بود اريگفتنش بس: ضعف داشت ينقطه  كيبود كه تنها  يخوب اريبس حتيشك نص

از وجودش  يشگيو از همه بدتر، آن نفرت هم. رديبود بم كيشده بود، نزد ماريو ب ريپ :در حق من روا داشته بود همرا  يانصاف يو ب يعدالت

 .رخت بربسته بود

كردن پدر و شكست در  ديتا آن روز الاقل احساس گناهم به خاطر نوم. تنها مانده بودم يميمن اكنون با آن احساس گناه و آن نفرت قد و

اما اكنون . كرد يم هيتوج يرا به نوع ميداد و كارها يم زهينفرت به من انگ نيشد و ا يروبرو م و نفرت آشكار پدر ريبا تحق ون،يسوعيمدرسه 
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. مثل خوره به جانم افتاده بود، تنها مانده بودم شيدارم از پدر كه با احساس گناه همراه بود و از سال ها پ شهيو ر قيمن با آن همه نفرت عم

شد و من از انچه  يم لينفرت از پدر به نفرت از خود تبد: داشت جهينت كيكردن اشتباه است، چون تنها نوع فكر  نيدانستم كه ا يالبته خودم م

و  ريناپذ يبرخورد سرد، نفرت آشكار و آشت ز،يرآميتحق يمانده بود نگاه كردم، نگاه ها يبه آنچه از پدرم باق. شدم يتر م چارهيهم ب ودمب

و فراموش شده  دهيچشمانم محو گرد شيخاطرات زشت از پ نيآوردم و احساس كردم كه تمام ااو را به خاطر  يرحمانه  يب يسرزنش ها

 ...است

و  ايسيها و كل يداستان و ناز نيفكر كردم، به تمام ا يليبن، من خ«: داد، به من گفت يبه دستم م يسرخ رنگ يا شهيش يكه گو يدرحال پدر

و  رنديم يم يافراد به زود نيتمام ا. روزگار محو خواهد شد ياز صفحه  ينسل به زود نيا. فكر كردم زيدوك اعظم اسرارآم نيو ا يپ يتوطئه 

 »دارند؟ يتيمسائل هنوز هم اهم نيا يكن يباز هم فكر م ايآ. استيروال كار دن نيشود، ا يها منقرض م آننسل 

است،  يهنر يو گرانبها رينظ يپر از آثار ب كاتويندليا ياليتان وكه شبس مياگر فراموش كن. ندارند يتياهم م،يريبگ دهيها را ند ياگر آدمكش نه،«

 ».داستان هنوز سر دراز دارد نيپدر؟ ا يستيچرا متوجه ن. ندارد يتياهم

است  يازيامت نيا. هنر همچنان زنده است يول. رفتند اديسوم مردند و از  شيها و را يناز. ماجرا سود برده است نياز ا ايسيخوب، كل اريبس «

 ».يبگذار ايسيبه حساب كل ديكه با

 يچرا نم ؟يرو يگوش كن پدر، چرا طفره م«: به او گفتم. كرد يمنحرف م يگرفته بود كه ما را از موضوع اصل شيرا در پ يراهه ا يب پدرم

 »جا آمده ام؟ نيا ليدل نيكه من فقط به ا يدان يمگر نم ؟يقتل وال بجث كن ليدال يدر باره  يخواه

 »...يريرا جشن بگ سمسيتا همراه پدرت كر يجا آمده ا نيكردم تو ا يمن فكر م «

 »...را اتيدانست، تمام جزئ يرا م زيهمه چ وال«

 ».بن. بحث باشد يبرا يكنم حاال وقت مناسب ينه، فكر نم نه،«

 يرا رو يرنگ يپدرم نوارها.آمدم نيياپ هيدرخت كاج نشاندم و از چهارپا يشاخه  يرا رو يبابانوئل كوچك».لحظه صبر كن كي. نميكن بب صبر«

وال به  بيكرده و در تعق يراه دراز را ط نيچرا هورست من ا يبدان يخواه يتو نم. بحث من راجع به وال است«: گذاشت يدرخت م يشاخه ها

 ليبه دانستن دال يعالقه ا دستور قتل او را صادر كرده بود؟ يچرا هورست من، وال را كشت؟ چه كس يبدان يخواه يآمده بود؟ نم نستونيپر

 »؟يو دختر خودت ندار فرنانيقتل الكهارد و ه

 »...بن«

دانستند كه ممكن است  يو م. از آنچه وال كشف كرده بود وحشت داشتند. دنديترس يو دوك اعظم از وال م كاتويندليا: دانم يرا م لشيدل من«

نقش  انيم نيبه جان من هم سوءقصد كردند و سانداناتو در ا ليدل نيو به هم... اشدگفته ب يزيبه الكهارد چ ايمورد به تو، به من  نيوال در ا

احتمال را هم  نيا ديوال قبل از مردن موضوع را به من گفته بود؛ با ديشا: خواستند خطر كنند يآن ها نم. كرد و مرا به دام انداخت يرا باز طعمه

 ايكه آ ننديبگرفتند منتظر بمانند و ب ميتصم نيو بنابرا يبود، اما بعد تو سكته كرد انيقربان به نظر من نام تو هم در فهرست. گرفتند يدر نظر م

صرف نظر كردن از قتل  يدر باره  ميتصم ديبه جانم سوءقصد نكرد و شا يكس گريبرگشتم، د رلنديكه من از ا ياما از روز... نه اي يمان يزنده م

به كار من  يكار نستون،يبه هورست من دستور داده بودند، پس از آن سوءقصد نافرجام در پر ديشا .زودتر از آن هم اتخاذ شده بود يمن، حت
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 كاتويندليا. است ريماجرا درگ نيدانستم كه دوك اعظم تا چه حد در ا يكاش م يا. دانستم يچرا را م نيكاش پاسخ ا يچرا؟ ا يول. نداشته باشد

 نيمن از ا يولكنند، از سر راه بردارند،  جاديا يآن ها خطر يرا كه ممكن است برا يند تمام كسانگرفته بود ميراسخ تصم يو دوك اعظم با عزم

 »چرا؟! شدم يقاعده مستثن

نزد،  يحرف يول د،يبگو يزيمنتظر بودم كه چ» .مرگ بر دشمنان ما«: را باال برد و گفت وانشيرا به من داد، ل يكي خت،ير يسكيو وانيدو ل پدرم

 .آن ادامه داد يبرشاخه ها يرنگ يرفت و به انداختن نوارها سمسيكربه طرف درخت 

زدم،  يواضح تر حرف م ديبا» پدر گوورنو پرداخت؟ يدر باره  قيبه تحق نستونيكه چرا وال به محض ورود به پر يا دهياز خودت نپرس«: گفتم

 يروز زندگ نيوال آخر د؟ينرس يرعاديو غ بيمان ابتدا به نظر تو عجكار وال از ه نيا ايآ«: پاسخ دهد ميكردم به پرسش ها ياو را وادار م ديبا

 ،يرا انكار كن تيواقع نيا ستيگوورنو كشته شده بود؛ اصالً الزم ن. قتل گوورنو گذراند ـ بله، قتل گوورنو نه مرگ او يدرباره  قيرا به تحق اش

 ياو درباره  اتيبازگشت او به خانه، كشف ليكردم دل يفكر م. كردم ينممن تا امروز رفتار وال را درك . وجود ندارد يشك چيمورد ه نيدر ا

كار حتماً  نيا. پدر گوورنو پرداخت يدر باره  قيبه خانه چه كاركرد؟ به تحق دنياو به محض رس يول... در گذشته و حال بود ايسيكل يكارها

 »...يالاقل تا حد دم،يكار او را فهم ليباالخره دل يول ،ديمدت ها طول كش. زد ينم يدست به كار ليدل يوال هرگز ب. داشت يليدل

درخت  نييچرا كار تز. ستيحرف ها چ نيفهمم منظور تو از ا يباور كن اصالً نم. يهست يبا هوش اريشود كه تو پسر بس يپس معلوم م واقعاً؟«

 وانشيل يگرانبها ستاليآتش به كر ينور شعله . بود اش را در دست گرفته يسكيو وانيداده و ل هيتك واريبه د »؟يكن يرا تمام نم سمسيكر

اما در آن  د،يرس يو خسته به نظر م دهيكه چهره اش تك يبا وجود. به پدر نگاه كردم. كرده بود انيرا نما يمرئ فيط يخورد و تمام رنگ ها

 شيچشم ها. شده بود ليتكبر و تفرعن تبد و ياش دوباره به همان مظهر خودخواه يزرد و كت پشم راهنيو پ يلحظه، با آن شلوار خاكستر

من . خود من بود ياز احساسات درون ييتمام نما ي نهينگاهش ا. كرده بود رييرفتار من تغ: دانستم يرا م يدگرگون نيا ليدل. زد يدوباره برق م

تازه  ينفرت و خشم مرا مثل هوا. دبر يمن لذت م يبود و از خشونت و پرخاشگر دهيرا فهم نيدوباره خشن و پرخاشگر شده بودم و پدر ا

 .برد يم تكرد و از آن لذ يتنفس م

كه مادر آن را بارها هم به من و هم به وال  يرا به خاطر آورده بود، مطلب يكرد كه مطلب خاص قيپدر گووونو تحق يدر باره  ليدل نيبه ا وال«

 »...كه سال ها از درك ان عاجز بودم يدر حال دم،يفهم شيچند ساعت پ نيمادر را تازه هم يمن مفهوم گفته ها. گفته بود

 يدر جسمت حلول كرده اند؟ مطمئن نياطيش اي يكن يچه م يدان يم ؟يكن ريماجرا درگ نيرا هم در ا چارهيروح آن زن ب يخواه يتو م مادرت؟«

 »؟يكن يكه اشتباه نم

 ».يكشت تو پدر گوورنو را. بود دهيرس يا جهيدانم وال به چه نت يمن م«: گفتم

 يول. تو درست است يريگ جهينت. بود دهيبله، گوورنو به قتل رس. خوب اريبس«: كامالً آرام و مطمئن گفت ييبا صدا يطوالن يپس از سكوت پدر

ن؟ ب ،يفهم يقهرمان، م كي. شدم يم ليقهرمان تبد كيكردم و به  يرا كشته بودم، اعتراف م فياگر من آن سگ كث. پدر تو او را نكشته بود

. مجبور بودم. نداشتم يگريد يچاره  يول. فراهم آوردم ياديز يخود دردسرها يو آن شدم و برا نيا ياو را نكشتم ـ من فقط مضحكه  نم يول

 شيماجرا به نما... مست بودم اهيشده بودم و هم س وانهيكه در آن شب هم د يبدان ديـ با ختميدرخت آو يمن جسدش را در باغچه به شاخه 

را  ياز تمام امكاناتم استفاده كنم و هر اهرم قتيپوشاندن حق يمجبور شدم برا... شباهت داشت نيمراسم هالوو يكمد مهيو ن اكترسن مهين يها
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كه انسان مجبور است به خاطر  ديآ يم شيپ يطيشرا يدر زندگ. باور نكن يخواه يباور بكن و م يخواه يم... شناختم به حركت در آورم يكه م

 ».بن رد،يرا بپذ يسكير رخطر و ه آن ها هر

 .شد رهيتر كرد و به من خ يلب پدرم

 يو چرا اگر او را كشته بود. ندارد تيبه پنهان كردن واقع يازينكرده است ن يكه كار زشت يچه؟ كس يعنيحرف ها  نيفهمم، ا ينم اصالً«

 »؟يشد يقهرمان م

 ».و خوب انجام داد قيدق يليكار را خ نيكه ا ميبگو ديو با. رنو را كشته بودمادرت گوو. خودت را به حماقت نزن، بن. رتيو غ يمردانگ«

مزخرفات  نيا«: گفتم. داده بود تيشخص رييمرد كه سال ها از او متنفر بودم، دوباره تغ نيا. شد اهيچشمم س شيپ ايدن د،يلرز ميزانو ها ناگهان

 »؟ييگو يكه م ستيچ

 يماريمنظورم از ب. بود ماريب شيبود، از مدت ها پ ماريمادرت ب. كردن كلمات مناسب كار دشوار است دايمن، پ يبود ـ خدا يبيزن عج مادرت«

 گربهتر و سزاوارتر بود ا. باز كنم نياز ا شيپسر او، ب يعنيموضوع خاص را در حضور تو،  نيخواهم ا يمن نم يـ ول ستياو به الكل ن اديفقط اعت

. گذارد ينم يباق ييآبرو گرانياو و د يبرا ميخواهم به تو بگو ياما آنجه م. رديخاك آرام بگ ريز ميداد يو اجازه م ميكرد يرا حفظ م شيآبرو

 يو با چهره ا ديكش يآه».چون من شاهد ماجرا بودم م،يگو يم تيخوب، داستان را برا اريبس... شد يپدر گوورنو متالش يكه جمجمه  يهنگام

تو پسر . باره حرف بزنم نيخدا شاهد است كه اصالً دوست ندارم در ا. يكرد يموضوع را مطرح نم نياكاش  يا«: عبوس به سخنانش ادامه داد

آرام و  يتوان يشود، بن؟ چرا نم يتو را چه م. است نيذات تو چن. و صالح توست ريبه خ يچه كار يدان يبن ـ اصالً نم ،يا وانهيتو د يول ،يمن

آن شب قرار نبود به  ،يبار. است وبيشما مع يموروث ياز ژن ها يكيكنم  يفكر م. ه و آرام بماندتوانست سربرا يوال هم نم ؟يباش ربراهس

جلسه در . را به خاطر دارم اتشياست، اما هنوز هم تمام جزئ شيقرن پ ميداستان مربوط به ن نيا. جلسه داشتم وركيويدر ن. خانه برگردم

 يبرف م. زمستان بود. دميرس نستونيبه پر ميحدود ساعت نه و ن. به خانه برگشتم. موكول شد يگريلحظه به هم خورد و به وقت د نيآخر

را به گاراژ بردم و  لمياتومب شهيمثل هم. ندادم يتياهم. نمازخانه روشن بود يچراغ ها. دميخانه د يرا جلو يشورلت كهنه ا. هوا سرد بود. ديبار

 يهردو... دميد منيو بعد، آنچه در اتاق نش. متوجه ورود من شده بودند... وارد خانه شدمرا به راه انداختم و بعد  يمعمول يها يهمان سروصدا

تو مرا مجبور . دهم يم حيتوض تيرا برا قتيو من اكنون حق يتو مرا به قتل متهم كرد: بودند ـ بن، به خاطر داشته باش انيعر مهيآن ها ن

را خاطر من  شينما نيكند؛ اما ا يدرت او را از خود راند ـ وانمود كرد كه از خود دفاع مما ،يريعواقب كارت را هم بپذ ديبا نيو بنابرا! يكرد

مثل مجسمه، مثل . كرد ينگاه م ميه به چشم ها قاًيدق. شد رهيو مبهوت به من خ رانيح د،يكه گوورنو مرا در چهارچوب در د يهنگام. بود

كه به  يشده بود ـ بله، در حال رهيگچ به من خ يديبه سف يكه با صورت يدر حال ...خشك شده بود شياست، سرجا دهيد ينگكه مار ز يخرگوش

 كيبه نظرم تو هم به . كرد يو مغزش را متالش ديجمجمه اش كوب يرا رو ينيسنگ ستاليشده بود، مادرت از پشت سر تنگ كر رهيمن خ

 »بن؟ ست،يطور ن نيا ،يدار اجياحت يسكيو

 .كرد يخان غوغا م رونيباد ب. دميردم و الجرعه سركشرا پر ك وانميتكان دادم، ل يسر

افتاده بود و  نيزم يمردك مثل گوزن مرده دراز به دراز رو. كرد به من بقبوالند كه گوورنو به زور قصد تجاوز به او را داشته است يسع مادرت«

 يبه او گفتم كه بهتر است لباس بپوشد و به كل. نبود ييبايز يزد، منظره  ينامربوط م يكرد و حرف ها يم يوراج انيعر مهيمادرت با بدن ن



 

 

 كتابخانه نودهشتيا  تامس گيفورد  –حشاشين                                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ٥٠٣ 

بعد به . پناه ببرد يسكيو يبه او گفتم بهتر است دهانش را ببندد و به بطر. گوورنو باز كرده است يفراموش كند كه در خانه را به رو

و پشت فرمان  ديفوراً لباس پوش ويدر. دبرسان نستونيبه پر وركيويزنگ زدم و به او گفتم كه هرچه زودتر خودش را از ن زيوسامرهايدر

قبل . كردم فيتعر زيسامرها يماجرا را برا. بود دهيتخت خواب يرو عقليمادرت مست ال. ديما رس يبامداد به خانه  كي ساعتنشست و حدود 

 زيكه مهم تر از هر چ ميديرس هجينت نيو هردو به ا ميبحث كرد اتيجزئ يمفصالً در باره . دست نزده بودم زيچ چيبه ه زيسامرها دنياز رس

شد و به  يم يعلن يكثافت كار نيبود و اگر ا يحساس اريو بس ماريماجراست ـ او خود به خود زن ب نيمادرت از ا يپا دنيكش رونيب گر،يد

داشت و چه گوورنو  نامشروع يچه مادرت با گوورنو رابطه : كرد ينم يو فرق. رفت يشد و ازدست م يكرد، بدون شك نابود م يدرز م رونيب

ما و از دست  يخانواده  ييآبرو يكار ب ي جهيآمده بود و چه مادرت او را كشته بود و چه من، به هر حال نت اوواقعاً با قصد تجاوز به عنف نزد 

كه با جسد  ميفكر افتاد نيا و بعد به. بود زينفرت انگ اريكار بس نيـ باور كن كه ا ميبه جسد گوورنو لباس پوشاند نيبنابرا. رفتن مادر تو بود

 نيو از ا. ستيرسد ساده ن يكار آن قدر هم كه به نظر م نيا يول م،يرودخانه غرق كن اي اچهيكرد جسد را در در شنهاديپ ويدر. ميچه كن تيم

 يم دايپ ينشانه ا ايرد  سيصورت اگر پل نيشد و در ا ياز كنترل ما خارج م سيپل يبعد قاتيتحق م،يانداخت يگذشته اگر جسد را در رودخانه م

 »...شد يخطرناك م اريسمادرت ب يكرد، اوضاع برا

 يگريپس از د يكيامكانات مختلف را . ميكه با جسد چه كار كن ميختيو نقشه ر ميدينوش يسكيو م،يو من دوباره به فكر فرو رفت ويو بعد در «

به . ديبه مغزم رس يكه سرم كامالً گرم شده بود، ناگهان فكر يباالخره هنگام .نبود يخورد و عمل يما به درد نم ياكثر نقشه ها. ميكرد يبررس

و بعد دو . چرا كه نه: در جواب به من گفت ويكرده است و در يكه انگار گوورنو خودكش ميكن يصحنه ساز يطور ميتوانست يگفتم كاش م ويدر

 دايحالت در باغ پ نياو را در هم ميبعداً ادعا كن ميتا بتوان ميختيدرخت آوو ما جسد را به  ديبار يم يديبرف شد. ميجسد را به باغ برد ينفر

شورلت كهنه  و،يدر! بود زيآم تيما موفق يسرزنش من وجود ندارد، چون صحنه ساز يبرا يليدل يرسد، نه؟ ول ياحمقانه به نظر م... ميا كرده

 شبه خانه ا ويو بعد، در. رفتم و او را به خانه برگردانم ويبه دنبال در ليمبدورافتاده برد و من هم با اتو يها ابانياز خ يكيگوورنو را به 

روزانه ات برس و موضوع را فراموش  يتو به كارها. دميموقع طلوع آفتاب به خانه رس: به من تلفن كرد و گفت ديكه رس وركيويبه ن. برگشت

 .كن، اوضاع روبراه است

. مورد را ممنوع كرد بودم نيمن سخن گفتن در ا. ميباره با هم حرف نزد نيهرگز ـ در ا: كنم يكرار مو مادرت از آن روز به بعد هرگز ـ ت من«

 نيخودت به ا يكن موضوع را برا ياما سع ،يدار يا دهيو چه عق يكن يباره چه فكر م نيدانم تو در ا يمن نم. است قتيحق نيآنچه گفتم ع

جوان و برازنده  شيكش كياو به  جهينبودم، و در نت ياو شوهر چندان خوب يود و من هم براب يريمادرت زن تنها و گوشه گ: يكن مطرحشكل 

مادر تو ـ به هر حال من نگذاشتم  ريآنچه رخ داد، گناه گوورنو بود، نه تقص. ديو به مجازات رس دياعمالش را د ي جهيو گوورنو نت. عالقه مند شد

برف  يمشت» .گذرد يداستان م نيسال ها از ا. قرار بود نيبله، ماجرا از ا. دفن كنند نيؤمنمتبرك گورستان م نيبه خطا را در زم ادرآن م

هم از سر  نيبدتر از ا يماجراها ليسكيخاندان درا. خودت را ناراحت نكن يليخ«: و ادامه داد ديدرخت كاج پاش يشاخه ها يرو يمصنوع

 ».گذرانده است

با دست، » .ميببند شيبه شاخه ها ينوار رنگ يدكميهنوز هم با«: انداخت و گفت ينگاه سمسيت كرمن آمد، به درخ يپدرانه به سو يلبخند با

پشم  يشوند ـ بو يبه خاك سپرده م شهيهم ياز ذهنم ـ در آن جا كه خاطرات دور و نگفته برا يپنهان يدر گوشه . شانه ام را نوازش كرد
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ام داد، آرام  يو دلدار ديمدرسه مرا در آغوش كش ريپ يدوباره، مثل آن روز كه معلمه  و من. ديبه مشامم رس نايآنجل يمرطوب لباس خواهر مر

پدر . داشت ازيبرد و به محبت ن يروزگار رنج م يمهر يشده بودم كه از ب يحساس يدوباره همان كودك دبستان. گرفتم و اشك به چشم آوردم

 »بن؟ ست،يطور ن ني، ايتعجب كرد«: گفت

گذاشته  انيبار در تمام عمرم به من اعتماد كرده و سخن دلش را با من در م نينخست يپدر آن روز برا» .طور است نيكنم هم يبله، فكر م: گفتم

 .ندياشك آلود بب يخواستم مرا با چشم ها ينم. از پدر روبرگرداندم. چشمانم پر از اشك شده بود. بود

شباهت  يزيخشك شكستن چ يبه صدا. ديبه گوش رس يبلند يصدا رونياز بكه  مينداده بود انيپا سمسيدرخت كر نييبه كار تز هنوز

 .تكان خوردم و برگشتم ارياخت يب. همراه آورده بود كينسبتاً نزد يداشت و باد آن را از فاصله 

 ».را شكست يدرخت يبوران شاخه  ست،ين يزيچ«: گفت پدرم

 »بوده، مگر نه؟ دهيرس جهينت نيوال هم به هم. ستيطور ن نيمورد وال حق با من بود، ا در«

 يكنند، ول ياز حد فكر م شيهردو فرزندم ب. كنند من قاتلم ياست، هر دو فرزندم فكر م بيعج« : تكان داد و گفت يسر دييبه نشانه تأ پدر

 ».نديگو يدانند چه م يشود كه اصالً نم يتازه معلوم م ند،يگو يفكر كردنشان را به من م ي جهيكه نت يوقت

چند لحظه بعد دوباره به خود آمد و  يول. گريد زيچ ايبود  اديز يسكيو ر،ييتغ نيدانستم كه علت ا يناگهان عوض شد و من نم شيصدا لحن

خشم، الكل  نيعلت ا ديشا. خشم در درونش فروزان شده است يمهار اعصابش را به دست گرفت و من احساس كردم كه دوباره شعله ها

 .هم علت خشم او، من بودم ديو شا. گذشت، او را به خشم آورده بود يقرن از آن م ميآن شب وحشتناك كه ن ي رهخاط ديشا. بود يسكيو

 »گذاشت؟ انيموضوع را با تو در م نيا يك ؟يبا وال حرف زد تو«

بن؟ من غالباً  ،يدان يم... ام، و پسرممن دخترم را از دست داده . ها را دوباره با تو نشخوار كنم يكثافت كار نيتمام ا نميب ينم يازيواقعاً ن بن،«

كه از  نستمدا يم ديخوب، با يول ؟يكن يو مرا متهم به قتل م يمن آمده ا يبزرگ، تو به خانه  يخدا. كردم اگر پسر نداشتم بهتر بود يفكر م

با سر به » .ميگوش كن يقيموس يبن، بهتر است كم«: داد و بعد خشمش را فرو خورد و به من گفت يلب دشنام ريز» .ديآ يبرم يتو هركار

 يقطعه خاطرات نياز ا. است يشب نيچن يبرا يقيموس نيمناسب تر نيا. دستگاه بگذار يبتهون را رو يويتر«: گرامافون اشاره كرد و ادامه داد

. ميو دوست شد ميهم كنار آمدو فوراً با  مينام بود يايما جوان و جو يهردو. آشنا شدم يزيدر رم با دامبر يس يدهه  يمن از سال ها. دارم

فوق . ميبا هم به كنسرت رفت. بود يرينظ يو ب يشب واقعاً فراموش نشدن. كرد هيكنسرت ته تياز ما دو بل يكيدانم كدام  ياز شب ها، نم يكي

از آن شب من . تهون بودب يويتر نيهم يعني ،يزيدامبر يآن شب، قطعه مورد عالقه  ياصل يبود و برنامه  يخوب اريبود، اركستر بس العاده

. هفتاد و هشت دور بود نيو بزرگ و سنگ يميقد ياز آن صفحه ها يكي. داد هياثر را به من هد نيا يصفحه  يزيدامبر. قطعه شدم نيعاشق ا

 ».ـ ماژور يهفت بتهون در س رهشما يويتر

صفحه از دست راست بود و  نيدوم. كردم دايظر پدر را پمورد ن يفوراً صفحه  دم،يگرامافون رس يصفحه ها يمخصوص نگهدار يبه قفسه  يوقت

 .قرار داشت يسل كابالفسك ولنيكنسرتو و يدرست در كنار صفحه 

بود كه به  يمثل آن لحظه ا. ثمر من بود ياز دست رفته و ب يدر زندگ تيشناخت واقع يلحظه  نيو وحشتناك تر نيلحظه تكان دهنده تر آن

جهنم  ميو جح دمييرا بو طانيدر آن لحظه دوباره نفس متعفن ش. ديسوخته اش به مشامم رس يخون و موها يوشدم و ب رهيجان وال خ يجسد ب
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 حيدم و دوباره در چشم دجال ضد مسيرا به چشم د

شب كه  آن. كرد، به مراتب بدتر بود يبار فرق م نياما ا. شدم و تكان خوردم يعصب يدچار ضربه  دميدر آن شب كه جسد وال را د. ستمينگر

بود، بغرنج تر بود،  يگريد يزيچ دميد ياما آنچه اكنون م. كرده است كيبه مغزم شل يگلوله ا يكردم، احساس كردم كس دايجسد وال را پ

 ريبد و وحشتناك بود، غ زيهمه چ. احساس من وجود ندارد انيب يبرا يفيتوص چي، نه، ه...و مفتضحانه تر بود زتريتر، نفرت انگ عينهزار بار ش

 نيسدها را شكست، وجودم را ماالمال نفرت كرد و ا. مثل زخم خنجر بدنم را شكافت، درونم را پاره پاره كرد دميبود، چون آنچه د انيقابل ب

شد و از  مينفرت خود غرق خواه يايما در در ياست كه هر دو يكه امشب همان شب دميو من فهم ختيحد با تنفر پدرم در هم آم ينفرت ب

 .رفت ميدست خواه

 .بود» پاننكا اني«و » جوزف كوكرو«، » جوزف سوك« ياز اجرا يخوب اريو بس يميضبط قد. ضبط شده بود 1966مورد نظر پدرم در سال  ي صفحه

ثر ا نيشناختند، اما ا يم 97ـ ماژور، اپوس  يشماره هفت در س يويقطعه را تحت عنوان تر نيا كيكالس يقيعالقه مندان به موس يچه همه  اگر

آن به كنسرت رفته بودند ـ سال ها قبل  دنيشن يو پدرم در آن شب، در شهر رم برا يزيبود كه دامبر يهمان قطعه ا نيا. هم داشت يگرينام د

اثر دو نام داشت و  نيكرده بود ـ ا نيمع شانيبگذارد كه سرنوشت برا يخاص رياز آن ها پا در مس كياز آنكه هر شيو سال ها پ يجهان جنگاز 

 :جلد صفحه نوشته شده بود ينام دوم آن با حروف درشت رو

”Archduke” – Trio 

 ».دوك اعظم« يويتر

 .ديلرز يم ميدست ها. دستگاه گرامافون گذاشت و دستگاه را به راه انداختم يصفحه را رو باالخره

 .و به پدرم نگاه كردم برگشتم

 »ست؟يطور ن نيرا كشف كرده بود، ا قيتمام حقا وال«

 »...خواهرت كامالً در اشتباه بود. كه به تو گفتم، بن من«

 يچنان نفس نفس م» ...كرده بود دايرا پ يلعنت يماجرا نيا اتيرا كشف كرده بود، تمام جزئ قتيدانم چطور، اما حق ينم. تو را شناخته بود وال«

 ».ييتوبود كه دوك اعظم  دهياو فهم«: دشوار شده بود تينها يب ميزدم كه سخن گفتن برا

 »ست؟يمزخرفات چ نيا«

 »...ديرا سد كن يزيتا راه دامبر ديمتحد شده بود كاتويندليبود كه تو و ا دهيفهم ،يبود كه تو دوك اعظم دهيفهم او«

 »!يفهم ينم چيتو ه! نادان ي وانهيد«

با او  ديكه وال به قتل رس يرد ـ تو در همان روزخواهد ك يكرده بود كه ماجرا را علن ديتو تهد. به خانه برگشته بود تا به تو هشدار دهد وال«

نكرده تا  قيتحق يهرگز هم كس... ارزد يهم نم يزيمن به پش يبرا ،يجلسه داشت وركيويدر ن ايتو كه گو يعذر و بهانه . يحرف زده بود

هم  كايجمهور آمر سيرئ يحت ،ياگر بخواه ،يتو صاحب نفوذ و قدرت ،يليسكيدرا ويگذشته، تو ه نينه؛ و از ا اي ييگو يشود تو راست م وممعل

خواست تو را وادار به اعتراف كند؛ دوست داشت از زبان تو بشنود  يوال م. يكنار او نشسته بود ديشهادت خواهد داد كه تو آن روز در كاخ سف

رحم او را به  يب يتو ،يلعنت يتو، تو يول ...توانست باور كند ينم... ندارد تيتو كشف كرده بود، واقع يكرده است و آنچه در باره  تباهكه اش
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و به ... رفت يلو م دينبا د،يرس يم جهيماند و به نت يم يمخف ديبا فيآن توطئه كث! كند شانيتا با گلوله مغزش را پر يدست هورست من سپرد

 يكشته م ديوال با ليدل نيو به هم«: ديتپ يموار  وانهيسوخت و قلبم د ياز فرط خشم خفقان گرفته بودم، مغزم مثل آهن گداخته م» ...لين دليهم

 ».شد

 .افتاد و بر سنگفرش كف اتاق صد تكه شد نياز دست پدرم به زم يسكيو وانياتاق را پر كرده بود؛ ل يقيموس يصدا

 نيو لخت و سنگبه عقب گذاشت  يشده بود، با زانوان لرزان گام ديخورد، صورتش مثل گچ سف ييتلوتلو» !دادم يرا نجات م ايسيكل ديبا«

 ديو من با. بن افت،ي ينجات م ديبا ايسيكل«: در گوشت كف دستش فرو رفته بود شهيش يبه دست خون آلودش نگاه كرد، تكه ها. افتاد نيبرزم

 ».نداشتم يچاره ا! كردم يراه فدا م نيجگرم را در ا يرا، پاره  سانمك نيزتريعز

3 

 :ديگو يم ليسكيدرا

روح او به  يكه به سخنان پدرم گوش داردم، درباره  يقلوب شكسته است، اما زمان ي نهين ارواح گناهكار و موجب سكاعترافات درما نديگو يم

 نيروح ا. توانست روح گناهكارش را آرام كند ينم ياعتراف چياو روحش را فروخته بود و چنان از دست رفته بود كه ه. دميرس يگريد جهينت

 ريناپذ يريس يليو بجز م يبود كه دروجودش بجز اندوه و نگران يبود، انسان يته يكلبد دم،يد يخود م يرو شيمرد گم شده بود و آنچه من پ

و درنده خدمت  يوحش يبه جانور قتيخدمت كند، اما در حق ايسيخواست به كل يخود م الياو به خ. وجود نداشت يزيو رذالت چ انتيبه خ

 يكه م يبه او غذا داده بود، در حال انشيسر قربان يآدم كشته بود و در كاسه  يخون آشام ويد يابود، بر دهيرا پرست ياركرده بود، بت آدمخو

 .ديدرنده در آخر كار خود او را هم خواهد بلع وانيح نيدانست ا

 نيا. زد يحرف مچسبانده بود،  نهيكه دست خون آلودش را به س يداده بود و در حال هيتك وارينشسته و به د يبخار يكنار يسنگ يسكو يرو

 نيداشت، قدرت و نفوذ داشت و از ا يميبود كه ثروت عظ يشود، همان كس ديكاخ سف ينمانده بود راه يزيبود كه چ ريكب ليسكيدرا ويهمان ه

كه دخترش بود  يليسكيدرا ويكمال استفاده را برده بود ـ همان ه ايسيكل يو صحنه  استيس يايافزودن بر ثروت و نفوذ خود در دن يقدرت برا

 يآدمكش يبود كه پرونده  يهمان كس. دوازدهم را نجات داده بود يكرده و جان پ انتيدوستش خ نيرا به دست جالد سپرده و به بهتر

همان . به خاك بسپارند يكافر حرب كيمثل  ن،ياز خاك مترك گورستان مؤمن رونياو را ب يكرده و دستور داده بود قربان يهمسرش را ماستمال

نه، او دست به آن همه زذالت زده بود  ح،يمس يايسياما نه وقف كل. كرده است ايسياش را وقف كل يكرد زندگ يبود كه ادعا م يليسكيراد ويه

از  ياو كه از پسرش متنفر بود، اكنون در لجه ا. و خواسته اش بود ليمنحرف كند كه مطابق م ييو اشك به آن سو وناز خ ييايرا بر در ايسيتا كل

در حضور پسرش  د،يدرخش يالماس م يبر گوشت كف آن ها مثل دانه ها شهيش يكه تكه ها يخون آبود يخود نشسته بود و با دست هاخون 

را  يبخار يفوالد خيكند س يبود كه چرا جرئت نم شهياند نيداد و در ا يدو چندان پاسخ م ينفرت باكه نفرت پدر را  يكرد؛ پسر ياعتراف م

 ...ه درك واصل كندبردارد و پدرش را ب

خون  يمن و دست ها نيگفت، نگاهش ب يپدرم آهسته سخن م» و خطرناك است، ادياز حد ز شيوال ب يها افتهيبه من گفت  كاتويندليا«

 .صورتش هم به خون آغشته شده بود. كنم دايپ يمناسب حياوضاع توض نيا يتوقع داشت كه من برا ييآلودش سرگردان بود گو

 يكه به آتش بخار يدر حال. داشت يو مرصع بايز يقبضه . زده بود رونياش ب نهيافتادم كه از س يخنجر يدسته  اديبه » .كاتويندليبله، ا«: گفتم
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 ياما حال خودش را نم. عرق بود سيپدرم خ. دميد يچشمم م شيماجرا را پ نيدست اندكاران ا گرياز د ياريو بس كاتويندليشده بودم، ا رهيخ

 .كند دايمطالبش پ حيتوض يبرا يتوانست سخنان مناسب ياعترافاتش مشكل داشت، نم انيدر ب. ديفهم

باور است كه  نيبر ا. كند يرا درك نم ايسيكل. گمراه است... او يول... بله، البته ،يزيو دامبر. ميتنا بازماندگان دوران گذشته بود كاتويندليو ا من«

 ايسيكل. مياختشن يآن را م تيذات و ماه م،يرا درك كرده بود ايسيكل يمن و مانفرد... دهد رييغرا مقهور خود كند و آن را ت ايسيتواند كل يم

به  يزيو افكار دامبر. را درك كند تيواقع نيهرگز نتوانست ا يزيدامبر. به ما ايسينه كل م،يكن يخدمت م ايسياست ـ ما به كل ريناپذ رييذاتاً تغ

و  يزياو و دامبر ت،ما بسته اس يايسيكل يبه من اطالع داد كه وال كمر به نابود كاتويندليه بود ـ اكرده و او را فاسد كرد تيوال هم سرا

. او محكوم به مرگ است. را مبتال نمود كستوسيدخالت كرد و كال ياما خدا در كارها. است يزيدامبر يكه عروسك دست نشانده  كستوسيكال

 »...مياقدام باش يآماده  كستوسيمرگ كال يتا در لحظه  ميديد يرا تدارك م زيهمه چ ديما با. كرد يزمان به ضرر ما كار م... گرانيد يول

 يكردم و م يآتش نگاه م يهم به شعله ها يگاه. شده بودم رهيخون آلود و غرق در عرق او خ يحرف زد و حرف زد، و من به چهره  پدر

متمركز  يبزرگ سقف يبرف بر پنجره  يبرخورد دانه ها يباد و صدا يا بر زوزه گوش نكنم و توجه خود ر رمردياصالً به سخنان آن پ دميكوش

 .با شكوه و غرق در نور، اتاق را روشن كرده بود با،يز سمس،يدرخت كر. كنم

او  ،يشناخت يم تو كه وال را يممكن بود، ول ريو روابط از نظر خود من غ اتيتمام جزئ افتنيبود،  يكار دشوار. را كشف كرده بود زيهمه چ وال«

 »...شهيساخت، هم يم يشگفت شهيهم

 ».يبه من بده يحيوال توض يتو در باره  ستيالزم ن«: او گفتم به

 مونيو س يزيگذشته دامبر. بود دهيرس يدرست جيقتل ها را كشف كرده و به نتا نيوال ا. ريدو سال اخ يدوران جنگ و قتل ها يها، قتل ها قتل«

 يگرياوه، بله، او مرا طور د. ستينگر يبه من م يگريرا نجات داده بودم، او به چشم د يمن جان پ. كرده بود دايو مرا پو كلكتور  كاتويندليو ا

راه حل  ميخواست يم م،يساعت ها و روزها فكر كرد كاتويندليمن و ا... را از سر گذرانده است ياريبس يحمالت و تهمت ها ايسياما كل. ديد يم

 داز ح شيكرده بود، ب يكه جمع آور يوال و مدارك و شواهد يدانسته ها يول. ميبود يگريد يو راه ها ليوسا افتني ير پد م،يكن دايپ يگريد

و پر  ياخبار جنجال ي وانهيد يگروه يكه رسانه ها ميكن يم يزندگ يحد و مرز و در عصر يب يما در دوران اطالع رسان... و خطرناك بود  اديز

بن، تو ...كنند كه  يم يو موشكاف يآن قدر كنجكاو. كنند يآن را رها نم گريبچسبند، د يزه اگر خبرنگاران به موضوعامرو. سر و صدا هستند

 ونيزيتلو يو سرگرم كننده  يجنجال يرا تا حد برنامه ها ييايسيبود، مسائل مهم درون كل يخطر بزرگ ايسيكل يوال برا يها افتهي،  يبفهم ديبا

 وشه ك،يبود كه به خاطر اعمال ن يوال راهبه ا. برد يم ايدن يآنتن تمام فرستنده ها يرا رو ايسيكل يو محرمانه  ديكلمعضالت . داد يتنزل م

 .منتشر كند ايمسائل را در تمام دن نيتوانست ا ياو م. داشت يالملل نيشهرت ب شيو كتاب ها و مقاله ها يشغل ييسرشار، توانا

 يانيماجرا هرگز پا نيا م،يداد ياگر به او اجازه م. داشت يعالقه مند بود و از او حرف شنو اريه خواهرت بسب ونيزيخاطر داشته باش كه تلو به«

. ندگذاشت يرا نهفته نم يراز چيكردند و ه يابا نم يخبر چيخبرنگاران كنجكاو و فضول از انتشار ه. افتي يو ادامه م افتي ينداشت، ادامه م

 نيكه عاقبت ا يستيمتوجه ن ايكردند، آ يو مضمحل م هيكردند، نظم موجود را تجز يتمام اسرار آن را منتشر م كردند، يو رو م ريرا ز ايسيكل

تمام  كستوس،يبالفاصله پس از مرگ كال م،يگرفت يخواهرت را نم يدر بستر مرگ افتاده است و اگر ما جلو كستوسيكال د؟يكش يكار به كجا م

و . افتاد يواژگون و معوج دوباره سر زبان ها م يو سوم و ژان ـ پل اول، به شكل ستيب يوحنايمشكوك  مربوط به مرگ عاتيماجراها و شا آن
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و اختالس ها و كثافت  يرقانونيغ يو كارها كانيبانك وات يماجرا. ديگرد ياسرار برمال م يشد، همه  يبار مهار رسانه ها از دست ما خارج م نيا

شد و تمام  يها برمال م يها، كالهبردار يها، آدمكش يرفت، خودكش يلو م يفراماسونر يمحرمانه  يژهال يشد، ماجرا يم يآن علن يها يكار

و  يشانيبا دست، عرق از پ» ...بمب را آتش زده بود نيا ي لهيبار خواهر تو فت نيتفاوت كه ا نيبا ا د،يگرد يمجموعه مثل بمب منفجر م نيا

 يايسيو شكست كل حيدجال ضد مس يروزيپ يبه معنا نيو ا«: به جا گذاشت ينياو آثار خون بر صورت شهيش يشكسته ها. صورتش پاك كرد

نتوانستم مانع  يها را به او گفتم، ول نيا يمن همه ... كسانم بود، نور چشمم بود  نيزتريفاجعه دختر من بود، عز نيا يو عامل و بان... مقدس بود

 ياو آن عكس كهنه  يبود كه دوك اعظم بودم، ول دهيدانم چگونه فهم ينم. دانست يتمام روابط را م كرده بود و دايرا پ اتيتمام جزئ وا. او شوم

 ريبله، تو، جاسوس پ ،يدانم كه تو دوك اعظم يمن م: آن را به من نشان داد و گفت. بود، به همراه داشت دهيدزد شتريرا كه از دفتر ر يلعنت

زن . ندميش يوال را م يصدا قتيدادم، اما در حق يبه پدرم گوش م» ...ايسيكل يشگيخادم هم ،يقهرمان جنگ جهان ،يراهبرد دماتدفتر خ

عكاس : وال به من گفت«: رديرا بگ بشيتوانست نفس رق يم. مبارزه جو بود. رحم باشد يتوانست هر جا كه الزم بود خشن و ب يبود، م يسرسخت

 نياز ا كاتويندليا يمانفرد ياو درباره . يرذل فروخت يكاتويندليرا به ا يزيات دامبر يميتو دست قد ست؟يطور ن نيا پدر، ،يعكس تو بود نيا

 »چه؟ يعني نيا... كند ياستفاده م يكلمات نيراهبه از چن كيكه  يآمده است، بن؟ وقت ايدن نيزشت استفاده كرد ـ چه بر سر ا يكلمه 

 ».او حق مطلب را كامالً ادا نكرده بود يدر باره و تازه . وال حق داشت. بود يآدم رذل كاتويندليكه ا يعني «

كه  ديفهم يشناختم ـ بله، وال نم يم كيمن او را از نزد. شناختم، بن يـ من آن مرد را م يو پ كاتويندليمانند ا ييها تيكه شخص ديفهم ينم وال«

 تاهكو يمرحله  كياز  ايسينبودند، به خاطر گذراندن كلخواستند، تزلزل نداشتند، ابن الوقت  يرا م ايسيو صالح كل ريها تنها خ تيشخص نيا

! را به قتل برساند يخواست پ يم يزيبزرگ، بن، دامبر يخدا... كنند  يبيپا بگذارند و ظاهر فر ريخود را ز يارهايمدت و خاص حاضر نبودند مع

 يـ به قول وال ـ توطئه  ليدل نيو به هم... او را دوست داشتممن  يول! توانستم او را بكشم يم. او دوست من بود يول. گرفتم ياو را م يجلو ديبا

وال همه . مثل خودش گرفته بودند ييها وانهيبود و دور او را د وانهياست؟ بن، خواهرت د انتينجات جان پاپ خ ايآ! انتيكدام خ! او را لو دادم

 ،يفهم يمرا نابود كند ـ تو ن زيخواست همه چ يستعفا دهد، مخواست از فرقه ا يم. رافراموش كرده بود، سوگند عصمتش را شكسته بود زيچ

رفتم، هورست من در  رونيعصر آن روز كه از خانه ب. كردم يم ديكردم كه با يمن كار يول... يفهم يتو منظور مرا اصالً نم ست؟يطور ن نيا

 روزآن «: كرد يم هيپدرم گر» ...بود اتيمان انجام عملدادن چراغ سبز و فر يخروج من به معنا ،يطبق قرار قبل. منتظر بود ابانيخ يگوشه 

 »...كه چقدر دردناك و وحشتناك بود يتصور كن يحت يتوان يو تو نم. بود، بن نيگفتم، هم يعمق ظلمات كه م. من بود يروز زندگ نيبدتر

 .كرده و فكرم را از كار انداخته بود زيوجودم را لبر ينفرت مرگبار» ...كار مثل رفتن به جهنم است نيا. فهمم، پدر ـ كار تو آسان نبود يم بله،«

 »!ندارم يراه نجات چيمن در عمق دوزخم و ه. سوزم يكه در آتش جهنم م ينيب يبزرگ، مگر نم يخدا. در جهنمم، بن زيمن هم اكنون ن «

و هورتس من چراغ سبز  كاتويندليتو به ا: مين كنبگذار چند نكته را روش يوجود ندارد؟ ول يجهان عدالت نيدر ا ديگو يم يچه كس! را شكر خدا«

 را يوال انسان ايآ ؟يكشت ياو را به چه گناه يندارد ـ ول يتياهم چيه ميماجرا برا يو كجا يك. يو فرمان قتل دخترت را صادر كرد ينشكان داد

داشت كه  مانيرا دوست داشت، ا ايسيبود كه كل يه اكرده بود؟ او راهب شانيرا پر يدر نمازخانه مغز كس اي ابانيخ يدر گوشه  ايكشته بود؟ آ

 ناهرا از شر و گ ايسيخواست كل ياو م. باشد ريمنشأ كار خ ديتواند و با يم ايسيو بركت است، معتقد بود كه كل ريخوب و پر از خ ايسيذات كل

تو برخالف . تو و وال است انيم يتفاوت اصل ن،يو ا. و مدرك داشت ليدل شيادعاها ياو برا. وانهيمتعصب كوردل بود و نه د كياو نه . پاك كند
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و  يبانو صداقت و مهر ياما وال به خوب. كه همه كور و كر و الل باشند يخواه يتو م. يآن اعتقاد ندار يروحان تيو به ماه ايسيوال به ذات كل

 »...خواهد كرد و دوباره منزه و شكوفا خواهد شد ها و مشكالت غلبه يبر بد ايسيدانست كه كل ياو م. اعتقاد داشت ايسيكل يمعنو يروين

 گريبه خاطر وال د رم،يخواستم بم يم... بودم يبستر مارستانيخواستند تو را هم بكشند ـ من هنوز در ب يم! من جان تو را نجات دادم، بن يول«

 خواهم يرا علن زيكه اكر بخواهد تو را هم بكشد، همه چ گفتم كاتويندليو من به ا... و بعد به جان تو سوءقصد كردند... خواستم زنده بمانم ينم

 ؟يفهم يم... نابود خواهند شد انشيدانست كه اگر من زبان باز كنم، او و تمام اطراف يم كاتويندليو ا... نمانده بود ميبرا يزيكرد، چون بجز تو چ

 »!را هم نجات دادم ايسيكل... من تو را نجات دادم

 ».درسپاسگزارم، پ تينها يب«

دستت را رو خواهم كرد، به : به من گفت... يكار استاد نيتوست، تو در ا يحرفه  يآدمشك: به من گفت. ديكش شيگوورنو را پ يبعد ماجرا و«

 »...كشاند يكيتار ضيخواهرت را به ظلمات برده بود و او مرا هم با خود به حض طانيبن، ش... همه خواهم گفت

آن دخترك خردسال را . دميو دوباره وال را د» .يطانيتو ش... ييقعر ظلمات تو. دانم يقعر ظلمات م يرا درباره  زيمن اكنون همه چ. است يكاف«

 .كرد و آفتاب، بدن كوچكش را غرق در نور كرده بود يم زيآبپاش چمن شادمانه جست و خ ريكه ز دميد

را از وجودش پاك  ايسگ هار را بكشم و دن نيبود كه ا دهيت آن رسوق. نكبت خاتمه دهم نيبود كه به ا دهيوقت آن رس. پدرم رفتم يسو به

 .كنم

 ي خچهيتار تياوج و شاه ب ينقطه  نيا! ليسكيدر خاندان درا يپدركش. در انتظار اوست يدانست چه سرنوشت يم. ديخود را عقب كش ارياخت يب

 .كتش غرق در خون بود نيو آست راهنيپ. دفاع از خود دستش را باال برد يبرا! ما بود يخانوادگ

بجز ما دو . شانه به پشت سرم نگا كردم ياز رو. باد محو شد يكه در زوزه  دميشن يخفه ا اديفر. مشت به در بود دنيمثل كوب. دميشن ييصدا

س پرشده خر يا شهيدرخت كاج در چشم ش يكيالتر ينور المپ ها. در نور، شاهد ماجرا بود سمس،غرقيدرخت كر. در اتاق نبود ينفر كس

 يو بعد صدا. چكش شباهت داشت يضربه  ياكنون باال گرفته بود و به صدا دميكه شن يكوبش يصدا. آن جان داده بود همنعكس شده و ب

 خاست يبرم يروانيصدا از باال، از سمت سقف ش د؛يبه گوش رس يزيشكستن چ

و چهار چوب پنجره در  شهيو ش ديكوب يم شهيناتوان، با مشت به ش حال و يافتاده بود و ب يسقف بداريش يپنجره  يباز رو يبا دست ها يمرد

 .داد يوزن بدن او كم كم به داخل شكم م ريز

و در چند  ديپنجره كج و كوله گرد يومينيچهارچوب آلوم. خرد شد نيپنجره در اثر برخورد با زم ي شهيش. ختيبعد، ناگهان آسمان فرور و

از  يبرخاست؛ باران يگوشخراش يصدا شه،يدر هوا پرواز كرد؛ از شكستن فلز و ش ركشانيصف شه،يش زيت ينقطه شكست و تكه تك شد؛ تكه ها

 اديبرف را به درون اتاق فرستاد؛ پدرم از پشت سر فر يها دانه  ونيليم ،يزده ا خيباد سرد و  خت،ياز سقف فرو ر شهيش يها هذرات فلز و تك

از سقف سقوط  يافتد، مرد يكه از آسمان م يمثل شهاب سنگ د،يبار يفرو م شهيش يو تكه ها برف يكه از دانه ها يو در وسط باران د؛يكش

 .كرد

شكم و  يبدن مرد ناشناس، رو. افتاد نيپرتاب شد و سپس برزم يكوتاه زيم ياز مبل ها خورد و از آن جا رو يكي يبا شدت به پشت بدنش

اش گرفته بود،  يكاله اسك يداشت و انگشتانش را عاجزانه و ناتوان به لبه  دستكش به دست. آرام گرفت سمسيدرست در برابر درخت كر
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 .خفه شود ديترس يم ييگو

 .كنارش زانو زدم و او را به پشت برگرداندم در

باره كه دو يو وقت. سوراخ محل ورود گلوله بود نيا: دميد يباالتر از كمر، سوراخ كوچك يكم. غرق در خون بود دشيسف راهنيپ نيشيپ قسمت

كه من و پدرم  ييصدا. داشت يديشد يزيخونر. كه محل خروج گلوله بود دميرا د يشكم برگرداندم، سوراخ بزرگ و خون چكان ياو را به رو

 .درخت در بوران نبود يمربوط به شكستن شاخه  م،يبود دهيشن

 .ديبگو يزيخواست چ يم. كرد يسرفه م. سته بودشك ي شهيش يكاپشن و كالهش پر از تكه ها. ديكش ياش را م يكاله اسك يهم لبه  هنز

 .آن مرد پدر دان بود. و خون آلود بود يصورتش زخم. او كمك كردم و كاله را از سر و صورتش برداشتم به

 .ديسيمن نگاه كرد و خون را از لبانش ل به

خواست مرا  يم. كرد كيبه من شل... هپدر سوخت« : و گفت ديآهسته خند د،يكش يقينفس عم» .است يعجب روز كثافت«: گفت آهسته

 »...جاست نياو ا... دانستم كه به سراغ پدرت خواهد آمد يم... كردم مراقب شما باشم يسع!...بكشد

 »؟يدانست يم تو«

 يراز پ نيكردم كه تو به ا يو فكر م. شك نداشتم. پدر تو دوك اعظم است... دانستم كه  يم ست،يدوك اعظم ن زيدانستم كه سامرها يم من«

 شهيهم يچشم ها» .دادم يبه تو هشدار م ديبا يول... به خاطر شكستن پنجره متأسفم... كند يبزرگ، چقدر درد م يخدا ،يوا... برد ينخواه

پدرت حال «: دشوار بود تينها يب شيبرا يانداخت و سرش را آهسته تكان داد، هر حركت يبه اطراف نگاه. و كدر شده بود اتم ارشيهش

بزاقش از . ديسيرا ل نشيخون يكرد و دوباره لب ها يسرفه ا» .خدا به دادت برسد. بن ،يدار ازيمحافظ ن كيو خود تو هم به ... داردن يخوش

. جاست نيخوب گوش بده ـ او ا... ندارم يحال خوب«: دوباره آهسته گفت. لبش زخم برداشته بود ايد مخاط دهان يشا. خون سرخ شده بود

دستم . عرق شده بود سيخ» ...دميمنتظر او بودم، او را د. جا خواهد آمد نيدانستم كه به ا يمن م... كرده است نياطراف كم نيبرگشته و در هم

 .شد يتر و ناتوان تر م فيلحظه به لحظه ضع. شانه اش گذاشتم و سرش را باال گرفتم ريرا ز

كه از كف  يو با خون ديكش يم شيبه چشم ها يبار دست كيرچند لحظه صورت گرفته بود و ه ينشسته بود، دست ها را جلو يكنار بخار پدرم

 نيا«: ديپرس يفيضع يبا صدا. رنگ بود يخاكستر مان،يپوستش مثل س. كرد يم يرا خونمال شيها قهيگونه ها و شق ،يشانيبود، پ يدستش جار

 »از كجا آمده است؟ ست؟ياو ك. ديگو يمرد چه م نيبه من بگو ا د؟يگو يمرد چه م

 نستونيپدرم در پر يپشت خانه  يزده  خي ي اچهيدر يبار رو كي: بودم دهيصدا را شن نياز پشت سرم برخاست؛ من تا آن روز دوبار ا ييصدا

دانستم چرا در آن  ياكنون م. كه به من گفت بهتر است به خانه برگردم يهمان شب يعني ون،ينيكوچك شهر آو يايسيبار هم در آن كل كيو 

 ديكرد ـ تهد يم يرا باز مونيسانداناتو را ـ كه نقش س نستون،ياش در پر يماريچون پدرم از بستر ب. مرا به قتل نرسانده بود ناسبمنا يلحظه 

 .پدرم فقط مرا از مرگ معاف كرده بود. كرده بود

پهن به  يبا لبه ها ياهيس يو كاله شاپوبه تن  ياهيبلند و س يپالتو. آگوست هورت من نگاه كردم ريمرموز و وصف ناپذ يو به چشم ها برگشتم

 يكاله و شانه ها يرو. به گردن داشت يرنگ يشال ارغوان. شده بود رهياش به من خ يگرد و قاب فلز نكيع ي شهياز پشت ش. سر داشت

 .بود نشستهبرف  شيپالتو
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» .آمدم يجا م نيبه ا ديمن با. يدانست يتو كه م .جا آمده ام نيمن به خاطر تو به ا ديگو يدوك اعظم؟ م د،يگو يمرد چه م نيا يديپرس «

خواست از پشت به  يم ييرا باز كرده بود و گو شيالجثه دست ها ميخرس عظ. بود ستادهيخرس ا يمجسمه  يهورست من درست جلو

 .خرد كند رومندشياو را در بازوان ن يها ستخوانهورست من حمله كند و ا

 دهيوالتر د يمتريلينه م بريكال ريهفت ت كي گرشيدر دست د. ما او دستش را ـ دست آزادش را ـ باال آوردا م،يبگو يزيرا باز كردم تا چ دهانم

را  سمسيچشمك زن درخت كر يبازتاب نور چراغ ها. شده بود رهيهنوز هم به من خ» .ندارم يمن با شما كار«: گفت يآرام يبا صدا. شد يم

: هورست من گفت. به خود داد و سرفه كرد يدان پشت سرم تكان. پدرم برگشت يآرام به سو بعد، آهسته و. دميد يم نكشيع يشه هايدر ش

از  هوداي(» .مرگ است ييهودايو مزد هر . حكم خداست نيا رد،يمزد خود را بگ ديبا هوداي. است، دوك اعظم دهيموعود فرارس يلحظه «

 يو نماد تمام كسان انتيمظهر خ هوداي نيدر فرهنگ مغرب زم. ها فروخت يكرد و او را به روم انتيخ شيكه به موال حيحضرت مس ونيحوار

 يدر عالم خلسه به سر م ييشده بود، گو رهيبه او خ ريوصف ناپذ يـ پدرم با حالت.) زنند ياست كه از پشت به دوستان و سروران خود خنجر م

و با  يكشاند راههيبه ب زيتو مرا ن. د، خون آن ها به گردن توستكه آن مردان خدا كشته شون يتو باعث شد. يكرد انتيخ مونيتو به س«: برد

همه آن ها . ادنديچقدر ز. دوك اعظم رم،يگناهان را از تو بگ يمن آمده ام تا انتقام خون ب... يگناه واداشت يب يبه كشتن انسان ها بيخدعه و فر

 ».ينيتك تك آن ها را بب يرا ببند تا چهره  تيچشم ها جا حاضرند، نيآن ها ا ياند، همه  دهآم نيبه ا يخونخواه يامروز برا

 .و چشم بر هم نهاد ستاديآهسته از جا برخاست، دربرابر هورست من ا پدرم

 »دوك اعظم؟ ،ينيب يآن ها را م «

ن جرقه به هوا افتاد؛ هزارا يشعله ور بخار يها زميه يپدر به عقب پرتاب شد و با سر رو. كرد كيبه مغز پدرم شل يمن گلوله ا هورست

پدر را در  يو سر و شانه  ديآتش دوباره زبانه كش يشعله . وزن بدنش شكستند و تكه تكه شدند ريز اديز يها با سر و صدا زميبرخاست؛ ه

 يتكان م شيپاها. و چروك شد نيچهره اش پر از چ. را سوزاند و پوست صورتش را ذوب كرد شيآتش موها ياز گرما يوجگرفت؛ م انيم

 بود، رقص مرگ بود يعصب ي هودهيواكنش ب كي نيزدند، ا يلگد م نيند و برزمخورد

 نيرمق از پشت برزم يسپس دوباره ب. بود ينيسرد و سنگ ءيدر دست من گذاشت، ش يزياز پشت سر چ. و دوباره تكان خورد ديكش يآه دان

زده بود، لجه  رونيبدنش، آن جا كه گلوله ب ريو ز ديكش يم آهسته نفس. ختير يبود و برچانه اش م رياز دهانش سراز يافتاد؛ كف سرخرنگ

 .هورست من گرفتم يآن را به سو يدان حلقه كردم و لوله  يمتريليم 45كلت  يدستم را به دور پاشنه . خورد يچشم م بهاز خون  يبزرگ

 .شد رهيكرد، روبرگرداند و به من خ يد مشد و دو يآتش كباب م يو از جسد پدرم، كه سر و شانه اش در شعله ها يمن از بخار هورست

 .به اسلحه نداشت يمرا نشانه گرفته بود، اما اصالً توجه رشيهفت ت يلوله » .ندارم ييمن با شما دعوا«: من گفت به

مرگ  يه آستانه و دوست من پدر دان را ب ديشما خواهر مرا كشت يول. نرسانده ام يمن به شما ضر. ديندار يدانم با من كار يم«: او گفتم به

 يام و م دهيرا شن نيدادند ـ من ا بيشما را فر. ندارد يارزش چيمن ه يشما برا يعذرخواه مياگر بگو ديتعجب كن دينبا نيبنابرا... كشاندند

 ».سوزد يدل من به حالتان م د،يمانيچون پش دياما تصور نكن. ديمانيشما نادم و پش. انمد

 ».توانستم انجام دادمكه  يجبران مافات هركار يبرا من«

انتقام خون  ديمن با. ديستيكار ن نيو هرگز هم قادر به انجام ا. ديشما انتقام خون خواهر مرا نگرفت. نبود ياما كاف«: را تكان دادم و گفتم سرم
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 ».ندارم يگريد يچاره . و اكنون شما را خواهم كشت. كنم دايو من سوگند خوردم كه شما را پ ديشما او را كشت. رميخواهرم را بگ

 »ل؟يسكيدرا ياست، آقا يكيهم پالست ريهفت ت نيا«: زد و گفت يلبخند

 ».است يواقع يكي نينه، ا«: گفتم

به هوا پرتاب شد، دهانش باز  نكشيع. اش را سوراخ كرد، او را به عقب پرتاب كرد و در آغوش خرس خشك شده انداخت نهياول س ي گلوله

توانستم به  يسوزاند كه نم يرا چنان م مياول او را كشته بود، اما زهر نفرت رگ ها يگلوله  نيهم ديشا. زد رونياز حدقه ب شيماند و چشم ها

است،  حيتوض كي يكردم كار من ادا يهم شاهد كار من بودند؛ احساس م گرانيكاش د يا. صبر كردم يصبر كردم، مدت. قناعت كنم هگلول كي

كرد و  يم رابيتپانچه وجود پر از خشم و نفرتم را س نيو ا. سخن گفتن را گرفته بود يفاوت كه تپانچه جات نيمطلب نگفته است، با ا كي انيب

 .كرد يداد؛ آزدام م يبه من آرامش م

 .انداخت نيزم يكرد و او و خرس خشك شده را رو يسوم چانه اش را متالش ينمود و گلوله  شانيدوم مغزش را پر گلوله

 ».يكنم كارش را ساخت يبن، فكر م«: گفت يكه م دميپشت سر شنآهسته دان را از  يصدا

 اهيسپس جسد سوخته و س. پدرم بفرستند ياليبه و يشهر مناندر تلفن كردم و از آن ها خواستم هر چه زودتر آمبوالنس يو آتش نشان سيپل به

سرنوشت او به دست . از من ساخته نبود ياديدان كار ز يآرت يبرا. داد يگوشت سوخته م يبو. دميكش رونيب يواريد يپدرم را از بخار يشده 

 .گذاشتم، دست ها را به دور بدنش حلقه كردم و با او حرف زدم ميزانو يسرش را رو. مرد يم اي. ماند يزنده م اي. دخدا بو

سر ما  يكه در باال سمسيخت كربه او گفتم به در. نخواهد شد داريهرگز ب گريدانستم كه اگر به خواب رود، د يوقفه حرف زدم، چون م يب

 يقرار داشت، به اتاق م يسقف يكه قبالً پنجره  ييذرات برف را از جا يزده ا خيباد سرد و . خواند يلب دعا م ريدان ز. قرار داشت نگاه كند

 .زد يبه سر و صورتم م وآورد 

بود؛ و احساس كردم دان در  سمسيشب كر يمذهب يااز سروده يكيبود كه  ييدعا. لب زمزمه كردم ريز يسرود ارياخت يگذشت، ب يمدت

 .لب تكرار كرد ريخورد و همراه من دعا را ز يآغوشم تكان

 دل عطا كن نهيقوِّت و سك زتيبندگان عز نيبه ا ايخدا

 ...به دل راه ندهند ينترسند و هراس چيبجز تو از ه تا

 .ميخواند يهمچنان دعا م افتند،يكه ما را  يهنگام و

 مهين كريپ كيدو جسد، : در خانه را نورافشان كرده بود نيحاضر سمسيدرخت كر يو پرتو آرام و مطبوع چراغ ها د،يبار يفرو م بر ما برف

خانه كرده  ليدوباره م ،يدراز به ظلمات گمراه يكه روح ناآرامش پس از سفر يبزرگ و مرد از راه به در رفته ا يخرس پر شده  كيجان، 

 .بود

 حمت حقدر جوار ر آرامش

 ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ

گفته  كيدعوت حق را لب كستوسيكال جنابيروزنامه ها داشت، چون عال ياصل تريبر سر تصاحب ت يرومندين اريبس بيمرگ پدر من رق خبر

كه  يهنگاخ. ديبه سر رس زين كستوسيكشت، عمر كال دوازده ساعت پس ار آن كه هورست من، پدرم را باًيتا آن جا كه به خاطر دارم، تقر. بود
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قرن نوزدهم  يسيانگل يها شياز آن نما يكيكه تمام داستان به  ديكردم، به نظرم رس يو از فاصله بررس جانيبدون ه آرامش،ماجرا را در 

مانده از آن جنگ  يظاهراً تنها سرباز باق يزيردامب ناليكارد. شد يماجرا م يتنها بازمانده  بينص ميتمام غنا شهيشباهت داشت كه در آن ها هم

 بود؟ دهيجنگ ميواقعاً بر سر تصاحب غنا يزيدامبر ايآ يول. بود نيخون

بجز  يپدرم مطرح كرده بود، راه يزمستان ياليآن شب در و عيكه وقا ينگران كننده و بدون پاسخ اريبه سؤاالت بس ييفرار از پاسخگو يبرا

 يـ مراجعه م گريكس د چيـ و نه ه زيسامرها ويحل مشكالت به در يبرا ديكه با نيدر ا. وجود نداشت يروغ پردازو د يبكارياستفاده از فر

 دنياز رس يريشگيو پ قياز انتشار حقا يريسركوب اطالعات، جلوگ يهم مجبور شد برا ريسامرها ويدر ياما حت. وجود نداشت يكردم، شك

كالمر را از رختخواب  ناليكارد و،يدر. ندازديشناخت به كار ب يرا كه م ييذش استفاده كند و تمام اهرم هازلزله به رم، از تمام نفو نيا يدامنه 

آن ساختن  ي فهيكرد كه وظ جادياز افراد با نفوذ ا يو بعد، شبكه ا. از نفوذ و قدرت او استفاده كند گرانيقبل از خبردار شدن د تا ديكش رونيب

چه افراد قدرتمند و  زيدانم كه سامرها يمن نم. ماجرا مثل آب خوردن آسان بود يبود ـ باق ليسكيدرا وديرگ هم حيتوض يمناسب برا يداستان

از اطالعات غلط،  يريناپذ ريدژ مستحكم و تسخ و،يدر. ديخواست، رس يكه م يا جهيدور خود جمع كرده بود، اما به هر حال به نت را يبا نفوذ

 ست؛يدانستم كه او دوك اعظم ن يبله، اكنون م. به جنگ رسانه ها رفت نيحصار حص نيده ساخت و از درون اش يدروغ و اخبار دستكار عه،يشا

 .داشت انيجر ياولياز خون هركول و ماك يهم مخلوط او يدر رگ ها يول

 يپاسخ كل كيبه  دم،يكه اصرار ورز يو هنگام. با باال انداختن شانه از جواب طفره رود ديآمده، كوش ونينيچرا به آو دميكه از او پرس يهنگام

 دميترس يم. سرنخ ها را در دست دارد يدانستم چه كس يكار خراب است، اما نم يجا كيدانستم كه  يم. كردم ياحساس خطر م«: بسنده كرد

 زيبله، سامرها» .متأسفم، بن واقعاً ،يبپرداز ينيسنگ نيبه ا ييبها يكه مجبور شد نياز ا. يو له شو يفتيب ريگ يجهنم نيماش نيا يها رخچ نيب

 .بود جان مرا نجات دهد دهيواقعاً كوش

بله، قرن ها خواهد گذشت تا مادر . اعالم كردند »يقلب ستيو ا يسكته ناگهان«رفت، تمام رسانه ها علت مرگ پدرم را  يطور كه انتظار م همان

 ...رهيو غ رهيو غ رهيبود و غ ايسيكل يته صلح و خادم كمربس رياو قهرمان جنگ، سف. ديمرد بزا نيدهر دگرباره چن

 نيا. بودند، به خاك سپردند كيآن عمدتاً كاتول نيكه ساكن ا،يلوانيپنس التيا ياز شهرها يكيكس در گورستان كوچك  يمن را تنها و ب هورست

 كيپدر دان به . دادند يم ليتشك ريبازنشسته و فق يها شيآن را كش انيقرار داشت كه اكثر مشتر يسالمندان يخانه  يكيگورستان در نزد

قدرتمند  اريبا نفوذ و بس اريثروتمند، بس اريبس يها تيشخص يسرو صدا يو درمان محرمانه و ب رشيمنتقل شد كه در پذ يخصوص مارستانيب

 .كه زنده خواهد ماند ميمطمئن شد مارستان،يو چهار ساعت پس از انتقال او به ب ستيب. تخصص داشت

 يو شهردار يبه صندوق فرماندار يبه عهده داشت، مبالغ هنگفت ينقش مهم زيسامرها يهنرمندانه  شينما يشهر مناندر در اجراآن جا كه  از

كه منافع مشترك آن  يموارد خاص و حساس نيدر چن شهيپرداخت شد كه هم يكيناشناس كاتول يونرهايليم بيمبالغ از ج نيا. شد ريآن سراز

 يپول هنگفت. رفت يم يتوقع مشابه ،ياز من، به عنوان تنها وارث ثروت هنگفت پدر عتاًيطب. را شل كنند سهيد تا سر كآماده ان ست،ها در خطر ا

شهر مورد  رستانيم مرمت تنها دب يو بازساز خي يرو يسالن هاك كي د،يجد يآتش نشان ستگاهيا كي سيتأس يكه من پرداختم قرار بود برا

 نيمعتقد بود كه پدرم بد زيسامرها. هورا، هورا، هورا. شد ريمن سراز يبابت به سو نيكه از ا ييها و سپاس ها قيو چه تشو. ردياستفاده قرار گ

 .است ريبعد از مرگ هم هنوز منشأ كار خ يحت بيترت
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نداشت ـ  يدولت يبه بود، هر چند كه جن يرسم يجنازه  عييتش كيواقعاً : كنم يـ اغراق نم ليسكيدرا ويه يرسم يجنازه  عيياوج تش ي نقطه

 ابان،يخ يمدل بود و در دو سو نيشش در و آخر يها نيموزيپنجم پر از ل ابانيخ. پنجم بود ابانيجامع سنت پل، در خ يايسيمراسم دعا در كل

و  يروز آفتاب. بودند دهيواكس زده، صف كش يو چكمه ها دهياطو كش يها فورميوني ،يرسم يها ليحما با،يز يسواره، با اسب ها سيافراد پل

چون قرار  د،يگنح يدر پوستش نم يكالمر از خوشحال ناليكارد. كردند يرا با دقت دنبال م يتيورود هر شخص ونيزيخبرنگاران تلو. بود ييبايز

در آن روز  پنجم ابانيخ ياما صاحبان فروشگاه ها. قرائت كند يا انهيب ليسكيدرا ويظاهر شود و به مناسبت مرگ ه ونيزيدر تلو ببود همان ش

ها و موعظه ها، تابوت پدر را از  يپس از اتمام سخنران. كنند ليتعط يخود را چند ساعت يچندان خوشحال نبودند، چون مجبور بودند فروشگاه ها

و دفاتر خود به خانه ها  قدريثروتمند و عال همانانيم. به خاك سپرده شود كيو دوستان نزد شاوندانيبردند تا در جمع كوچك خو رونيب ايسيكل

 عييآمدند تا در مراسم باشكوه تش يدوباره در رم گرد هم م گرياكثر آن ها تا چند روز د. واشنگتن، لندن و رم بازگشتند ،يآلبان ت،يدر وال استر

سنت  يايسيكلمقصد ما در آن روز گورستان . مينداشت شيدور و دراز در پ نيچن يما بازماندگان، سفر يشركت كنند، ول كستوسيكال يجنازه 

 .بود وپرودنسيدر ن يمر

روزها و  نيمن در ا يتوانست برا يم رشيكم نظ يآن هوش سرشار و آن دورنگر ن،يبا آن طنز دلنش يآرت. دان تنگ شده بود يآرت يبرا دلم

و درد  افتي ينم اميهرگز التبود كه  يزخم نيوال هم تنگ شده بود ـ اما ا يدلم برا. باشد يخوب يدشوار، دوست و همراه و راهنما يساعت ها

او  يجا. او در رم بود يول. هم تنگ شده بود زابتيال يو البته دلم برا. كردم يدرد را تحمل م نيا ديتا آخر عمر با. كرد يآن هرگز فروكش نم

پس از  يعنياكنون، . ديرس يم شيبه كارها ريناپذ يفعال و خستگ شهيكه مثل هم دميد يچشمم م شيحال او را پ نيروزها در رم بود، و با ا نيا

لحظه،  نيآوردند تا در آخر يخود را به عمل م يتالش ها نيآخر گرانيبزرگ آغاز شده بود، باز يآخر آن باز يصحنه  كستوس،يالمرگ ك

طرات و افكار و غرق در خا ستادهيا يسنت مر يايسيكل يدر گورستان كوچك و غم زده . ندياعالم شود و بر تخت پطروس بنش ياصل يبرنده 

. زد يمثل الماس برق م ديابر سف يدر دور دست افق از پشت توده ا د،يبود و خورش يآسمان صاف و آب د؛يوز يم يباد سرد. دور و درازم بودم

 سيرئ اسبق، ريوز كي: دميپدرم را د يميمارگرت كوردر و چند تن از دوستان قد ن،يحاضر انيدر م. بود نيانجام مراسم تدف يآماده  چزيپ

از همرزمان سابقش را به  گريد يكيكه امروز  زيسامرها ويپدر و در يميقد يچند تن از همكاران و شركا ،يونيزيتلو ياز شبكه ها يكياسبق 

 .سپرد يخاك م

به من  يزيتوطئه آم نگاه د،يرس يبه نظر م يراض. اورنديتا تابوت را از آمبوالنس به كنار قبر ب ميمنتظر بود. بود ستادهيكنار من ا زيسامرها

 يم اديز حالنه، اما به هر  اياز تمام ماجرا آگاه بود  ويدر ايدانستم كه آ يالبته من نم. ميدار يدانست كه ما دو نفر راز مشترك بزرگ يانداخت، م

 .دانست

من هرگز نخواهم . ديراموش نكرده ارا ف اتيجزئ يحت. ديهمه كارها را داد بيترت ييشما به تنها. ميدانم چه بگو ينم«: به او گفتم آهسته

 ».توانستم يكاش م يو ا. خدمت شما را جبران كنم نيتوانست ا

دهد و او را  يكرد مارگرت كوردر را دلدار يم يسع چزيتابوت را از برابر ما گذراندند، پ» .يتوان يحتماً م. بن ،يجبران كن يتوان يم«: گفت ويدر

. رداش وداع ك يميبا جسد همرزم قد بيترت نيداد و بد يسالم نظام ستاد،يبر خود مسلط شود، خبردار ابه زحمت توانست  زيسامرها. آرام كند

مرا عهده  نيو تدف عييانجام مراسم تش تينوشته ام و در آن از تو خواسته ام مسئول يرسد، من نامه ا ينوبت من م يبه زود«: سپس به من گفت
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 نحوافراد توقع دارند كه با آن ها به  نيخواهند در مراسم شركت كنند و ا يهستند كه حتماً م ينفر اما چند ست،ين يكار چندان دشوار. يريبگ

تا  يصادر كرده ام و از تو توقع دارم با دقت به آن ها عمل كن يخاص يتو دستورالعمل ها يهمان طور كه گفتم برا. برخورد شود يا ستهيشا

 ميودقبر را طور انتخاب كرده ب. ميرا گرفت؛ با هم كنار قبر رفت ميبازو ريز» .باال مواظب تو هستم خودم هم از آن. برگزار شود يمراسم به خوب

. ميوال و مادر به خاك بسپار نيخود او ب تيقرار بود پدر را طبق وص. آن قرار داشت گريد يمادرم در سو يسو و مقبره  نيدر ا نيكه گور والنتا

 »بن؟ يكن يبه حرفم گوش م... فراموش كن يتجربه كرده ا نيكن، تمام آنچه را از روز مرگ والنتا را فراموش زيهمه چ«: گفت زيسامرها

 »د؟يترس ياز چه م گريحاال د ست؟يچ منظورتان«

كه  مياگر قبول كن: است نيمنظورم ا ست؟يمنظور من چ يپرس يم. بترسم يزياز چ گريتر از آن بوده است كه اكنون د يمن طوالن يزندگ راه«

 ».و كفران نعمت است يوانگيد ز،يسردرآوردن از همه چ يصورت تالش برا نياست، در ا ياله ي هيهد كيندانستن 

. وياست، در بيعج يليخ. جز ندانستن نخواهم داشت يكه من هدف ديآن در گذشته و حال است، مطمئن باش يو كارها ايسيمنظور شما كل اگر«

 ».شده ام دارياست كه از خواب ب نيمثل ا. كنم يفكر م ايسيو كل مانيخدا و به ابه ... ارياخت ياواخر دائماً و ب نيا

عمر صدباره  رزنيپ نيا. هنوز تمام نشده  ايسياما كار كل. از اشتباه است يتنها خدا بر. ستنديچون انسان ها معصوم ن ست،يمعصوم ن ايسيكل«

 ».اثبات كرده است را قتيحق نيدر طول قرون، ا ايسيكل يها بيفراز و نش. دارد

 ينيسهمگ يطوفان ها نيتواند از چن يكه توانسته است و هنوز هم م ينهاد. كند يم نيخوش ب ايسيكل ندهياست كه مرا به آ تيواقع نيهم قاًيدق«

 »...و صداقت در خود نهفته دارد رياز خ يبه سالمت بگذرد، بدون شك هسته ا

. ستياو آسان ن يدرباره  يداور... بود دهيچيبغرنج و پ اريبس... او تيتو، شخص يپدر تو، زندگ« : چند لحظه سكوت كرد و سپس گفت زيسامرها

 ».بود ايسيخدمت به كل ي زهيكه كرد، با انگ يهركار يول

فكر  زهايچ نياگرفته اسم تا آخر عمر به  ميمن تصم. اند كه انسان به آن ها فكر كند دهيچيبغرنج و پ يها فقط تا مدت دهيپد نيا«: او گفتم به

 ».نكنم

شود كامالً به  يمربوط م يكه به زندگ يو تو در تمام مسائل. بود يپدر تو مرد بزرگ. يمرتكب شده ا يآگاهانه اشتباه بزرگ ،يكار را بكن نيا اگر«

 ».ياو شباهت دار

برد و خود را به خاطر  ياشت، سخت رنج مكه با تو د يپدرت از رفتار خشن«: سوزاند يزده بود كه پوست صورتم را م خيچنان سرد و  باد،

 ».اشتباهش را جبران كند ديدانست چگونه با ينم يول. دياشتباه هرگز نبخش نيارتكاب ا

 ».است شتنيخو ياز كردار و اعمال گذشته ها ياز ما مجموعه ا كيهر. ميكه هست ميما همان يهمه  ويدر ست،ين مهم«

من تنها . خانواده ام مرده بودند ياعضا يهمه . دميشياند ي، به مادرم، به پدرم، به خانواده ام مو من به خواهرم ميبود ستادهيقبر ا كنار

كه كنار آرامگاه  دميگور خودم را د ينگاه كردم و جا يخانوادگ يقبرها فيبه رد: بود يبياحساس عج. بود اتيح ديبودم كه در ق يليسكيدار

 .گرفتم يآرام م شهيهم يا كنار خواهرم، پدرم و مادرم براج نيهم يبله، من هم روز. قرار داشت هرمخوا

باز و بسته  يصدا. گور پدر گوورنو متوقف شد يكينزد ابان،يكه كنار خ دميرا شن يليموتور اتومب يو بعد صدا دم،ياز سرما به خود لرز ناگهان

 .گفت يسخن م ليسكيدرا يده خانوا يپدرم، درباره  يكرد، درباره  يموعظه م چزيپ. دميرا شن ليشدن در اتومب
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 .كنم يم هيچه گر يتر و آشفته تر از آن بودم كه بدانم برا نيغمگ. شد يجار دگانمياشك از د ليس

به  ياز برابرم گذشتند، با من دست دادند، دست كي كي نيحاضر. تابوت را با طناب به درون گور فرستادند. تمام شد چزيآخر پ يو دعا وعظ

 يم يكيهوا رو به تار. و بعد كنار گور تنها ماندم. گفته شود ديبا يمراسم نيدر چن جيگفتند كه بنا بر رسم و سنت را ييزهايشانه ام زدند و چ

 .فتر

 »...بن«

 .را پاره خواهد كرد نهيشناختم؛ برگشتم و احساس كردم كه قلبم هم اكنون قفسه س يصدا را م نيكه ا البته

بلند به راه افتا و  يرا پارك كرده بود، با گام ها لشيكه اتومب يياز جا يعني ابان،يخ ياز آن سو. كرد يم يباد با كالهش باز. من آمد يسو به

 .شد رهيخ ميرا مرتب كرد و به چشم ها شيبا دست موها. كرده بود شانيبلندش را پر يباد موها. گورستان را پشت سر گذاشت يمحوطه 

. دميشن يرا م شيشده بودم كه به زحمت صدا شيچنان مجذوب چشم ها» ...تان را گم كرده بودمراه گورس. متأسفم دم،يرس ريكه د نيا از«

... ميجا آمد نيبود كه با هم به ا روزيد نيكه هم نيمثل ا«: دوباره گفت. از دستم ساخته نبود يكار. نداشتم يدانستم، اما چاره ا يرا م نيخودم ا

 »حالت چطور است، بن؟: ديرا گرفت و پرس مي، بازودستش را دراز كرد» ...نيدفن والنتا يبرا

 ».يرا بر خودت هموار كن يسفر دراز نيواقعاً الزم نبود زحمت چن. زابتيحالم خوب است، ال «

 م.دانم يم «

 يمزدهانا تيوضع... جنازه عييمراسم تش د،يتدارك انتخابات پاپ جد كستوس،يمرگ كال... يرا پشت سر دار يپرجنب و جوش يروزها حتماً

 »چگونه است؟ يانتخابات

لشكر  كيمثل  كاتويندليطرفدار ا يروهاين. خود را اعالم كند، شانس او سه به پنح است ينامزد يزياگر دامبر«: زد و گفت يلبخند زابتيال

 ».ر استت شياراده كند، شانسش از همه ب يزياكثر صاحب نظران معتقدند كه اگر دامبر. اند يو تالش هيمنهزم، در حال تجز

 ».رسد يخود م يپس باالخره سنت جك به آرزو «

طور  نيندارد، ا ياديز تيدارد؟ به نظر من كه اهم يتيچه اهم زهايچ نيمگر ا يول. به انتخاب شدن نداشته باشد يليهم م ديشا. ستين معلوم«

 »ست؟ين

هر  دياحترام، با يو ادا تيدانست كه پس از عرض تسل يم »؟يانجا بم نيا يتوان يم يتا ك. است بيعج يليحرف از زبان تو خ نيا دنيشن واقعاً«

 .چه زودتر به رم برگردد

 ».دارد يبه تو بستگ يادينماندن من تا حد ز ايماندن «: گفت زابتيال

 »ست؟يچ منظورت«

 »ست؟يباره چ نينظر تو در ا. جا باشم نيجا هستم چون دوست دارم ا نيمن ا «

 »؟يرا گرفته ا متيتصم... تو« : باالخره گفتم. دميترس يم. كنم دايپ يسختا توانستم پا ديطول كش يمدت

 يلبخند محجوب و معصومانه ا. دوباره لبخند زد» .يرا عوض كن متياست كه تو تصم نيتنها ترس من ا. احمقانه است يليسؤال تو خ نيبن، ا «

 .ماند يتابان صبح بهار م ديبود، اما در چشم من به خورش
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 .زابتيتر به خودم بود تا به ال شيجمله ب نيخطاب ا» شده ام؟ وانهيمگر د... را عوض كنم؟  مميتصم «

باد به من مژده داد . مردگان برخاستم و دوباره زنده شدم انياز م. دميباد را شن يزوزه . از سرما سرخ شده بود شيگونه ها. بر شانه ام نهاد سر

 .را به گوشم رساند نيخواهرم والنتا يشادمانه  يخنده  يو صدا

 ».يگوش كن ميو به حرف ها ينيبنش ديبا. مطلب نگفته دارم ايدن كي«: گفتم

 .مينمازخانه رفت يو گرما، به سو ييروشنا يو به سو ميرا گرفت گريگدي دست
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